
Hög belastning på elnätet har orsakat flera
uppmärksammade elavbrott på senare tid.

En del av lösningen på problemet kan
vara temperaturmätning i transformatorer
med fiberoptik.

Tekniken är hämtad från USA som haft
problem med överlastade elnät i många år,
vilket utmynnade i den totala mörklägg-
ningen av New York för något år sedan.

Hög belastning leder till höga tempera-
turer i transformatorer som kan skadas eller
stängas av. Därför är det viktigt att i god tid
få indikationer om temperaturhöjningar i
distributionsnätets transformatorer.

Beroende på de starka elektriska och
magnetiska fälten fungerar inte konventio-
nella temperaturgivare. Fälten stör mät-
ningen och givarna kan störa transfor-
matorns funktion.

För dessa mätningar har Luxtron ut-
vecklat en serie fiberoptiska temperatur-
givare speciellt utformade för transfor-
matorer. Givarna heter WTS och Luxtron
lämnar tio års garanti på deras funktion, för
att markera tillförlitligheten på utrustningen.
Vid fasta installationer i kritisk utrustning är
hållbarheten av yttersta vikt.

Till givarna finns en serie nyttiga tillbe-
hör, bland annat täta genomföringar för att

Fiberoptiska givare
förebygger elavbrott

man ska kunna gå in med givare i trans-
formatorns oljetank.

Själva tekniken med fiberoptiska
temperaturgivare är väl utprovad, i synner-
het vid tillverkning av mikroelektronik och
vid mätningar i mikrovågsfält. Bland annat
används Luxtrons utrustning vid utveckling
av mikrovågsugnar och mikrovågsanpassad
mat. Pentronic har levererat ett antal an-
läggningar för sådana ändamål i Sverige.

Nu har Pentronic valt att även ta upp
Luxtrons utrustning för mätning i elnätet.
Elavbrott och diskussioner om belastningen
på det svenska elnätet indikerar att det finns
ett ökat behov av den här typen av tempe-
raturmätning.

Displayerna
försvinner?

En trend inom mättekniken är att displayer
på mätutrustningen försvinner.

Det är en kostnadsbesparing som inte
stör utrustningens funktion.

– Vi ser trenden tydligast på utrustning
för forskning och till processindustrin, säger
Per Bäckström på Pentronic.

Som exempel har Luxtron tagit bort vis-
ningen på några av sina fiberoptiska tempe-
raturmätare. Samma gäller fukthaltsmätare
för beröringsfri mätning i det infraröda våg-
längdsområdet.

– Modern mätutrustning är allt oftare in-
kopplad på nätverk och avläses och styrs från
ett kontrollrum. Det är viktigare med väl ut-
byggd datakommunikation och då får
displayen allt oftare stryka på foten, säger Per.

Behovet av display minskar också ge-
nom att allt fler mätningar sker med hjälp av
persondatorer. Mjukvarustyrningen erbju-
der helt andra möjligheter än ett mätvärde
på en display.

Än så länge är den här trenden begränsad
till vissa branscher och mätningar. Men frågan
är hur länge displayerna finns kvar?

Parabol till IR-pyrometern
förstärker emissionen
Ett känt problem med IR-pyrometrar är att
mäta temperatur på blanka ytor.

Det finns en känd lösning som innebär
att signalen förstärks till den grad att även
en låg andel emission blir användbar för
säker mätning.

Metoden är, märkligt nog i dessa datori-
serade tider, att ta hjälp av avancerad optik,
eller rättare sagt en högglanspolerad
metallspegel som är formad som en para-
bolantenn. Både ljus och tevesignaler är
strålning och lyder samma naturlagar. Men
i pyrometerfallet skickar inte parabolen den

förstärkta signalen till ett mikrovågshuvud
utan reflekterar in den till IR-pyrometerns
sensor.

– Än så länge kan emissionsförstärkaren
inte eftermonteras. Den kräver en ny IR-
pyrometer, närmare bestämt en Heitronics
KT 19 II, säger Michael Steiner på Pentronic.

Lösningen är så ny att Heitronics ännu
inte publicerat den på sin egen webbsida.
Michael har dock varit på utbildning vid
Heitronics fabrik i Tyskland för att lära sig
mer om tekniken.

Förstärkningen är nödvändig för att
kunna mäta temperatur på ett tillförlitligt
sätt på blanka ytor, exempelvis blanka val-
sar i pappersmaskiner eller på tunna trådar
och fibrer. Problemet är att huvuddelen av
den strålning som IR-pyrometern fångar
upp är reflexion. Valsens egen temperatur,

emissionen, är kanske bara fem pro-
cent av den totala värmestrålningen.

För att kompensera för parabol-
spegelns egen temperatur har
Heitronics byggt in en högpreste-

rande Pt100-givare. Slutresultatet blir
säker och beröringsfri mätning på blanka
ytor upp till 250°C.Heitronics emissionsförstärkare är så rykande

het att det här är enda bilden hittills.


