
SVAR
FRÅGA?De frågor som vi tar

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

FRÅGA: Badsäsongen närmar sig och då vill
våra dykintresserade barn alltid veta hur kallt
det är några meter under vattenytan. Jag
misstänker att temperaturen ändras under
tiden som jag drar upp badtermometern för
avläsning. Finns någon bra metod att mäta
på djupt vatten?

Lars A

Temperatur
i djupet

För att att ytterligare sänka mätosäkerheten
vid jämförelsekalibrering i intervallet 200 -
550°C har Pentronic köpt ett saltbad.

– Vi räknar med att mätosäkerheten
förbättras avsevärt jämfört med vårt nuva-
rande fluidiserande aluminiumoxidbad,
säger laboratoriechefen Lars Grönlund.

I det fluidiserande badet används alu-
miniumoxid i pulverform som kalibrerings-
medium.  I saltbadet används salt i smält
form vilket ger en förbättrad stabilitet.

– Vi hoppas även att vi ska kunna
kalibrera Pt 100-givare med kortare instick
än idag, säger Lars.

Provkörningarna av badet har nyligen

Salt i badet för-
bättrar stabilitet

påbörjats. Innan
badet kan tas i
full drift ska sta-
bilitet och homo-
genitet kartläggas, sedan kan en ansökan
om förändrad ackreditering skickas till
SWEDAC. Under hösten väntas saltbadet
vara tillgängligt för uppdrag under ackre-
ditering.

Saltbad är en beprövad teknik som
väntas ge oss närmare tre gånger lägre
mätosäkerhet vid 500-gradersnivån än vad
vi har nu, säger Lars. Pentronics nya bad
är tillverkat av Heto som är världsledande
på området.

Vattenflaska

Sjöbotten

Grus

Termometer

Snöre

Har du synpunkter eller frågor kontakta  profes-
sor Dan Loyd, LiTH, på e-post: danlo@ikp.liu.se

SVAR: Normalt är vattnet lite varmare vid ytan än
några meter längre ned. Lars A har rätt i sin förmo-
dan att badtermometern kan ändra sitt värde under
den tid som det tar att dra upp den. Orsaken är att
värmeöverföringen är mycket god mellan vatten
och termometer. Om man halar upp termometern
extremt snabbt gör trögheten i mätsystemet att
man kan mäta den önskade temperaturen med en
mycket liten avvikelse. Ju långsammare man drar
upp termometern desto större blir avvikelsen. Väl
uppe i luften blir värmeöverföringen sämre och
man kan då snabbt läsa av termometern innan
luften och solen hinner påverka värdet nämnvärt.

Vid exempelvis planering av läget för in- och
utlopp av kylvatten är det viktigt att man kan
bestämma temperaturen som funktion av vatten-
djupet. Då kan man med hjälp av ett lod sänka ner
en elektrisk temperaturgivare med längdmarkerat
kablage till aktuella djup och registrera direkt.

Flaskmetoden
I brist på professionell mätutrustning på badresan
kan man använda en tomflaska. Placera bad-
termometern inuti med lite grus som lodvikt. Flas-
kan utan kork sänks med snöre till avsett djup.
Vänta några minuter tills flaskinnehållet hinner anta
omgivningens temperatur. Strömning genom
flaskhalsen underlättar förloppet. Vid upptagningen
hinner inte vattentemperaturen i flaskan att ändras
märkbart innan avläsningen.

För kommersiellt bruk finns en traditionell mä-
tare - ruttnermätaren - som har samma funktion
som flaskan. Mätaren består i princip av ett rör som

kan stängas med två lock. Anordningen his-
sas ner till rätt djup varefter de fjärrstyrda
locken stängs. Man halar sedan upp röret med
den instängda  vattenvolymen och mäter se-
dan temperatur, syrehalt, föroreningar etc.

Processpyrometer
för hygienkrav
Heitronics har anpassat sin IR-pyro-
meter i serie CT15 för hygienkrav inom
bl a livsmedels- och läkemedelsindus-
trin. Höljet är byggt i rostfritt stål och
uppfyller NEMA 6 och IP67. Stålhöljet
är också användbart då man vill mäta i
våta miljöer där normalkapslade instru-
ment inte kan användas.

Mätytediameter från 1,7 mm. Svars-
tid från 30 ms. Mätområde -20 till 900°C.
Omgivningstemperatur -20 till 60°C.
Valbara parametrar programmeras via
serieinterface: Laserpekare, emissions-
faktor, omgivningstemperatur, analog
utgång, svarstid, min-max värde samt
temperaturenhet.


