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Ackreditering är medicinen mot panik
Det viktigaste sjukvården kan erbjuda sina
patienter är trygghet.
I syfte att öka tryggheten har Huddinge
Universitetssjukhus valt att ackreditera delar av sin medicintekniska verksamhet.
Den tekniska verksamheten vid sjukhuset
växer i takt med att vårdbehovet ökar, tekniken utvecklas och allt fler patienter vårdas
i hemmet. Det är tekniken som gör det
möjligt för människor att stanna kvar i sin
invanda miljö, även vid svåra sjukdomar.
– Det finns patienter som har 4-5 olika
tekniska utrustningar i hemmet, berättar
Maria Lunell. Hon är en av de 28 medicintekniska ingenjörerna på MTA Analys, som
är en av fem sektioner inom den medicintekniska avdelningen (MTA). Totalt är 65
medicintekniska ingenjörer anställda på avdelningen.
Det är inte nog med att systemen måste
fungera. Patienter och anhöriga ska kunna
lita på dem och känna sig säkra på att hjälp
kommer om något blir fel.
MTA Analys har som uppgift att kontrollera, underhålla och reparera utrustningen,
både i verkstaden på sjukhuset och i patienternas hem. Avdelningen sköter viss utbildning av patienterna och dessutom har man
jour kvällar och helger för akuta reparationer.
– Det är ett ovanligt ingenjörsjobb. Utöver teknikkunnandet krävs det medicinsk
kunskap och psykosocial kompetens, berättar Sven Jonsson som när han anställdes
för tio år sedan var den förste medicintekniska ingenjören inom hemsjukvården.

Kurs ger förståelse
Idag arbetar fem av analyssektionens ingenjörer med hemsjukvård. Verksamheten
är trångbodd, vilket indikerar att det kan
vara intressant för ingenjörerna att lyssna till
locktoner från industrin. Men personalen
väljer att stanna kvar.
– Kontakten med patienterna och uppskattningen man får är svår att mäta i pengar,
säger Ingrid Sandström, även hon medicinteknisk ingenjör.
Både Ingrid och Maria har gått
Pentronics kurs ”Spårbar temperaturmätning”. Den har blivit ett obligatorium för alla
anställda. Inom hemsjukvården är temperatur ingen kritisk parameter dock.
– Det viktiga är att man får ökad förståelse för mätteknik och mätosäkerhet, förklarar Maria.
Det beror i sin tur på att MTA Analys
sedan 1998 driver ett ackrediterat kalibrer-

– Vår viktigaste uppgift är att patienten ska känna förtroende för den tekniska utrustningen, säger Maria
Lunell och Ingrid Sandström på MTA Analys vid Huddinge Universitetssjukhus. Det främsta verktyget i
det arbetet är ackreditering.

ingslaboratorium. Idag innefattar ackrediteringen temperatur, massa, varvtal och fotometri.
– Vi utför kalibreringar inom sjukhuset
men även till externa uppdragsgivare.
Temperaturkalibrering är vårt vanligaste
uppdrag. Det finns frysar, värmeskåp och
inkubatorer på varenda avdelning, berättar
Morgan Nilsson, stf kvalitetschef, som även
han gått Pentronics kurs.
Ackrediteringen tillkom för att skapa förtroende hos uppdragsgivare som själva är
ackrediterade. Sven plockar fram en OH-bild
som berättar vad det handlar om: ”Ackreditering är en dokumenterad och odiskutabel
garanti för att man kan utföra kalibreringar.”

Nationellt nätverk
Kalibreringarna är grunden för kvalitetsarbetet vid MTA Analys, vilket i sin tur syftar till
att öka kvalitetsnivån. Till sist landar det på
något mycket mänskligt - patienternas trygghet.
– Om en maskin krånglar hos patienten
är min viktigaste uppgift att återställa förtroendet för utrustningen. Det här är människor
som är kopplade till apparater under en stor
del av dygnet och är beroende av tekniken,
säger Sven.
Hemsjukvården använder få livsuppe-

hållande system. Sådana finns i huvudsak
på sjukhus. Den största kategorin i hemmet
är olika typer av andningshjälpmedel. Det
behövs inte mycket fantasi för att inse paniken när något sådant krånglar.
Allt fler människor får allt mer sjukvård i
hemmet. Tekniken blir mer avancerad och
telemedicinen gör nu sitt intåg. Medicintekniska ingenjörerna blir viktigare för människors hälsa, vilket tillväxten på MTA Analys vittnar om.
– Nu är vi så många att det finns underlag för att bilda ett nationellt nätverk om
medicinteknik i hemmet, anser Sven och
uppmanar kolleger att höra av sig.

EXTRA KURS
Spårbar
temperaturmätning
Tack vare den stora efterfrågan på utbildningar har vi utökat våra kurser med
ett tillfälle den 28-29 november, förutom
dem som presenterades i kursfoldern,
som gick ut med förra numret av StoPextra.
Anmälan kan ske med kupongen på sista
sidan.

Allt är inte bra som heter Pt 100
Är det någon som kan utveckla en maskin
för tillverkning av högklassiga Pt 100 mätelement?
– Vi har frågat maskintillverkare i Tyskland och Österrike. Ingen har klarat av det,
säger Roy Land, chef för den världsledande
sensortillverkaren Thermal Developments
International (TDI).
TDI levererar trådlindade Pt 100 mätelement
till Pentronic. Det är många andra tillverkare
som vill komma över dem, men TDI är ett
traditionellt brittiskt företag som lever efter
gamla principer. En av dem är att bara
leverera till utvalda, kompetenta kunder.
– Vi är ett familjeföretag med 30 anställda. Våra mål är att tillverka produkter
som vi kan vara stolta över. Ökade volymer
intresserar oss inte, säger Roy.
Efterfrågan är så stor att TDI kan fördubbla produktionen över en natt. Men det
förutsätter maskinen som Roy efterlyste i
artikelns inledning. Idag är givartillverkningen
ett avancerat hantverk som ingen lyckats
automatisera.
Problemet är platinatråden. Den är 20
mikrometer tunn och lindas till en fin spiral.
Tråden är mjuk och känslig för sträckningar
och deformationer. Det räcker med en liten
sträckning för att sensorns resistans ska
förändras så mycket att den inte uppfyller
kvalitetskraven.
Det finns ingen maskin som kan hantera
platinatråden tillräckligt varsamt. Däremot
30 personer på TDI i England som med
blotta ögat kan se minimala deformationer.
– Fråga inte mig hur de bär sig åt. Jag är
den ende på företaget som inte kan tillverka
sensorer, säger Roy.

måste selekteras fram.
– Efter många år i branschen har vi
utvecklat metoder och konstruktioner som
gör att majoriteten av vår produktion håller
klass A och bättre, förklarar Roy och påpekar att även ett element som klassats som
B, tillverkas av klass A-material.
– Därför vågar jag säga att våra Belement är avsevärt bättre än andra med
samma klassning.TDI har även egna konstruktionslösningar. En viktig del är att
platinaspiralen hänger nästan fritt i en kropp
av glas och keramik. Materialen har samma
värmeutvidgningskoefficient. Resultatet blir
minimala sträckningar av platinatråden vid
temperaturförändringar.
Roy Land påpekar att TDI-element inte
är någon garanti för högklassiga givare. De
nakna sensorerna är känsliga. De påverkas
av föroreningar från omgivningen och, i högre temperaturer, av andra material.
– Det vore meningslöst att sälja högklassiga sensorer till givartillverkare som
saknar kompetensen att utnyttja sensorernas prestanda, säger han.

Glöm höga temperaturer
Dock ser han ett problem med att tillverka
högklassiga resistanstermometrar.
– Vår partner i Indien kan inte få sina

bästa givare verifierade av landets riksmätplats för temperatur. Laboratoriets mätosäkerhet är inte bättre än klass A.
Men det här är inte bara ett indiskt problem. Genom konstruktionen av spårbarhetskedjan måste ett företagslaboratorium räkna
med de tidigare ledens mätosäkerhet. På ett
par led uppstår ett indiskt problem, där
laboratoriets prestanda inte räcker till.
– Därför måste seriösa givartillverkare
ha ett eget ackrediterat kalibreringslaboratorium som hämtar temperaturen direkt från
källan, fixpunkterna. De flesta av våra tillverkande kunder har, i likhet med Pentronic,
den kapaciteten, förklarar Roy. Under senare
år har det talats mycket om Pt 100-givare för
mätning i temperaturer över 1 000°C. Det
går alldeles utmärkt att tillverka en sådan
givare, enligt Roy. Men den går inte att
använda. Som tillverkare av Pt 100-givare
hade han helst velat säga motsatsen.
– Bra Pt 100-givare tillverkas av platinatråd som är alltför ren för sitt eget bästa. I
högre temperaturer frigörs gaser från metaller och keramik i skyddsröret som förgiftar
platinan och ändrar utsignalen. En Pt 100 är
mycket tillförlitlig upp till 650°C. I högre temperaturer är den närmast att betrakta som en
engångsgivare om man har krav på noggrannhet, konstaterar Roy Land.

B är bättre än B
Följden av automatiseringsproblemet är att
andra tillverkare gått över till volymtillverkning av filmelement klass B. De är
enkla och billiga att tillverka. Nackdelen är
sämre toleranser och några mindre lyckade
egenskaper, bl a materialblandningar som
leder till hystereseffekter vid temperaturcyklingar. Ett filmelement är inget för precisionsmätning, även om det heter Pt 100.
TDI håller fast vid hantverket och är idag
en av de få som kan leverera Pt 100-element
med klassningen 1/10 DIN i större volymer.
En så snäv tolerans kan inte tillverkas, den

Roy Land granskar en Pt 100-sensor av TDI:s fabrikat. ”Den ser inte mycket ut för världen, men håller
högre klass än det mesta inom temperaturmätning. De nakna sensorerna är känsliga för föroreningar
och därför använder jag skyddshandskar”, säger han.

Ny referenspyrometer
under utveckling
Pyrometern är den oslagbart enklaste
temperaturmätaren. Men den lider av dålig
precision. En av orsakerna är hög mätosäkerhet redan vid kalibreringen, vilket
fortplantar sig genom spårbarhetskedjan.
Inom ramen för TRIRAT-projektet samverkar flera riksmätsplatser i Europa samt ett

par pyrometertillverkare om att utveckla nya
typer av referenspyrometrar och kalibreringsmetoder. Målet är att sänka osäkerheten vid kalibreringen och därmed
förbättra prestanda i fält. I kommande
nummer av StoPextra berättar vi mer om
projektet och vad det har utmynnat i.

TRIRAT-projektet syftar
till att utveckla kalibreringsmetoder för industripyrometrar.

Utvecklingsprojektet i mål

Gammal teknik befäster sin ställning

Nu är det klart, för tillfället i varje fall. Närmare bestämt Pentronics ackrediterade
kalibreringslaboratorium som under de senaste åren genomgått ett omfattande utvecklingsarbete.
Det ursprungliga målet var att skapa ett
av Europas mest kompetenta kalibreringslaboratorier, sett ur industrins perspektiv. I
och med att fixpunkten för aluminium godkändes i somras är det målet uppfyllt. Men
planering finns för fortsatt utveckling.

Sällan har Europas största mätteknikmässa
Interkama inom området temperaturmätning varit så nyhetsfattig som i år. Antalet
besökare och utställare var också färre än
tidigare år, vilken delvis kan bero på
terrordåden i USA.
Nya former att presentera sina produkter
och höga kostnader för de stora mässorna
tycks även få utställare och besökare att tänka
om. Exempelvis Englands största instrumentmässa, CNI, har lagts ner. Pentronic hade två
utsända på plats, vd Lars Persson och försäljningschef Roland Gullqvist. Normalt är
mässan ett bra forum för att hitta nya och
intressanta produkter inom temperaturmätning. Men den tydligaste trenden var att
traditionell teknik med termoelement och Pt
100 behåller sin ställning mot högteknologiska mätsystem, främst fiberoptiska temperaturgivare.
– Fiberoptiken är för dyr för vanliga tilllämpningar, säger Roland. Istället används
fibrerna där det inte finns några alternativ, t ex
vid mätning av medeltemperatur på stora ytor
och långa sträckor. På givarsidan fortsätter
trenden att termoelement typ K ersätts med
typ N. Pentronic har länge hävdat att typ N
har fördelar i vissa miljöer och temperaturområden.
Modern kalibreringsutrustning erbjuder
större möjligheter att ”trimma” de gamla
givartyperna. På mässan visades flera varianter av smidiga och lättanvända fixpunktsugnar. Det är den tekniken som Pentronic
och andra ackrediterade kalibreringslaboratorier använder. Nu är fixpunkterna på väg
att ta steget ut till företagslaboratorierna.
– Själv hade jag hoppats på en begynnande standardisering av databussarna. Men
vägen dit tycks lång, säger Roland Gullqvist.

Laboratoriets personal, fr v Måns Ackerholm, Lars
Grönlund, Jennifer Ernström och Maria Hoffsten.

Ackrediteringsgränser
för AKL 0076 från 2001-07-01
Mätobjekt

Mätområde°C

Mätosäkerhet°C

Resistanstermometrar
Fixpunkter
Hg (-38,8344)
Tp H O (0,01)
Ga (29.7646)
In (156,5985)
Sn (231,928)
Zn (419,527)
Al (660,323)
Jämförelsekalibrering
-80 200 400 -

200
400
650

±0,003
±0,003
±0,003
±0,004
±0,004
±0,005
±0,01
±0,015
±0,04
±0,1

400
630
1100
1200

±0,07
±0,07
±0,1
±0,1
±0,07
±0,1
±0,7
±2

2

Termoelement
Fixpunkter

In (156,5985)
Sn (231,928)
Zn (419,527)
Al (660,323)
Jämförelsekalibrering
-80
400
630
1100

-

Indikerande eller registrerande instrument med givare
Fixpunkter
Hg (-38,8344)
±0,003
±0,003
Tp H O (0,01)
Ga (29.7646)
±0,003
In (156,5985)
±0,004
Sn (231,928)
±0,004
Zn (419,527)
±0,005
Al (660,323)
±0,01
Jämförelsekalibrering
-80 - 200
±0,015
200 - 400
±0,04
400 - 630
±0,1
630 - 1100
±0,7
1100 - 1200
±2
Strålningspyrometer
Jämförelsekalibrering
0 - 200
±2
-10 - 550
±3
Blockkalibratorer
Jämförelsekalibrering
-80 - 200
±0,1
>200 - 650
±0,2
>650 - 1100
±1
2

Fasta resistorer och
resistansdekader
Strömkällor och
mätinstrument
för likström

1110
ohm

±10 ppm

0,001 mA - 2 mA
2 mA - 20 mA

±40 nA
±400 nA

10 -

Även fältkalibrering ingår i ackrediteringen. Mätosäkerheten
beräknas för varje uppdrag, beroende på omständigheter
och karaktär.

PRODUKT-NYTT
Årets produktnyheter är samlade på
www.pentronic.se

För 4-tråds
Pt 100
I förra numret av StoPextra presenterade vi handindikatorn P550 för Pt100
med upplösning 0,01°C. För dig som
hellre vill använda en bordsindikator presenterar vi modell T855 med två ingångar för Pt 100-givare. Tillverkaren
uppger en noggrannhet på ±0,03°C från
-50 till + 150°C. Arbetsområdet är -200
till +200°C med upplösningen 0,01°C.
Tillverkaren Dostmann har valt 4trådsteknik, vilket medför att ledningsresistanserna blir försumbara.
T855 har Centronix-utgång för skrivare, ett RS 232-gränssnitt och två
analoga utgångar 0-5 Volt. Som tillbehör
finns ett Windowsbaserat program för
grafik- och tabelldokumentation.

Dostmann T855 med två ingångar för
4-trådskopplade Pt 100-givare.

Praktiska
tillbehör för kontakterna
Pentronic har en omfattande produktion av
specialgivare i långa serier. Till dessa har olika
tillbehör utvecklats som inte är allmänt kända.
Två av dem är avsedda att skydda termoelementkontakter och kablar, nämligen:
• Gummiavlastning för övergången mellan kontakt och kabel. Fördelar böjningen
över en större längd och minskar risken för
kabelbrott. Finns för termoelementkontakter

av standardstorlek och miniatyrutförande.
Kan enkelt anpassas för olika diameter på
kabeln.
• Stänkskydd. En gummihylsa som träs
över kontakten. Skyddar mot stänk vid t ex
avspolning av maskiner. Finns endast för
standardkontakter, och kan enkelt anpassas för olika dimensioner på kablar och
mantelmaterial.

Böjavlastning för termoelementkontakter.

Stänkskydd för standardkontakter.

Figur 1. Givarinstallationen
som frågeställaren misstänker ger för lågt
mätvärde. TermoMätpunkt
elementtråden är
fastlödd ytterst på
en stålvinkel, som
är fastskruvad vid
lagerhusets yta. Det utskjutande blecket har måtten 6 mm x 20 mm x 0,6 mm.

SVAR: Misstanken om felmätning är helt
korrekt. Det finns en avvikelse mellan den
yttemperatur som man vill mäta och den
temperatur som givaren mäter. Avvikelsen
orsakas av värmeflödet från lagerhusytan
till omgivningen via blecket. Givarens temperatur blir därför lägre än lagerhusets
yttemperatur. Hur stor felmätningen blir
beror av flera faktorer.

Värmeflödet felorsak
Värme leds från lagerhuset till stålblecket
och vidare genom stålblecket och termoelementet och ut i omgivningen. Värmeutbytet till omgivningen sker dels genom konvektion till den omgivande luften, dels genom strålning till/från olika föremål i omgivningen. Se figur 2. Temperaturen sjunker
längs blecket och man får den lägsta temperaturen längst ut, där givaren sitter. Om

TA-A

Lagertemperatur
Yttemperatur
1. God ytkontakt.
Stillastående luft.

STOR osäkerhet
vid glapp eller
korrosion mot ytan.

2. God ytkontakt.
Luftomströmning.
3. Glappkontakt.
Stillastående luft.
4. Glappkontakt.
Luftomströmning.

Läge

Figur 2. Värmeflödet från lager via mätdonet till omgivning ger temperaturfallet TA-A längs snittet A-A,
under olika förutsättningar beträffande mätdonets
kontakt med ytan och den omgivande luftens
strömningshastighet.

luften strömmar förbi blecket blir temperaturen lägre än om luften står stilla. Strålningen beror bland annat av bleckets temperatur och ytegenskaper (emissionskoefficient) samt temperaturen på föremål i
omgivningen. Om den metalliska kontakten
mellan blecket och lagerhuset är dålig, erhålls
ett temperaturfall i kontaktområdet och mätfelet ökar ytterligare. Värmeflödet till blecket
påverkar i princip temperaturen på lagerhusets yta. Här är dock störningen försumbar, eftersom blecket är förhållandevis litet.
För att uppskatta felmätningen utgår vi
från att normal lagerhustemperatur är 50°C
och att omgivningstemperaturen är 20°C.
En grov uppskattning av mätfelet visar att
sensorn mäter cirka 4°C lägre temperatur
vid stillastående luft och cirka 10°C lägre vid
hög luftomströmning. Tunnare och längre
bleck ger större mätfel medan tjockare och
kortare ger mindre.

Konstant skillnad?
Den uppmätta temperaturen står i relation
till lagerhusets temperatur, som i sin tur
beror av själva lagrets temperatur. Ofta är
man inte primärt intresserad av temperaturen i sig, utan man vill se eventuella föränd-

Ovanstående svar kommer från StoPextras medarbetare professor Dan Loyd vid Linköpings Tekniska Högskola. Har du synpunkter eller frågor
kontakta Dan Loyd på e-post: danlo@ikp.liu.se
Jag vill ha:

Fyll i, klipp ut och posta kupongen till Pentronic, 590 93 Gunnebo.
Fax. 0490-237 66, Telefon 0490-25 85 00, E-post: info@pentronic.se
Kryssa i anmälan till önskad kurs.

14-15 november 2001
28-29 november 2001

Mätpunkt

Figur 3.
Exempel
på givare
anpassad för yttemperatur. Ett manteltermoelement är inbyggt i en bricka, som fästes med
skruv. Om mantelledningen hålls mot ytan åtminstone några centimeter ut från brickan har
man sörjt för en säker och god installation.

givare finns för ändamålet, se figur 3. Värmeflödet ut genom givaren till omgivningen
påverkar i detta fall lagerhusets temperatur
försumbart. Om man inte får borra kan man
limma fast givaren. Man kan till exempel
använda ett snabbtorkande superlim och se
till att limskiktet under termoelementet blir
så tunt som möjligt.

Mer information!

Kursen ”Spårbar temperaturmätning”

Bricktermoelement
Termoelementet mäter endast sin egen temperatur. Mätpunkten bör därför placeras så
nära lagerhusytan som möjligt för att få
minsta möjliga mätfel. Exempelvis brick-

Jag vill ha mer information om:
Bordsindikator Pt 100
Handindikator Pt 100
Ackrediterad kalibrering

(nu även

för strålningspyrometrar)

Temperaturhandboken (Katalog)
Samling av teknikartiklar ur
StoPextra 1990-96.
Senare artiklar, se vår hemsida
www.pentronic.se
Gratis prenumeration av StoPextra
Ring mig om företagsförlagd kurs

Namn ................................................................................................................... E-post ...........................................
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......................................................
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Telefon ............................................... Fax .........................................................
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Ackrediterad mätning i fält
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ringar. En temperaturökning hos lagret kan
innebära en driftsstörning och orsaken till
ändringen bör därför undersökas. Om man
vet att lagret fungerar korrekt vid en viss
sensortemperatur, kan man naturligtvis studera
förändringarna utgående från denna temperatur. En förutsättning är att de förhållanden som orsakar avvikelsen mellan sensortemperaturen och lagrets temperatur är någorlunda konstanta. Annars blir det fel.
Om normalsituationen är att lagerhuset
omströmmas av luft med hög hastighet så
blir sensortemperaturen 40°C med antagna
data. Om lufthastigheten blir mycket liten
visar däremot sensorn temperaturen 46°C.
Temperaturändringen kan lätt misstolkas
som att lagertemperaturen har ökat.
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FRÅGA: För att övervaka temperaturen på
ett lager har man installerat nedanstående
mätanordning på lagerhusets stålyta. Givaren, en termoelementtråd, är fastlödd vid en
stålvinkel enligt figur 1. Termoelementet verkar mäta för låg temperatur. Är mätfelet
stort och kan jag minska felet?
Wa

A

?!

FRÅGA
SVAR

MI L

En förhöjd lagertemperatur varnar för slitage och kommande lagerhaveri. Ofta
måste man nöja sig med att mäta lagerhusets yttemperatur. Går det ändå att bedöma lagrets inre temperatur? Hur bör
givaren anbringas? Signaturen Wa’s fråga
i ämnet är så allmängiltig och viktig att
professor Dan Loyd besvarar den med följande teknikartikel.

De frågor som vi tar
upp här skall ha allmänt
mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.
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Yttemperatur på lager
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