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Ekvationen för bättre tåg:
Mindre värme = mer kraft

Kjell Steinbrecher, utvecklingsingenjör vid Bombardier Transportation i Västerås övervakar ett driftsprov av en omriktare i kraftlaboratoriet. Temperatur är en kritisk parameter.

Västerås är fortfarande Sveriges tåghu
vudstad.
Här utvecklar och tillverkar Bombar
dier drivsystem till elektriska och diesel
elektriska tåg.
– Temperatur är en viktig parameter för
tågets funktion, säger Kjell Steinbrecher
som är utvecklingsingenjör med ansvar
för omriktare.
Omriktaren omvandlar kontaktledningens
högspänning till växel- och likström med olika
spänningar för drift av allt från motorer till belysning. Den stora utmaningen är att anpassa
funktionerna till en komplex omgivning.
– Varje land har sin egen standard. Här
i Sverige är frekvensen 16 2/3 hertz. I andra
länder kör man på 50 hertz. Tåg som ska
passera mellan olika länder måste klara flera
system, berättar Kjell.

Energi = värme

Skillnader i klimat gör att det ställs olika krav
på en omriktare för ett tåg i Kina och ett i
Sverige. Dessutom måste belastningen på
järnvägsnätet vägas in, eftersom alla tåg på
linjen delar på strömmen i kontaktledningen.
Det får konsekvenser när tåget bromsar. Om
det finns andra tåg på linjen kan strömmen
återmatas till ledningen, annars måste kraften

applicera den på rätt sätt i rätt mängd.

Special från Pentronic

Det gick inte att mäta temperaturen med vanliga termoelement. De sticks in genom borrade hål och det är avgörande att mätspetsen
får kontakt med halvledarkretsen och plattan
som den vilar på. Lösningen som utvecklades
tillsammans med Pentronic blev en tunn givartråd med frilagd mätpunkt som skyddas
på sidorna av keramik. Under keramiken finns
en fjäder och underst finns en skruv av plast
som tråden löper igenom. Givaren skruvas
fast med ett specialverktyg.
– Genom att mäta resistansen ser vi när
mätpunkten har kontakt, förklarar Kjell.
Givarna kan inte användas i serieproduktion, beroende på att givarna kan störa och bli
störda. Istället utvecklas en beräkningsmodell
för värmeutbredning som gör att det räcker
med ett fåtal strategiskt placerade Pt 100-givare för att mäta med god säkerhet.
– Givaren fungerar mycket bra och våra
kolleger i Tyskland och Schweiz är intresserade att använda samma mätmetod, säger
Kjell Steinbrecher.
Bombardier Transportation i Västerås
har sina rötter i ASEA:s tillverkning av lok.
Idag tillverkar Bombardier själva fordonen
på andra platser i Europa. Västerås är ett
globalt centrum för drivsystem. Produkterna
exporteras över hela världen.

kylas bort i stora motstånd.
Det handlar om mycket stora effekter. I
Sverige används högspänd växelström på 15
kV. En del blir till värme som både orsakar
effektförluster och kan skada känsliga komponenter, t ex halvledare. Därför är temperaturmätning viktig i utvecklingsarbetet.

Torrsim för tåg

Vid StoPextras besök pågår ett driftprov av
en omriktare i kraftlaboratoriet. Full kraft är
inkopplad och effekten bränns bort i stora
motstånd utomhus. Med hjälp av datorer
simuleras körning på en sträcka som det
färdiga tåget ska trafikera. Allt är på riktigt
utom att själva tåget saknas.
Ut från omriktaren slingrar sig ett stort
antal kablar från termoelement som är
monterade överallt i apparatens innandöme.
På några ställen sitter givare från Pentronic,
utvecklade för en mycket speciell mätning. De
sitter inborrade genom kylflänsar och mäter
på halvledarkretsar i den så kallade PWMstyrningen som omformar inkommande kraft
till önskad version, t ex enfas likström eller
trefas växelström. När halvledarkretsarna slår
till och från så blir det riktigt varmt och det
gäller att kylningen fungerar. Bombardier har
lagt ned ett stort utvecklingsarbete för att ta
fram rätt kylpasta och utveckla metoder för att

När halvledarkretsarna som är monterade
ovanpå kylflänsarna slår till och från blir det
varmt och värmeavledningen måste fungera. Ett
antal specialtermoelement från Pentronic verifierar att tillräcklig kylning uppnås.

Handhållna tempe
raturindikatorer
Bilagan sammanställer ett
urval handhållna mätinstrument. De är dels
avsedda för berörande
givare som termoelement och Pt100,
dels för beröringsfri
mätning med IRpyrometrar.
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Pentronic får godkänt i Ryssland
och medverkar till nya regler i USA
Pentronic deltar i utvecklingen av nya
hygienkrav för temperaturgivare på den
amerikanska marknaden.
– Det finns inga regler i USA för tem
peraturgivare med metall-mot-metalltätning, säger Jonny Heimler, chef för
mekaniska konstruktionsavdelningen,
som företräder Pentronic.
Det ställs hårda krav på temperaturgivare som
har kontakt med livsmedel eller läkemedel.
Det får t ex inte finnas några fickor som kan
orsaka bakterietillväxt.
Hygienreglerna skiftar mellan olika
marknader. Europa har en gemensam orga-

nisation som testar och certifierar givarnas
konstruktion. Certifieringen heter EHEDG.
Pentronics givarkonstruktion med metallmot-metall-tätning är godkänd av EHEDG
sedan mer än två år.

Ryssland och Europa

USA och Ryssland har egna bestämmelser.
Det ryska systemet heter i översättning till engelska Sanitary-Epidemiological Conclusion.
Ansökan om godkännande har tagit två år i
anspråk. Nu är godkännandet klart.
– Vi har fått klartecken för de tre konstruktionslösningar vi ansökte om, berättar
Jonny.
Hygiengodkännande i USA handläggs av
3A, en organisation med koppling till livs- och
läkemedelsmyndigheten FDA. Pentronic har
för närvarande två konstruktioner godkända.
Den ena är en lösning med skyddsficka för
insvetsning och den andra en med triclampfläns (TC).

USA saknar regler

Efter två års arbete har tre konstruktionslösningar från Pentronic
blivit hygiengodkända i Ryssland.

Världens mest spridda konstruktion för
hygienisk mätning inom livsmedelsindustrin
är däremot inte godkänd i USA. Originalet
utvecklades av Pentronic i början av 1970-ta-

Pentronic förvärvar Inkal för att
stärka kalibreringsresurserna
Pentronic har förvärvat Inkal Industrikalib
rering AB i Karlstad.
Både Pentronic och Inkal har ackredi
terade temperaturlabb.
– Syftet med samgåendet är att stärka
våra gemensamma kalibreringsresurser,
säger Lars Persson, vd på Pentronic.
Inkal är sprunget ur laboratoriet vid Uddeholm
Tooling och har från starten för 15 år sedan
haft ett nära samarbete med Pentronic.
Vår specialitet är högtemperaturmätning
och kalibrering i stålindustrin, men vi arbetar
även i andra branscher, säger den tidigare
ägaren Morgan Norring som arbetar kvar.
Inkal driver ett ackrediterat kalibreringslaboratorium i Karlstad och tillverkar även
termoelement, främst högtemperaturelement

Pentronic har blivit starkare inom högtemperaturmätning och kalibrering genom förvärvet av
Inkal. Morgan Norring från Inkal till höger, här
med Pentronics laboratoriechef Lars Grönlund.

av typerna R och S. Komponenterna kommer
i huvudsak från Pentronic.
– För oss är det här en fördjupning av ett
mångårigt samarbete. Inkal finns nära sina
kunder och vi kan bidra med resurser för att

Så här beräknas leveranssäkerheten
I förra numret av StoPextra berättade vi att
Pentronic idag har en leveranssäkerhet på
98 procent. En befogad fråga är hur leveranssäkerheten beräknas. Frågan går vidare till
kvalitetschefen Kristina Wiberg-Kindahl.
– Vi gör beräkningen på utlovad leveransdag i det första ordererkännandet, svarar hon.
Det innebär att 98 procent av alla orderrader
levereras på utsatt dag, inte vecka eller månad.
Som förseningar räknas även leveranser som

har uppskjutits med ändrade ordererkännanden, på kundens eller Pentronics initiativ.
– Statistiken gäller hela vår produktion.
För avtalskunder är leveranssäkerheten ännu
högre, säger Kristina Wiberg-Kindahl.
Däremot finns ingen statistik om hur stor
del som levereras på dagen enligt kundens
ursprungliga önskemål. Pentronic har så hög
kapacitet att leveransdag i ordererkännandet
normalt är samma som kunden begärt.

let och är idag
den mest kopierade givaren i sitt
slag. Istället för
skyddsficka svetsas en anslutning
fast och givaren
ansluts mot den
med en metallmot-metall-tätning. Fördelen är
att givarspetsen
har direktkontakt med produkten. Det ger
bl a kortare svarstider, vilket minskar behovet av säkerhetsmarginaler i temperatur och
processtid.
Regelverket är orsaken till att givarens
anslutning, trots sina fördelar, ännu inte är
godkänd i USA. 3A saknar regler för den
här typen av givare med metall-mot-metalltätning. Därför har en handfull tillverkare
över hela världen inbjudits att medverka i
utvecklingen av nya regler.
– Det är ovanligt att vi får vara med om
att utforma reglerna. Det normala är att vi
anpassar våra konstruktioner till befintliga
bestämmelser, säger Jonny Heimler.

utveckla verksamheten, säger Pentronics vd
Lars Persson.
Morgan Norring har samma motiv för
att sälja:
– Jag har bara två armar och dygnet 24 timmar.
Med Pentronic i ryggen kan vi erbjuda våra
kunder bättre service och ett större utbud av
produkter och tjänster, säger han.
Kännetecknande för Inkal är hög servicenivå med många fältuppdrag som att verifiera
mätsystem under drift. I servicen ingår också
att ombesörja transport av känsliga keramikinkapslade platinaelement för kalibrering
i laboratoriet i Karlstad och återbörda dem
till kunden.
– Med Pentronic som ägare blir det mer
tid över för kunduppdrag, säger Morgan
Norring.

God Jul
& Gott
Nytt År
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Glass i ugn
– en omöjlighet?
FRÅGA: På julen brukar vi äta glace au four
för att få lite omväxling till den feta julmaten.
Glassen inuti är fortfarande kall när vi äter, trots
att efterrätten har gräddats i en mycket varm
ugn. Hur hänger det ihop?
		
				
Lars A
Glace au four (glass i ugn)
Frusen glass läggs på en bädd av sockerkaka och
sockerkaksbottnen placeras på ett ugnssäkert
fat. Både glassen och sockerkakan täcks med
marängsmet. Eventuellt kan man lägga sylt på
glassen eller under den. Efterrätten gräddas i en
het ugn (275 °C) tills marängsmeten stelnat och
fått lite färg, vilket brukar ta några minuter. Servera
omedelbart och njut av kontrasten mellan ett hett
skal och ett kallt innehåll.

SVAR: Marängsmeten är porös och den innehåller mycket luft, som tillförs smeten när man
vispar socker och äggvita till ett hårt skum.
Smeten fungerar som ett isolermaterial och den
reducerar värmeflödet från ugnen till glassen.
När marängsmeten stelnar krävs värme för
fasomvandlingen och värmeflödet till glassen
reduceras ytterligare. Sockerkaksbottnen är
också porös och innehåller mycket luft, vilket
gör att sockerkakan är ett bra isolermaterial som
minskar värmeflödet från ugnen till glassen.
Maträtten har placerats på ett fat och då måste
fatet värmas upp, vilket inledningsvis reducerar
värmeflödet till glassen via sockerkakan. Genom att använda en hög ugnstemperatur sker
stelnandet snabbt, vilket reducerar den tid som
efterrätten måste befinna sig i ugnen.
Sylten har knappast någon positiv värmeteknisk inverkan utan det är snarare tvärtom. Om
sylten läggs direkt på sockerkakan blir kakan våt

0,0

och därmed försämras isolerförmågan. Om man
lägger sylten ovanpå glassen blir den negativa
inverkan mindre. Syltens vara eller inte vara är
i första hand en smakfråga.
Den värme som når glassen gör att den
börjar smälta. Smältningen innebär en fasomvandling och denna process kräver mycket
värme. Detta betyder att smältningen går förhållandevis långsamt. Glass i ugn bygger på
följande värmetekniska principer
• Värmeflödet begränsas genom att man
isolerar glassen med marängsmet och 		
sockerkaka
• Uppvärmningsförloppet fördröjs genom
fasomvandlingen i marängsmeten och
glassen
• Hög ugnsvärme gör att marängsmeten
stelnar snabbt

Matteknik och mätteknik

Principen att reducera värmeflödet och fördröja
uppvärmningen med ett fasomvandlingsmaterial
kan bland annat användas för att konstruera
en värmebarriär för en termometer som reser
med gods som ska värmebehandlas – en s k
resande termometer. Fasomvandlingsmaterialet
kan i det fallet vara vatten eller ett salt med
lämplig smältpunkt.

För temperaturmätningar som begränsas
av korta instick i kombination med kopplingshuvud för plint eller transmitter har
Pentronic konstruerat en generell Pt100givare - modell 7911. Instickslängden är
40 mm och diametern 2,5 mm. De små
dimensionerna ger kort svarstid med
bibehållen god noggrannhet.
För trycksatta processer och hög
strömningshastighet finns en konisk
skyddsficka anpassad till givaren med
G 1/2” processgänga.
Typiska användningsområden för
givarkonstruktionen är värmeväxlare,
VVS och hydrauloljesystem.

Termometer med
0,001 °C upplösning för
t ex produktionslabb

Principiell temperaturfördelning och värmeflöde
i glace au four under ugnsbakning.

°C

Har du synpunkter eller frågor kontakta professor
Dan Loyd, LiTH, på E-post: dan.loyd@liu.se

Ökade resurser för
kalibreringar i fält
Köpet av Inkal AB innebär att Pentronic
driver två ackrediterade kalibreringslaboratorier för temperatur, i Verkebäck söder
om Västervik och i Karlstad.
Pentronics laboratorium var ett av de
första i sitt slag som ackrediterades av
Swedac med registreringsnummer 0076.
Inkal har registreringsnummer 1868 vilket
visar att ackreditering har blivit ett allt
viktigare verktyg för kvalitetssäkring.
Inkal har en snävare ackreditering
än Pentronic med tyngdpunkt på ädla
termoelement för mätning i temperaturer

Pt100 processgivare
för klena rör och
korta svarstider

upp till 1300 °C.
– Inkal har specialiserat
sig på högtemperaturkalibreringar, konstaterar Pentronics laboratoriechef Lars Grönlund.
Båda laboratorierna ägnar allt större del
av sin tid åt fältarbete, d v s mätning och
kalibrering på plats hos kunderna. I Pentronics fall har fältuppdragen tiodubblats
under de senaste två åren.
– Med två laboratorier på olika håll i
södra Sverige ökar resurserna för fältuppdrag, säger Lars Grönlund.

Pentronic introducerar en ny handhållen
temperaturmätare - Dostmann P795
med inbyggt minne för 4000 mätvärden.
Indikatorn mäter två Pt100-givare var
för sig eller som temperaturdifferens.
Noggrannheten är ±0,015 °C inom -50 till
+199,99 °C, där upplösningen är 0,001 °C,
för övrigt 0,025 %.
Med systemkalibrering av dedikerade
Pt100-givare, som instrumentet kan
identifiera, kan mätsystemet vara lämpligt
som referens vid kalibrering alternativt
fungera som noggrann termometer vid
direkt temperaturmätning.
Instrumentet har funktioner för max-,
min- och hållvärde. Dessutom kan
medelvärde mätas över valbara
tider. Datorkommunikation
sker via USB-port.

IR-pyrometern – systemlösning eller partykamera (3)
Tidigare två artiklar har belyst egenskaperna
hos systempyrometrar och motsatsen –
lågprissortimentet. Anpassning till svårare
mätsituationer låter sig knappast göras med
de enklaste IR-pyrometrarna. Hur system
pyrometrarna kan nyttjas i några till synes
omöjliga mätningar beskriver vi här.
Blanka stålvalsar kräver kontaktlös signal
överföring av förståeliga skäl. Den reflekterande
ytan medför att en strålningspyrometer ser
mera reflekterad strålning från omgivningen
än valsens emitterade, emissionsfaktorn e går
mot 0. Mätfelet blir mycket stort och varierar
dessutom med tiden. Ett sätt är att spraya en
rand på valsen med matt svart färg. Sådan
finns för olika temperaturnivåer. Färgen gör att
e närmar sig 1 och mätningen blir säkrare. Ett
annat sätt är att på pyrometern montera ett
band som berör valsen och förhöjer e-värdet.
Arrangemanget kan inte användas kontinuerligt
eftersom bandet slits. Se figur 1.

Mäter på blanka metaller

Ett elegant sätt att få bort reflexerna från en
blank yta är att utnyttja principen för en svartkropp som har e = 1 för varierande temperatur
och våglängd. Se figur 2a. Genom att efterlikna
svartkroppens funktion kan man göra en emissivitetsförstärkare. Reflektordelen, som är en
invändigt guldbelagd parabol, placeras fritt
några millimeter från valsens yta. Spegelparabolen fokuserar valsens strålning till mätytan
medelst multipelreflektion, medan störande
externa strålar inte fokuseras och kommer att
utgöra en bråkdel av den totala strålningen som
når objektivet.
Ett exempel på en sådan emissivitetsförstärkt IR-pyrometer är Heitronics LT13EB som
är lämplig för e < 0,3 och temperaturer upp till
250 °C. Se figur 2b och 2c.

Gastemperatur

Normalt mäter man med IR på fasta materials
eller vätskors ytor. Det går faktiskt också att
mäta gastemperaturer. Heta gaser och flammor, t ex i pannor, detekteras via förekomsten
av bl a CO och CO2 som responderar för
våglängder i smala band, exempelvis kring 4,66
resp 4,26 μm (mikrometer). Möjliga mätområden är 300-2500 °C. Det finns krav på minimivolym hos de gaser som ska mätas och t ex
industriella pannor är oftast tillräckligt stora. I
Tyskland har mätmetoden godkänts och rekommenderas för mätning och styrning av sådana
pannor. Se www.pentronic.se > Aktuellt.

Transparenta plastfolier

Man kan mäta på till synes omöjliga ting som
för ögat genomskinliga plastfolier. Det beror
på att IR-strålningen (0,7 - 20 µm) inte alltid
reagerar som det mänskliga ögat som ser
kortare våglängder (0,39 - 0,77 µm). I speciella
absorptionsband (figur 3) kan man mäta på
transparent plastfolie.
Ovanstående mätuppgifter kan inte utföras
Figur 2a. Emissivitetsförstärkaren
är en parabolisk
spegel som fokuserar
mätobjektets värmestrålning till mätytan.
Andelen emitterad
strålning ökar skenbart och randstrålning utifrån
undertrycks.
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Figur 1. Släpbandet kan bara användas kort
varigt eftersom det slits.

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs.

11 - 12 mars 2009
1 - 2 april 2009
6 - 7 maj 2009
Kursen Spårbar temperaturmätning 2
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Produktcertifikat Ryssland
Processgivare för klena rör
Indikator, 0,001 °C upplösning
Lösningar med IR-pyrometri
Givare för branta gradienter

Tmin ...Tmax (°C) Material
125...2500
250...2500
100...1200
80...350
40...400
50...400
0...400
0...400
200...2500
100...2500
0...2500
300...2500
300...2500
300...2500
300...2500
0...1000
-50...1000
-50...1000
-50...200

Metall, halvledare, keramik
Metall, glas, keramik
Metaller
Plastfilm
Plastfilm
Plastfilm (PE etc)
Plastfilm (polyester, PVC etc)
Plastfilm och keramik
Glas, mätning genom gaser
Glas
Glas och keramik
CO2 gas
CO och CO2 gas
CO gas
NO gas
Tjock film, keramik
Generella mätningar
Låg temperatur hög upplösning
Genom atmosfären på långt avstånd

Figur 3. Optimala våglängdsområden för olika
material. Observera att den nedre temperaturgränsen är den kritiska och avgörs av signal
nivån.

0,5

Figur 2c. Exempel på förstärkt emissionsfaktor
(e-effektiv) som funktion av mätobjektets naturliga emissionsfaktor (e-objekt) i en installation
med Heitronics parabol.

Jag vill ha mer information om:

Kunskap nödvändig

Grundläggande för all pyrometri (utom kvotpyrometrar) är bl a 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 IR-pyrometri som termoelement och
Pt100-givare.
Våglängd (μm)

Figur 2b. Heitronics
LT13EB är ett praktiskt exempel på en
IR-pyrometer med
emissivitetsförstärkare (guldfärgad).
1,0

med pyrometrar ur lågprissortimentet, vilka är
konstruerade för vissa frekventa mätuppgifter
inom bandet 7 - 15 µm. Vid höga temperaturer
förskjuts strålningsenergins maximum mot
kortare våglängder < 4,5 µm vilket kräver helt
andra objektiv, filter och detektorer än vad
”universalpyrometrar” är utrustade med. Figur
3 visar i grova drag vilka våglängdsband som
passar för olika mätuppgifter.

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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