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SPÅRBAR MÄTNING
FÖRBÄTTRAR SÄKERHETEN
I KÄRNKRAFTSINDUSTRIN
FORTSÄTTNING PÅ SIDORNA 2-3

KOKA KNÄCK MED RÄTT TEMPERATUR
KVALIFICERAT TILLSKOTT
SKI TEAM SWEDEN SPETSAR MED KUNSKAP FRÅN PENTRONIC
KONTAKTER OCH TILLBEHÖR

Ett år med
många
utmaningar!
Jag skrev i min ledare i sista
numret av PentronicNytt 2019 att
vi såg fram emot ett spännande
2020. Föga kunde jag då ana hur
det här året skulle utveckla sig
för oss och för vår omvärld. Vi
har fått bevittna den värsta pandemin på flera decennier kryddat
med ett omåttligt spännande val
av USA’s nästa president, ett val
som har engagerat många även
utanför den nordamerikanska
kontinenten. Vem är väl jag att
förutspå vad som ska komma i
framtiden.
Året har inneburit många utmaningar även för oss med strikta regelverk för hur vi säkerställer
social distansering och hygien
för att undvika smittspridning, i
syfte att säkerställa våra medarbetares hälsa och att kunna
upprätthålla en bra service till dig
som kund och samarbetspartner.
Så här långt kan jag konstatera
att vi lyckats men det återstår
många utmaningar innan vi kan
andas ut.
Som alltid vill jag tacka för att
vi fått samarbeta med dig under
2020 och tillönskar dig och din
familj en skön och avkopplande
jul- och nyårshelg även om den
säkert blir annorlunda i år. Låt
oss hålla ut ett tag till med omtanke om våra nära och kära!
Hoppas du ska finna någon
av våra artiklar i detta nummer
läsvärda och ta
det lugnt så
du inte
bränner dig
på knäcksmeten!

SPÅRBAR MÄTNING
FÖRBÄTTRAR SÄKERHETEN
I KÄRNKRAFTSINDUSTRIN

Niklas Snis, laboratoriechef på Studsvik, visar en del av en bränsleinkapsling för Pentronics
försäljningsingenjör Jonas Bertilsson.

Hur länge håller ett kärnkraftverk?
Studsvik Nuclear AB driver ett globalt forskningsprogram
för att ta reda på svaret.
En ingrediens är att under kontrollerade former simulera
haverier.
STUDSVIK är sedan 70 år ett centrum för forskning om kärnkraft. Här finns
världsledande kompetens inom bränsle- och materialteknik. Vid anläggningen
utanför Nyköping finns bland annat fyra laboratorier, tre av dem för radioaktivt
material. Provningarna sker bakom metertjocka väggar av specialbetong och
blyglas.
– Det finns bara ett fåtal anläggningar av den här typen i världen, berättar
Niklas Snis, chef för laboratorierna.
Samtidigt ökar behovet av forskning inom området. Dels för att avveckla

Rikard Larsson
VD

I det här experimentet simuleras olika driftsfall, inklusive härdsmälta.

anläggningar och slutförvara utbränt
bränsle och bestrålat material under
säkra former. Dels för att optimera
driften, förlänga livslängden och höja
säkerheten vid kvarvarande kärnkraftverk.
Även om kärnkraftverk läggs ned
så kommer elproduktion med kärnkraft att fortsätta under överskådlig
tid. Då gäller det att ha kontroll på hur
materialet åldras och när aggregaten i
praktiken uppnår sin tekniska livslängd.
Temperatur, tryck och strålning är
tre av faktorerna som styr åldrandet.
Dessa parametrar påverkar allt från
bränslets inkapsling till reaktortankar.
– Här simulerar vi olika driftfall
med bränslestavar, berättar laboratorieingenjör Roger Ekvall och visar vad
som pågår i en av de sju cellerna i det
strålskyddade laboratoriet.
Bakom blyglaset placeras bränslestavar i en IR-ugn, för att upphettas till
olika temperaturer. Under drift är den
cirka 350 °C. Om matarvattenpumpen
slutar fungera, kan temperaturen stiga
till 600 °C. Vid en härdsmälta handlar
det om över 1 000 °C. Testerna sker
med små mängder bränsle, utan kärnreaktion, men ger realistiska resultat.
– Vi driver inga egna forskningsprojekt utan arbetar på uppdrag för
andra över hela världen. Kunderna
ställer höga krav på dokumentation
av mätningarna med felbudgetar och
spårbarhet till ackrediterade laboratorier. Därför samarbetar vi med Pentronic, säger Niklas.
Temperaturmätningarna sker med
den mest lämpade givartypen för
varje uppgift. Vanligast är termoelement beroende på behovet att kunna
följa snabba förlopp. I området 300
till 600°C handlar det om typ N och

Roger Ekvall arbetar med radioaktivt material bakom en meter blyglas.

vid högre temperaturer typ S. Alla
mätningar är spårbara till den internationella definitionen av temperatur
genom Pentronics ackrediterade
kalibreringslaboratorium.
På samma sätt som Pentronic
är en kvalitetsstämpel för temperaturmätning, är Studsvik Nuclear
en garant för korrekta provresultat.
Därför anlitas laboratoriet även av de
ledande kärnkraftsnationerna USA,
Ryssland, Tyskland, Storbritannien,

Japan och Kina.
För ingen vågar chansa med
något så potentiellt farligt som
kärnkraft. Här krävs fakta om anläggningar och material under drift
och i nästa steg för att säkerställa
att avveckling och slutförvaring
sker med bevisligen säkra metoder.
Därför hämtar hela världen
fakta från Studsvik Nuclear.

Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till
den globala kärnkraftsindustrin.
Studsviks fokusområden är bränsle
-och materialteknik, programvara
för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar
för hantering, konditionering och
volymreduktion av radioaktivt avfall.
Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i
radiologisk miljö. Studsvik har 517
anställda i sju länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm.

Studsviks laboratorium för radiologisk forskning är ett av de få i världen och anlitas även av
de ledande kärnkraftsnationerna.

SKI TEAM SWEDEN SPETSAR
MED KUNSKAP FRÅN PENTRONIC
Svenska landslaget i längdåkning fördjupar
samarbetet med Pentronic.
– Det ger oss tillgång till ledande kunskap om
temperaturmätning, säger vallachefen Petter
Myhlback.
PETTER MYHLBACK som har en bakgrund som elitskid

åkare och flertalet gånger tävlat i världscupen tillträdde
tjänsten som vallachef i maj 2020. Sommaren har Petter
ägnat åt rekrytering av ett nytt vallateam som ska leverera
skidor i världsklass till de duktiga landslagsåkarna.
Säsongen 20/21 har präglats mycket av frågan kring
ett förbud mot fluorvallor som visat sig skadligt för både
användare och miljön. Petter har tillsammans med sitt team
lagt mycket tid på att testa nya produkter och metoder som
ska kunna ersätta fluoret.
– Det har framställts flera nya produkter men hittills inget
som är lika bra som flourvalla. Därför krävs det säkra testmetoder för att kunna kontrollera att skidorna inte vallats
med fluorprodukter innan förbudet införs, säger Petter.
Förbudet har nu skjutits upp, men kommer att införas
längre fram.
Skidlandslaget inledde samarbetet med Pentronic
inför vinter-OS 2018 i Sydkorea, då under Urban Nilssons
ledning för vallateamet.
Christophe Zaninotti på Pentronic tycker det är fantastisk roligt att även Petter värdesätter Pentronics kunnande
och produkter och vill fortsätta samarbetet.
– Pentronic är ledande inom sitt område. D
 essutom
finns ett skidintresse som bäddar för ett givande
kunskapsutbyte, säger Petter.
Christophe berättar att Pentronic tagit fram två givare till
skidlandslaget.
En givare som på ett snabbt och repeterbart sätt ska

kunna mäta snötemperaturen och en givare som mäter
den infallande eller utfallande strålningens påverkan på
snön från en solig eller klar himmel.
En molnig dag med stabila fören har alla samma
förutsättningar, men en dag när det snabbt klarnar upp
eller på våren när solen kan ha stor påverkan på snön
med sin instrålning, då kommer vår PTHFM-givare väl
till pass och kan ge vallateamet ett värde på strålningens påverkan på snötemperaturen. Detta kan de sedan
ta med sig som en parameter i sina beräkningar i vilka
metoder, strukturer och vallor de ska använda sig av.
Under en skidsäsong skiftar förutsättningarna och
därmed behovet av olika lösningar.
– Rätt vallning kan vara skillnaden mellan framgång
och bakslag, säger Petter. Ju fler säkra parametrar vi kan
ha med oss i vårt beslut desto säkrare är det att vi träffar
helt rätt med vallningen.
Den pågående pandemin gör att skidsäsongen
2020/21 blir annorlunda. Samtidigt ökar intresset för alla
former av utomhusidrott. Blir det gott om snö kommer
många att ta fram längdåkningsskidorna. En mer lämplig
aktivitet i pandemi-tider än längdskidor en krispig vinterdag får man leta efter.
Vad är bästa vallningstipset till glada amatörer?
– Köp ett par skinskidor. De har en stighud som s itter
under längdskidans fästzon. Det ger bra fäste i de flesta
fören och då slipper man tänka på fästvalla och kan nöja
sig med glidvalla, blir svaret från Petter M
 yhlback.
– Och naturligtvis måste man ha koll på temperaturen så att glidvallan blir rätt, fyller Christophe i med ett
leende.
Läs mer om hur samarbetet startade och om hur
Pentronics PTHFM-givare användes under OS 2018 i
PentronicNytt 2018-1.

Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån.

PTHFM mätinstrument.

Pentronics försäljningsingenjör
Christophe Zaninotti.

Petter Myhlback, vallachef för Svenska landslaget i längdåkning.
Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån.

PRODUKT-INFO
DOSTMANN P790 –
FLEXIBEL HANDINDIKATOR
FÖR PRECISIONSMÄTNING
Letar du efter ett mångsidigt noggrant och
lättanvänt mätinstrument?
Här presenterar vi en nyhet som
uppfyller dessa egenskaper.

enklaste och bekvämaste sättet är att använda
givare med inbyggt minne, kalibrerings
konstanterna överförs automatiskt från givaren
till instrumentet när den ansluts.
Behöver du råd för vilka givare som är
lämpliga att använda eller vill veta mer om
enhetens egenskaper är du välkommen
att kontakta
Pentronic.
Artikelnummer:
05-80078

Dostmann P790 är ett precisionsinstrument för PT100
och termoelement.
Instrumentet har hög upplösning för både PT100
(0,001 °C) och termoelement (0,01 °C).
Det inbyggda minnet klarar att lagra upp till 6000
mätpunkter.
Med möjligheten att använda Bluetooth för trådlös
överföring av mätdata blir instrumentet extra flexibelt.
De loggade mätvärdena överförs enkelt från smartphone eller surfplatta med hjälp av en gratis nedladdningsbara app, DE-Graph Blue. Appen finns att hämta
i både App Store och Google Play.
Enheten erbjuder olika kalibreringsmöjligheter för
de anslutbara PT100- och termoelementgivarna. Det

KVALIFICERAT TILLSKOTT TILL PENTRONICS
FÖRSÄLJNINGSAVDELNING!
Under våren har Pentronic
välkomnat Lars Grönlund till
försäljningsavdelning i rollen
som Teknisk Specialist.
LARS ÄR ETT VÄLKÄNT ANSIKTE

inom temperaturmätning och
kalibrering i Norden. Under 28 år har
han arbetat på Pentronics ackrediterade temperaturlaboratorium (AKL).
De senaste 18 åren som chef för
avdelningen.
Lars kommer bland mycket annat
att bidra till avdelningen med djupa
kunskaper om moderna kalibreringsmetoder och mätosäkerhet. Något
som blir allt mer viktigt för att kvalitetssäkra och effektivisera många av
våra kunders processer.
Har du frågor om mätosäkerhet
eller kalibrering av temperaturmätare? Besök vår hemsida för kontaktuppgifter till Lars och hans kollegor.
www.pentronic.se

Lars Grönlund, Teknisk Specialist på Pentronic.

RÄTT TEMPERATUR VIKTIG
VID KOKNING AV KNÄCK
strösocker, sirap, vispgrädde mm.
FRÅGA: Inför julen brukar jag koka
Smeten värmer i sin tur skålen via
knäck och då värmer jag smeten i
värmeledning och luften via konvekvår mikrovågsugn. Smeten som jag
tion. Skålens insida ovanför smeten
använder skall värmas till en viss
värms av luften via konvektion och
temperatur inom intervallet 120 –
strålning från smeten. Värmetran140 °C. Jag tar ut skålen och rör om
sporten i själva skålen sker genom
i smeten när jag skall mäta temperavärmeledning. Skålens utsida värturen med en givare som är avsedd
mer luften i ugnen via konvektion.
för livsmedel. Min arbetskamrat
Mikrovågsugnens väggar, golv och
säger att det är onödigt att röra om,
tak värms av konvektion från luften
eftersom smeten blir jämnvarm i en
och strålningen från skålen. Delar
mikrovågsugn. Stämmer det?
						 av ugnens väggar och tak värms
också av strålning från smeten.
				Pelle B
Den roterande tallriken värms av
värmeledning från skålen, konvekSVAR: Tillverkare av mikrovågsugtion från luften och strålning från
nar strävar efter att få ett så jämnt
skålen och ugnens väggar, tak och
mikrovågsfält som möjligt. För att
golv. Smeten men även skålen blir i
kompensera eventuella ojämnheter
detta fall mycket varma och tempei fältet använder man en roterande
raturen påverkas bland annat av hur
tallrik, där man skall placera maugnens kyl- och ventilationssystem
ten. Mikrovågorna värmer endast
är utformat.
knäcksmeten, som består av

FRÅGA

SVAR

De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

Värmetransporten i knäcksmeten
till skålen och värmetransporten
från smetens yta gör att man får
temperaturdifferenser i smeten även
om microvågsfältet är jämnt. Pelle B
verkar vara en försiktig och noggrann knäckkokare. Det kan då vara
lämpligt att han rör om i smeten för
att få en så jämn temperatur som
möjligt vid mätningen. Smetens
temperatur är mycket viktig så att
han kan avbryta kokningen vid exakt den temperatur som ger önskad
typ av knäck.
Värmningen av smeten skall i
det här fallet avbrytas när den har
en viss temperatur inom intervallet
120 – 140 °C. Ju högre temperatur
som man väljer inom intervallet
desto hårdare blir knäcken. Det är
viktigt att man använder en temperaturgivare med kort svarstid så att
inte mätningen pågår onödigt länge.
Intervallet när man skall avbryta
kokningen är förhållandevis snävt,
vilket gör att givaren måste vara
kalibrerad så att man får knäck med
önskad hårdhet.

Pentronics recept
på god knäck:
Antal: 30 st.
• 1 dl strösocker
• 1 dl vispgrädde
• 1 dl sirap
• 1 msk smör eller margarin
• 2 msk skalad, hackad mandel
Blanda socker, grädde och sirap i
en skål som rymmer 2-3 liter och
tål mikrovågsugn.
Ställ in skålen i mikron på maximal effekt och håll sedan koll på
temperaturen för önskad knäckkonsistens. Vid 120-140°C är
knäcksmeten lagom kokt. Ju
varmare smet desto hårdare blir
knäcken.
När rätt konsistens är uppnådd är
det dags att röra ner mandeln och
matfettet. Smeten fördelas sedan i
knäckformar.
Lycka till!

TERMOELEMENTKONTAKTER OCH T ILLBEHÖR
SOM UNDERLÄTTAR ARBETSDAGEN
Att anpassa temperaturgivare efter kundens behov och önskemål är Pentronics specialitet. Det innebär dock ofta en helhetslösning för att det ska vara smidigt att installera, kalibrera
och demontera givarna ute på plats i verkligheten. Pentronic
har kunskap och erfarenhet och kan ge tips på produkter som
enkelt kan underlätta, förbättra och förenkla arbetet. Det kan
till exempel röra sig om att anpassa kablage och kontakter.

Exempel på lösning som underlättar och gör att det går snabbt och lätt att byta och
kalibrera termoelement.
PENTRONICS FÖRSÄLJNINGS
INGENJÖR PER BÄCKSTRÖM ger

ett exempel på tips för anslutningar.
Kontakter för termoelement är
oftast 2-poliga och problem kan

uppstå om det finns behov av
att ansluta jord eller skärm. Ofta
används då cirkulära kontakter men
det innebär i regel att kontakterna
blir okompenserade. Lösningen

Termoelementskarv med hon- och hankontakt samt låsbygel (clips) i funktion.

kan vara att istället använda 3-poliga
termoelementkontakter. Det finns då
en extra pol i koppar som kan användas för skärmanslutning. Ytterligare
en fördel med den 3-poliga kontakten är att den inte går att felvända.
– Ett annat vanligt problem är
att termoelementkontakter går isär,
fortsätter Per.
Han berättar att det finns en
mycket smidig lösning i form av ett
enkelt clips (låsbygel) för att förhindra
det. Dessa finns för både standardoch miniatyrkontakt. Clipsen monteras på den ena kontakten och låser
sedan mot den andra. Då slipper
man lösningar med buntband eller
eltejp för att säkra god kontakt. Det
är ofta sådana små saker som kan
orsaka de stora frågorna när man
gör analys på sina mätningar.
– I en tuff, fuktig eller dammig
miljö kan termoelementkontakter behöva kompletteras med stänkskydd,
inflikar Lars Grönlund som även han
är försäljningsingenjör på Pentronic.
Lars förklarar att termoelement har
mycket små signalnivåer och hamnar
det i en krävande miljö med både fukt
och smuts så kan det orsaka dålig
isolation och ge korrosion på skarvar
och kontakter. Det är då lämpligt att
använda sig av stänkskydd.
Pt100 givare kan vanligtvis
skarvas med vanlig plint medan
termoelement helst inte ska skarvas
över en vanlig kopparplint på grund
av risken för okompenserad ledning
som kommer att ge ett missvisande
mätresultat. Det finns då kompenserad kopplingsplint för att underlätta.
Dessa är märkta med plus och minus
vid inkopplingen för att minimera
risken för förväxling. Man kan också
använda termoelementpaneler som
monteras på skåp eller kopplingsboxar för att snabbt kunna byta givare
och få ett bra skydd över termoelementskarven. Panelerna kan även
kompletteras med stänkskydd för att
öka skyddet mot den yttre miljön.

I vissa fall kan det löna sig att
använda en kopplingsbox eller ett instrumentskåp när man gör temperaturgivarskarvarna för att få en praktisk
och tålig skarvning.
– Ytterligare ett bra förslag på
tillbehör är kabelavlastaren, fortsätter
Lars.
Vanliga termoelementkontakter
går att använda utan kabelavlastare
men för att framtidssäkra kopplingar finns böjavlastare i gummi och
dragavlastare i metall som tillbehör.
Till sist kan konstateras att behöver man skarva kablage eller sätta
kontakter lönar det sig att använda
specialgjorda tillbehör och kontakter
för en praktisk och hållbar installation.
I bilagan till PentronicNytt 20204 hittar du produkter ur Pentronics
standardsortiment för kontakter
och tillbehör, ett litet urval av de
vanligaste lösningarna.
Behöver du råd och tips för dina
installationer, kontakta Pentronic så
får du hjälp att hitta kostnadseffektiva
lösningar som förenklar arbetet och
förbättrar givarinstallationer i just din
process.

Ett axplock av alla de tillbehör som Pentronic tillhandahåller som lagervaror.

Utbildning ”Spårbar
temperaturmätning” i vår
ST1
10-11 mars 2021 • 19-20 maj 2021
ST2
26-27 maj 2021
Välkommen att boka en plats!
Anmäl dig på vår webbplats: www.pentronic.se
Observera att utbildning kan komma att ställas in
eller anpassas beroende på restriktioner och råd
gällande Covid-19.
Är du intresserad av distansutbildning online?
Hör av dig till oss!
Skicka din intresseanmälan till info@pentronic.se eller
kontakta oss på telefon 0490-25 85 00

God Jul
& Gott Nytt År
Pentronic satsar även årets julklappspengar på framtidshopp åt föräldralösa barn. Vi fortsätter därför stödja
SOS-barnbyar och som kund har du del i gåvan.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ST1

10-11 mars 2021
19-20 maj 2021

ST2

26-27 maj 2021
Se www.pentronic.se för senaste
information om utbildningstillfällen.
Kontakta oss om utbildning på ditt
företag.

PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

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

Bergsliden 1, SE-593 96 Västervik
Tel. 0490-25 85 00, Fax. 0490-237 66
www.pentronic.se
Följ oss:

Anmälan för prenumeration av PentronicNytt
gör du på vår webbplats www.pentronic.se

