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Getinge ledande i världen
med hjälp av verklig temperatur

ningar som Getinge har löst sedan många år,
bland annat i samarbete med Pentronic som
utvecklat speciella temperaturgivare för auto
klaver. Det är en högpresterande konstruktion
med fyrtrådskopplade Pt100-element, där
mätspets, anslutningar och kabel uppfyller
täthetskrav och möjliggör kort svarstid.

Högt ställda krav

Bjarne Persson på Getinges kvalitetskontrollavdelning inspekterar ett par givare för lasttemperatur.
Temperaturgivarna sticks in i ett antal produkter fördelade över autoklavvolymen för att säkerställa att
allt innehåll uppnår specificerad temperatur under tillräcklig tid.

Skillnaden mellan uppmätt och verklig
temperatur kan vara en fråga om liv och
död. Det är verkligheten för Getinge Ste
rilization AB, världsledande tillverkare
av autoklaver och annan utrustning för
sjukdomsbekämpning.
Det världsomspännande företaget har sitt
huvudkontor i orten med samma namn,
Getinge i Halland. Här bedrivs tillverkning,
forskning och utveckling med tyngdpunkten
på två parametrar: temperatur och tid.
– Bakterier och andra mikroorganismer
bryr sig inte om vad termometern visar,
bara verklig temperatur under en viss tid,
förklarar Bjarne Persson som är kvalitets
kontrollchef.
För att alla bakterier garanterat ska
avdödas arbetar Getinge på tre nivåer. Den
första och självklara är så korrekt tempera
turmätning som möjligt i processen och i
den produkt som behandlas. Nästa nivå är
mätning av tryck som räknas om till tempe
ratur och slutligen finns säkerhetsmarginaler
i både temperatur och tid.

Miljö och värmeöverföring

Getinge har utvecklat säkerhetstänkandet till
mästarnivå. Det är förklaringen till att koncer

nen idag är världsledande inom sterilisation
med hjälp av vatten och ånga. Det finns andra
metoder med t ex bestrålning, men Getinge
har valt att använda vatten av hänsyn till miljö
och värmeöverföring.
Skälet till att man använder vatten är
tankeväckande för alla som mäter temperatur.
Luft överför värme avsevärt sämre än vatten
och ånga. Det betyder att värmen sprids
snabbare och mer effektivt i en ångautoklav
än i en vanlig ugn. Ångan gör det även möjligt
att sterilisera produkter i tätslutande speci
alförpackningar.
– Den här påsen består av plast på ena
sidan och en pappersbarriär på den andra,
förklarar Bjarne och visar ett exempel.

Aggressiv miljö

Den torra barriären är så tät att den inte
släpper igenom minsta bakterie. När den
behandlas med övertempererad ånga på
mellan 121 och 134 °C beroende på produkt
och gällande standard för processen, öppnar
sig barriären och släpper igenom ångan. När
papperet torkat är barriären åter tät.
Samtidigt är vattnet ett problem. Den
heta ångan tränger in överallt. Beroende på
vattnets kvalitet och förbehandling kan miljön
inuti autoklaven bli aggressiv. Det här är utma

– Samtliga temperaturgivare kontrolleras och
provkörs i autoklav innan leverans. Kalibre
ringsintervallen under drift beror på produkt
och gällande krav. I extrema tillämpningar
kalibreras samtliga givare före och efter varje
körning, säger Bjarne.
Vid leverans valideras autoklaverna för
att bl a kartlägga temperaturfördelningen i
kammaren. Mätningen sker dels i avloppet,
den kallaste punkten, dels med lastgivare
som punkterar ett antal produkter för att
säkerställa att värmen tränger in. I krävande
tillämpningar används två separata system
för mätning och reglering.
Getinges kunder är allt från sjukhus och
tillverkare av läkemedel till livsmedelsprodu
center. Autoklavernas storlek varierar från
portabla modeller för tandläkarmottagningar
till giganter med en längd på 16 meter och
plats för 36 europapallar. Oavsett använd
ningsområde är kravet samma: Inga bakterier
ska överleva behandlingen.

Autoklavernas styrenheter innehåller avancerad
elektronik för att till fullo utnyttja temperaturgivarnas möjligheter till noggrann och säker
mätning samt dokumentation.

Kurs på
hemmaplan
Tycker du att en genomgång i tempe
raturmätning kunde behövas på företa
get? Pentronic anpassar ett kurspaket
på ½, 1 eller 2 arbetsdagar till dina
förutsättningar. Passa på att diskutera
era mätuppkopplingar, kalibreringsruti
ner och liknande med kursledaren. Läs
mer på www.pentronic.se

Kraft och mat gör Pentronic starkt
Även när rubrikerna är som svartast finns
det företag som går bra. Ett av dem är
Pentronic.
– Vi har framgångsrika kunder inom
områden som påverkas mindre av kon
junkturen, förklarar vd Lars Persson.
Bland Pentronics kunder finns ett brett spek
trum av branscher representerade. Några av
dem påverkas inte nämnvärt av nedgången,
i synnerhet inte företag som sysslar med det
som ligger närmast oss människor. Vi fort
sätter att äta och vi fortsätter att efterfråga
läkemedel.
Nedgången är tydligast inom fordonsin

dustrin. Här är Pentronic i huvudsak verksamt
på utvecklingssidan. Utvecklingsprojekten
fortsätter och har i vissa fall intensifierats.
Framtiden ligger inte i att tillverka färre av
samma produkter, utan nya produkter som
marknaden efterfrågar. För att klara detta
krävs forskning och utveckling.
Åter andra sektorer har mer långsiktiga
perspektiv, i synnerhet det som berör infra
struktur och kraftgenerering. Eftersom stora
satsningar, både offentliga och privata, ge
nomförs och planeras inom dessa områden
är en fortsatt ökning att vänta.
Över hela linjen är bättre temperaturmät
ningar minst lika viktigt som tidigare, inte minst

för att sänka kost
nader och spara
energi.
– Effekten för
Pentronic är en för
skjutning till bland
annat kraftgene
rering, livsmedel
och läkemedel. Vår
prognos är tillväxt även under 2009, säger
Lars Persson.
I varje lågkonjunktur blir det också
viktigare att välja stabila leverantörer som
finns kvar när kurvorna vänder uppåt. Med
obruten tillväxt under många år och en stabil
ägare i form av Indutrade med ett 100-tal
företag i koncernen är Pentronic en partner
för framtiden.

Hemligheten bakom kundanpassade givare
Leif Jansson har konstruerat temperatur
givare sedan 1967. Många av Pentronics
kundspecifika temperaturgivare bär hans
signatur.
– Ingen konstruerar maskiner efter
temperaturgivarna. Specialgivare är ofta
enda alternativet, säger han.

det att konstruktionen förändras under bear
betning i svarven. Men Leif ser att arbetssättet
ändras när yngre medarbetare tar över allt
mer av konstruktionsarbetet. De yngre får
lättare idéer i CAD.

Snabb respons

Det är Leif som har konstruerat lastgivarna till
autoklaver, som nämns i artikeln om Getinge
på förstasidan här i StoPextra. Själv vill han
inte kalla sig konstruktör:
– Det som styr är bland annat kundens
funktionskrav, miljö, krav på hållfasthet och
montagesätt. Vi utvecklar temperaturgivarna
tillsammans med våra kunder.

Idéer vid svarven

Det är Leif och hans medarbetare som
omvandlar kundens krav till en givare som
fungerar och som går att tillverka till rimlig
kostnad.
– Många gånger bygger vi först prototyper
och ritar sedan resultatet i CAD, säger han.
Förklaringen till arbetssättet är att idéerna
rinner till lättare i verkstaden. Ibland händer

- Egen svarvavdelning är en förutsättning för
att utveckla kundspecifika temperaturgivare,
säger Leif Jansson, här med den givare som
används för att mäta temperaturen inuti lasten i
autoklaver.

Behovet av utbildning växer
Nu är tiden att rusta den egna organisa
tionen för framtiden.
Det märks i efterfrågan på Pentronics
kurser, både tvådagarskurserna i Västervik
och ute hos kunderna.
Det ökande intresset beror inte på att mer tid
finns tillgänglig.

– Det viktiga är att alla konstruktörer har
erfarenhet av bearbetning. Vi arbetar ofta på
gränserna av vad materialet klarar av och då
måste kunskaperna bygga på erfarenhet,
anser Leif.

– Kunskaper om temperaturmätning är en
viktig ingrediens för att spara energi och
sänka kostnader, säger Hans Wenegård,
kursansvarig på Pentronic.
Idag erbjuder Pentronic två ordinarie
utbildningar. Baskursen heter Spårbar tem
peraturmätning 1 och riktar sig till den som
arbetar med mätning och/eller kalibrering.
Den ställer inga krav på temperaturspecifika
kunskaper.
– I reguljära utbildningar behandlas
temperatur bara övergripande om ens det,
förklarar Hans.
Efter förslag från en deltagare hösten
2008, Carolina Lundquist på Envirotainer AB
i Knivsta, blir det framöver ännu enklare att gå
kursen. Hennes förslag är att deltagarna får
ett kort kompendium innan kurstillfället för att
den som vill ska kunna förbereda sig. Har man

Enligt honom är egen bearbetning en förut
sättning för att över huvud taget syssla med
kundspecifika givare. Pentronic är en av de få
tillverkarna av temperaturgivare i världen med
en så kompetent mekanisk verkstad.
Alternativet är att köpa detaljer från
underleverantörer, ofta i andra länder, med
betydande leveranstider som följd.
– När vi tagit fram en prototyp ska den
testas av kund. Det hade inte varit möjligt på
rimlig tid utan vår verkstad, säger Leif.
Leif Jansson understryker att det fria
skapandet upphör när temperaturgivarens
konstruktion är fastställd. Då är det CAD-rit
ningar, tillverkning efter strikta specifikationer
och obligatorisk slutkontroll med protokoll
som gäller.

sett grundbegreppen i förväg blir det lättare
att hänga med i genomgångarna.
– En bra idé som vi ska försöka förverkliga
så snart som möjligt, säger Hans.
Den första kursen väcker nya insikter
och får deltagarna att betrakta mätning och
kalibrering på den egna arbetsplatsen med
nya ögon. Därför finns även en uppföljare,
Spårbar temperaturmätning 2 som delvis är
förlagd till Pentronics ackrediterade kalibre
ringslaboratorium.
Pentronic ordnar allt oftare kurser på plats
hos kunder, både de ordinarie kurserna och
skräddarsydda utbildningar för mindre och
större grupper.
– Vi genomför även kurser på andra språk,
främst engelska, säger Hans som själv vid
flera tillfällen föreläst i Kina med hjälp av tolk
och översatta bilder.
Mer information om Pentronics utbild
ningar finns på www.pentronic.se.

Imma är besvär
för glasögon och
temperaturgivare
FRÅGA: Under vintern händer det ibland – men
inte alltid – att jag får imma på glasögonen när
jag går in i huset. Vilka förutsättningar måste
gälla för att glasögonen skall bli immiga?
				

Mats F

SVAR: Om glasögonen blir immiga eller inte
beror bland annat av glasögonens temperatur,
geometri och egenskaper samt av inomhusluf
tens temperatur och fuktighet.
Luftens vatteninnehåll kan anges på flera
olika sätt. Ett sätt är att använda kvoten mellan
massan av vattenångan och massan av den torra
luften. Kvoten benämns ofta blandningsförhål
landet. Med torr luft menas alla gaser i luften
utom vattenånga. Ett annat sätt är att ange den
specifika fuktigheten, som är kvoten mellan
massan av vattenångan och massan av den
fuktiga luften (massan av alla gaser i luften). I nor
mala fall är den numeriska skillnaden liten mellan
dessa två kvoter, men det är viktigt att skilja på
begreppen vid beräkningar. Vatteninnehållet i
luften kan även anges med begreppet relativ
fuktighet, som är förhållandet mellan vatten
ångans partialtryck vid en viss temperatur och
partialtrycket vid samma temperatur, när luften
är mättad med vattenånga (mättnadstrycket).
Se vidare Nationalencyklopedin. Begreppen
ovan är tyvärr inte entydiga. I andra källor kal
las exempelvis blandningsförhållandet (kvoten
mellan massan av vattenångan och massan

av den torra luften) för ånghalt eller vattenhalt
eller ångkvot, men även benämningen specifik
fuktighet förekommer. Kontrollera därför alltid
vad författaren menar.
Om lufttemperaturen är – 5 °C och den
relativa fuktigheten 90% är blandningsförhål
landet 0,0025 kg vatten per kg torr luft. För
temperaturen + 22 °C och relativa fuktigheten
35 % är blandningsförhållandet 0,0060 kg vatten
per kg torr luft. Om man sänker temperaturen hos
en viss luftmassa ökar den relativa fuktigheten,
men blandningsförhållandet förblir konstant. När
man har sänkt temperaturen till den så kallade
daggpunkten, är luften mättad på vattenånga
och den relativa fuktigheten är då 100%. I det
första exemplet ovan är daggpunkten – 6 °C och
i det senare exemplet + 7 °C. Om den mättade
luften kommer i kontakt med ett föremål som
har en lägre temperatur än daggpunkten, kan
vattenånga kondensera på föremålet.
När man under den kalla årstiden vistas
utomhus kyls glasögonen. Värmeflödet från
ansiktet till glasögonen och värmeflödet från
glasögonen till omgivningen bestämmer glas
ögontemperaturen. Inomhusluften kyls av invid
glasögonen, när man kommer in i huset. Om
temperaturen hos glasögonen är lägre än dagg
temperaturen hos inomhusluften kan det bildas
kondens (imma) på glasögonen. Inomhusluften,
värmer sedan glasögonen och imman förångas
efter en stund.

Pentronic lanserar en ny förskruvning för
tunna temperaturgivare som ger enklare
montage i trånga utrymmen. Den nya
förskruvningen ska bli en lagerhållen
standardprodukt.
Dagens standardförskruvning blir
kvar i sortimentet för diametrar över 2,5
mm. Den är flexibel och ger en säker
och tät anslutning för både tunna och
grövre givare.
Den nya versionen är smalare och
hälften så lång. Den är avsedd för tunna
givare med en diameter upp till 2,5 mm.
Konan som låser givaren är en ny kon
struktion, vilken kräver ett avsevärt lägre
moment för att givaren ska sitta fast och
anslutningen hålla tätt.
Förskruvningen ska som standard
finnas med fyra olika gängor: NPT 1/16,
NPT 1/8, G 1/8 och M10x1.

Imma ger längre svarstid

Om en kall givare träffas av en varm och fuktig
luftström, kan förutsättningarna vara sådana
att givaren blir immig. En immig givare får en
längre svarstid än en torr givare, eftersom en
del av värmeflödet från luften till givaren åtgår
till att förånga vattnet. Förutom fuktmängden på
givaren inverkar även givarkonstruktionen och
luftströmmen på den svarstidsförlängning som
man erhåller. Den längre svarstiden kan ibland
ge oönskade effekter om givaren används för
att styra en process.
Har du synpunkter eller frågor kontakta professor
Dan Loyd, LiTH, på E-post: dan.loyd@liu.se

Samarbete ger Inkal
större resurser
Pentronics ackrediterade kalibreringslabo
ratorium samarbetar med laboratoriet vid
dotterbolaget Inkal Industrikalibreringar
i Karlstad.
– Det skapar mer tid för fältarbete,
säger laboratoriets chef Lars Grönlund.
Även Inkals laboratorium är ackredi
terat och har jämförbara prestanda med
Pentronics laboratorium för termoelement
i höga temperaturer. Dessutom finns lång
erfarenhet i Karlstad av den här typen av
kalibrering.
– Efterfrågan på mätningar och kalib

Ny liten genom
föring för trånga
utrymmen

reringar ökar både hos oss
och på Inkal. Genom att flytta
vissa kalibreringar till oss så
frigör vi resurser samtidigt som vi kan arbeta
mer effektivt, säger Lars Grönlund.
Ett exempel är kalibrering av nya ter
molement, tillverkade av Pentronic. Det
sparar tid att kalibrera och lagerhålla givarna
i anslutning till produktionen, istället för att
låsa upp enheten i Karlstad.
För Inkals kunder innebär det här ökade
resurser för fältinsatser och kalibreringar av
befintliga temperaturgivare.

Vass mätbrygga
ännu vassare.
Scanner som tillval
För två år sedan presenterade Isotech en
av världens vassaste mätbryggor för pla
tinagivare, termoelement och termistorer
under namnet microK 400 resp. 800.
Nu har instrumenten vidareutvecklats
till microK 100 resp. 200. Siffrorna i beteck
ningen syftar på noggrannheten i mikro
Kelvin vilket också motsvarar ppm.
Instrumentet kan nu förses med scan
nertillsatser som möjliggör anslutning
av upp till 92 kanaler med bibehållna
prestanda.
Användningsområdet för microK
är där bästa noggrannhet eftersträvas,
t ex inom laboratorier, forskning och
utveckling.

Grundläggande om kalibrering
(2) Blockkalibratorer
Blockkalibratorn anses som en enkel och
elementär kalibreringsutrustning. Värme
tekniskt är den emellertid komplicerad.
Därför krävs kunskap för att använda den
utan att onödiga fel och mätosäkerheter
uppkommer.
Blockkalibratorn eller torrblocksugnen består
av ett metallblock som kan värmas och ibland
också kylas till förvald temperatur. Vid lägre
temperaturer kan peltierelement användas
för värme och kyla, medan högre tempera
turer kräver resistiva värmeslingor. Blocket är
försett med hål ofta anpassade för lämpliga
givardiametrar.

Störande värmeflöden

Man önskar att förvald temperatur ska infinna
sig i hela blockets volym men så är aldrig fallet.
Figur 1a och b visar värmeflöden och tempera
turfördelning i en typisk blockugn. Av naturliga
skäl blir öppningssidan sämst värmeisolerad.
Därför söker sig den större delen av den alstrade
värmen ut ur ugnen den vägen och via givarnas
skyddsrör. Därför ger givare med stor skydds
rörsdiameter problem. Nu kan man inse varför
reglertemperaturen avviker från givarspetsarnas
temperatur. Ärvärdesgivaren befinner sig av
reglertekniska skäl nära värmelindningen för
att i det närmaste visa börvärdet, medan övriga
givarspetsar finns närmare centrum där värme
flödar ut ur ugnen. Värmeflödena ger upphov till
axiella och radiella temperaturgradienter.
Genom att placera givarna på samma
cirkelperiferi i blocket uppnår man rotations
symmetri och givarspetsarna belastar blocket
termiskt lika om de är av identisk uppbyggnad.
Skulle en givare avvika eller sakna en givare i
diametralt motsatt hål uppstår obalans och ΔT
ökar vid kalibreringen. Avvikelsen ΔT brukar
i mätosäkerhetsanalyser kallas för ”gradient
i ugnen” och består av en avvikelse plus en
osäkerhet i bestämningen av avvikelsen. Se
figur 2 och faktaruta samt [ref 1].
Vid lägre temperaturer, t ex i vattenfas, kan
man använda blockugnar med ett större hål
och fylla upp det några centimeter med vat
ten. De givare som sänks ned i vattnet får då
mycket god termisk kontakt med varandra och

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs.
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Figur 1a: Den
oisolrade sidan
av blockugnen
avleder mest
värme. Därmed uppstår
temperaturfall
i axiell led TAA
och hålens
temperatur
avtar mot ytan.
Detta kräver
att korta givare placeras på lika avstånd från
hålbotten som referensgivaren. Använd vid korta
givare en skärmplåt för att undvika uppvärmning
av skarvhylsor eller kontakter vilket ger mätfel
särskilt hos termoelement.

Figur 1b: Även
i radiell led får
värmeflödet
en komposant.
Resultatet blir
temperaturfall i
samma riktning.
Tillsammans med
givarnas egen
värmeledning
kan stora skillnader ΔT mellan
hålbottnarnas
temperaturer TBB
uppstå.

Δ

ΔT minskar drastiskt, särskilt om hålbotten är

försedd med magnetomrörare. Sådana ugnar
brukar benämnas hybrider.

Kartlägg avvikelser

Hur kan man då få reda på storleken av
gradienten ΔT för en given ugn. I bästa fall
har leverantören mätt upp ugnen för olika
givardimensioner och temperaturnivåer och
angivit radiella respektive axiella avvikelser för
FAKTA

Figur 2: Temperaturgivarna
ska fördelas jämnt runt
blocket med referensgivaren R på samma radie.
Skulle antalet givare bli
udda, kan man placera en extra provgivare
Tx oansluten i den felande
positionen utan att mäta på den.
Viktigt är att givarnas konstruktion och speciellt
tvärsnittsarea är så lika som möjligt för att avledningen av värme ska bli lika.

olika höjdnivåer, kanske också med hänsyn
till eventuella termiskt utjämnande vätskor.
Om så inte är fallet får man undersöka om de
egna kraven på mätosäkerhet är så snäva att
temperaturskillnaderna blir av signifikant be
tydelse. Vid ackreditering duger inte ”typiska”
värden från datablad utan varje ugnsindivid
måste undersökas separat, vilket kan ta flera
dagar i anspråk.
Fördelen med en väl kartlagd kalibre
ringsugn är att man kan korrigera för faktiska
avvikelser mellan hålen relaterat till temperatur
nivå och givarkonstruktion. Den kvarvarande
mätosäkerheten blir normalt mycket mindre än
själva avvikelsen. Allmänt gäller att avvikelsen
ökar med temperaturnivån och givarens tvär
snittsarea. Vid låga temperaturer i närheten av
rumstemperatur, kan gradienten röra sig om
kanske 0,025 °C med vattenutjämning medan
den kan uppgå till 20 gånger högre värden vid
500 °C i torrblock. Är givarnas konstruktion,
och speciellt tvärsnittsareor, mycket olika kan
felet öka utan vidare 10 gånger ytterligare.
Rätt använd är blockkalibratorn en tillgång
för kalibrering både i labb och vid process.
Man måste dock vara observant på givarpla
ceringar och givardimensioner i blocket. Det
är också viktigt att vänta ut värmespridningen
och stabilisering i block och givare.
Referenser: Se www.pentronic.se
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Principiellt histogram över en kalibrering där staplarna visar hur
många gånger ett och samma mätvärde förekommit. Korrektionsterm och mätosäkerhet ska redovisas för att kalibreringen ska vara
fullständig och uppfylla kraven i kvalitetsstandarder som ISO 9000.
Mätosäkerheten definieras som 2s (standardavvikelser) i figuren
och ska täcka 95% av alla utfall. Gradienten i en blockkalibrator kan
utgöra en eller flera termer i uttrycket för totala mätosäkerheten:
U = ± 2 (u12 + u22 + u32 +…)1/2

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

Jag vill ha mer information om:
Temperaturgivare
Mekaniska detaljer
microK mätbrygga
Blockkalibratorer
Transmittrar

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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