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God Jul!
Så här i slutet av året är det
dags för lite eftertanke. Det
är lätt att drömma sig bort
när man ser ut över Verkebäcksviken där vattnet ligger
blankt och solen sakta stiger
upp över trädtopparna. Vi
ska vara tacksamma för den
vackra naturen i Sverige som
är tillgänglig för alla och en
var. I en värld där vi ständigt
matas med nyheter från
jordens alla hörn via olika
mediekanaler behövs något
som balanserar bilden.
		
Årets största helgfirande står
för dörren och det brukar
innebära en hel del förberedelser. Många av dessa innefattar att på ett eller annat
sätt ha koll på temperaturen.
En sådan aktivitet kan du läsa
om i Dan Loyd’s frågespalt. I
övrigt ska maten vara rätt til�lagad och förvarad, bostaden
ska ha ett behagligt klimat
och vi ska ha lämpliga kläder
när vi går utomhus. Med andra ord, det gäller att ha koll
på temperaturen.
Som brukligt skickar vi en
slant till SOS-barnbyar istället
för att skicka julkort.
Med tillönskan om en riktigt
god jul och ett gott och framgångsrikt 2018.

Rikard Larsson
VD

FAGERHULT SKULPTERAR
LJUS MED TEMPERATUR

Fr v Peter Palinkas och Daniel Järpehult vid en typ av utebelysning. På bordet
syns utrustning för temperaturmätning.

Med start 2010 har Fagerhult genomfört en teknisk
revolution.
Då var det nästan uteslutande lysrör i företagets
armaturer, idag är det LED i
90 procent av dem.
Samtidigt har anledningen till temperaturmätning
gått från brandsäkerhet till
ett verktyg för att skulptera
ljus.
FAGERHULT är en av Europas ledande utvecklare och tillverkare av
offentlig belysning både inomhus
och utomhus. Företaget startade
1945 i Fagerhult som ligger i Västergötland med utsikt över Vättern.
Här finns än idag huvudfabriken
och utvecklingsavdelningen.
Från början handlade det om
hembelysning, men i slutet av
1950-talet fick Fagerhult leverera
till den 26 våningar höga Skatteskrapan i Stockholm. Sedan
dess har inriktningen varit offentlig
belysning.
– Runt 2010 stod det klart att
lysrören skulle fasas ut och ersät-

tas med LED, berättar laboratoriechefen Daniel Järpehult.
Tekniskt fungerar inte dioder
på samma sätt som glödlampor
och lysrör. Det krävdes då ett nytt
sätt att tänka och konstruera. Till
och med temperaturmätningen
fick ett nytt användningsområde.
En glödlampa har ett ljusutbyte
på 10-15 lumen per watt, medan
dagens dioder lämnar 170 lumen
per watt. Diodens ljus är mer riktad och glödlampan sprider ljuset
runt om. Med dioder hamnar alltså
mer ljus på en önskad yta med
mindre effektåtgång. Det handlar
om stora energibesparingar och
värmeutvecklingen är en bråkdel
jämfört med tidigare.

– Tidigare handlade
temperaturmätningen
om att armaturen inte
skulle bli överhettad och
orsaka brand, säger Peter
Palinkas som är laboratorieingenjör.
Har temperaturmätningen spelat
ut sin roll i utvecklingsarbete?

Tvärtom, temperatur har blivit en
ännu viktigare parameter. Daniel
förklarar varför:
– Diodens livslängd är en funktion av temperaturen. Ju bättre
kylning, desto längre behåller den
sitt ljusutbyte.
Efter 50 000 timmar kan en diod
ha förlorat 30 procent av sitt ljusutbyte beroende på för hög temperatur, medan den som gått svalare är
i det närmaste oförändrad. Värmen
kommer dels från den inbyggda
elektroniken, dels genom att dioder
inte har någon betydande värmeutstrålning utan återför det mesta av
värmen till kretskortet.
Fagerhult utvecklar sina produkter för en drifttid på 100 000
timmar. Ett gatljus kan hålla i 50 år
och mer.
– I framtiden kommer
armaturerna att bytas för design
och finesser, inte för att de slutar
lysa, säger Peter.
Fagerhult tillverkar i egen regi
kretskort med dioder, vilka internt
kallas för belysningsmotorer.
Kombinationer av dioder med olika
färgvärden och linser öppnar nya
möjligheter.

Har man kontroll på värmeutvecklingen
kan formgivarna ta ut
svängarna.
Temperaturmätning har alltså gått
från att förhindra
brand till att bli ett
verktyg i designen.
Fagerhult har
en av de största
utvecklingsavdelningarna i
branschen med
ett laboratorium i
klass med Semko,
som svarar för den
tidigare obligatoriska S-märkningen. Det finns ett
nära samarbete
dem emellan.
Många av proven förekommer
bara inom belysning. Exempel är
”Ulbrichtklot” för test av ljusflöde
och färgspektrum samt ”Goniometern” som mäter hur ljuset sprider

sig i olika riktningar. Fagerhult har
även egen utrustning för IP-tester,
alltså skydd mot fukt och vatten,
samt EMC.
– Vi provar själva för CE-märkning med Semko som kontrollorgan, berättar Daniel.
En fråga återstår att besvara:
Hur står sig LED mot tidigare
ljuskällor?
Färgåtergivningen mäts i enheten Ra. Glödlampan är fortfarande
oslagbar med Ra 100. Vanliga
lysrör har Ra 80 och Fagerhult
levererar idag LED-belysning med
Ra 90. Ljusstyrkan är minst lika bra
och överlägsen mätt som lumen
per watt.
– Glödlampor och lysrör har fått
sin ersättare, sammanfattar Peter
Palinkas och Daniel Järpehult.
Utveckling sker inom många
branscher med olika tekniska
”revolutioner” men behovet av
temperaturmätning består och
Pentronic finns till förfogande för
nya problemlösningar. – Att anledningen till temperaturmätning går
från riskminimering till att förfina
prestanda och förbättra kvalitet är
en trend vi ser hos många kunder,
säger Per Bäckström, försäljningsingenjör på Pentronic.

NY SVARV ÖKAR KAPACITETEN
MER ÄN SIN EGEN PRODUKTION
Pentronic har satsat hårt
på svarvavdelningen i
många år. För en tid sedan
byggdes lokalerna ut för att
ge plats för fler maskiner.
Sedan dess har två nya
införskaffats och materialhanteringen effektiviserats.
– DET GÅR BRA FÖR PEN
TRONICS KUNDER och efterfrågan ökar kraftigt. Vi investerar för
att tillverka större volymer med
bibehållen leveranssäkerhet och
kortare leveranstider, säger den
tekniske chefen Lars Björkvik.
Nykomlingen är avsedd för
bearbetning av större bitar, vilka i
dessa sammanhang har en diameter på upp till 65 mm, i längder
upp till 600 mm. Till maskinen hör
ett fyra meter långt stångmagasin.
Mycket av det som tillverkas på
avdelningen är mindre komponenter och genom förstärkningen kan
produktionen optimeras bättre,
vilket innebär att varje maskin används till vad den är bäst på.
Pentronic har även investerat
i ett nytt CAM-system. Tidigare

– Den nya CAM-programvaran kommunicerar med alla våra maskiner oavsett
styrsystem, säger Henrik Pettersson

har programmeringen skett direkt i
maskinerna, beroende på att avdelningen har maskiner med olika
styrsystem.
– Det nya CAM-systemet används för att programmera alla
maskiner oavsett styrsystem, vilket
ökar vår flexibilitet idag och för
framtiden, säger Henrik Pettersson,

Jesper Johansson och Lars Gutlöv i färd med att driftsätta den nya sjuaxliga svarven.

en av dem som utbildats i systemet.
På samma gång ger det ett
effektivare arbetssätt i beredning
och konstruktion samt skapar
förutsättningar för mer exakta
kalkyler.

PR ELECTRONICS PÅ BESÖK
JOHAN BORGSTRÖM från PR
Electronics besökte
Pentronic i oktober
och visade bland
annat den nya transmittern PR5437, för
Magnus Karlsson,
Inköpsansvarig på
Pentronic. Denna
transmitter presenteras som detta
nummers produkt
info.
Johan Bergström,
PR Electronics och
Magnus Karlsson,
Pentronic.

TRE NYA ANSIKTEN PÅ PENTRONIC
PENTRONIC HAR
GLÄDJEN att
presentera tre nya
kollegor som börjat
under hösten. Från
vänster Göran
Rälg, ny innesälj
are, Karin Garplind som nyligen
introducerats på
Inköpsavdelningen
och Joakim Bergs
som är nyrekryterad gruppchef
för elktronikavdelningen.

PRODUKT-INFO
Produktinformationen finns även på
www.pentronic.se

PR5437 - SÄKER
TRANSMITTER
FÖR NOGGRANN OCH
SNABB MÄTNING
Pentronic presenterar PR
electronics senaste produktnyhet HART transmittern PR5437
för både enkla och dubbla
givare. Det unika med den nya
produkten är att den kan mäta
med dubbla 4-tråds PT100,
vilket gör den till en världsnyhet. Med två ingångar kan
man använda transmittern för
exempelvis redundanta mätningar med samma enhet. Det
innebär sömlös övergång från
den ena givaren till den andra
om fel uppstår. Denna enhet
kan ingå i säkerhetsklassade
kretsar för SIL2 eller SIL3
applikationer (Full SIL assessment). Både Mjukvara och
hårdvara är testade i enlighet
med IEC 61508-2010 Ed2.
Modellen PR5437 är också
framtidssäker då den är
försedd med en kontakt för
att kunna kommunicera med
framtida funktioner. Eftersom
det är en HART-transmitter går
den att konfigurera med både
PRs egna program samt en
terminal eller ett system som
stödjer DDL (IEC 61804).
Läs mer på www.pentronic.se
> Nyheter > Produktinformation
För ytterligare information
kontakta Pentronic.

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

God Jul
& Gott Nytt År
Artikel 15-55437

VÄRMNING AV GLÖGG
– ETT AKTUELLT VÄRMEPROBLEM
FRÅGA: Julen närmar sig och då
bjuds man ibland på ”varm” glögg.
Tyvärr är ofta glöggen som serveras ljummen och inte alls varm.
Hur kan man på ett enkelt sätt
göra så att glöggen verkligen är
varm när den skall drickas?
				Nils J
				
SVAR: Vi antar att den varma glöggen i serveringskärlet har temperaturen 50 °C och glöggmuggen
har rumstemperatur, 20 °C. När
glöggen hälls i muggen transporteras värme från glöggen till muggen genom konvektion. Värmemotståndet mellan glöggen och
muggens innervägg är litet, vilket
bidrar till att man får en snabb
temperaturutjämning.
När muggens yttemperatur
blir högre än rumstemperaturen
transporteras värme från glöggen
till omgivningen genom konvektion
till muggen, värmeledning i muggens vägg och vidare från muggen
genom konvektion och strålning.
Värme transporteras också direkt
från glöggytan till omgivningen
genom konvektion och strålning. Vidare kyls glöggen genom
den förångning (värmekrävande
fasomvandling) som sker från
vätskeytan. Glöggtemperaturen
sjunker hela tiden. Det principiella

Figur 2.

temperaturförloppet framgår av
Figur 1.
För att bestämma glöggtemperaturen efter temperaturutjämningen är det kanske enklast att
mäta upp den. Man kan också
göra en mycket grov uppskattning
av glöggens temperatur med hjälp
av följande samband
mmugg cpmugg (Tglögg – Trum) =
mglögg cpglögg (Tservering – Tglögg)

där, m är massan i kg, cp specifika
värmekapaciteten i Ws/(kg K) och
T temperaturen i °C.
Som exempel studerar vi en
keramikmugg (Figur 2) med vikten
0.14 kg och specifika värmekapaciteten 850 Ws/(kg K). Vi häller i
1 dl (0.1 kg) alkoholfri glögg med
serveringstemperaturen 50 °C och
specifika värmekapaciteten 4200
Ws/(kg K). Om rumstemperaturen
är 20 °C blir glöggtemperaturen
43 °C. Temperatursänkningen i

Temperatur

Glögg

SVAR

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

förhållande till 50 °C är så stor att
den märks.
Om glöggmuggarna förvärms
till 50 °C blir det ingen temperatursänkning när glöggen hälls i
muggen. Förvärmning av muggarna med varmt vatten är en
enkel metod för att få den önskade glöggtemperaturen. En
annan metod är att öka glöggens
serveringstemperatur för att nå
den önskade glöggtemperaturen
efter temperaturutjämningen. Om
man använder alkoholhaltig glögg
får man emellertid inte öka temperaturen för mycket – alkohol kokar
vid 78 °C.
Värmeflödet till omgivningen
gör att glöggtemperaturen efter
temperaturutjämningen sjunker
ganska snabbt. Hos en förvärmd
mugg av samma typ som i exemplet ovan kan man mäta upp en
temperatursänkning på knappt
1 °C per minut. För att göra en
överslagsberäkning kan man
använda sambanden i Ref.1. När
glögginnehållet i muggen minskar
svalnar glöggen snabbare.
Om glöggen skulle serveras i
en tunn plastmugg blir den initiala
tempertursänkningen mycket liten,
men avsvalningshastigheten blir
emellertid högre än för muggen
av keramik. Om man använder två
plastmuggar i varandra får man
en liten luftspalt mellan muggarna
som bromsar temperaturfallet.
Så det kan vara värt att tänka
på vilken typ av mugg man ska
använda när det är dags att värma
sin glögg!
God Jul och Gott Nytt År!

Ref 1: www.pentronic.se > Nyheter
> Teknikartiklar > Repetitionskurs i
värmeöverföring

Mugg

Tid
Figur 1.

FRÅGA

Har du synpunkter eller frågor
kontakta professor Dan Loyd på LiU, dan.loyd@liu.se

Temperatur mäts med olika anordningar som omvandlar värme, värmeenergi, till detekterbara storheter. Industriellt vanligast är termoelement, resistanstermometrar, termistorer
och strålningspyrometrar.

LEKTION 4 TEMPERATURGIVARE
SPRITTERMOMETERN
En sprittermometers funktion bygger
på att vätskans volym ökar med
temperaturen. Vätskan är innesluten
i ett glas och oftast med en bubbla i
ena änden. För att få en enkel avläsning är glaset utdraget i ett smalt rör
med en skala bredvid. Denna typ
av termometer används vanligen för
manuell avläsning. Tidigare användes kvicksilver som vätska, men
kvicksilvertermometrar är inte längre
tillåtna i Sverige då kvicksilver är
klassat som miljöfarligt.

BIMETALLTERMOMETERN
En bimetall är två metaller med olika
termisk utvidgningskoefficient som
är hopfogade. När den värms upp
böjs den. Denna typ är vanlig för
enkla termometrar för t.ex. mätning
av lufttemperatur och temperaturen i kylskåp. Bimetalltermometern
används också som termostat inom
reglertekniken.

TERMOELEMENTET
I början av 1800-talet upptäckte T J
Seebeck att ström flyter i en sluten
krets av två olika metallegeringar om
skarvpunkterna i kretsen håller olika
temperaturer. Han fann också att

strömmen ökade med
temperaturskillnaden.
Med seebeck-fenomen menar man idag
den temperaturberoende elektriska spänning som termoelementet alstrar i obelastat
tillstånd, det vill säga om
en voltmeter med oändligt motstånd inkopplas i
kretsen.
Seebeck framlade
sina teorier 1821 och
det blev startpunkten för
utvecklingen av termoelementet. I takt med
elektronikutvecklingen förbättrades
termoelementet och
möjligheterna att
använda det. Idag
är det den mest spridda industriella
temperaturgivaren.
Vidareutveckling sker kontinuerligt för att förbättra materialegenskaperna hos termoelementens trådar,
isolationsmaterial och skyddshöljen.
Exempel på resultatet av sådan målinriktad forskning är framtagandet av
den standardiserade typen N, liksom
den som pågår för att ta fram förbättrade varianter av typ K.
Termoelement har flera fördelar:
det är en enkel och tålig konstruktion med ett stort mätområde. Termoelement behöver ingen strömförsörjning. Med idag använda material
täcker termoelementen in området
från under -200°C till över 2300°C.
Nackdelen med termoelementet
är främst att seebeckspänningen vid
temperaturgradienter kan genereras
utefter hela termoelementets längd.
Om termoelementet inte är homogent utefter hela sin längd fram till
instrumenteringen blir utsignalen
något osäker. Trots detta kommer
termoelement sannolikt att användas för industriella mätningar under
många år framåt.

RESISTANSTERMOMETER
AV PLATINA
Resistanstermometern är även
den ett barn av teknikutvecklingen
under 1800-talet. De första teorierna
framlades år 1891 av H C C
 allendar.
Grunden är att alla metaller ä
 ndrar
resistans med temperaturen.
Resistanstermometern behöver
därför strömförsörjning. Ädelmetallen platina är ett av de mest stabila
material som man känner och är
därför synnerligen lämpligt för
temperaturmätning.
Platinatermometern övertog i och
med införandet av ITS-90 termo
elementets plats i den internationella
temperaturskalan. Den används nu
för att realisera hela området från
14K till 962°C (motsvarar fixpunkt
2 på - 259°C till silvers stelningspunkt). Se lektion 3.
Platinagivaren är långtidsstabil
och utmärks av hög noggrannhet.
Jämfört med termoelementet finns
det sannolikt mer utvecklingspotential på detta område. Idag är
begränsningarna ett snävare temperaturområde jämfört med termoelementet, känsligare konstruktion och
längre svarstid.
Närmast i tiden för industriella
platinagivare ligger utökat mätområde. De trådlindade varianterna är
redan pålitliga i varierande grad upp
till ca 600 °C. Filmelementen som
enkelt kan massproduceras når inte

Exempel på av DIN standardiserad
industriell Pt100-modell.

lika högt i temperatur med bibehållen stabilitet. Här sätter nu tillverkarna in stora utvecklingsresurser för
att utöka mätområdet eftersom det
finns mycket att vinna. Man hoppas
få större mätområde till lägre pris
per producerat mätelement.
Den vanligaste modellen av
platinagivaren är Pt100 som har en
resistans på 100 Ω vid 0 grader.

STRÅLNINGSPYROMETRAR
I temperaturer över 962°C är det
strålningspyrometern som realiserar
ITS-90. Pyrometerns stora fördel är
att mätningarna sker helt beröringsfritt. Dock är mätförutsättningarna
mycket variabla med temperatur
och material varför strålningspyrometerns akilleshäl är anpassningen
till rådande förutsättningar exempelvis emissionskoefficienten. En
variant på pyrometern är värmekameran som mäter temperaturen (via
IR-strålningen) i ett så stort antal
punkter att en bild kan byggas upp.
Värmekameran används ofta av
brandmän, elektriker och husbyggare för att detektera s killnader i
temperatur snarare än att exakt
fastställa en temperatur. Priset
på bra värmekameror har sjunkit
kraftigt de senaste åren.

typer av elektriska störningar. Men
under överskådlig tid torde såväl
pyrometrar som fiberoptiska mätare
vara nischinstrument, som tillgrips
då inget annat fungerar.

TERMISTORER/
HALVLEDARGIVARE
Termistorn har den trevliga egen
skapen att leverera en högre utsignal jämfört med en resistanstermometer av platina. Därmed behöver
efterföljande elektronik inte vara
alltför avancerad och dyr. Nackdelen
är att temperaturområdet är begränsat liksom linjäriteten. Vidare saknas standardisering för termistorer
vilket innebär att man blir bunden till
tillverkarnas informella standarder.
En termistor behöver strömförsörjning.Termistorn finns både som
Positiv Temperaturkoefficient (PTC)
och Negativ Temperaturkoefficinet (NTC). Används i de flesta fall
i elektronikutrustning med relativt
låga krav på noggrannhet.
ÖVERSIKT
TEMPERATURGIVARE
De vanligaste industriella temperaturgivarvarianterna med möjliga
mätområden visas i figuren nedan.
Sällan kan hela det angivna mätom-

rådet täckas av en enda individ.
Termoelement och resistans
termometrar som Pt 100 har för
delen av att vara standardiserade
av bl a IEC. Det innebär att de är
utbytbara signalmässigt med av
vikelser som indikeras i standard
erna. Övriga givartyper är än så
länge fabrikatsberoende.
För att ny teknik ska vinna
insteg fordras att temperaturgivaren
ska fungera över stort temperaturområde samt att den ska vara
stabil och billig. Den stora massan
temperaturgivare kommer sannolikt
att bestå av termoelement och
platinaresistanstermometrar under
överskådlig tid.
Om du vill läsa mer om Värme
överföring för mättekniker finner du
det på Pentronics hemsida www.
pentronic.se > Nyheter > Teknikartiklar
Vill du fördjupa dig ytterligare och lära dig ännu mer om
temperaturmätning så finns förstås Pentronics kurser i ”Spårbar
temperaturmätning” förlagda i
Västervik eller företagsförlagda om
så önskas. För mer information se
www.pentronic.se

Exempel på IR-strålningspyrometrar

FIBEROPTIK
En annan teknik på frammarsch är
exempelvis användning av optiska
fibrer, som möjliggör mycket snabba
och noggranna mätningar. En fördel
är att ljusledaren är okänslig för alla

AKTUELLA
TEMPERATURKURSER

ST1

14-15 mars 2018
16-17 maj 2018
24-25 oktober 2018
Se www.pentronic.se för senaste
information om kurstillfällen.
Kontakta oss om temperaturkurs
på ditt företag.

Översikt över temperaturgivare och mätområden. IPRT Pt100 står för industriella
platina-resistanstermometrar. SPRT Pt100 står för standard platina-resistanstermometer och används som referens i laboratorier och har då ett utökat temperaturområde.
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