
FRÅGA: För att mäta yttemperaturen på ut-
sidan av en isolerad rökgaskanal använder
jag en termoelementtråd, som jag har stuckit
in isotermt alldeles under ytan på isoleringen,
som består av 50 mm mineralull. Se figuren.
Vid ett tillfälle visar termoelementet 60°C.
När jag petar på isoleringen känns ytan varm,
men jag bränner mig inte, som jag borde
göra om temperaturen vore 60°C. Har jag
monterat termoelementet fel?  TW

SVAR: Det är som vi ofta har påpekat mycket
svårt att mäta yttemperaturen. I detta fall är
termoelementet monterat isotermt, som man
bör göra vid mätning på porösa material.
Termoelementet bör ge en god uppfattning
om yttemperaturen om ledningar och elek-
tronik fungerar som de ska. Avvikelsen mel-
lan yttemperaturen och den alldeles under
ytan uppmätta temperaturen bör vara måttlig.

När man sätter fingret på isoleringsytan
transporteras värme från isoleringen till fing-
ret och temperaturen ökar i huden. Isolering-
ens låga värmekonduktivitet gör att värme-
flödet begränsas och isoleringens yttempe-
ratur sjunker i närheten av beröringspunkten.
Fingrets ”temperatursensorer” noterar att
det har blivit varmt och kroppens regler-
mekanismer träder i funktion för att kompen-
sera temperaturökningen. Isoleringens och
kroppens egenskaper tillsammans gör att
”fingertemperaturen” blir lägre än yttempe-
raturen. ”Fingertemperaturen” bör i detta fall
vara lägre än cirka 50°C, eftersom man inte
bränner sig. Mätning av isoleringens yt-
temperatur med hjälp av ett finger är typex-
empel på belastande mätning.

Belastande
mätning lurig

Kurvan TA-A visar temperaturen längs linjen A-A
praktiskt taget utan störande belastnings-
fenomen. TB-B visar vad som händer om man sät-
ter fingret på isoleringens yta. Den termiska be-
lastningen sänker yttemperaturen och man
kan tro att instrumenteringen (TA-A) visar för högt
värde. Pröva själv genom att mäta enligt figuren
och sedan sätta fingret över mätpunkten och
iaktta hur temperaturvisningen ändras.

Handhållna temperaturindikatorer för in-
dustriellt bruk har numera generellt blivit så
bra, att spårbar kalibrering är meningsfull.

Slutsatsen kommer från Pentronics
ackrediterade kalibreringslaboratorium,
som sedan tio år tillbaka utför kalibre-
ringar av elektroniska termometrar för
livsmedelskontroll.

– Med några få undantag är kvaliteten
numera god, berättar laboratoriets chef
Lars Grönlund och fortsätter. - Annat var
det när Pentronic lanserade spårbart
kalibrerade mätare för livsmedelskontroll
för drygt tio år sedan. Då hade många
instrument för termoelementgivare brister
i konstruktionen, som gjorde en kalibre-

Livsmedelskontroll:
Alla fabrikat välkomna
för kalibrering

ring för fältmätningar
meningslös. Det stora
felet rörde kompense-
ringen av det ”kalla löd-
stället” i instrumenten.

Termoelement fung-
erar så att de känner

branscher är det ett fåtal fabriker som
tillverkar under flera varumärken. De till-
verkare som finns kvar, vet hur instrumen-
ten ska konstrueras.

– Det här betyder att vi kan kalibrera
modern utrustning oberoende av fabrikat
och att mätresultaten med stor sannolik-
het står sig även utanför laboratoriemiljön,
säger Lars Grönlund.

Han påpekar dock att det fortfarande
finns instrument i omlopp som inte håller
måttet.

SVAR
FRÅGA?De frågor som vi tar

upp här skall ha allmänt
mättekniskt och/eller värme-
tekniskt intresse. !

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