Brandvägg?
FRÅGA: För att kontrollera yttemperaturen på
väggen bakom braskaminer tejpar vi fast
termoelementtråd. Temperaturen på en brännbar vägg får inte överstiga 85°C. Finns det
någon annan mätmetod som är lämpligare?
Ulf L
SVAR: Beröringstermometrar mäter endast
sin egen temperatur och ingenting annat. I
detta fall mäter man temperaturen mellan
tejpen och väggytan. Tejpen fungerar här
som ett isolationsskikt, vilket påverkar mätresultatet.
Ett ytmonterat trådtermoelement är nog
den bästa lösningen i detta fall och felet bör
bli litet. En förutsättning är dock att mätpunkten och ytterligare någon decimeter tråd ligger an ordentligt mot väggen. I
annat fall mäter man en
för hög temperatur. Om
tejp används måste den
också klara den aktuella
temperaturen så att den
inte släpper från väggen.
Alternativt kan man
limma eller klämma fast
termoelementet på väggen för att garantera god
kontakt.
En IR-pyrometer
mäter värmestrålning
utan att varken beröra

De frågor som vi tar
upp här skall ha allmänt
mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.
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eller störa sitt mätobjekt. En nackdel med
pyrometern är att dess sensor mäter all
inkommande strålning, även sådan som till
exempel reflekteras via mätytan. Den uppmätta strålningen är kopplad till temperaturen via ytans emissionskoefficient, ε, som
måste ställas in men är svår att bestämma.
Inledningsvis kan man med fördel använda IR-pyrometern för att leta reda på de
områden på väggen som är varmast. Därefter kan man montera ett termoelement för
att erhålla ett noggrannare värde på den
högsta yttemperaturen.

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

Laboratoriet kommer
till ditt företag
Allt fler företag upptäcker att det är smidigare och mer ekonomiskt att låta utföra
kalibreringarna på plats istället för att
skicka referensutrustning till Pentronics
ackrediterade kalibreringslaboratorium.
– Vår ackreditering innefattar även fältkalibrering, säger laboratoriets chef Lars
Grönlund.
Laboratoriet utför sedan länge utredningsuppdrag hos kunder. Det kan handla
om att fastställa temperaturer i olika delar
av en processutrustning. Dessa kalibreringar görs med spårbarhet under ackreditering.
Resultatet blir ett spårbart kalibreringsbevis som innefattar hela installationen, inte
bara en referensgivare eller ett instrument.
– Kalibrering på plats har två fördelar.
Den totala mätosäkerheten blir oftast lägre
eftersom kalibreringen innefattar hela systemet. Dessutom sparar kunden tid, säger Lars.
Om referensutrustningen skickas till
Pentronic för kalibrering kan det ta två
veckor inklusive transporter innan den

kommer i retur.
Med kalibrering på
plats lämnar utrustningen aldrig huset
och delar av det arbete, som måste göras när referensen återvänder, bortfaller. Framför allt ökar säkerheten när kalibreringen görs i den miljö där
utrustningen används.
–Tyvärr kan installationsarbeten, emballering samt transporter ibland leda till
att känsliga instrument inte hanteras tillräckligt försiktigt och blir obrukbara, påpekar Lars.
Tid och säkerhetskrav kan därför medföra att fältkalibrering totalt sett blir mera
ekonomisk än att skicka iväg utrustningen.
– Vårt laboratorium har ett kontrollerat
klimat som normalt inte finns hos våra
kunder. Vid en fältkalibrering vägs miljöns
påverkan in, förklarar Lars.
Ett antal företag anlitar Pentronics laboratorium för att utföra årliga kalibreringar på
plats. De har då också möjlighet att få sakkunniga synpunkter på sin utrustning.

