
Under första halvåret 2005 ökade Pentro-
nics försäljning av temperaturgivare med 
mer än 15 procent jämfört med motsva-
rande period förra året.

Nu investerar företaget i ytterligare en 
CNC-styrd svarv och fortsätter utveckla det 
ackrediterade kalibreringslaboratoriet för 
att hålla jämna steg med utvecklingen. 

– Vi har duktiga kunder som är fram-
gångsrika på export, förklarar Pentronics 
vd Lars Persson. 

 
Den stora ökningen ligger på kundanpassade 
givare till olika typer av maskiner och motorer.  
Ju mer kunderna säljer, desto mer beställer 
de från Pentronic. 

Dessutom ökar kraven på låg energi-
förbrukning, minskade utsläpp och högre 
kvalitet, vilket leder till större efterfrågan på 
högpresterande temperaturgivare. 

Resultatet är nytt produktionsrekord. Men 
Lars Persson konstaterar:

– Det är inte bara försäljningen som ökat 
utan vi har samtidigt också lyckats med att 
förbättra leveranssäkerheten. 

Att kunderna väljer Pentronic framför 
andra tillverkare kan förklaras med Pentronics 

kunskap och förmåga att anpassa givarna till 
kundernas behov. 

– Orderingången är fortsatt mycket 
gynnsam och vi planerar för ytterligare 
ökning under hösten, fortsätter Lars. Det 
innebär nyanställningar och investeringar i 
utrustning. 

Direkt efter semestern installerades en 
ny CNC-styrd svarv. Det ökar kapaciteten för 
tillverkning av underdetaljer till givarna. 

Under hösten insynas två nya fixpunkter 
vid det ackrediterade kalibreringslaboratoriet. 
Med fixpunkterna i drift realiserar laboratoriet 
hela det industriellt använda temperaturom-

rådet upp till 1084°C med egna fixpunkter. 
Mindre mätosäkerhet går inte att uppnå, 
eftersom fixpunkterna är själva definitionen 
av temperatur.

Men Lars påpekar att senaste teknik och 
bästa komponenter inte med automatik leder 
till högsta kvalitet.

– Det är som med köttbullar, det krävs 
en duktig kock. Pentronic har skickliga 
medarbetare som förstår sig på temperatur, 
säger han.

Den mänskliga faktorn är viktig. Det är 
också omsorgen om vår gemensamma miljö. 
Under hösten installeras en ny värmepanna 
för pellets, som ersätter olja. Investeringen 
är ett led i Pentronics miljöarbete.

Pt100-givare med filmelement förlorar 
sina goda egenskaper om de används i 
temperaturer över 500°C. Motsvarande 
givare med trådlindade element påverkas 
inte alls. Det visar tester vid Pentronics 
ackrediterade kalibreringslaboratorium 
för temperatur.

Vi berättade om undersökningen i förra StoP-
extra. Nu har en större population testats och 
de preliminära resultaten har bekräftats. 

Givarna i provet med trådlindade mät-
element hämtades direkt ur Pentronics lager 
för mätinsatser för högtemperatur. Givare av 
andra fabrikat har också testats. Det innebär 
att fel beroende på skillnader i byggsätt kan 
uteslutas. Samtliga givare var tillverkade med 
mätelement ur IEC 60751 (1995) klass A. 

Provet gick till så att givarna placerades 
i ett kalibreringsbad, som värmdes upp från 
0°C till 550°C.  Filmelementen avvek snab-
bare från idealkurvan än de trådlindade för att 
hamna utanför klass A vid 300°C. Mätosäker-
heten försämrades med ökande temperatur. 
De trådlindade elementen höll sig väl inom 
klass A genom hela temperaturområdet. Se 
diagrammet.

Slutsatsen så här långt är att trådlindade 
element mäter bättre än filmelement. Skill-
naden ökar i takt med stigande temperatur.  
Filmelement ur klass A specificeras upp till 
300 °C. Därutöver lämnas inga uppgifter om 
toleranser.

Filmelement spårade ur 
efter värmebehandling

Värme gav problem
I nästa steg fick givarna sitta kvar i kalibre-
ringsbadet vid 550°C under ett dygn. Därefter 
upprepades provet. Det visade sig att filmele-
menten blivit förstörda, medan de trådlindade 
var opåverkade av behandlingen.

Vid 0°C uppfyllde de värmebehandlade 
filmelementen inte ens klass B. I högre tempera-
turer är normen mer generös och givarna smet 
med knapp nöd innanför toleranserna, men 
uppfyllde inte i någon temperatur klass A.

De trådlindade elementen påverkades 
inte av värmebehandlingen.

Pentronic har redovisat resultaten för en 
av världens ledande tillverkare av Pt100 
filmelement. Företaget bekräftar att filmele-
ment försämras efter att ha använts i högre 
temperaturer. 

  
Förgiftad platina

Att filmelement förstörs av högre temperatur 
har en förklaring. Vid temperaturer över 500 °C 
ökar benägenheten för förgiftning av platinan 
drastiskt med mätfel som följd.

Slutsatsen är att det är skillnad på 
filmelement och trådlindade element, även 
om båda kallas Pt100 klass A. Skillnaden 
är försumbar i rumstemperatur, men blir allt 
större i takt med temperaturökningen. Om du 
ställer höga krav på noggrannhet över 300°C 
är trådlindade element ett måste.

 

Nya Pt100 filmelement gick utanför toleranserna enligt IEC 60751 klass A över 300°C. Efter värmebe-
handling klarade de knappt klass A. Givarna med trådlindade element höll sig väl inom klass A även 
efter värmebehandling. Kurvorna är medelvärden av 15 testade givare.
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