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Nya tider
med nya
utmaningar!
Tillbaka efter en efterlängtad och
härlig semester med sol, värme,
sköna bad och härliga båtutflykter i tjust skärgård. Nu är vi laddade för en höst som bjuder på
andra utmaningar än de vi förutsåg för ett år sedan. Industrin har
tagit fart i ett sällan skådat slag
vilket vi naturligtvis välkomnar.
Med det kommer en del utmaningar för att säkra produktionsmaterial och kapacitet i ett nytt
normalläge. Våra medarbetare
som alltid gör ett fantastiskt jobb
med allt från att ta hand om en
order till att paketera och skicka
i väg nästa leverans, upplever
säkert en del frustration över att
få vänta på att rätt material ska
finnas tillhands på lagerhyllan. Vi
är långt ifrån ensamma om att ha
den situationen. Titta bara på hur
fordonsindustrin nu får stänga
fabriker i dagar och veckor i
väntan på komponenter till deras
bilar. Vi gör allt som står i vår
makt för att hitta kvalitetssäkrade lösningar så att just du ska få
din vara levererad i tid. Och det
är kanske just därför du ska välja
oss när du behöver en lösning
för att mäta rätt temperatur.

SÄKRA TEMPERATURMÄTNINGAR
Ofta pratar vi om säkra temperaturmätningar i termer av mätnoggrannhet, vilket är grunden för alla givare från Pentronic.
Men säkra temperaturmätningar kan också innebära att
givaren har en viss säkerhetsklassning, eller att mätningen
bidrar till en säker process. I detta nummer av PentronicNytt
ska vi titta på några exempel på säkerhet i processer och att
använda temperaturmätningar som larmsignaler.

Rikard Larsson
VD
Per Bäckström, Pentronics specialist på Ex/Atex applikationer. Här med signalomvandlare
för mätsystemet PLB5000.

-INOM PROCESSINDUSTRIN ställs höga krav på säkerhet bland annat gällande
brand och explosionsrisk. Att installera Atex/IECEx klassad givare och signalomvandlare är idag standardiserat i klassade miljöer och blir alltmer vanligt även i
angränsande områden, berättar Per Bäckström, Pentronics specialist på Ex/Atex
applikationer.
– Vi har en bred portfölj av klassade processgivare med signalomvandlare i
kopplingshuvud, av både termoelement- och PT100- typ, fortsätter Per.
Ett annat exempel på Ex–säkra instrument är Pentronics nyutvecklade
PLB5000 mätsystem. Systemet är framtaget för att möta höga krav på s äkerhet
- men också mätnoggrannhet, i mycket tuffa applikationer. (Läs gärna mer om
PLB5000 i PentronicNytt 2020-3). Temperaturövervakning av livsmedel och
läkemedel är vitalt för säkerheten i till exempel mjölk som pastöriseras eller
insulin som transporteras.
– Förutom att temperaturen måste bli rätt, behöver man ta hänsyn till flera

faktorer, poängterar Pentronics försäljningsingenjör och branschspecialist
inom livsmedel, Michael Steiner
Han berättar att en sensor som ska
vara i kontakt med livsmedel eller läkemedel måste exempelvis vara tillverkad
av säkra material så att inga tungmetaller eller kemikalier riskerar att hamna i
produkten. Givarens yta bör ha speciella
egenskaper för att inte bakterietillväxt
ska ske. Sensorn måste dessutom designas så att den kan rengöras effektivt
antingen på plats eller mycket enkelt
genom att ta den ur processen.
En annan viktig aspekt framför allt när det gäller
transporter, där mätningar normalt sett inte har samma
redundanta system som i en tillverkningsprocess, är att
en mätning måste fungera och bli rätt varje gång. Mest
påtagligt blir detta naturligtvis i samband med hantering
av läkemedel där för låg eller hög temperatur på ganska
kort tid riskerar att försämra eller helt deaktivera vissa
läkemedel. Temperaturkontroll behöver med andra ord ske
kontinuerligt och inte bara vid på- och avlastning.
– Den kanske vanligaste applikationen för en temperatursensor är att direkt övervaka en process. Men det finns
också ett antal indirekta applikationer. Passiva sensorer
som bara är där för att ge signal när någonting går snett,
tillägger Björn Tunek, marknad- och försäljningschef på

Pentronic.
– En temperaturgivare kan till exempel
användas som nivåvakt. Så länge rumstemperaturen skiljer sig med bara några
hundradels grader från mediet som man vill
kontrollera, kan en temperaturgivare mycket
snabbt ge en signal om nivån i k
 ärlet
ändras. Svarstider för en välkonstruerad
temperaturgivare kan röra sig om milli
sekunder, fortsätter Björn.
Om en del slits ned och friktion ökar,
om omrörning stannar, om trycket ökar eller
minskar i ett kärl eller om en komponent
överbelastas elektriskt - kommer även detta
ge upphov till att temperaturen ändras - den signalen kan
användas som larm.
Alla processer, kemiska eller mekaniska, påverkar
temperaturen i material och/eller omgivning. Är påverkan
svårbedömd kan man medvetet införa en påverkande
faktor. Till exempel kan kylning eller värmning av en sensor
göra att en förändring i temperatur blir förutsägbar. Ofta
konstrueras dessa system med flera sensorer där skillnad
mellan exempelvis kyld och icke kyld eller mellan dränkt och
torr sensor används som indikation på något förlopp.
– Våra säljare och tekniskt ansvariga på Pentronic
hjälper gärna till att titta på er riskbedömning eller processFMEA, för att hitta lösningar där en temperaturmätning kan
bidra till en säkrare process, avslutar Björn.

PENTRONIC EFTER PANDEMIN
I och med att vi så smått
börjar se slutet av Covid-19
pandemin, gör Pentronics
säljare och experter sig
äntligen redo att få möta
kunder och samarbetspartners på plats runt om i
Sverige och världen.
Det ska bli mycket trevligt att kunna
återskapa den fysiska närvaron som
är svår att ersätta med de digitala
mötena. Alla har inte heller naturlig
tillgång till eller intresse av den typen
av möten. Det är enklare att kunna
erbjuda den bästa lösningen i dess
rätta miljö, säger Jonas Bertilsson,
teknisk säljare och en av de utbildningsansvariga på Pentronics

säljavdelning.
Pentronic anpassade sig snabbt
efter pandemins restriktioner, och
olika lösningar för digitala möten har
blivit en del av vardagen. Och även
om kundbesöket fortfarande är det
bästa sättet att hitta lösningar finns
många fördelar med att kombinera
detta med digitala möten.
– Många av våra kunder har vi
kunnat hålla närmast tätare kontakt
med under pandemin jämfört med
tidigare, eftersom restid och väntetider helt har försvunnit. Ofta har
vi också kunnat träffa fler inblandade mättekniker och ingenjörer
på samma gång tack vare att det
blir lättare att hitta tider som p
 assar
och man slipper lokal och andra
praktiska frågor. Många kunder har
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också medarbetare på olika platser
i världen som kanske arbetar med
samma problem, säger marknadoch försäljningschef Björn Tunek.
Under den pågående pandemin
har Pentronic bara genomfört kalibreringar och service på fält där det
varit affärskritiskt för kunden och att
uppdraget har kunnat genomföras
utan risk för smittspridning.
Kalibrering exempelvis, det måste
i många fall genomföras regelbundet. Under hösten förväntas dock
fler uppdrag kunna göras och det
börjar bli dags att planera in sin
kalibrering.
– I många företag finns det lite av
ett uppdämt behov, vissa kalibreringar kan vänta men inte hur länge
som helst. Det är viktigt att vara ute
i god tid för att planera in arbetet
om det finns behov under hösten
och vintern, säger Andreas Holm,
chef för Pentronics ackrediterade
temperaturlaboratorium.
Pentronics utbildningar i S
 pårbar
temperaturmätning har också
påverkats av pandemin. Utbildningen
innehåller stor del praktiska
laborationer och besök i Pentronics
labb, vilket gjort det svårt att hålla
en fullvärdig digital version. De nya
riktlinjerna gör det dock möjligt igen
att genomföra både del ett och två
av utbildningarna under hösten.
– I nuläget ser vi ut att kunna
genomföra kurser som har det
innehåll våra deltagare behöver
och förväntar sig, tack vare vissa
anpassningar av lokalen och upplägget. Eftersom många företag nu
börjar tillåta besök blir det också
mer möjligt att genomföra våra
kundanpassade utbildningar på plats
igen, avslutar Jonas.

PRODUKT-INFO

TEMPERATURSÄKRA KÄNSLIGA PRODUKTERS
KYLKEDJA (COLD CHAIN)
Pentronics givare 11-00710 är en handhållen termoelementgivare som används för
att bevaka kylkedjan för temperaturkänsliga produkter. Givarens konstruktion gör det
möjligt att komma åt och mäta temperaturen mellan förpackningar för att säkerställa att
produkterna förvaras under optimala förhållanden vid både transport och lagring.
Givaren är lämplig att använda för att bevaka kylkedja för bland annat
livsmedel och läkemedel. Den kan exempelvis användas för
kontroller vid transport och förvaring av vaccin.
Till Cold chain räknas temperaturer under rumstemperatur
och denna givare mäter temperatur ned till -80 °C.
Den finns som Typ K men även Typ T med högre
noggrannhet.
Pentronic kan anpassa och konstruera
givare för särskilda behov - så tveka inte
att höra av dig om det krävs en specifik
Handhållen termoelementgivare, artikelnummer 11-00710
lösning för just din kylkedja.

NY FLEXIBEL FUKTMÄTARE FRÅN NDC
– PREDIKTIR II
Här presenterar Pentronic nästa generations NIRmätare för optimering av produktkvalitet och bättre
processkontroll. Den ersätter tidigare fuktmätare
från NDC Technologies.
Till skillnad från NDCs multikomponenta Series 9
(tidigare presenterad i PentronicNytt 21-1) så mäter
PrediktIR II enbart fukthalt och är unikt utformat för
processmätning av fukt i material som bland annat
träflis, biomassa, träpellets, keramik och sintermix.
PrediktIR II ger hög mätnoggrannhet på mät-

Artikelnummer 09-00076

ningar i alla miljöer, oberoende av förändringar i
omgivning som till exempel belysning, temperatur
eller luftfuktighet. Med möjlighet till dygnet runt
uppkoppling som inte kräver manuell provtagning
ger PrediktIR II både en förbättrad avkastning och
sparar energi.
Instrumentet har en mångsidig processanslutning
som enkelt integreras i det befintliga styrsystemet.
Den nya displayen som följer med har ett nytt uppdaterat gränssnitt.

VILKA FAKTORER
PÅVERKAR SVARSTIDEN?
FRÅGA: Vi använder manteltermoelement för att mäta i både vatten och
luft. Vilka faktorer påverkar svars
tiden och hur kan vi minska den?
				Per G
SVAR: Begreppet svarstid ett mått
som kan användas för att bedöma
ett mätsystems tröghet. För att
reda ut vilka faktorer som påverkar
svarstiden betraktar vi som exempel
ett manteltermoelement av typ K i
Figur 1. Fluiden kan vara en gas eller
en vätska eller en blandning av gas
och vätska.
För en stegvis ändring av
fluidtemperaturen är svarstiden, t
sekunder, den tid det tar för mätpunkten att uppnå en viss del av
temperatursteget, DT °C. Med exempelvis svarstiden t 0.5 menas den tid
det tar att uppnå 50 % av DT. I Figur
2 visas hur manteltermoelementets
yttemperatur, Tyta °C, och mätpunktens temperatur, Tmät °C, ändras
med tiden t i sekunder vid en stegvis
ändring av fluidtemperaturen från T0
°C till T1 °C; DT = T1 – T0. Differensen
mellan yttemperaturen och temperaturen i mätpunkten minskar med
tiden. I figuren visas också svars
tiden t 0.5.
Storleken på differensen mellan
termoelementets yttemperatur och
temperaturen i mätpunkten beror
dels av värmeflödet från fluiden till
termoelementet dels av egenskaperna (densitet, specifik värmekapacitet och värmekonduktivitet) hos de
material som ingår i termoelementet.
Ju högre värmeflöde desto större blir

temperaturdifferensen. Vid mätning i
vätskor blir differensen större än vid
mätning i gaser.
Svarstiden bestäms dels av själva
termoelementet dels av värmeflödet
till termoelementet. Det är alltså först
när termoelementet är installerat i
ett visst mätsystem som man kan
tala om dess svarstid. I den fortsatta
diskussionen bortser vi först från
ett eventuellt värmeutbyte mellan
termoelementet och rörväggen.
När fluidtemperaturen ändras
stegvis från T0 °C till T1 °C blir
värmeflödet från fluiden till termo
elementet Q W
Q = a A (T1 – Tyta)
där, a är värmeövergångskoefficienten i W/(m2K), A den värmeöver
förande arean hos termoelementet i
m2 och Tyta termoelementets yttemperatur i °C. Från början är yttemperaturen lika med begynnelsetemperaturen T0, men yttemperaturen
ökar när termoelementet värms upp.
Detta betyder också att värmeflödet
Q från fluiden till termoelementet
minskar med tiden.
Värmeövergångskoefficienten
beror bland annat av den aktuella
geometrin, typ av fluid, fluidens
hastighet, fluidens temperatur och
termoelementets yttemperatur.
Värmeövergångskoefficienten är
betydligt högre i vätskor än i gaser
och koefficienten ökar med fluidens
hastighet. I detta fall gäller också
att ju mindre diameter manteltermo
elementet har desto högre blir
värmeövergångskoefficienten och
därmed också värmeflödet Q.
Vid uppvärmning av manteltermoelementet från T0 °C till T °C måste

FRÅGA

SVAR

De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.
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termoelementet tillföras energin
E Ws (Joule)
E = r V cp (T - T0)
där, r är termoelementets densitet i
kg/m3, V volymen i m3 och cp speci
fika värmekapaciteten i (Ws)/(kg K).
För volymen gäller V = (pD2/4) L, där
D är termoelementets diameter i m
och L dess längd i m. Termoelementet består av flera material, vilket
innebär att både r och cp i uttrycket
för E är medelvärden. Temperaturen
varierar inom termoelementet och T
är en medeltemperatur. Ju mindre
diameter D desto mindre energi E
krävs för uppvärmning och desto
snabbare sker uppvärmningen.
Värmeflödet från fluiden till termoelementet är Q W och under tiden Dt
tillförs energin E = Q Dt.
Sammanfattningsvis gäller för
en viss installation att ju mindre
diameter termoelementet har desto
kortare blir svarstiden. Ett termoelement som mäter i en vätska har alltid
en annan svarstid vid mätning i en
gas även om fluidens hastighet är
densamma.

Figur 1.

Missa inte
READ MORE
versionen för denna artikel under
rubriken ”Installation och användning av givare” på följande webbadress: https://www.pentronic.se/
om-temperatur/teknikartiklar/
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