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ring är 
det specifikationerna 
som styr mätosäkerhe-
ten. Vid en kalibrering 
kartläggs varje enskild 
individs egenskaper, för-
klarar Lars. 

Som exempel ger han ett instrument med 
en termoelementgivare av typ K som ska mäta 
vid 100 °C. En beräkning utifrån specifikatio-
nerna ger en mätosäkerhet på cirka ±2 °C. 
Med kalibrering kan mätosäkerheten minskas 
till i storleksordningen ±0,2 °C. Kalibreringen 
gör det enklare att byta givare i framtiden. 
Montera en ny kalibrerad givare och mata 
in korrektionstermerna i styrsystemet. Allt 
fler upptäcker fördelarna med spårbar 
kalibrering och därför ökar uppdragen i 
laboratoriet.

Mät flödes-
temperaturen 
utanpå röret

Pentronic har konstruerat en ny Pt 100-
givare, modell 7908 för flexibel mätning 
på rörbundna vätskeflöden utan ingrepp. 
Konstruktionen är motiverad av läke-
medels- och livsmedelsindustrins krav 
på få ingrepp i processernas rörsystem 
kombinerat med möjligheten att enkelt 
tillfoga eller flytta mätpunkter i ett sent 
skede utan att öppna eller bearbeta rören. 
Dessutom uppfyller givaren de renhets-
krav som ofta gäller och kan användas för 
temperaturer till omkring 130 °C. Givaren 
är konstruerad för att mäta lika bra eller 
bättre än traditionella insticksgivare utan 
att extra isolering behöver monteras. För 
närvarande finns givaren anpassad till 
följande utvändiga rördiametrar: 12, 16, 
24 och 38 mm. 

temperaturerna T1 respektive T2 (i Kelvin) kan 
värmeflödet,  Q, beräknas ur sambandet

Q = A σ (T1
4 – T2

4)/(1/ε1 + 1/ε2 – 1)     W

Där ε1 och ε2 är ytornas emissionskoeffi-
cienter och A ytornas area i m2. Konstanten 
σ är Stefan-Boltzmanns konstant, 5.67 10-8 
W/m2 K4.

Om vi sätter ett strålningsskydd mellan 
ytorna kommer värmeflödet genom strålning 
att reduceras. Strålningsskyddets emis-
sionskoefficient förutsätts vara ε3 på båda 
sidorna. Om ε1 = ε2 = ε3 kommer värmeflödet 
mellan ytorna 1 och 2 att reduceras till hälften. 
Med två strålningsskydd och samma förut-
sättningar som ovan reduceras värmeflödet 
genom strålning till 1/3 av det ursprungliga 
värmeflödet osv.

Diskussionen ovan avser endast strål-
ningen och temperaturdifferensen tvärs 
strålningsskyddet har försummats. Om vi tar 
med konvektionen i diskussionen, kommer 
värmeflödet att påverkas, men huvudbudska-
pet är ändå detsamma: ett strålningsskydd 
reducerar värmeflödet. Temperaturdifferensen 

över strålningsskyddet är 
med ytterst få undantag 
helt försumbar.

Snabba kalib

FRÅGA: Vi har en mätutrustning som befin-
ner sig i närheten av en vägg, som under 
korta perioder kan bli mycket varm. Lönar 
det sig att montera ett strålningsskydd mel-
lan väggen och utrustningen för att minska 
värmeflödet? 

Roland G

SVAR: Rent värmetekniskt lönar det sig alltid 
att montera ett strålningsskydd (en plåt) för 
att reducera strålningsvärmeflödet mellan 
två ytor. Om det är möjligt, bör man dock 
först försöka att isolera den varma väggen, 
för att på så sätt sänka yttemperaturen och 
därmed värmeflödet från väggen. En annan 
möjlighet som man bör utnyttja är att ha blanka 
ytor på både väggen och mätutrustningen, 
eftersom låga emissionskoefficienter minskar 
strålningsvärmeflödet. I normalfallet bör man 
undvika att isolera mätutrustningen, på grund 
av att detta skulle kunna leda till att elektroniken 
blir varmare i stället för kallare. Vilken lösning 
som är ekonomiskt mest lönsam får man avgöra 
från fall till fall.

Om vi enbart betraktar strålningen mel-
lan två stora parallella ytor med de konstanta 
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Utan strålningsskydd är värmeflödet genom strålning Q12 mellan ytorna 1 och 2. Med ett strålnings-
skydd gäller för strålningen Q13 = Q32, som är mindre än Q12.
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