
Att mäta en temperatur 
utan att veta vilken mätosä-
kerhet man har är i princip 
utan värde. Spårbar kali-
brering kallas tekniken att 
koppla en enskild givares 
mätosäkerhet till ITS-90 
(den internationella tempe-
raturskalan). Hur säkerstäl-
ler man då att varje enskild 
givare är spårbart kalibre-
rad?

DET FINNS TVÅ ALTERNATIV: 
Göra jobbet själv med visst stöd 
från ett ackrediterat lab eller anlita 
Pentronics ackrediterade kalibre

TVÅ VÄGAR TILL SPÅRBAR KALIBRERING
ringslaboratorier för hela spårbar
heten. 

Den traditionella metoden är att 
göra arbetet själv men att först låta 
kalibrera en eller flera referensgi
vare hos ett ackrediterat laborato
rium. Därefter används referensgi
varen för att kontrollera sina givare   
med hjälp av kalibreringsugnar 
och bad. 

– Tidigare var det vår huvudsak
liga uppgift att kalibrera referensgi
vare. Flera kunder med kompetens 
och egna kalibreringsresurser 
arbetar fortfarande på det sättet, 
men allt fler väljer att lägga ut hela 
kalibreringen, säger Lars Grön

lund, chef för Pentronics ackredite
rade kalibreringslaboratorium. 

Skälet är att det blir många steg 
och osäkerheter som ska doku
menteras som följd av egenhändigt 
säkerställd spårbarhet. Det räcker 
inte med en kalibrerad referens
givare. Egen utrustning, tillkom
mande fel i mätkedjan, mätmiljö 
och annat måste tas med i be
räkningarna för att säkerställa en 
slutlig mätosäkerhet inom önskade 
gränser. 

Anlitar du Pentronic så får du 
hjälp av laboratorier som sedan 
länge är ackrediterade för kalibre
ringar i fält. Ackrediteringen inne

Pentronics ackrediterade kalibreringslaboratorier arbetar allt mer ute hos kunderna. Fr v Andreas Holm, Karoline Haneck, 
Morgan Norring och Lars Grönlund.



bär att verksamheten övervakas av 
en statlig myndighet, Swedac, vilka 
återkommande reviderar verksam
heten. Pentronic har varit ackredi
terat utan avbrott sedan 1988 och 
har idag laboratorier placerade i 
Västervik och Karlstad. Uppgifter 
om metoder, mätområde och bästa 
mätförmåga finns att hitta på myn
dighetens webbplats, swedac.se. 

Vid fältkalibrering har vi i stort 
sett samma möjligheter som i 
våra laboratorier, dock med högre 
mätosäkerhet. Mätområdet är 80 
till +1200 °C. 

– Prestanda beror på var och 
hur mätningarna sker. Vi gör mäto
säkerhetsberäkningar för varje 
uppdrag, påpekar Lars. 

Verklig mätprestanda blir ofta 
bäst när kalibreringen sker under 
likartade förhållanden som den 
slutliga mätningen. Därför tillverkar 
Pentronic ofta anpassade referens
givare för varje uppdrag, vilket ger 
större säkerhet och snävare margi
naler än med standardreferenser.

Syftet med kalibrering är att 
stänga in felet inom vissa margina

ler. Samtidigt innebär kalibreringen 
att mätprestanda förbättras. Utan 
spårbar kalibrering är det stan
darden för givartypen som gäller. 
Som exempel är tolerans
gränsen enligt standard 
±1,5°C för ett termoele
ment typ K vid 300 °C

– Med kalibrering på 
plats hos kunden kan vi 
komma ned i ± 0,3 °C, 
berättar Lars. 

Oavsett vilket blir 
resultatet att varje 
enskild givare blir 
spårbart dokument
erat på ett sätt 
som gör varje 
kvalitetsrevisor 
nöjd. 

Vilken väg du än 
väljer till spårbar 
kalibrering så står 
Pentronic till tjänst. 

Vill man ha hjälp med 
fältkalibrering är det 
alltid viktigt att vara ute 
i god tid för att vi ska 

kunna utföra uppdraget, avslutar 
Lars Grönlund.


