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Vackra vyer 
som 

inspirerar!
Vi har förmånen att se havet från 
vårt huvudkontor i Verkebäck. 
Just idag är det 13 minusgrader 
och isen har börjat lägga sig. 
Himlen är blå med några rosa 
molnstrimmor. Det är lätt att 
känna inspiration med en sådan 
vy framför ögonen.

Låga temperaturer kan ibland 
vara en utmaning. När jag skulle 
ansluta bilen till ladduttaget fick 
jag inte igång laddningen. Det 
kan säkert ha flera orsaker men 
det slog mig att det är viktigt 
med produktverifiering för att 
 säkerställa att produkter upp
fyller alla kundens krav och för
väntningar. Vad som är krav och 
vilka förväntningar som finns på 
en produkt är inte alltid självklart.

Genom ett strukturerat  arbete 
med krav och engagerade 
säljare som försöker förstå vilka 
förväntningar du som kund har 
på oss är vår ambition att alltid 
uppfylla såväl krav som för
väntningar. Tyvärr misslyckas vi 
ibland och då är det viktigt att 
lära av misstagen och ta med 
det i vårt ständiga förbättrings
arbete.

Till slut passar jag på att 
gratulera de svenska längdskid
åkarna till vinterns framgångar 
och hoppas naturligtvis att vårt 
engagemang har underlättat 
för vallateamet att lyckas i sitt 
uppdrag.   

Rikard Larsson
VD 

0 - 400 KM/H
PÅ ETTANS VÄXEL

Den stora utmaningen för biltillverkaren Koenigsegg är värme. 
Eller rättare sagt att bli av med den. 
– De enormt höga motoreffekterna skapar mycket värme 

som måste hanteras på ett säkert och effektivt sätt, säger 
Christer Flodman, chef för prototypavdelningen.

ÄVEN OM svenska Koenigsegg är en av världens minsta serietillverkare av 
 personbilar, tillhör företaget den yttersta spetsen i fråga om ny teknik. 
Det mesta utvecklas och tillverkas i egen regi, från den hypereffektiva V8motorn 
till bromsar, sidospeglar och patenterad transmission. 

När detta skrivs produceras modellen Regera, men den får snart sällskap 
av Jesko, Jesko Absolut och Gemera. Alla är supersportbilar, eller megacars, 
som Koenigsegg föredrar att uttrycka det, eftersom alla inklusive den tidigare 
 modellen One:1 har motoreffekter över en megawatt.

Regera tillverkas i begränsad upplaga, 80 exemplar. Alla har funnit sina kö
pare. Det är en hybrid vars utmärkande egenskap är frånvaron av transmission. 
Istället har Koenigsegg utvecklat världens mest kraftfulla momentomvandlare, 
som klarar ett vridmoment på över 2 000 Nm. Den assisteras av tre elmotorer 
med en sammanlagd effekt på motsvarande 700 hästkrafter.

Koenigsegg har fokus på temperaturen i sin produktutveckling. 



V8motorn med dubbla turbo
aggregat utvecklar 1 100 hk med E85. 
Motorn accepterar bränslen från 91 
oktan och uppåt. Systemets effekt 
är minst 1 500 hk och vridmomenten 
över 2 000 Nm.

Motsvarande transmission används 
i kommande Gemera, som för övrigt 
är fyrsitsig. Här svarar eldriften för en 
större del av effekten.

Andra innovationer finns på den 
elektriska sidan. Koenigsegg är 
först i världen att gå upp till 800 V i 
en  serieproducerad bil. Fördelen är 
tunnare ledningar, vilket sparar vikt 
och utrymme. Bilen kan köras helt 
 elektriskt, men elmotorernas huvud
sakliga uppgift är att hjälpa till i starten 
och bidra till accelerationen. Från stil
lastående till 100 km/h går det på 2,8 
sekunder.

Regera väckte ett enormt intresse 
när modellen presenterades. Bland 
annat har den provkörts och hyllats 
av komikern och programledaren Jay 
Leno, känd för sitt stora bilintresse 
som manifesteras i en egen kanal 
på Youtube och TVprogrammet Jay 
Leno´s Garage. 

Koenigseggs grundare och tekniske 
ledare Christian von Koenigsegg fick 
frågan av Jay Leno om vad poängen 
är med att slopa transmissionen. 

– Vi sparar vikt genom att utesluta 
växellådan. Viktökningen med elmo
torer och batterier är minimal jämfört 
med en konventionell bil med växel

Med den revolutionerande transmissionen Direct Drive får hybriden 
Regera extrema prestanda.

låda och förbränningsmotor, löd 
svaret. 

All denna teknik genererar värme 
som måste kylas bort. Regera har 
särskilda kylsystem för transmis
sion, elmotorer och omformare från 
likström till växelström. Det maffiga 
avgasröret i bakänden är i själva ver
ket ett utsläpp av värme från eldriften. 

Av det följer att temperaturmät
ning är av största betydelse i utveck
lingsarbetet. Koenigsegg samarbetar 
sedan många år med Pentronic, 
som levererar temperaturgivare och 
 kalibreringstjänster. 

– Samarbetet fungerar jättebra 
och vi köper en hel del givare från 
 Pentronic, säger Christer Flodman.

För ändamålet krävs special
anpassade givare som möter de 
högt ställda kraven. 

– Ju mer effekten ökar desto 
högre blir kraven på tåliga givare, 
säger Christophe Zaninotti som är 
försäljningsingenjör på Pentronic. 

Slutligen en hyllning från Jay 
Leno till världens alla tekniker. 
Inför testet på Youtube av Regera 
presenterade han Christian von 
Koenigsegg och i samband med 
det sa han följande:

– Som programledare har jag 
träffat världens största  stjärnor, 
men mina verkliga hjältar är 
 ingenjörer. 

Koenigsegg Gemera.

Gemeras testmotor som körs på Freevalve-systemet, preparerad 
med temperaturgivare.
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Industrikoncernen Indutrade där Pentronic ingår 
arbetar för ett långsiktigt värdeskapande. De 
anser att hållbarhetsfrågor är en drivkraft för 
att utveckla koncernens bolag till att generera 
hållbar och lönsam tillväxt. 

UTÖKAT HÅLLBARHETSARBETE I KONCERNEN

INDUTRADES hållbarhetsstrategi bygger på ett gemensamt 
åtagande; att företagen inom koncernen ständigt utvecklas 
och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt ansvarsfullt. Indutrade har tre fokusområden: 
medarbetare, miljö och lönsam tillväxt  med mål för 2030 
fastställda för respektive område. För att uppnå målen till 
2030 kommer Indutrade att använda sig av mätbara nyckel
tal som årligen utvärderas och följs upp. 

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ 
Global Compact (UNGC), vilket fungerar som ramverket för 
koncernens hållbarhetsarbete. Det innebär att de förbin
der sig till att arbeta med och följa initiativets tio principer 
för hållbar utveckling inom mänskliga rättigheter, arbets
villkor, miljö och korruption. Med fler än 12 400 företag som 
 signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global  Compact 
världens största strategiska initiativ för företag inom 
 hållbarhetsområdet.

– På Pentronic tycker vi det är bra att koncernen har ett 
riktat fokus på hållbarhet. Vi anser att ett hållbart arbetssätt 
är en förutsättning för långsiktig tillväxt, säger VD Rikard 
Larsson. 

– Vår ambition är att vara en föregångare vad gäller 
skapande av miljömässigt fördelaktiga och energieffektiva 
lösningar för våra kunder och att skapa ett tryggt och stabilt 
arbetsklimat för våra medarbetare, fortsätter Rikard.

Några av Pentronics hållbarhetsinsatser och initiativ som 
kan nämnas är möjligheten för kunder att returnera begag

nade produkter till Pentronic för återvinning av ädelmetal
ler. Det främjar ansvarsfull användning av naturresurser 
med den extra fördelen av kostnadsbesparingar. Även 
det ackrediterade laboratoriet jobbar med återanvänd
ning av resurser, då givare och instrument kalibreras och 
återanvänds i stället för att ersättas. Ett annat exempel är 
att Pentronic mäter arbetsskador och arbetar systema
tiskt med att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare. 
Pentronic har även satt upp mål för ökad försäljning av 
produkter och tjänster till projekt inom hållbarhet och 
miljö.

 – Vi arbetar ständigt för att minska vår användning av 
miljö och hälsoskadliga kemikalier och att effektivisera 
användandet av resurser i vår tillverkning, säger kvalitets 
och miljöchef Josefin Knutsson. 

– Ett av de senaste projekten vi genomfört för att 
minska klimatpåverkan från vår verksamhet är att vi har 
installerat laddstationer och börjat anskaffa bilar med 
hybridteknik, avslutar Josefin.

KVALITETSKONTROLLER 
& PROVNINGSJÄMFÖRELSER
ÅTERKOMMANDE KVALITETSKONTROLLER är både 
nödvändiga och viktiga och i många fall ett krav för ett 
ackrediterat laboratorium.

I kapitel 7.2 Urval, ve
rifiering och validering av 
metoder i ISO17025:2018 
beskrivs ett antal olika 
modeller för att verifiera sina 
metoder.

– Av dessa modeller är 
kalibreringsjämförelser den 
typ av metod som fung
erar bäst för oss säger 
Andreas Holm, ansvarig för 
Pentronics ackrediterade 
kalibreringslaboratorium. En 
kalibreringsjämförelse inne
bär att flera oberoende labb 
mäter på samma objekt där 
man sedan jämför resultaten 

från dessa labb, förklarar Andreas.
Dessa ISOkontroller är tillsammans med i nterna 

kvalitetskontroller en viktig del av laboratoriets 
 kvalitetssäkring. Återkommande jämförelser är ett 
bra sätt att följa upp kvaliteten på mätresultaten som 
ger  laboratoriet möjlighet att förbättras över tid. Det 
är  också den viktigaste kontrollen för att se om den 
 uppskattade mätosäkerheten är korrekt. 

– Vårt mål är att delta i minst en jämförelsekalibre
ring under en 4årscykel för större delen av våra olika 
kalibreringsmetoder. Som en del av detta har vi nu 
i februari deltagit i en kontroll för uppmätning av ett 
 system med instrument och tillhörande givare i inter
vallet 70 – 420 °C där resultatet jämförs med andra 
laboratorier runt om i Sverige och Europa, fortsätter 
Andreas. Med tanke på kvalitetskontroller nämner han 
också att en revison från Swedac nyligen genomförts 
på distans, med gott resultat.



PRODUKTINFO

SMIDIG DATALOGGER 
MED GRAFISK DISPLAY

Här presenterar Pentronic en ersättare till kundernas 
 tidigare trotjänare Daqpro 5300.

HIOKI LR 8431 är en 10kanals datalogger med isolera
de ingångar som gör att den passar extra bra till  mätning 
med termoelement vid höga temperaturer. 

En supersnabb och smidig enhet med grafisk display 
och ett inbyggt batteri som gör att den kan jobba helt 
fristående i flera timmar utan att vara kopplad till dator. 

Dataloggern är lämplig för mätning och bevakning 
inom forskning och utveckling för medicin och fordons
teknik samt inom metalltillverkning. Den kan till exempel 
 användas vid temperaturjämnhetsmätningar på ugnar och 
övervakning av kylar, frysar och lagerutrymmen. Ett annat 
 exempel är att använda den vid bevakning av kylkedjor 
för vaccin. Mätningarna kan enkelt överföras till dator 
med minneskort, USBminne eller USBkabel.  Använder 
man kabel kan upp till 5 enheter anslutas till samma dator. 
Det inbyggda minnet kan spara ca 2  miljoner mätpunkter. 
Mjukvara till Windows  operativsystem medföljer. 

Oscar Riis började sin tjänst som HRgeneralist 
hos oss den 19 januari. Oscar kommer ursprung
ligen från Gamleby men har varit ifrån Småland 
under några år. Under den tiden har han tagit en 
kandidat examen i personal och arbetsvetenskap 
vid  Linköpings universitet och skaffat sig erfaren het 
från arbete med HRfrågor på Person Invest och 
 Svenska Turistföreningen (STF). 

Nu närmast kommer Oscar från en tjänst som 
HRsamordnare vid STF i Abisko. På fritiden gillar 
Oscar friluftsliv som till exempel skidåkning och att 
klättra. 

Vi välkomnar Oscar till oss på Pentronic. 
Vill du bli en av oss i teamet är du alltid 

 välkommen att kontakta Oscar.

Oscar Riis, HR-generalist.

Nya NIRmätaren Series 9 från NDC hjälper dig 
att möta krav på både produktkvalitet och effekti
vitetsmål. Föregångaren 710e var bland annat 
populär inom livsmedelsindustrin. 

Här är ersättaren som har 25 gånger mer 
 datakapacitet än sin föregångare och en oöver
träffad mätprestanda. Konstruktionen i högpole
rat, gjutet 316L rostfritt stålhölje gör den hygie
nisk och lätt att rengöra. Instrumentet är kapslat 
enligt IP67. Denna fukt och fetthaltsmätare 
används vid tillverkning av till exempel snacks 
som chips och ostbågar, frukostflingor samt olika 
granulat.  Den är också lämpad för fuktmätning 
vid läkemedelstillverkning samt pellets flis och 
spåntillverkning.

OPTIMERA DIN PRODUKTION 
MED NDCS NYA FUKT- & FETT-
HALTSMÄTARE SERIES 9

NDC har även tagit 
fram en ny displayenhet 
som har en högupplöst 
10tums pekskärm.

Den är enkel att 
använda och gör det lätt 
att hantera instrumentet. 
Enheten kan lagra upp 
till 12 timmars historik 
och den har ett inbyggt 
verktyg för kalibrerings
justering.

Nya utförandet för renblåsning 
(airpurge) av lins.

Som tillbehör finns även en ny dis-
playenhet med 10-tums pekskärm.

NY MEDARBETARE I PENTRONIC-TEAMET



Exempel på givare 
att installera innan 
rörsystemet isoleras. 
Art.7907000.

TEMPERATURMÄTNING 
MED FÖRHINDER
FRÅGA: Vid inspektion av rör med 
hetvatten behöver vi ibland upp
skatta vattentemperaturen. För 
det mesta finns det ingen sensor 
installerad där vi skall mäta. Genom 
att mäta rörets yttemperatur kan vi 
uppskatta vattentemperaturen. Vi 
får emellertid inte enligt företagets 
bestämmelser avlägsna isoleringen 
och mäta rörets yttemperatur. För att 
mäta yttemperaturen brukar vi därför 
använda en handindikator med ett 
manteltermoelement som vi sticker 
in genom isoleringen. Hur bra är 
egentligen den mätmetoden?               
      
    Elis B 
 
SVAR: Det är alltid komplicerat att 
mäta temperaturen på en yta och 
svårigheten ökar om man måste 
använda handhållna givare. I detta 
fall är det ännu mer komplicerat 
eftersom man inte ser var och hur 
 givaren träffar röret. Värmeöver
gångskoefficienten på rörets insida 
är i detta fall mycket hög och rörväg
gen är av stål. Det betyder att skill
naden mellan hetvattnets temperatur 
och rörets yttemperatur är mycket 
liten vid normal vattenhastighet och 
ett välisolerat rör. 

Rörets ostörda yttemperatur 
antas vara TA. När givaren kommer 
i kontakt med röret ändras kontakt
punktens temperatur i princip enligt 

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

kurva B i figuren. Temperaturänd
ringen sker normalt under en mycket 
kort tid. Värme strömmar från röret 
till givaren genom ledning och från 
givaren till den omgivande isole
ringen genom ledning. I stålröret och 
givaren sker också värmetranspor
ten genom ledning.

Temperatursänkningen på rörets 
yta orsakas av den termiska belast
ning som givaren utgör. Ändringen 
beror bland annat av rörets och giva
rens geometri och termiska egen
skaper. Kurvorna C och D i figuren 
visar temperaturen i motsvarande 
punkter i givaren. Vilken temperatur 
som givaren mäter beror således 
av var mätpunkten ligger i givaren 
och hur kontakten ser ut mellan 
givaren och rörets yta. Mätfelet i 
Pos 2 är större än i Pos 1. Givarens 
utformning i spetsen är en av de 
faktorer som påverkar mätfelet. Det 
finns speciella givare för mätning 
av  yttemperatur. En komplikation i 
det aktuella mätfallet är att man inte 
ser mätpunkten, när man sticker in 
givaren genom isoleringen.

I vissa fall finns även ett kontakt
motstånd, till exempel ett oxidskikt, 
mellan givaren och röret. Kontakt
motståndet påverkar värmeflödet till 
givaren och därmed den uppmätta 
yttemperaturen. Motståndet beror 
bland annat av hur man håller giva
ren och av trycket mellan givaren 
och röret. Om trycket och kontakt
punkten varierar kommer också tem
peraturen att variera. Orsaken till de 
temperaturvariationer som noterats 
kan därför bero av både mätmeto

den och den som utför mätningen.
Sammanfattningsvis gäller att när 

man mäter temperaturen på en yta 
med en handhållen givare måste 
man alltid räkna med ett mätfel. 
 Felet beror i huvudsak av mätme
toden, men även av hur mätningen 
utförs. Vid signalbehandlingen 
används för det mesta dämpfunktio
ner, vilket gör att den initiala tempe
raturvariationen normalt undertrycks. 
Instrumentet visar därför i de flesta 
fall tillståndet efter det korta in
svängningsförloppet.

Mätmetoden är användbar när 
man är ute i ”brådskande ärenden” 
och inte har alltför höga krav på 
noggrannhet. I de flesta fall vet man 
dessutom vilken ungefärlig tempera
tur som borde gälla. Om man mäter 
på flera positioner längs röret bör 
det vara samma person som utför 
mätningen. Man undviker då att 
mätresultatet varierar med den som 
mäter. 

Det är många faktorer som 
påverkar mätfelet och det är därför 
svårt att uttala sig om felets stor
lek. Vid den här typen av mätningar 
måste man därför alltid vara mycket 
försiktig, när man bedömer mätre
sultatet. Metoden bör undvikas om 
vattentemperaturen varierar snabbt. 
Vid krav på högre noggrannhet 
måste man göra en konventionell 
givarinstallation. Om det är problem 
att avlägsna isoleringen för att instal
lera en tillfällig givare kan man redan 
från början installerar några anligg
ningsgivare (se exempel på Pt100
givare att använda i bild ovan) innan 
rörsystemet isoleras. Man kan då vid 
ett senare tillfälle ansluta givaren till 
en mobil mätutrustning för att mäta 
temperaturen. 

TA

Tamb

A

B

C

D

Tid

Temperatur, pos 2

Figur 1. Temperaturen som funktion av 
tiden vid olika positioner enligt figur 2. 
Notera att givarens berörings-punkt (B) 
inledningsvis mycket kortvarigt antar 
yttemperaturen TA.

Figur 2. Pos 1. Korrekt vinkelrät an-
bringning av yttemperaturgivaren.
Pos 2. Annan lutning än den vinkelräta 
leder till att givarens beröringspunkt (B) 
kortvarigt antar yttemperaturen TA. Mät-
punkten (C) förblir kallare än (B). 

Tambient

Pos 1

A

Pos 2

B
C
D



Att använda en IR-pyrometer för temperaturmätning är allt mer vanligt. Men för att undvika risken 
att få stora och onödiga mätfel behövs kunskap om strålningspyrometerns funktion och egen-
skaper. 

Här ska vi i två artiklar om beröringsfri temperaturmätning med IR-pyrometer gå igenom några 
grundläggande begrepp. I nästa artikel som du kan läsa i kommande PentronicNytt ska vi även 
belysa några speciella mätsituationer för pyrometrar och vad som är viktigt att tänka på.

BERÖRINGSFRI TEMPERATURMÄTNING, DEL 1

IR-PYROMETERN ÄR BÄST PÅ 
 JÄMFÖRANDE MÄTNING
Inledningsvis bör man veta att en 
strålningspyrometer lämpar sig säl
lan för att mäta en enskild, absolut 
temperatur. IRpyrometrarnas styr
kor finns i processer med kontinu
erliga och jämförande mätningar. 
Exempelvis i en fast installation där 
påverkande faktorer som material, 
temperaturnivå, våglängd, ytbeskaf
fenhet och infallsvinkel är mycket 
snarlika vid varje mätning. Även 
om absolutnivån på temperaturen 
avviker från den verkliga, så erhål
ler man repetitiva värden efter vilka 
det går att styra processen. Hand
hållna pyrometrar för låg temperatur 
kan utnyttjas på liknande sätt då 
det gäller exempelvis att upptäcka 
bristande rör eller väggisolering, 
överhettade kablage och liknande.

GRUNDLÄGGANDE TEKNIK
Strålningspyrometern utnyttjar den 
värmeenergi som alla kroppar med 
temperatur över absoluta nollpunk
ten utstrålar inom det infraröda (IR) 
våglängdsområdet, normalt inom 
intervallet 0,7  20 µm. Industriella 
instrument byggs för mätområden 
mellan ca 50 och 3000 °C, dock inte 
ett instrument för hela mätområdet.

I princip består en pyrometer av 
en detektor som mäter den inkom
mande värmestrålningen. Nu är det 
tyvärr inte så enkelt att all inkom
mande strålning härrör från före
målets yttemperatur. Utöver ytans 
utstrålning finns reflekterad strålning 
från värmekällor i omgivningen och 
i vissa fall transmitterad strålning 
genom föremålet som till exempel 
vid mätning på plastfilm. Detektorn 
känner av den totala strålningen 
inom våglängdsområdet.

ε−FAKTORN
Emissionsfaktorn (ε) är förhållandet 
mellan föremålets avgivna tempe
raturstrålning och en icke reflek
terande kropps (s.k. svartkropp) 
avgivna strålningsvärme vid samma 
temperatur. En svartkropp utsänder 
enbart sin egen värmeenergi medan 

de flesta blanka metaller har låg 
egenutstrålning och dessutom 
reflekterar omgivningens tempera
turstrålning. De faktorer som på
verkar emissionsfaktorn för en yta 
är: material, temperatur, våglängd, 
ytbeskaffenhet och infallsvinkel.

Det vanligaste fallet är att pyro
metern ska mäta på ytor som inte är 
svartkroppar, d.v.s emissionsfaktorn 
ε < 1.

När man mäter på material med 
låg emissivitet får man en mycket 
stor känslighet i sina mätningar. 

Reflekterad

Emitterad

Transmitterad Detektor

Pyrometern känner summan av emit-
terad, reflexterad och transmitterad 
strålning. För mätningen är bara den 
emitterade strålningen av intresse. 
Avskärmning och val av våglängd kan 
reducera reflektion och transmission.
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Om en yta har ε = 0,12 och pyrome
tern är inställd på ε = 0,1, får man ett 
mätfel på tiotals grader beroende på 
objektets temperatur. Den relativa 
skillnaden blir hela 20%. Dessutom 
tillkommer en stor känslighet för 
reflekterad strålning vid låg emis
sivitet. Om man tex försöker mäta 
temperaturen i ett kylrum och riktar 
pyrometern mot den rostfria väggen 
mitt emot, kommer pyrometern till 
stor del att se den reflekterade strål
ningen från mätteknikerns kropp och 
alltså visa för hög temperatur.

I nästa nummer av PentronicNytt 
kommer vi att titta på lösningar och 
anpassningar som kan göras för 
mätningar på material med låg eller 
varierande emissionsfaktor.

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN
IRstrålningen från föremål till 
pyrometer passerar normalt genom 
luft innehållande mer eller mindre 
andel vattenånga. Det finns ett antal 
våglängdsband mellan 0,7 och 20 
µm där strålningen dämpas minimalt 

Läs mer om ”Beröringsfri tempera
turmätning” och ”IRpyrometrar” på 
vår webbplats: www.pentronic.se

i vattenånga. Beroende på vilken typ 
av material man skall mäta på och 
vilket temperaturområde pyrometern 
är avsedd för, kan man förbättra sina 
mätningar genom att välja lämpligt 
våglängdsområde. 

Av detta framgår att en enskild 
pyrometer inte klarar all mätning. 
Handhållna universalpyrometrar för 
temperaturer under 500°C använder 
ofta våglängdsområdet 814 µm 
medan man vid högre temperaturer 
normalt utnyttjar smalare band med 
kortare våglängd. Genom att välja 
våglängdsområde kan man optimera 
IRpyrometern för applikationen. 
 Tabellen anger några generella 
riktlinjer för vanliga användnings
områden.

Tabellen visar exempel på optimala våg-
längdsområden för olika material. Pålit-
liga mätningar görs bäst med instrument 
valda och inställda för rätt applikation.

Figur 2a. Emis-
sivitetsförstärkaren 
är en parabolisk 
spegel som fokuserar 
mätobjektets värme-
strålning till mätytan. 
Andelen emitterad 

strålning ökar skenbart och randstrålning utifrån 
undertrycks.

IRpyrometern – systemlösning eller partykamera (3)
Tidigare två artiklar har belyst egenskaperna 
hos systempyrometrar och motsatsen – 
lågprissortimentet. Anpassning till svårare 
mätsituationer låter sig knappast göras med 
de enklaste IRpyrometrarna. Hur system
pyrometrarna kan nyttjas i några till synes 
omöjliga mätningar beskriver vi här.

Gastemperatur 
Normalt mäter man med IR på fasta materials 
eller vätskors ytor. Det går faktiskt också att 
mäta gastemperaturer. Heta gaser och flam-
mor, t ex i pannor, detekteras via förekomsten 
av bl a CO och CO2 som responderar för 
våglängder i smala band, exempelvis kring 4,66 
resp 4,26 μm (mikro meter). Möjliga mätområ-
den är 300-2500 °C. Det finns krav på mini-
mivolym hos de gaser som ska mätas och t ex 
industriella pannor är oftast tillräckligt stora. I 
Tyskland har mätmetoden godkänts och rekom-
menderas för mätning och styrning av sådana 
pannor. Se www.pentronic.se > Aktuellt.

Transparenta plastfolier
Man kan mäta på till synes omöjliga ting som 
för ögat genomskinliga plastfolier. Det beror 
på att IR-strålningen (0,7 - 20 μm) inte alltid 
reagerar som det mänskliga ögat som ser 
kortare våglängder (0,39 - 0,77 μm). I speciella 
absorptionsband (figur 3) kan man mäta på 
transparent plastfolie.

Ovanstående mätuppgifter kan inte utföras 

Har du synpunkter eller frågor kontakta 
Hans Wenegård: hans.wenegard@pentronic.se

med pyrometrar ur lågprissortimentet, vilka är 
konstruerade för vissa frekventa mätuppgifter 
inom bandet 7 - 15 μm. Vid höga temperaturer 
förskjuts strålningsenergins maximum mot 
kortare våglängder < 4,5 μm vilket kräver helt 
andra objektiv, filter och detektorer än vad 
”universalpyrometrar” är utrustade med. Figur 
3 visar i grova drag vilka våglängdsband som 
passar för olika mätuppgifter. 

Kunskap nödvändig
Grundläggande för all pyrometri (utom kvot-
pyrometrar) är bl a att mätobjektet är större än 
mätfläcken, att ingen ovidkommande strålning 
reflekteras in tillsammans med den önskade, 
och att siktglas och objektiv har för våglängds-
bandet jämna egenskaper. Om du som kund 
uppger temperaturområde, mätytans storlek 
och avstånd, svarstidskrav och mätobjektets 
egenskaper samt omgivningsmiljö, hjälper vi till 
med att specificera ett pyrometersystem som 
ger dig säkra och repeterbara temperaturmät-
ningar med tillräcklig noggrannhet. Kunskap 
är A och O inom mättekniken och det gäller 
såväl IR-pyrometri som termoelement och 
Pt100-givare.

Blanka stålvalsar kräver kontaktlös signal-
överföring av förståeliga skäl. Den reflekterande 
ytan medför att en strålningspyrometer ser 
mera reflekterad strålning från omgivningen 
än valsens emitterade, emissionsfaktorn e går 
mot 0. Mätfelet blir mycket stort och varierar 
dessutom med tiden. Ett sätt är att spraya en 
rand på valsen med matt svart färg. Sådan 
finns för olika temperaturnivåer. Färgen gör att 
e närmar sig 1 och mätningen blir säkrare. Ett 
annat sätt är att på pyrometern montera ett 
band som berör valsen och förhöjer e-värdet. 
Arrangemanget kan inte användas kontinuerligt 
eftersom bandet slits. Se figur 1.

Mäter på blanka metaller
Ett elegant sätt att få bort reflexerna från en 
blank yta är att utnyttja principen för en svart-
kropp som har e = 1 för varierande temperatur 
och våglängd. Se figur 2a. Genom att efterlikna 
svartkroppens funktion kan man göra en emis-
sivitetsförstärkare. Reflektordelen, som är en 
invändigt guldbelagd parabol, placeras fritt 
några millimeter från valsens yta. Spegelpara-
bolen fokuserar valsens strålning till mätytan 
medelst multipelreflektion, medan störande 
externa strålar inte fokuseras och kommer att 
utgöra en bråkdel av den totala strålningen som 
når objektivet. 

Ett exempel på en sådan emissivitetsför-
stärkt IR-pyrometer är Heitronics LT13EB som 
är lämplig för e < 0,3 och temperaturer upp till 
250 °C. Se figur 2b och 2c. 1,0
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Figur 2c. Exempel på förstärkt emissionsfaktor 
(e-effektiv) som funktion av mätobjektets natur-
liga emissionsfaktor (e-objekt) i en installation 
med Heitronics parabol. 

Figur 2b. Heitronics 
LT13EB är ett prak-
tiskt exempel på en 
IR-pyrometer med 
emissivitetsförstär-
kare (guldfärgad).

Figur 3. Optimala våglängdsområden för olika 
material. Observera att den nedre temperatur-
gränsen är den kritiska och avgörs av signal-
nivån.

 Våglängd (μm) Tmin ...Tmax (°C) Material

 0,85 - 1,7 125...2500 Metall, halvledare, keramik
 2,0 - 2,7 250...2500 Metall, glas, keramik
 2,0 - 4,5 100...1200 Metaller
 3,43 ± 0,15 80...350 Plastfilm
 5,7 ± 0,1 40...400 Plastfilm
 6,8 ± 0,1 50...400 Plastfilm (PE etc)
 7,93 ± 0,15 0...400 Plastfilm (polyester, PVC etc)
 8,05 ± 0,15 0...400 Plastfilm och keramik
 3,9 ± 0,1 200...2500 Glas, mätning genom gaser
 4,9 - 5,5 100...2500 Glas
 7,5 - 8,2 0...2500 Glas och keramik
 4,26 ± 0,13 300...2500 CO2 gas
 4,5 ± 0,1 300...2500 CO och CO2 gas
 4,66 ± 0,1 300...2500 CO gas
 5,3 ± 0,1 300...2500 NO gas
 8 - 10 0...1000 Tjock film, keramik
 8 - 14 -50...1000 Generella mätningar
 8 - 20 -50...1000 Låg temperatur hög upplösning
 9,6 - 11,5 -50...200 Genom atmosfären på långt avstånd

Figur 1. Släpbandet kan bara användas kort-
varigt eftersom det slits.


