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Med
Pentronic in
i framtiden!
Efter en lång och besvärlig tid
med pandemin i fokus ser vi
med tillförsikt fram emot en
sommar och höst med lättade
restriktioner och ett mer normalt
liv där vi kan träffa vänner, familj
och arbetskamrater utan att
behöva titta in i ett Teams eller
Zoom-möte.
Med det i ryggen laddar vi på
Pentronic för framtiden och har
under vintern och våren mejslat
fram en strategi för att möta
framtidens behov. Även om våra
traditionella lösningar fortsatt
kommer att vara viktiga pusselbitar så efterfrågas allt mer av
smarta produkter som kopplas
upp i den digitala världen.
Med många års erfarenhet av produktutveckling och
en vässad organisation för
att p
 roducera morgondagens
teknik står vi redo att möta
framtiden.
Men innan vi är där i alla
delar ska vi njuta av sommarvärme, lite ledighet och kanske
ett bad i några av alla fantastiska sjöar som finns i vårt avlånga
land.
Tills vi hörs igen

Rikard Larsson
VD

RÄTT TEMPERATUR GÖR
KÄTTINGAR STARKA OCH
SEGA PÅ SAMMA GÅNG
Kättingar har funnits i 2000 år. Men trots att det i princip
är samma konstruktion, är dagens produkter resultatet av
senaste teknologi.
– Det får inte bli fel på en enda länk, säger Fritjof TibblinBergmark, materialspecialist inom forskning och utveckling
vid The Crosby Group.

– Temperaturen är tillsammans med metallurgin den viktigaste kvalitetsparametern, säger
Sverker Andersson, kvalitetschef på Gunnebo Industrier.

BAKOM FÖRETAGSNAMNET döljer
sig ett känt varumärke: Gunnebo
Industrier. Amerikanska Crosby köpte
svenska Gunnebo Industrier 2019.
Tillverkningen är förlagd till Gunnebo
söder om Västervik och Växjö. I Lonevåg utanför norska Bergen tillverkas
schacklar.
– I Gunnebo tillverkar vi kättingar
och i Växjö krokar, kopplingar och
liknande, berättar Fritjof.
Kättingarna produceras i en helt
automatisk process. Länkarna s vetsas
ihop till långa kedjor, vilka i sin tur
genomgår härdning och anlöpning i
två steg. Det är värmebehandlingen,
i kombination med stålets sammansättning, som avgör slutproduktens
kvalitet.
– Resultatet måste bli en
kombination av hög styrka och
seghet, förklarar Fritjof.
Styrkan är självklar vid tunga
lyft, ofta i krävande miljöer. En enda
brusten länk kan leda till omfattande
skador och kostnader.
– Varje länk måste dessutom kunna

Kättingar efter pulverlackering. Även här
mäts temperaturen med pyrometrar för att
säkerställa högsta kvalitet.

töjas 20 procent vid överbelastning innan den brister. På så
sätt får de som hanterar lyftet en förvarning och kan sätta
sig i säkerhet, säger Fritjof.
Varje färdig kättinglängd provbelastas med 2,5 gånger
arbetslasten innan leverans. Vid förstörande brottprov är
kravet minst fyra gånger arbetslasten. Gunnebo Industrier
och Crosby Group har något högre krav än andra tillverkare
för att kunna uppfylla flera standarder samtidigt.
– Vi och hela koncernen levererar till kunder som är
beredda att betala för högsta kvalitet, eftersom säkerheten
är så viktig, säger Fritjof.
Härdning och anlöpning av sammansvetsade kättingar
sker med hjälp av induktion på löpande bana. Temperaturen mäts beröringsfritt med pyrometrar från Pentronic.
Därifrån har Gunnebo Industrier också fått hjälp att arrangera mätningen för hög noggrannhet.
– Vi har stor nytta av Pentronic. De levererar även givare
och instrument till vår produktion i Växjö, säger Fritjof.
I Växjö sker värmebehandling av krokar, kopplingsde-

taljer och liknande. Skillnaden är att det handlar om smidda
detaljer som härdas i ugnar. Även här ställs samma krav på
styrka och seghet.
Åter till kättingarna, där härdprocessen torde vara unik i
Sverige. Kättingarna tillverkas i längder om 50 - 200 meter
beroende på storlek. På varje längd utförs förstörande prov
av ett antal länkar. Därmed sker en återkoppling till produktionen, vilket också är en kontroll av att temperaturerna varit
korrekta i härdning och anlöpning.
Under varumärket Gunnebo Industrier levererar Crosby
Group lyftsystem som används i alla sammanhang, från
åkerier till byggen av vindkraftverk till havs. I sortimentet
finns även en specialare, kättingar för tillverkning av burar
till fiskodlingar. Dessa varmförzinkas på fabriken i Gunnebo,
en process där temperaturen också är viktig.
– Burarna får helt enkelt inte rosta eller gå sönder av
andra orsaker. Fiskarna är ofta av arter som inte hör hemma
naturligt där de odlas och får därför inte komma ut, säger
Fritjof Tibblin-Bergmark på Crosby Group.

Fritjof Tibblin-Bergmark
på Crosby Group.

– Varenda länk måste hålla högsta
kvalitet, säger Sverker Andersson,
kvalitetschef på Gunnebo Industrier.

Temperaturen mäts på flera punkter i
processen.

Kättingarna värms upp med hjälp
av induktion medan de sveper
förbi pyrometern.

PENTRONIC SATSAR FÖR FRAMTIDEN
Pentronic har under snart sex
decennier framgångsrikt servat sina
kunder med alla möjliga och ibland till
synes omöjliga lösningar för att mäta
temperatur.
Medarbetarna brinner för uppgiften att lösa
alla former av mätproblem för att möta kundernas behov och under resan har företaget
gjort flera strategiska satsningar. Ett exempel
är i slutet av 80-talet när man bestämde sig för
att ackreditera sin laboratorieverksamhet och
därmed kunde erbjuda ackrediterad kalibrering
till sina kunder. En annan strategisk förändring
var i början av 2000-talet när det beslutades
att Pentronic skulle utveckla ”smarta” sensorer. Efter att ha lanserat den första produkten
tog det nästan tio år innan nästa produkt såg
dagens ljus.
Under de senaste fem åren har utvecklingen
mot smarta sensorer tagit fart på riktigt och vi
lanserar nu en eller flera produkter per år och
försäljningen ökar snabbt inom området.
Att utvecklingen går åt det hållet är en naturlig följd av den allt snabbare digitalisering vi ser
inom alla delar av samhället och inom industrin,
med uppkopplade system och tillgång till mätdata för styrning och övervakning av processer.
För att klara de nya utmaningar vi står inför
med ständigt ökad efterfrågan på ny teknik,

behöver Pentronic anpassa sina processer och
organisation.
I den förändrade organisationen som kommer
att sjösättas under sommaren har företaget valt
att forma tre tydliga funktioner, var och en med
ansvar för Pentronics huvudprocesser.
Marknad och försäljning ansvarar för affärsutveckling, marknadsföring och försäljning av våra
varor och tjänster. Det är den naturliga ingången
för kunder när man behöver hjälp. Det kan vara
direkt leverans av vara eller tjänst eller önskemål
om nya produkter som efterfrågas.
Produktutveckling får ett sammanhållet
ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra nya
produkter. Det kan vara på direkt uppdrag av
en kund eller nya innovationer och produkter
som behövs för att klara nya tillämpningar eller
förändrade krav från marknaden.
Det tredje benet är Operations med ansvar för
order till leverans. Här inryms industrialisering
av nya produkter och beredning, tillverkning,
montering, slutkontroll och leverans av kundens
beställningar.
För att stödja dessa huvudfunktioner finns
naturligtvis inköp, kvalitet, HR och ekonomi alltid
nära för att smörja maskineriet.
– Med den förändrade organisationen blir
ansvaret tydligare och Pentronic sätter större
fokus på avancerade lösningar som svar på nya
och framtida behov, säger Pentronics VD Rikard
Larsson.

PRODUKT-INFO

SÄKRA DIN PROCESS MED STORSÄLJARE
FRÅN PENTRONIC
Här uppmärksammar vi Pentronics Pt100-givare
med svarvad svetsficka.
Modell 783000 har blivit en riktig storsäljare och
används bland annat för temperaturmätning av gas
och vätska inom processindustrin.
Temperaturgivaren är kompletterad med en svetsficka för att du säkert ska kunna både montera och
demontera den utan påverkan på själva systemet
samt undvika risk för läckage.
Mätinsatsen är utbytbar och i kopplingshuvudet
finns det plats för signalomvandlare eller plint.
Givaren finns med två olika standardlängder på
halsrör, 48 respektive 110 mm. Andra längder tillverkas på begäran.
Svetsfickan har en reducerad spets för snabbare
och säkrare mätning och är anpassad för insvetsning
i mindre rör med dimensioner upp till max DN 100.
Standardlängden är 60 mm.
Fickan (artikel: 9062050) finns på lager i syrafast
stål (1.4404) och olegerat C22.8, (1.0460) även kallat P250GH. Den har också gjorts i andra material

som till exempel legerat tryckkärlsstål 10CrMo9-10
(1.7380) och vi kan tillverka den i andra material vid
behov.
Maxtemperatur för
Pt100-givare med svetsficka
är 250 °C. Denna givarkonstruktion med svetsficka
kan även specialbeställas
för termoelement med
maxtemperatur på 600 °C.
Kontakta gärna Pentronic vid
frågor eller om du behöver
råd om utförande för
just din applikation.

RAPPORT FRÅN LABBET

OLIKA FÖRVÄNTNINGAR
PÅ ETT KALIBRERINGSUPPDRAG
ATT TA REDA PÅ VILKA FÖRVÄNTNINGAR kunden har på en kalibrering av tem-

peraturgivare eller mätinstrument har visat
sig väldigt viktigt. För beroende på vilken
verksamhet det gäller och vart i världen vi
befinner oss så tolkas tjänsten ”kalibrering” på olika sätt.
– Dessa olika tolkningar och förväntningar ger ofta upphov till diskussioner
och frågor om vad som ingår i en beställning av kalibrering, säger Andreas Holm,
ansvarig för Pentronics två ackrediterade
kalibreringslaboratorier.
Generellt sett så är den vanligaste
tolkningen i Europa att kalibrering innebär
uppmätning av objektet utan justering. I
Nordamerika däremot förväntar man sig
oftast att även justering för att få en så
liten felvisning som möjligt ingår i tjänsten ”kalibrering”. Det finns också kunder som förväntar sig att
justering skall utföras om objektet inte klarar en viss
specifikation.

Ackred.nr 0076
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Enligt ISO17025 är det ett antal krav
som ska finnas med i ett kalibreringsbevis
och det är allt ifrån var kalibreringen har
genomförts, av vem, datum, vilken referensutrustning som använts, mätosäkerhet
med mera.
Men när det gäller justering finns det
inget krav på att det ska ingå. Det är
rutinerna på de olika ackrediterade laboratorierna runt om i världen som skiljer sig åt
och som skapar de olika uppfattningarna
om vad som faktiskt ingår.
Beställer du ackrediterad kalibrering av
oss på Pentronic, och vi inte har kommit
överens om annat, innebär det uppmätning
av objektet men att vi inte utför justering.
– Med tanke på dessa olika tolkningar
som förekommer så vill vi informera om
detta. Samtidigt som vi vid kontraktsgenomgång även
försöker fånga upp kundens uppfattning om vad som
ingår i en ”kalibrering” - så att förväntningarna uppnås,
avslutar Andreas.

BLIR DET KALLARE I RUMMET NÄR
MAN ANVÄNDER EN BORDSFLÄKT?
FRÅGA: Under det senaste året har
jag ofta arbetat hemma på grund av
pandemin och ibland blir det ganska
varmt vid min arbetsplats. Jag använder då en bordsfläkt och då blir
det snabbt svalare. Borde det inte bli
lite varmare i rummet när jag startar
fläkten? Fläktmotorns effekt är 25 W.
				Liv G
SVAR: När man startar bordsfläkten
ökar mycket riktigt rumsluftens
temperatur något, men ökningen är
mycket liten. Samtidigt upplever vi
att det blir svalare i rummet. För att
reda ut denna motsägelse studerar
vi först en keramikvas som står på
skrivbordet och sedan människan
bakom skrivbordet.
Keramikvasens temperatur mäts
med en termometer. Runt om i rummet finns föremål såsom dator, skrivare, lampor, radiatorer mm, vilka
är varmare än rumsluften, när de är
påslagna. I normalfallet tillförs därför
vasen ett nettovärmeflöde genom
strålning, som ökar dess temperatur.
När vasens temperatur överstiger
lufttemperaturen avges värme till
luften genom naturlig konvektion.
Värmeutbytet med skrivbordet sker
genom värmeledning. Vasen får
en temperatur som bestäms av att
värmeflödet till vasen skall vara lika
med värmeflödet från den. Temperaturen kommer att ligga något

över lufttemperaturen. När vi startar
bordsfläkten gör fläktmotorns effekt
att luften som passerar vasen blir något varmare och vasens temperatur
ökar, men ökningen är mycket liten.
Människan påverkas däremot
på ett helt annat sätt än vasen
när vi startar bordsfläkten. Kroppen genererar hela tiden värme
(metabolism) som avges till omgivningen. Hud som inte täcks av
kläder har en yttemperatur över
30 °C och klädernas yttemperatur
brukar vara 25 – 30 °C. Kroppens
yttemperatur är i detta fall högre
än lufttemperaturen och vi får ett
konvektivt värmeflöde från kroppen
till luften. De flesta delar av rummet
har en lägre temperatur än kroppens
yttemperatur, vilket ger ett netto
värmeflöde från kroppen till rummet
genom strålning. Det konvektiva
värmeflödet Q till luften beror av
den värmeöverförande arean A,
värmeövergångskoefficienten a, och
differensen mellan kroppens yttemperatur Tyta och lufttemperaturen Tluft;
Q = A a (Tyta – Tluft).
Datorer, skrivare, lampor mm som
används i hemmakontoret genererar
hela tiden värme och det gör även
människan bakom skrivbordet. Det
betyder att temperaturen i rummet
stiger under dagen. Den ökande
lufttemperaturen Tluft minskar
det konvektiva värmeflödet från
kroppen; Q = A a (Tyta – Tluft). Även

FRÅGA

SVAR

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

nettovärmeflödet genom strålning
minskar när rumstemperaturen ökar.
Kroppens värmegenerering Q är
ungefär samma under dagen, vilket
betyder att kroppens yttemperatur
Tyta måste öka för att kunna transportera bort lika mycket värme som
tidigare. Vi upplever att det börjar bli
varmt. Om man börjar svettas avges
fukten till omgivningen i form av
vattenånga. Övergången från vätska
till vattenånga kräver värme, som
tas från kroppen, vilket betyder att
värmetransporten från kroppen ökar.
När vi startar bordsfläkten
ökar lufttemperaturen något, men
ökningen är mycket liten. Lufthastigheten runt kroppen ökar, vilket innebär att värmeövergångskoefficienten
aökar. Vi får påtvingad konvektion
i stället för naturlig konvektion. Det
konvektiva värmeflödet från kroppen ökar trots att temperaturdifferensen (Tyta – Tluft) har minskat.
Strålningen påverkas däremot inte
direkt av lufthastigheten. Det ökade
värmeflödet från kroppen gör att
kroppens temperatur sjunker och
vi upplever att det har blivit svalare
i rummet, trots att lufttemperaturen
har ökat något.

BERÖRINGSFRI TEMPERATURMÄTNING, DEL 2
Här fortsätter PentronicNytts serie om IR-pyrometri. I förra numret beskrev vi grund
läggande begrepp och tekniken bakom mätningarna. I detta nummer ska vi beskriva
några exempel där anpassningar och specialprodukter kan möjliggöra s
 tabilare och
säkrare mätningar i olika processer.
RESUMÉ DEL 1

I del 1 kunde vi läsa om
Emmissionsfaktorns (ε) betydelse.
Emmissionsfaktorn beskriver
egenskaperna för utstrålning på det
objekt man vill mäta. En låg eller i
värsta fall okänd emmissionsfaktor
kan ställa till stora problem med din
mätning. Vi noterade också att för
IR-pyrometri finns inte en ”kamera”
för alla applikationer, utan rätt
instrument bör väljas utifrån materialet man vill mäta på, temperaturområdet och miljön.
NÄR ANVÄNDER VI IR-PYRO
METERN?

Heitronics CT13 är en robust och noggrann IR-pyrometer som även finns i version
”CT13 Chemistry” - för användning i extremt tuffa miljöer.

Som noterat i del 1 är en IRpyrometer inte vårt noggrannaste
instrument för att mäta temperatur.
Men många applikationer gör det
helt enkelt omöjligt att mäta med en
fast anliggande sensor av termoelement eller resistanstyp. I punktlista
nedan ser du några vanliga faktorer
som kan göra att en IR-pyrometer
rekommenderas:
• Rörliga mätobjekt
• Elektriskt störande miljö som 		
induktionsvärmning
• Krav på kort svarstid (millisekundnivå)
• Krav på termiskt obelastat mätobjekt
• Aggressiv miljö där anliggande
givare snabbt förslits
• Mycket höga temperaturer

seras och kommer därför att utgöra
en bråkdel av den totala strålningen
som når objektivet. Se exempel på
en sådan emissivitetsförstärkt IRpyrometer nedan till vänster.
FLERA VÅGLÄNGDSOMRÅDEN

Emissivitetsförstärkaren är en parabolisk spegel som fokuserar mätobjektets
värmestrålning till mätytan. Andelen
emitterad strålning ökar skenbart och
randstrålning utifrån.

MÄTNING PÅ BLANKA METALLER

Processer med blanka, roterande
stålvalsar kräver ofta kontaktlös
signalöverföring av förståeliga skäl.
Den reflekterande ytan medför att
en strålningspyrometer ser mer reflekterad strålning från omgivningen
än valsens egen emitterade, emissionsfaktorn ε går mot 0. Mätfelet
blir mycket stort och kan dessutom
variera med tiden. Ett elegant sätt
att få bort reflexerna från en blank
yta är att utnyttja principen för en
svartkropp som har ε = 1 för varierande temperatur och våglängd. Se
illustration till höger ovan. Genom
att efterlikna svartkroppens funktion
kan man göra en emissivitetsför-

Ibland rekommenderas en tvåfärgs- eller kvotpyrometer som
lösning vid besvärliga mätningar.
Kvotpyrometern bestämmer temperaturen genom att mäta strålningen vid två eller flera närliggande
våglängder och ur kvoten beräknas temperaturen. Fördelen är att
man faktiskt idealt kan bortse från
emmisionsfaktorn (detta förutsätter dock att emmissionsfaktorn
är lika vid de olika vågländsområdena). Kvotpyrometern är också
bättre i miljöer med ”skymd sikt” för
pyrometern. Om det exempelvis är
rökiga miljöer eller stor risk att siktglas smutsas ned. Kvotpyrometern
förutsätter följande:

Heitronics LT13 är ett praktiskt exempel
på en IR-pyrometer med emissivitetsförstärkare.

• Emissiviteten vid samtliga våg-		
längder är lika.
• Transmissionen genom atmos-		
fären och eventuella siktglas är
lika för alla våglängder.

stärkare. R
 eflektordelen, som är
en invändigt guldbelagd parabol,
placeras fritt några millimeter från
valsens yta. Spegelparabolen fokuserar valsens strålning till mätytan
genom multipelreflektion, medan
störande externa strålar inte foku-

I praktiken innebär detta att kvotpyrometern används för metalliska
material och höga temperaturer.
Värt att notera är dock att idag finns
kvotpyrometrar för många variationer av applikationer och även som
handhållna pyrometrar.

GASTEMPERATUR OCH
TRANSPARENTA MATERIAL

KUNSKAP NÖDVÄNDIG

Normalt mäter man med IR på
fasta materials eller vätskors ytor
men det går faktiskt även att mäta
gastemperaturer och på material
som till synes är helt transparenta.
För detta utnyttjas kunskapen om
emittans vid olika våglängder som
vi tidigare varit inne på.
Heta gaser och flammor, till
exempel i pannor, detekteras via
förekomsten av bl.a. CO och CO2
som emitterar i kända våglängder i
smala band, exempelvis kring 4,66
resp. 4,26 mikrometer. Mätningar
kan på ett bra sätt göras på CO2
och CO i temperaturer mellan 300
och 2500 °C. Det finns krav på
minimivolym hos de gaser som ska
mätas, men t ex industriella pannor
är oftast tillräckligt stora.
Samma princip kan man utnyttja
exempelvis plastfilmer, om man
känner materialets specifika egenskaper.

Grundläggande för all pyrometri
(utom kvotpyrometrar) är bland
annat att mätobjektet är större än
mätfläcken, att ingen ovidkommande strålning reflekteras in
tillsammans med den önskade,
och att siktglas och objektiv har för
våglängdsbandet 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
temperaturmätningar med tillräcklig
noggrannhet.
Kunskap är A och O inom mättekniken och det gäller såväl IRpyrometri som termoelement och
Pt100-givare.

Capella C3 från SensorTherm är ett
exempel på en kvot-pyrometer.

Heitronics TRT, världens
noggrannaste IR-pyrometer.

Utbildning ”Spårbar
temperaturmätning” i höst

Vi önskar dig en trevlig
och skön sommar!

ST1 20-21 oktober
ST2 9-11 november
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.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ST1

20-21 oktober 2021

ST2

9-11 november 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, www.pentronic.se

Följ oss:

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

