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Kära läsare!
Ingen av oss kunde förutse hur 
2020 skulle utveckla sig när vi 
skålade in ett nytt decennium för 
några månader sedan.

Pandemin som nu pågår över 
hela världen påverkar alla och 
en var dagligen, både på arbetet 
och hemma.

Något jag slås av när jag 
läser tidningar och tittar på 
nyhetssändningar är hur viktigt 
det är att samla data (läs mäta) 
och dra korrekta slutsatser. 
Det är något som vi ständigt 
arbetar med i vår verksamhet.  
Kanske är det så att flera av oss 
kommer att se lite annorlunda 
på betydelsen av mätning och 
analys i framtiden.

Hur klarar vi oss då på 
 Pentronic i dessa tider? Vi 
 arbetar dagligen med att 
 säkerställa tryggheten för våra 
medarbetare och att upprätt-
hålla kapacitet och inleveranser 
av material i syfte att minimera 
leveransstörningar. Allt för att du 
som kund ska få dina produkter 
som utlovat.

I detta nummer får du 
möjlighet att fördjupa dig i några 
tillämpningar som vi arbetat med 
samt ett par nya produkter som 
kanske gör ditt arbete lite lättare.

Trevlig läsning och en skön 
sommar, om än säkert lite 
annorlunda detta år!

Rikard Larsson
VD 

Scania väckte stort uppseende med konceptet NXT förra året. 
Den självkörande och eldrivna bussen (som visas på tidningens 
omslag) är även lastbil och på nätterna sopbil. 

Prototypen tillverkades delvis med hjälp av temperaturgivare 
från Pentronic. 

HÄR FINNS SVAR NÄR 
KUNDERNA FRÅGAR EFTER 
HÄRDNINGSKURVOR

KOMPONENTERNA AV KOLFIBER-
KOMPOSIT producerades av 
Marstrom Composite i Västervik. 
Sedan länge samarbetar de 
med Pentronic för att säkra 
produkternas kvalitet och erbjuda 
den dokumentation som kunderna 
kräver.

– För några år sedan var det 
knappt någon som frågade efter 
härdningskurvor. Idag gör nästan 
alla kunder det, säger företagets vd 
Per Wärn.

Först i Sverige med att 
använda kolfiber av den mest 
avancerade sorten prepreg var 
flygtillverkaren Saab. Kunskaperna 

fångades upp av seglaren Göran 
Marström, olympisk bronsmedaljör 
1980 i klassen Tornado. Han och 
kompanjonen Per Wärn började 
bygga katamaraner av Glas/kolfiber 
med uppseendeväckande resultat. 
Även annat än kunskap hämtades 
från Saab, bland annat den autoklav 
som har största diametern. 

– Den är en tidigare gasoltank 
hos Saab som vi byggde om, 
berättar Per.

Företaget har även en 35  meter 
lång autoklav för tillverkning av 
båtmaster. 

Vid sidan om Saab är Marstrom 
Composite en pionjär inom kolfiber 

Shogun 50 – Känd svensk kolfibercruiser. 
 Masten på den ultimata segelbåten för kapp-
segling och cruising tillverkas på Marstrom 
Composite.



i Sverige. Bland kunderna finns försvarsindustrin, 
fordonstillverkare, vindkraftutvecklare och flygindustrin. 
Den marina sidan består av master till stora segelbåtar 
samt RIB-båtar och fartyg av typen super yacht. 

Materialets stora fördel är kombinationen av låg 
vikt och hög styrka. Busskonceptet NXT från Scania är 
ett exempel på det. Marstrom tillverkade sidor och tak 
samt monterade bussen (se tidningens omslag) på ett 
chassi från Scania.

– Våra delar väger 75 procent mindre jämfört med 
plåt, säger Per. 

Konceptet presenterades på en mässa 2019 och 
prototypen genomgår idag omfattande tester hos 
Scania. Idén är ett modulsystem som gör att fordonet 
tjänstgör som självkörande buss morgon och kväll, 
distribuerar paket däremellan och förvandlas till sopbil 
på natten.

Gemensamt för allt som Marstrom tillverkar är 
extrema kvalitetskrav, oavsett om det gäller delar till 
flygplan eller master för segelbåtar. Komponenterna 
bakas i autoklav och kritiska parametrar är vakuum, 
tryck och temperatur.

– Temperaturen är viktig för polymeriseringen av 
epoxy, förklarar Per. 

Extra betydelsefull blir den eftersom detaljerna 
tillverkas i formar av olika material beroende på 
storlek och ställda krav. En form av metall värms upp 
snabbt, medan en av trä tar betydligt längre tid att 
komma upp i rätt temperatur. I formarna finns därför 
temperaturgivare av den noggrannaste typen Pt 100, 
dels för att säkerställa härdningen, dels för att styra 
processen.

Marstrom har egen referensutrustning för att 
kontrollera temperaturgivarna. En gång per år gör 
Pentronic på plats en ackrediterad kalibrering av 
utrustningen.

– Vi har samarbetat med Pentronic sedan vi 
 startade företaget. Det fungerar väldigt bra och jag 
har svårt att tänka mig någon som gör det bättre. 
 Dessutom är det bekvämt för oss att de finns på nära 
håll, säger Per Wärn på Marstrom Composite.  

 

Montering av temperaturgivare i den 35 meter långa autoklaven för tillverkning av båtmaster. 

Per Wärn, vd på Marstrom 
 Composite. Här med en av Pt100-

givarna från Pentronic som ska 
monteras i autoklaven.



Den engelska tillverkaren av 
mät- och kalibreringssys-
tem Isothermal Technology 
Limited, eller Isotech som 
vi  känner dem, firar 40 år i 
branschen. 

Isotech grundades 1980 av John 
Tavener med huvudsyftet att leverera 
referenstermoelement till kraft- och 
energiindustrin.

Ganska omgående efter debu-
ten på marknaden upptäckte John 
en brist på effektiv utrustning inom 
temperaturkalibrering. Han startade 
genast att konstruera och bygga 
egna lösningar i ett specialbyggt 
laboratorium.

Med sitt goda rykte, produkternas 
höga kvalitet och ledande prestanda 
har Isotech sedan dess framgångs-
rikt levererat och installerat många 
helt kompletta kalibreringslabora-
torier världen över. Stora delar av 
deras utrustning används på de 
nationella laboratorierna och i olika 

ISOTECH FIRAR 40 ÅR!
former av industrilaboratorier.

Drivkraften att tillverka produk-
ter av hög kvalitet som tillgodoser 
kunders ständigt förändrade behov 
har resulterat i ett antal prisbelönta 
och innovativa produkter.

Ett stolt ögonblick för Isotech var 
när precisions-mätbryggan mikroK 
vann ett Queen’s Award Enterprise 
2017.  

Isotech tillhandahåller lösningar 
för alla kalibreringsbehov i olika 
branscher och miljöer, från primära 
laboratorier som vill upprätthålla 

 nationella standarder, till fältingen-
jörer som kalibrerar industriella 
 sensorer på plats. Isotech exporte-
rar till över 126 länder genom ett 90-
tal nätverk av försäljningsagenter.

Pentronic förser den svenska 
marknaden med Isotechs produkt-
utbud. De har varit Isotechs samar-
betspartner sedan starten 1980 och 
firar därmed 40 år tillsammans.

– Vi har under alla år jobbat nära 
Isotech och dess grundare John 
Tavener, säger Jonas Bertilsson, 
ansvarig för Isotechs produktutbud 
på Pentronic. 

– Det gemensamma intresset 
har varit att öka kunskapen inom 
ämnet temperatur och att utveckla 
 produkter för att temperaturmätning 
ska utföras så noggrant och korrekt 
som möjligt, fortsätter han.

– De produkter som tagits fram 
och den kunskap som etablerats 
under åren var bl.a. till stor hjälp när 
den stora certifieringsperioden inom 
svensk industri på 90-talet hade sin 
kulmen, avslutar Jonas.

 Pentronic ber att få gratulera 
Isotech till de många framgångsrika 
åren och ser fram emot fortsatt gott 
samarbete!

RAPPORT FRÅN LABBET

NY CHEF PÅ LABORATORIET Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Andreas Holm är nytillträdd chef på  Pentronics 
 Ackrediterade laboratorium. Även om det innebär en ny 
 yrkesroll så är han inte ”ny på jobbet”. Andreas har flera 
års erfarenhet som tekniskt ansvarig Laboratorieingen-
jör. Han har samlat på sig mycket kunskap under åren, 
så  sitter du på frågor som rör ackrediterad kalibrering, 
 kontakta Andreas. 

-Jag har alltid varit intresserad av både teknik och 
 matematik och tycker det är väldigt intressant att jobba 
med temperatur, det passar mig perfekt. På fritiden är min 
stora passion bilar och höjdpunkten på året är sportbils-
dagarna i Västervik då motorintresserade från hela  Sverige 
samlas i vår fina sommarstad. Jag har alltid gillat att 
utmana mig själv så när jag fick chansen att fortsätta driva 
Pentronics ackrediterade laboratorium framåt så var det 
ett självklart val för mig, berättar Andreas. 

LABORATORIET GODKÄNT ENLIGT DEN NYA UTGÅVAN AV ISO/IEC 17025
Utgåvan heter ISO/IEC 17025:2018 och har samma 
struktur som andra moderna ackrediteringsstandarder. 
Standardens struktur har också harmoniserats med 
ISO-9001 och ISO-14001 som Pentronic är certifierade i 
enlighet med.

Vad innebär det för dig som kund att Pentronic revide-
rats och godkänts mot den nya standarden:

• Den nya utgåvan ställer ytterligare krav på laborato-
riets opartiskhet till andra delar av organisationen

• Ett riskbaserat synsätt som säkerställer att vi inför 
åtgärder i syfte att uppnå bättre resultat och eliminera 
negativa konsekvenser

• Begreppet ”Beslutsregel” har tillkommit. Det 
innebär att laboratoriet enligt grundkrav har en sär-
skild regel för hur de skall hantera mätosäkerheten vid 
uttalande om överensstämmelse mot specifikationer 
eller gränsvärden



PRODUKT-INFO

För att komplettera portföljen av 
Pentronics egna Ex d klassade givare 
för explosionsfarliga miljöer lanseras 
nu även en ATEX/IECEx-godkänd 
processgivare med termoelement. 
Givaren passar olika typer av 
skyddsfickor. 

Termoelementets robusta uppbyggnad 
och stora mätområde gör produkten 
lämplig att använda i krävande miljöer där 
exempelvis vibrationer eller annan mekanisk 
påverkan förekommer. Termoelementens 
stora mätområde innebär att du kan mäta 
temperaturer upp till 1000°C.

Termoelementinsatsens diameter är 6 mm och kan 
levereras med kabelplint eller transmitter.

ÖVERFÖR PROCESSDATA 
TILL DIN MOBILA ENHET
Nu finns möjligheten att lägga till Blue-
tooth-kommunikation och data loggning 
till PR:s 4000- och 9000-enheter. Montera 
PR electronics nya display PR 4512 på 
framsidan av din befintliga 4000 eller 9000 
enhet och installera PPS-appen på din 
smarta enhet (iOS och Android). 

Det ger dig möjlighet till övervakning av dina 
processdata i realtid, data- och händelseloggning 
samt enkel programmering av din enhet. Du kan 
enkelt både analysera historiska processdata och 

Processgängan och längden på givaren anpassas 
efter skyddsfickan som den skall monteras i.

Kontakta gärna oss för mer information!

processdata trådlöst i realtid på din smarta enhet på 
plats i din anläggning.

Med det inbyggda minnet på 100 MB, kan display 
PR 4512 logga upp till 5,50 miljoner datapunkter 
beroende på vilken PR-enhet som ansluts. 

Display PR 4512 fångar även enhetsspecifik 
mätning, status eller reläutgång. Enhetens inbyggda 
realtidsklocka loggar den exakta tidpunkten för 
felhändelser, inkl. relästatus. Båda loggarna kan 
övervakas direkt i PPS-appen eller exporteras i csv-
format. Detta ger en fantastisk insikt i mätkretsens 
prestanda och optimering.

Artiklenummer:
 15-54512



KONTAKTMOTSTÅND
FRÅGA: I flera teknikartiklar i Pentronic 
Nytt diskuteras om och när det är 
lämpligt att använda anliggningsgivare 
och hur kontaktmotståndet mellan 
givaren och mätobjektet inverkar på 
mätfelet. En slutsats verkar vara att ju 
större kontaktmotstånd man har mellan 
givaren och mätobjektet desto större 
mätfel riskerar man att få. Hur kan jag 
avgöra om kontaktmotståndet är av 
betydelse och hur skall jag bära mig åt 
för att minska kontaktmotståndet så att 
mätfelet blir så litet som möjligt?              
      
 Hossein N 
 
SVAR: Frågorna är mycket berättigade 
och de berör ett område, där det tyvärr 
är svårt att ge enkla och entydiga svar. 
Ett stort kontaktmotstånd kan ge ett 
stort mätfel, men det behöver inte vara 
så. Anliggningsgivare har många förde-
lar, men man måste minimera inverkan 
av kontaktmotståndet för att undvika 
stora mätfel. Jag börjar med att gå 
igenom orsakerna till att det uppstår ett 
kontaktmotstånd mellan två ytor och 

FRÅGA SVAR
De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mät-
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

kommentera några av de faktorer som 
påverkar kontaktmotståndet. Därefter 
diskuterar jag hur man kan bedöma 
inverkan av kontaktmotståndet på 
mätfelet.

I Figur 1a visas temperaturför del-
ningen vid en perfekt termisk kontakt 
mellan två stora plattor, 1 och 2, med 
yttemperaturen T1 och T2. I verkligheten 
finns det tyvärr ingen perfekt kontakt, 
eftersom det inte existerar några helt 
släta ytor. Alla ytor har en viss ytjämn-
het. En kallvalsad plåt har en ytjämnhet 
på ungefär 1 – 3 mm (1 mm = 0.001 
mm) och en svarvad yta kan ha ytjämn-
heten 0.5 – 12 mm. Det finns därmed 
ett begränsat antal kontaktpunkter, där 
de två plattorna har direkt kontakt med 
varandra – se Figur 1b.

Värmetransporten i kontaktpunkter-
na sker genom värmeledning. Det finns 
också små hålrum mellan plattorna. 
Om det finns luft eller någon annan 
gas i hålrummen sker värmetranspor-
ten mellan de båda plattorna genom 
dels värmeledning i kontaktpunkterna 
dels värmeledning i gasen. Vidare 

kan värmetransporten ske genom 
strålning mellan ytorna i hålrummen. 
Om plattorna befinner sig i vacuum 
sker värmetransporten enbart genom 
värmeledning i kontaktpunkterna 
och genom strålning mellan ytorna i 
hålrummen. Både värmeledning och 
strålning är beroende av temperatu-
ren. När det finns ett kontaktmotstånd 
mellan  plattorna får man en tempe-
raturfördelning enligt Figur 1b.

Legerat stål har värmekondu ktivi-
t eten 40 – 50 W/(m K), rostfritt stål 
ungefär 15 W/(m K) och luft vid rums-
tillstånd 0.03 W/(m K). Allmänt gäller 
att värmetransporten i hålrummen är 
liten jämfört med värmetransporten 
i kontaktpunkterna. För att förbättra 
värmetransporten kan man fylla hål-
rummen med ett lämpligt material - 
kontaktpasta - med en värmekondukti-
vitet, som är högre än den för gas. Om 
kontaktpastan har värmekonduktivite-
ten 1 – 2 W/(m K) får man en betydligt 
bättre värmetransport än i luft. 

Värmetransporten påverkas av de 
båda plattornas värmekonduktivitet 
och ytjämnhet. Vidare inverkar värme-
konduktiviteten hos innehållet i hålrum-
men. Trycket mellan de båda plattorna 
påverkar också kontaktmotståndet, 
eftersom antalet kontaktpunkter ökar 
med ökande tryck. Detta innebär att 
ju högre tryck desto lägre kontaktmot-
stånd. Om man skulle få korrosion mel-
lan ytorna ökar kontaktmotståndet.

Materialens hårdhet påverkar kon-
taktpunkternas antal och geo metri, vil-
ket i sin tur påverkar värme  transporten 
och därmed kontaktmotståndet. Två 
plattor av rostfritt stål har därför högre 
kontaktmotstånd än två plattor av ett 
mjukare material såsom aluminium, 
om förhållandena i övrigt är lika. För 
att öka värmetransporten och minska 
kontaktmotståndet skulle man i detta 
fall kunna belägga det rostfria materia-
let med något mjukare material såsom 
en aluminiumlegering.

Missa inte        READ MORE versionen för den-
na artikel på www.pentronic.se>teknikartiklar. 
Använder du anliggningsgivare rekommenderas 
att den utvidgade artikeln läses. I den hittar du 
praktiska tips om hur man minskar mätfelen 
och hur man avgör om kontaktmotståndet är av 
betydelse. Där finns också en jämförelse mellan 
kontaktmotstånd och elektriska motstånd.

MISSA INTE HÖSTENS TILLFÄLLE 
FÖR POPULÄR UTBILDNING

Kursen är för dig som söker en grundutbildning i spårbar temperaturmätning. 
Det krävs inga formella grund kunskaper. Utbildningen börjar med en genom-
gång av olika mätmetoder, fortsätter med praktiska laborationer i kalibrering 
och källor till mätfel för att sammanfattas i en analys av mät osäkerheten. Ut-
bildningen pågår i två dagar och du har hela tiden tillgång till hand ledare och 
möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor. Efter dessa två  dagar vet du var 
 problemen sitter och hur noggrant du egentligen  mäter. Pentronic arrangerar 
även företagsförlagda kurser.
För mer information, besök vår webbplats www.pentronic.se
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PENTRONIC HJÄLPER UDDEHOLM 
KVALITETSSÄKRA VÄRME-

BEHANDLINGSPROCESS 
Stålindustrin står idag inför 
stora utmaningar med att 
mäta temperatur. Både när 
det gäller att följa interna 
krav för att säkerställa rätt 
produktkvalitet och externa 
krav i olika standarder så 
som t.ex. CQI9, AMS2750 
och NORSOK. 

ATT FÖLJA DESSA STANDARDER 
kan vara både tufft och utmanande, 
att utföra en korrekt TUS (Temperatur-
jämnhetsmätning) och SAT (System-
kontroll) kräver både resurser i form av 
personal, utrustning och kunskap. 

– Tidigare i år fick vi ett uppdrag 
av Uddeholm att ta fram ett mätin-
samlingssystem för deras värme-
behandlingsprocess. Kravet var att 
systemet i sin helhet ska klara tem-
peraturer upp till 1300°C och ha en 
processtid på minst 24h. Det gav oss 
något att bita i, säger Morgan Norring, 
ansvarig för kunder inom bl.a. stål och 
värmebehandling. 

Uddeholm är världens ledande 
tillverkare av verktygsstål för industri-
verktyg med mer än 350 år av innova-
tion. De har 3000 medarbetare världen 
över och finns representerade i mer än 
90 länder. Här finns kunskap, tradition 
och förståelse för materialet och hur 
viktigt det är att värmebehandla stålet 
för att det ska få rätt egen skaper. 
De stod nu inför ett mätproblem och 
vände sig till Pentronic. Ett stålgöt med mätutrustning på väg in i ugnen för värmebehandling.

Så här ser det ut när flera ton stål kommer ut ur ugnen efter att ha värmebehandlats med över 1200°C i mer än 
ett dygn. Det otroliga är att i den här ugnen har elektronisk utrustning för att logga och trådlöst sända tempera-
turmätningar varit med - och överlevt för att berätta historien om det!



AKTUELLA UTBILDNINGS-
TILLFÄLLEN

ST1
21-22 oktober, 2020

Se www.pentronic.se för senaste 
 information om utbildningstillfällen. 
Kontakta oss om temperaturkurs 
på ditt företag.
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PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

• Temperaturgivare   • Temperaturtransmittrar
• Temperaturindikatorer   • Kablar - kontakter - paneler
• Handhållna temperaturmätare  • IR-pyrometrar
• Reglerutrustning   • Dataloggrar och skrivare
• Kalibreringstjänster & -utrustning  • Flödesmätare
• Fukthalts- & tjockleksmätare  • GFM Glasflödesmätare
• Utbildningar i temperaturmätning • Elektro-optiska testsystem
   & -kalibrering Anmälan för prenumeration av PentronicNytt 

gör du på vår hemsida www.pentronic.seFölj oss:

Här hämtas det värmebehandlade stålet med medföljande mätutrustning ut ur ugnen 
av truck. Det är en last på ca. 7 ton som fortfarande ligger på över 1000°C.

– Vi blir ofta ett bollplank i dessa 
diskussioner och i många fall får vi 
även uppdraget att utföra eller med-
verka vid dessa mätningar, förklarar 
Jonas Bertilsson, försäljningsingenjör 
på Pentronic och specialist på tempe-
raturmätning i samband med värme-
behandling.

Lösningen på uppdraget blev att 
använda en 10-kanals TP3 data logger 
från Datapaq med termoelement typ 
S. Loggern skyddades med en barriär, 
som i den här applikationen väger 
150kg och med en total volym på 
nästan 1 m3.

Systemet är även utrustat med 
telemetri så att man kan följa hela 
förloppet i ugnen i realtid och på så 
sätt se att temperaturöverföringen till 
materialet sker som förväntat. I den 
kraftfulla mjukvaran som medföljer ett 
system blir temperaturprofilen tydligt 
presenterad.

– Det ger Uddeholm möjlighet att 
följa mätningarna och att göra even-
tuella justeringar. Att kvalitetssäkra sin 
process och samtidigt kunna optimera 
hålltiden, förbättrar både produktkvali-
tet, produktionskapacitet och minskar 
energiåtgången, avslutar Jonas.

Exempel på ett datapaq mätsystem som 
används i värmebehandlingsprocesser.


