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En liten givare i Studsvik
ger resultat över hela världen

Johanna Hjorteen och Bo Johansson studerar på skärmen hur kapslingsmaterialet beter sig under ett
kryptest.

Temperaturmätning kan få långtgående
konsekvenser.
Det vet forskare och tekniker på Studsvik utanför Nyköping.
Om de lyckas i sitt utvecklingsarbete
kan en större del av kärnbränslet omvandlas till energi. Samtidigt förbättras
reaktorernas livslängd och säkerhet.
Studsvik är sedan många år centrum för
den svenska kärnkraftsforskningen. Här
uppfördes ett antal laboratorier och experimentreaktorer. Reaktorerna har avvecklats,
men i laboratorierna bedrivs världsledande
forskning och utveckling inom driftoptimering, avveckling av reaktorer och avfallshantering.
Ett viktigt forskningsområde är kapsling
av bränsle.
– Vi kartlägger egenskaperna i kapslingsmaterialet för att öka bränsleutbytet

och ytterligare höja tillgängligheten i reaktorerna, förklarar Johanna Hjorteen som
arbetar med kryptester vid AKL-laboratoriet
på Studsvik.

Mer energi, mindre avfall

Problemställningen är komplex och följande
är en kraftig förenkling. Bränslestavarna består av urankutsar inkapslade i metall. Höljet
hindrar radioaktivt material från att komma
ut i reaktorbassängen. Ett läckage leder till
dyrbar sanering och stoppar driften. Det är
kapslingen som styr bränslestavarnas livslängd och bara en bråkdel av uranets energi
hinner utvinnas innan det är dags att byta.
Tåligare kapslingsmaterial ökar energiutbytet,
samtidigt som mängden avfall minskar.
På Studsvik testas använt material från
hela världen. Bränslestavarna töms på sitt
radioaktiva innehåll, tvättas och sönderdelas
för att sedan genomgå en lång rad prover. Allt
arbete sker innanför tjocka blyväggar. I dessa
celler finns en komplett mekanisk verkstad
med gnist, kap, fräs samt testutrustning som
dragprovmaskiner, ugnar och mikroskop.
– Ett problem är att vatten spjälkas
under drift i kärnkraftverken. Syret bildar
oxid medan vätet tränger in i metallen och
orsakar sprickbildning, berättar Bo Johansson, som bland annat arbetar med dragprov
på laboratoriet.

Spårbarhet ett villkor

Dummystaven med fastsvetsade termoelement
säkerställer att kryptesterna sker under rätt
temperaturbetingelser.

Dragproverna görs i en ugn där temperaturen
är samma som i punkten där materialet sitter i
kundens reaktor. Den vanligaste nivån är runt
290 °C. Det är avgörande att temperaturen är

densamma som i den punkt i anläggningen
som simuleras. Därför kalibreras samtliga
termoelement före varje prov.
– Spårbarhet är en förutsättning för att
resultaten ska godkännas av kunder och
myndigheter, säger Bo Johansson.
Samma villkor gäller för kryptesterna,
men här är mätmetoden mer komplicerad.
– Proverna sker i ugnar som håller
konstant tryck och temperatur under flera
veckor. Vi kan inte mäta på alla punkter
under drift som vi skulle behöva, förklarar
Johanna Hjorteen.
Istället börjar provet med att en särskild
mätsond placeras i ugnen. Det är en dummystav med fastsvetsade termoelement
på samma nivåer som värmarna i ugnen. I
toppen av staven sticks ytterligare ett termoelement in. Värmarna justeras in så att
önskad temperatur uppnås över hela staven.
Därefter monteras en 60 mm bearbetad bit
av ett rentvättat kapslingsrör som suttit i en
reaktorhärd. Under skarpa prov används bara
toppgivaren för att säkerställa att temperaturen är konstant under hela körningen.

Fjärilseffekten

Syftet med kryptestet är att fastställa hur
kapslingsmaterialet runt det använda bränslet
reagerar under olika tryck och temperaturer.
Ugnarna simulerar bränslestavarnas egenuppvärmning. Resultaten är vägledande för
val av kapslingsmaterial och val av metoder
för förvaring av det använda bränslet i olika
skeden.
Eftersom det handlar om metodutveckling finns inga standarder för hur proverna
skall utföras. Därför blir det extra viktigt att
hålla koll på alla ingående parametrar, t ex
genom spårbar kalibrering av temperaturgivarna.
Arbetet på Studsvik är ett exempel på
den s.k. fjärilseffekten. Det sägs att en fjärils
vingslag i Amazonas kan påverka vädret på
andra sidan jordklotet. Hur temperaturen mäts
på Studsvik kan påverka driften av kärnkraftverk över hela världen och i förlängningen
lönsamhet och säkerhet.

Ny lagerkatalog
Med denna StoPextra bilägger vi en kortformsbroschyr
över vårt lagerhållna sortiment av temperaturgivare
med tillbehör som kablar,
kontakter och process
anslutningar.

Världsledande teknik
mäter mer på samma gång
Pentronic och NDC Infrared Engineering
har samarbetat i mer än 30 år.
Företagen delar visionen att erbjuda
kunderna rätt mätutrustning för ett lönsamt resultat.
Skillnaden ligger på det tekniska
planet och där kompletterar företagen
varandra.
I StoPextra behöver Pentronic ingen närmare
presentation. NDC Infrared Engineering är
mindre känt i den här kretsen, men världsledande inom sitt område – beröringsfri
fukthaltsmätning med infrarött ljus.
– När vi började samarbeta, var NDC
Infrared ett litet och innovativt företag. Idag
är de ledande i världen, större än alla konkurenter tillsammans, berättar Roland Gullqvist,
försäljningschef på Pentronic.

Världsbäst på infrarött

Vad som fört det lilla forskarföretaget till
världstoppen är flera saker, men två har varit
och är extra viktiga.
• NDC Infrared utvecklar och tillverkar
själva alla kritiska komponenter.
• Företaget är världsledande på infraröd
filterteknik och levererar filter till världens
mest krävande kunder som rymdorganisationen NASA.
Hela tekniken med beröringsfri mätning
bygger på filter. En rad olika ämnen lämnar
spår i det infraröda våglängdsområdet. Genom att filtrera fram rätt våglängdsområden
går det att mäta halter av en lång rad substanser med hög precision, även i komplexa
produkter och i slutna processer.

Nyhet gånger tolv

Med sin nya serie mätare, MM770e, har
NDC Infrared tagit ett stor steg framåt i utvecklingen. Den nya mätaren hanterar upp
till 12 olika filter, vilket gör det möjligt med
flera samtidiga mätningar, t ex tjocklek på
enskilda skikt i material med flera lager. Andra
typiska applikationer är fukthalt i bränsleflis
eller flis till pellets, metallslig samt fukt och
fett i livsmedel.
– Med över 30 års erfarenhet vet NDC
Infrared om hur man mäter en lång rad olika
ämnen. Därför kan de leverera grundkalibrerad
utrustning, redo att tas i drift direkt, säger Per
Bäckström, produktansvarig hos Pentronic.
MM770e innehåller även en nyhet som
radikalt förenklar installation av enskilda mätare och större mätsystem. Förr krävde varje
mätare en särskild styrbox eller dator, numera
är all intelligens inbyggd tillsammans med
en webbserver. Koppla in den på ett vanligt
Ethernet nätverk och den kan övervakas och
styras från valfri dator eller annat gränssnitt.
Inga separata bussar krävs. Ska systemet
byggas ut, komplettera med fler mätare.

Bevisad kvalitet

Den nya mätaren MM770e
från Infrared Engineering har
plats för tolv filter, klarar flera
samtidiga mätningar och
innehåller en webbserver.
Johan Möller tar hand om en mer än 20 år gammal mätare från
NDC Infrared som är inne för service hos Pentronic.

20 procent mer producerat
och leveranssäkerhet 98%
Under första halvåret 2008 ökade den
egna produktionen hos Pentronic med
20 procent. Samtidigt förbättrades både
kvalitet och leveranssäkerhet från redan
höga nivåer.
– Våra kunder är fortsatt framgångsrika
på sina marknader, konstaterar Pentronics
vd Lars Persson.
Produktionsökningen står i skarp kontrast till
alla krisrubriker. Men det beror på att temperaturgivare inte har något att göra med amerikanska bostadslån och att världens behov av
mat, energi och läkemedel fortsätter växa.
– Våra produkter minskar energiförbrukning, ökar kvalitet och sänker kostnaderna
för våra kunder, säger Lars Persson som understryker att ingen vet hur finansmarknaden
utvecklar sig.
Produktionsökningen är också resultatet

av ett flerårigt och envetet utvecklingsarbete.
Målet har varit högre leveranssäkerhet och
kortare leveranstid med bibehållen hög produktkvalitet. Varje enskild temperaturgivare
ska passera nålsögat slutkontrollen. När det
blir rätt från början, minskar antalet korrigerande åtgärder och kapaciteten ökar.
Kapacitetshöjningen har även skett
genom standardisering av underdetaljer
och tillverkningsmetoder. Under det senaste
halvåret har leveranssäkerheten varit över
98 procent.
Pentronics kunder är ledande internationella maskintillverkare inom livsmedel, läkemedel och energi samt övrig svensk industri.
Med nya produkter som den nyutvecklade
mätvärdesomvandlaren står Pentronic rustad
att hjälpa till att ytterligare stärka sina kunders
konkurrenskraft.

NDC Infrared Engineering har under sina 30 år
på marknaden bevisat sin kvalitet. När detta
skrivs är en över 20 år gammal anläggning
inne hos Pentronic för underhåll. Den är av
typen MM44 och har hela tiden använts för
kontinuerlig övervakning i en krävande produktionsmiljö. Det är första gången som just
detta system skickas iväg för service.
– Konstruktionen är mycket robust och
livslängden begränsas egentligen bara av
framtida tillgång på komponenter, säger Per
Bäckström.
NDC Infrared Engineering har färdiga
lösningar för en lång rad applikationer inom
t ex tillverkning av byggmaterial, livsmedel,
läkemedel, tobak, kemikalier och mineraler
samt tillverkning och konvertering av massa
och papper.
Med rätt förutsättningar är återbetalningstiden kort, ofta kan den räknas i dagar
eller månader. Kontakta Pentronic för mer
information.

Pentronic News
internationell
utgåva
Svenska StoPextra ska produceras i en internationell, engelskspråkig utgåva. Syskonet
heter Pentronic News och är svaret på en
flerårig önskan från allt fler utländska kunder
om en liknande tidning på engelska.
Innehållet fortsätter att vara en blandning
av reportage om Pentronics kunder och deras
erfarenheter, egna produktnyheter samt tips
och kunskaper om temperaturmätning och
närliggande områden. Pentronic News blir
inte en direkt kopia av StoPextra utan ska
anpassas till våra internationella kunder.

Mätsystemet
har en svarstid
men inte temperaturgivaren!
FRÅGA: Vi använder ett manteltermoelement
med exponerad mätpunkt för att mäta temperaturen hos en strömmande gas. Strömningshastigheten är mycket hög – ungefär
20 m/s – och temperaturen i gasen ändras
mycket snabbt mellan två nivåer – 550 och
600 °C – ungefär en gång i minuten. Vi tycker
att svarstiden är acceptabel. Termoelementet
är av typ K och tråddiametern är 0,51 mm. Vid
driftstörningar kan temperaturen ändras upp
till 4 gånger i minuten. Hur väl följer givaren
temperaturändringarna?
		
				
Pär S
SVAR: Ett sätt att bedöma givarens följsamhet är
att bestämma mätsystemets tidskonstant. Beräkningen nedan bygger bland annat på följande
antaganden: temperaturgivarens ”mätpunkt” är
en sfär med diametern 0,8 mm, värmeutbytet
med manteln via trådarna försummas och temperaturen inom ”mätpunkten” varierar enbart
med tiden. Om värmeövergångskoefficienten
och de fysikaliska storheterna betraktas som
konstanta kan tidskonstanten, t (s), bestämmas ur sambandet
t = cp ρ V / Α a
där, V (m3) är sfärens (”mätpunktens”) volym,
A (m2) arean, ρ (kg/m3) densiteten och cp

(Ws/kg K) specifika värmekapaciteten.
Värmeövergångskoefficienten mellan gasen
och sfären är a (W/m2 K). Vid en stegvis
temperaturändring är tidskonstanten den tid
det tar för ett (första ordningens) system att
uppnå 63 % av temperaturdifferensen, vilket
motsvarar (1 – 1/e) av ändringen.

Bygger på antaganden

Om vi antar att gasen är luft kan man i det
här fallet bestämma tidskonstanten till 0,9
sekunder. Efter 4 sekunder har ”mätpunkten”
uppnått 99 % av temperaturändringen. Efter
som gasens temperatur vid en driftstörning
ändras var 15:e sekund borde givaren vara
tillräckligt snabb för att ge önskad information.
I det här fallet bör man speciellt notera att
gasens hastighet är mycket hög, vilket ger en
stor värmeövergångskoefficient och därmed
får mätsystemet en liten tidskonstant. Om
lufthastigheten skulle vara endast 2 m/s blir
tidskonstanten för systemet 3,5 sekunder. För
mer information om ekvationer, samband, beräkningsgång m m – se t ex www.pentronic.se,
länken Kundtidningen/Teknikartiklar och sedan
Repetitionskurs i värmeöverföring.
Beräkningen av mätsystemets tidskonstant
bygger på ett antal förutsättningar, som ytterst
sällan är uppfyllda i verkligheten. Ett sådant
antagande är att värmeutbytet med manteln
har försummats. Beaktas värmeutbytet ökar
svarstiden. Om man mäter upp och anger systemets svarstid, måste man samtidigt ange de
förutsättningar som gäller vid uppmätningen.
Fluidens hastighet och typ av fluid måste till
exempel alltid anges liksom vad man menar
med svarstid. Utgående från informationen
om den uppmätta svarstiden och hur denna har
bestämts, får man sedan göra en bedömning av
vilken svarstid man kan förvänta sig i den egna
mätinstallationen. Andra systemförutsättningar
innebär alltid en annan svarstid, även om temper
aturgivaren är densamma!
Har du synpunkter eller frågor kontakta professor
Dan Loyd, LiTH, på E-post: dan.loyd@liu.se

Ackrediteringen
fyller 20 år
Pentronics ackrediterade kalibreringslaboratorium för temperatur fyller i år 20 år.
Ackrediteringen slutfördes den 29 mars
1988 och sedan dess har laboratoriet stått
under tillsyn av Swedac och utan avbrott
behållit sin ackreditering.
Laboratoriet var först utanför riksmätplatsen för temperatur som erbjöd
kalibrering mot egna fixpunkter under
ackreditering. Sedan dess har antalet
fixpunkter utökats och mätosäkerheten
minskat. Den här utvecklingen fortsätter

med drivkraften att möta
kundernas ökande krav.
– Vår största tillgång är
vad jubileet handlar om, 20 års erfarenhet,
säger laboratoriechefen Lars Grönlund.
Under den här perioden har verksamheten även utvidgats till att gälla elektriska
storheter och kalibrering av visande och
simulerande instrument, pyrometrar och
blockkalibratorer. Dessutom innefattar dagens ackreditering mätning och kalibrering i
fält, med andra ord på plats hos kund.

Subminiatyr
termoelementkontakt för trånga
utrymmen
Pentronic introducerar en subminiatyr
termoelementkontakt för användning
i trånga utrymmen där kontakter av
standard- och miniatyrstorlek tar för stor
plats. Exempelvis bilindustrins utprovningsverksamhet hanterar ofta många
termoelementsignaler som måste skarvas
i minimalt utrymme.
Kontakten finns som hane/hona
för ledningsmontage samt som panelkontakt. Materialet är termoplast som i
sig tål hög omgivningstemperatur, men
kabelisolering liksom gummiavlastare,
kan begränsa temperaturen. Dessutom
bör av mättekniska skäl omgivningstemperaturen hållas så nära rumstemperatur
som möjligt.

IR-pyrometer med
plug-in-filter
Tyska Heitronics välkända program av IRpyrometrar för industriprocesser har nu
kompletterats med en pyrometer KT19.XX
anpassad för avancerade forskningsändamål. Det viktigaste i anpassningen är att
våglängdsfiltren är plug-in-utbytbara och
att hela IR-området 0,5 till 20 mikrometer
kan täckas. Mätområden finns inom -100
till 3000 °C.
Anledningen till våglängdsanpassning är att maximal strålningsintensitet är
nödvändig vid detektering av IR-strålning.
Strålningen varierar med temperatur, våglängd, objekttyp, atmosfärsinnehåll, siktglas- och objektivmaterial med mera.
Den påläste kan göra valen själv men
vanligare är att Heitronics forskare hjälper
till med filterselekteringen.

IR-pyrometern – systemlösning eller partykamera (2)
Den första artikeln handlade om hur IRdetektorn och förstärkartekniken inverkar
på pyrometerfunktionen. Rubriken anspelar på kamerabranschens ytterligheter,
vilkas motsvarigheter även återfinns bland
pyrometrar. Nu har turen kommit till linssystem och riktmedel samt anpassningen
till mätuppgiften.

Avgör möjlig mätning

Figur 2. Principiell uppbyggnad av riktmedel för
en divergerande IR-pyrometer i lågprissortimentet. Den förespeglade mätfläcken stämmer inte
alltid med verkligheten. Felet varierar med avståndet. För konvergerande strålgång kan man
förinställa rätt mätfläck exempelvis i fokalplanet,
d v s i minsta mätfläcken där laserpunkterna
återges med skärpa.
Figur 1. Principiell uppbyggnad av IR-pyrometer
med konvergerande strålgång framför linsen. De
enklaste pyrometrarna med enbart divergerande
strålgång behöver egentligen ingen lins.

Objektiven med linssystem kan vara olika
uppbyggda beroende på pyrometerns tänkta
användning. Vill man kunna mäta på en liten yta
behöver också pyrometern kunna fokuseras
på denna. Industriellt kan man idag mäta på
diametrar ned till ca 1 mm. I extrema fall är det
nödvändigt att mäta smått på långt avstånd
vilket ställer extra krav på zoomningsförmåga.
Ju mer komplext objektiv, desto mera IRstrålning dämpas bort och liten mätfläck ställer
större krav på pyrometerns prestanda.

Linser i plast instabila

I lågprissortimenten skär man kostnader genom
att använda linser av plastmaterial som bl a
dämpar strålningsintensiteten kraftigt. Vidare
riskerar strålning från ugnar att deformera linsen
genom sin uppvärmningseffekt. Det kan räcka
med att pyrometern får ligga i en solbelyst bil för
att plastlinsen ska skadas. Ännu allvarligare är
att plastlinsernas genomsläpplighet förändras
med omgivningstemperaturen och därmed
även mätvärdena. I förra artikeln påpekades
också vikten av fast mekanisk koppling mellan ljusbild och detektorns yta. Högkvalitativa
pyrometrar förses med avancerade linssystem
som har avsevärt bättre prestanda. De tillverkas
av exempelvis germanium, zinkselenid eller
kalciumfluorid.

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs.

22-23 oktober 2008
19-20 november 2008
Kursen Spårbar temperaturmätning 2

25-27 november 2008

Riktmedel

Man hör ibland benämningen ”lasermätare” om
IR-pyrometrar men det enda laser används till
är att peka ut mätfläcken. Överensstämmelsen
med verkligheten blir inte perfekt i lågprissegmentet, som framgår av figur 2, beroende på
att laserstrålen, en eller flera, inte kan utgå från
objektivets centrum. Bara på ett ställe längs
objektivets centrumlinje kan man genom vinkling
av laserstrålarna få en rimlig bild av mätfläcken.
För pyrometrar med konvergerande strålgång
kan denna punkt förläggas till minsta mätfläcken
(fokalplanet). Mer kvalificerade pyrometrar kan
förses med genomsikt genom objektivet. Det är
möjligt om man utnyttjar ett system av prismor
för att länka av antingen siktlinjebilden eller
strålgången till detektorn. Med samma princip
är det också möjligt att sända ut laserstrålar
genom objektivets centrum för att få sann
markering. Se figur 3.

Till skillnad mot lågprissortimentet kan systempyrometrar anpassas till sin mätuppgift.
Först bör man avgöra om beröringsfri
mätning överhuvudtaget är möjlig. Önskat
temperaturområde och materialslag kan avgöra
detta, t ex är kombinationen rostfritt stål och låg
temperatur olämplig i och med att omgivande
strålning kommer att speglas i mätobjektet
och ge oriktig temperatur. Med speciella arrangemang finns dock lösningar på detta. Är
material och temperatur förenliga är det dags
att studera krav på mätavstånd, mätfläckens
area, svarstid och mätnoggrannhet.
Därefter bör man uppskatta emissiviteten
hos objektet, 0 <e< 1 och om den är tillräckligt
konstant i det mest intressanta mätintervallet.
Emissiviteten är ett mått på andelen emitterad energi jämfört med reflekterad hos ett
mätobjekt.
IR-pyrometern mäter visserligen på avstånd
från objektet, men installationsmiljön kan ändå
vara mycket krävande med hög omgivningstemperatur och stark strålningsvärme och
med damm, rök och i siktlinjen. Dessutom är
inverkan av luftens relativa fuktighet (RH) inte
alltid försumbar.
Systempyrometrar kan förses med skyddande tillbehör som luftridå framför objektivet
och vattenkylmantlar.

Slutna processer

För att mäta på slutna processer kan man
använda siktglas. För siktglas gäller precis som
för linssystem att IR-strålningen inte får dämpas
oregelbundet i aktuellt våglängdsområde.
Kalciumfluorid (CaF2) och magnesiumfluorid (MgF2) är exempel på material med jämn och
låg dämpning under 10 μm våglängd medan
kvarts (SiO2) fungerar bäst under 3 μm och
därmed i högre temperaturer. Vanligt fönsterglas
släpper inte igenom IR-strålning.
Vi återkommer till detaljer kring anpassning av
systempyrometrar för olika mätobjekt

Figur 3. Principer för noggrann inriktning. Med
prismor kan IR-ljuset spaltas upp i två riktningar,
blå pilar. Prismor kan även utnyttjas för utsändande av laserstrålar, röda pilar. Tekniken ryms
dock inte inom lågprissortimentet.

Jag vill ha mer information om:
NDC fukthaltsmätare MM770e
Subminiatyrkontakter
IR-pyrometer KT19.XX
Anpassade temperaturgivare
Kalibrering ute hos kund

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

Jag vill ha:
Gratis prenumeration av StoPextra
Kontakta mig om företagsförlagd kurs
• Halv- eller heldag teori
• ST1 komplett, två dagar
• Annan lösning
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Företag.............................................................................................................
Adress..............................................................................................................
Postnr...................................................Ort.......................................................

SE-590 93 Gunnebo, Sweden
Fax. +46 490 237 66, Tel. +46 490 25 85 00
info@pentronic.se, www.pentronic.se
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