Hur vet jag att rökgastemperaturen
är högst 350 °C?

		

FRÅGA: En viss typ av modulskorstenar kan
enligt monteringsanvisningen placeras direkt
mot en brännbar vägg under förutsättning
att rökgastemperaturen är högst 350 °C. Hur
kan jag kontrollera att inte rökgaserna blir för
varma?
Ulf S
SVAR: Skorstenens montering och användning bygger på att ett antal förutsättningar är
uppfyllda. En sådan mycket viktig förutsättning
är den maximala rökgastemperaturen. Det är
emellertid mycket få prefabricerade skorstenar
som är försedda med eller förberedda för
rökgastermometer. Det är därför lätt att man
eldar för hårt och då kan rökgastemperaturen
nå otillåtna värden.
Att mäta rökgastemperaturen i en skorsten
för braskaminer är tyvärr komplicerat. Temperaturgivarens genomföring i skorstensväggen
måste vara fullständigt tät så att man inte riskerar ett förödande gasläckage ut i bostaden.

Om innerröret är av ett keramiskt material blir
genomföringen speciellt komplicerad. Det är
ofta nödvändigt att avlägsna termometern vid
sotning och man får därför nya tätningsproblem
vid varje återmontering. Man skall därför alltid
rådgöra med skorstensfejarmästaren om man
funderar på att installera en rökgastermometer.
Installationen bör också kontrolleras innan
den tas i bruk – fråga alltid kommunen vad
som gäller.
I bruksanvisningen för kaminen med tillhörande skorsten bör det finnas uppgifter om
hur man eldar och sköter anläggningen för att
man inte skall få för höga rökgastemperaturer.
En rekommenderad bränsletillförsel på 2.5 kg
torr ved per timme ger normalt en effekt på
cirka 7 - 8 kW. Denna vedmängd motsvarar
ungefär 5 vedträn av normalstorlek. Vissa
kamintyper har mycket stora förbränningsrum, vilket gör att det är lätt att elda för hårt.
Effekten stiger visserligen, men det gör också
rökgastemperaturen!
En alternativ metod för att öka säkerheten
är att mäta skorstenens yttemperatur på några
kritiska ställen. Exempel på sådana mätpunkter
är där skorstenen går genom bjälklaget och där
den ansluter till väggen. Temperaturen får inte
vara högre än 85 °C på den brännbara byggnadsdelen. Det enklaste är att redan i samband
med installationen montera temperaturgivarna.
Det är viktigt att det inte finns något glapp
mellan givaren och underlaget när man skall
mäta yttemperaturen. Mätmetoden är indirekt
vilket tyvärr ökar osäkerheten.
Har du synpunkter eller frågor kontakta professor
Dan Loyd, LiTH, på E-post: dan.loyd@liu.se

Kalibrering med
internationell tyngd
Ett kalibreringsbevis
utfärdat av Pentronics
laboratorium är giltigt i
mer än 40 länder, däribland i USA, Tyskland,
England, Kina, Japan,
och Ryssland.
Trots det kan kalibreringsbeviset bli ifrågasatt på vissa marknader. Orsaken är att
man av tradition bara godkänner nationella
laboratorier och regler.
Problemet finns inom många områden,
men inom kalibrering aktualiserades denna
form av handelshinder redan för 30 år
sedan. Lösningen var bildandet av den
gränsöverskridande organisationen ILAC,
International Laboratory Accreditation
Cooperation. Medlemmar är stater och
organisationer som förbinder sig att acceptera varandras kalibreringar.

Sverige blev tidigt medlem, men först på senare
år har antalet medlemmar
ökat och omfattar idag
världens stora industrinationer. En lista över
medlemmarna finns på ILAC:s hemsida,
www.ilac.org.
Medlemmarna följer samma standard,
ISO 17025, vilket innebär att kalibreringarna
från olika länder är jämförbara.
Trots detta inträffar det att andra
länders kalibreringsbevis, tvärtemot ILACöverenskommelsen, underkänns. Därför
överväger Pentronic att komplettera sina
kalibreringsbevis.
– Vi undersöker möjligheten att även använda ILAC:s märke vid sidan av Swedacs,
säger Lars Grönlund, chef för Pentronics
ackrediterade kalibreringslaboratorium.

Hygiengodkända
dykfickor enligt
amerikansk
standard
Pentronic har fått ett antal modeller av hygieniska dykfickor
godkända enligt den amerikanska normen 3-A Sanitary Standards
74-03. Godkännandet gäller utföranden
för insvetsning och triclamp (TC).

Kalibreringsbad från
-30 till 300 °C

Pentronic lanserar en ny serie vätskebad
för kalibrering från tyska Julabo. Framträdande för badet på bilden (FK30-SE)
är det breda temperaturområdet från
-30 till +200 °C. Overflow-teknik gör
att stabiliteter till ±0,005 °C kan nås.
Med extern termometer kopplad till
reglerenheten kan referenstemperaturen
visas direkt. Den digitala displayen visar
samtidigt även börvärde och aktuell nivå
på badtemperaturen. Badet mäter 32 x
45 x 79 cm och locket kan förses med
flera vitonförskruvningar anpassade för
olika diametrar. Den effektiva kalibreringsvolymen är ø 12 x 17 cm djup och
vätskevolymen 14 liter. Flera modeller
med varierande temperaturområden och
utrustning finns i programmet.

