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Siemens skapar grön kraft av
brännande sol i öknen

det sannolikt kombinationer av solkraft och
fossila bränslen, t ex stödproduktion med
hjälp av gasturbiner, vilket under senare år
har varit Siemens stora produkt.

Hårda krav på givarna

– Givarna ska klara ökenklimat och arktisk kyla, samtidigt som de mäter i övertempererad ånga, säger
Rikard Selander på Siemens, som levererar allt fler ångturbiner till stora solkraftverk.

En växande del av Pentronics tillverkning
går till produktion av grön kraft.
Siemens är en av dem och satsar hårt
för att Europa ska uppfylla målet om 20
procent förnybar energi 2020.
Siemens i Finspång erbjuder beprövad teknik
med otroliga möjligheter. Stommen är ångturbinen, konstruerad i slutet av 1800-talet av
Gustaf de Laval och engelsmannen Charles
Algernon Parsons. Sedan dess har ångturbinen producerat kraft i allt från krigsfartyg
till kärnkraftverk.
Siemens och dess föregångare började
tidigt utveckla ångturbiner för flottan, vilka i
sin tur vidareutvecklades till gasturbiner och
jetmotorer. T ex drevs de svenska jagarna
Halland och Småland med ångturbiner på
58 000 hästkrafter.

Termiskt flexibel

– Flottan ställde höga krav på termoflexibilitet. Det är förklaringen till att vi kom in
på termiska solkraftverk i ett tidigt skede,
säger Lars-Göran Sjöberg, chef för Siemens
ångturbindivision.
Termisk flexibilitet innebär att turbinen
klarar snabba starter och stopp, vilket är fallet
för krigsfartyg och solkraftverk.
Solkraft låter småskaligt, men i projekten
till vilka Siemens levererar ångturbiner handlar
det om teknik med potential att svara för
hela Europas elförsörjning. Den etablerade

Gasturbiner är en av de mest mätintensiva
maskiner som finns. I jämförelse är ångturbinen
mindre krävande, men jämfört med mycket
annat har mätutrustningen stor betydelse.
– Vi behöver inte mäta på tiondelen. Det
viktiga är repeterbarheten och att utrustningen
håller. Givarna ska klara ökenklimat och arktisk
kyla, samtidigt som de mäter i ånga, gods och
lager på flera hundra grader, berättar Rikard
Selander, instrumentingenjör på Siemens.
Särskilt viktigt är det på solkraftverk
som kostar stora summor att bygga, medan
kostnaderna för drift och underhåll är avsevärt
lägre än för andra typer av kraftverk. Många
solanläggnngar kommer att byggas i avlägsna
områden och faller en temperaturgivare ifrån,
så kan det leda till långa driftstopp.
– Pentronic utvecklar specialgivare för våra
ångturbiner, som klarar en krävande miljö med
skiftande omgivningstemperatur, vibrationer
och liknande, säger Rikard Selander.

tekniken består av paraboliska speglar som
koncentrerar solljuset och värmer transmissionsolja, vilken i sin tur värmer upp vatten
som driver ångturbinen. Ångtemperaturen
ligger på cirka 400 °C. Det är inte optimalt,
men oljan koksar vid högre temperatur.

Kraft i stor skala

Nästa utvecklingssteg är ett högt torn, omgivet av speglar, med en stor vattenbehållare
som värms upp direkt av koncentrerat solljus.
Ångtemperaturen ligger på närmare 600 °C.
Högre verkningsgrad gör kraftverket mindre
utrymmeskrävande.
– Effekten på de anläggningar som vi
hittills levererar ligger runt 50 MW per styck.
Bara i Spanien motsvarar den installerade
solkraften två kärnkraftreaktorer, säger LarsGöran Sjöberg.
Solkraften har två nackdelar. Den ena är
tillgången till råvaran. Den andra är nätterna.
Mest sol finnas att hämta runt ekvatorn och
mest sol finns i ökenområden. I de bästa
lägena går det att producera 2400 kWh per
kvadratmeter och år. Det räcker med en
bråkdel av Saharas yta för att dagtid klara
hela Europas elbehov.
Problemet med dygnets mörka del har
flera lösningar. Vanligast är lagring av värme
i stora tankar med salt. Ett annat skulle
kunna vara att pumpa upp vatten på dagen
och producera el på nätterna med hjälp av
lägesenergin. Under en övergångsperiod blir

Ångturbinen är hjärtat i kommande solkraftverk
som planeras på några av jordens soligaste
platser.
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Lägre fart på avgaserna
ger noggrannare resultat
Hur mäter man temperaturen med rimlig
precision i strömmande gas med hög
hastighet?
En lösning är att skapa stiltje runt
givaren för att undgå de dynamiska
effekterna. Pentronic använder bland
annat metoden för mätning i avgaser.
Avgastemperatur är en specialitet för
Pentronic, som tillverkar temperaturgivare
för motorutveckling och OEM-givare för

Leif Jansson visar en avgastemperaturgivare
för gasturbiner. Varje detalj är beräknad för att
ge högsta mätkvalitet med minsta störning av
turbinen.

serietillverkade motorer för kraftproduktion.
– Temperaturgivarna är utvecklade tillsammans med kunden, säger Boije Fridell
som är kundansvarig för flera avgasrelaterade
projekt.
Den mest utvecklade avgastemperaturgivaren sitter i Siemens gasturbiner. Det är
en dubbelgivare med två skyddsrör, det ena
längre än det andra för att mäta temperaturen
på två nivåer mitt i avgasflödet.

Friktion stör mätningen

Det här torde vara en av de mest ogästvänliga
miljöerna för en temperaturgivare. Avgaserna
strömmar förbi med nära ljudets hastighet
vilket skapar kraftig friktions- och stagnationsvärme som gör givarens egen temperatur
högre än gasens som den ska mäta, vilket i sin
tur leder till felaktiga reglerparametrar.
Lösningen är att förse givaren med ett
yttre skyddsrör, som har en stor öppning mot
gasströmmen, och ett litet hål på baksidan
där gasen sakta sipprar ut. Det innebär att
givaren omströmmas av tillräckligt långsamt
gasflöde för att inte påverkas. [ref 1].

Konstruktionen gör att avgaserna tillräckligt
sakta passerar förbi givarspetsen, trots att
gaserna utanför strömmar förbi med nästan
ljudets hastighet.

Noggranna beräkningar

Tekniken är känd sedan länge, men svårigheten
ligger i att anpassa givaren till den aktuella
mätpunkten. Diametrar, vinklar, öppningar och
mycket annat måste optimeras så att givaren
kan mäta rätt utan att störa processen som
den ska styra.
– I det här fallet är det Siemens som har
räknat fram geometrin. Vårt jobb är att skapa
en temperaturgivare som motsvarar kundens
specifikationer och bidra med vårt mättekniska
kunnande, säger Leif Jansson, chef för mekanisk konstruktion på Pentronic.
[ref 1] StoPextra 2002-3, sida 3.

Nya PLB-bussen minimerar kostnaden per mätpunkt
Pentronic har utvecklat en digital buss,
som överför upp till 500 mätvärden per
sekund med 24 bitars upplösning. Bland
fördelarna märks sänkta installationskostnader och extremt låg energiförbrukning.
Den nya bussen heter PLB vilket står för
Pentronic Low Power Bus. Det är fortsättningen på den analoga miniatyrtransmitter,
som tidigare presenterats här i StoPextra.
Transmittern är idag i produktion som integrerad del av en Pt100-temperaturgivare för
livsmedelsindustrin.
– Fördelen med den analoga lösningen
är, att en givare med inbyggd miniatyrtransmitter kan ersätta befintliga givare utan att
påverka överordnade system för styrning och
övervakning. Den lämnar en standardiserad
signal 4-20 mA, säger Kurt Eriksson, chef för
Pentronics elektronikutveckling.
All elektronik inbyggd i givaren förenklar
montaget och minskar behovet av apparatskåp. Den högpresterande transmittern ger
på samma gång bättre mätprestanda, lägre
kostnader och kan med fördel samkalibreras
med ansluten givare.

med avseende på givare med hög noggrannhet och moderata hastighetskrav. Vidare
har vi prioriterat låga kabelkostnader, låg
energiförbrukning samt små dimensioner.
Detta leder till låg kostnad per givare räknat
i jämförelse med andra industriella fältbussar. Ytterligare en fördel är att utrustningen
klarar drift i högre omgivningstemperaturer
och att även större mätsystem kan drivas
under längre tid, exempelvis i batteridrivna
system, svarar Kurt.
Fysiskt består bussen av en oskärmad
partvinnad kabel med fyra ledare. Kommunikationen sker över två ledare och drivspänningen 10-32V behöver också två ledare. En
enda kabel binder ihop transmittrarna, vilket
gör installationen avsevärt enklare jämfört med
analoga system. Pentronic har även utvecklat

Bussen passar alla

Den analoga transmittern är en del av ett
avsevärt större utvecklingsprojekt – ”den
digitala plattformen”. Nästa steg är en digital
transmitter med en ny typ av buss. Det finns
redan ett stort antal bussar. Varför utvecklar
Pentronic sin egen standard?
– Vi har optimerat bussens egenskaper

Kretskortet som Kurt Eriksson håller i handen
är den digitala transmittern med Pentronics nya
lågenergibuss PLB.

en liten dosa, Gateway (GW), för anslutning
av PLB-bussen till USB, Ethernet och/eller
många etablerade fältbussar. Bussen konfigureras med Internet Explorer (Browser) via
Ethernet eller ett program via USB.

Skapat för maskinbyggare

Systemet är mycket enkelt att konfigurera.
När transmittern med sin temperaturgivare
ansluts till bussen, visar den sig som en symbol
med sitt serienummer för identifiering, på den
anslutna datorn. Enheten namnges med upp
till 24 tecken. Mer behövs inte för att adressera transmittern.
– Mätsystemet är i första hand utvecklat
för maskinbyggare. Den stora vinsten ligger i enklare konstruktion av mätsystemet
och kraftigt sänkta installationskostnader,
påpekar Kurt.
Mättekniskt är systemet bättre än de flesta
system som används idag. 24 bitar betyder
en upplösning på tusendelar av grader. Den
totala mätosäkerheten beror på temperaturgivaren. Systemet är utvecklat för såväl
termoelement som Pt100/Pt1000. Genom att
en mer värmetålig transmitter kan monteras
närmare eller i givaren, blir det enklare att
begränsa andra felkällor, t ex långa sträckor
med speciell termoelementledning. Transmittern innehåller dessutom galvanisk isolation
och kompensering för ”kalla lödstället” på
ingångar för termoelement.
Den digitala transmitterns och bussens
egenskaper har utformats efter ett par stora
maskinbyggares speciella krav, men kommer
senare att lanseras för en bredare marknad.

Oväntad
blandningstemperatur
FRÅGA: I en av våra testriggar blandar vi två
luftflöden. Det ena flödet är 900 kg/h luft med
temperaturen 26 °C och relativa fuktigheten
100% och det andra 800 kg/h, 24 °C och 30%.
Lufttrycket är i båda fallen 0.1 MPa. I den första
luftströmmen finns det även vattendroppar.
När vi mäter blandningstemperaturen med
en kapslad Pt100-givare blir den 23 °C, vilket
är lägre än temperaturen hos de två flöden
som blandas. Hela mätsystemet är testat och
felfritt. Givaren är monterad vinkelrätt väggen
och den sticker in 60 mm i luftkanalen, vars
diameter är 120 mm. Varför mäter vi för låg
temperatur?
				

Björn K

SVAR: Vi kan här utesluta fel i mätsystemet.
Om givarens infästning i väggen är kallare än
de ingående luftflödena, skulle ett värmeflöde
längs givaren till väggen kunna minska uppmätt
temperatur. Även strålningen från givaren till kalla
rörväggar skulle kunna få denna effekt.
Om vi bortser från att det finns vattendroppar i det ena luftflödet, skulle blandningstemperaturen bli 25 °C, relativa fuktigheten 70% och
blandningsförhållandet 0.0139 kg vattenånga
per kg torr luft. Det ingående luftflödet med den
relativa fuktigheten 100% har blandningsförhållandet 0.0213 kg vattenånga per kg torr luft och
luftflödet med den relativa fuktigheten 30% har
0.0057 kg vattenånga per kg torr luft. [ref 1].

Vattendropparna i luftflödet kan påverka mätningarna på två sätt. Det ena är att droppar som
träffar givaren kommer att förångas. Detta kräver
värme som tas dels från givaren dels från luften.
Resultatet blir att givartemperaturen sjunker och
den skulle kunna bli lägre än blandningstemperaturen, 25 °C.
Det andra är att luftblandningen befuktas via
vattendropparna. Blandningen är inte mättad,
vilket innebär att ytterligare vatten kan tillföras.
Förångningen av dropparna kräver värme, som
tas från luften, och lufttemperaturen sjunker.
Samtidigt ökar både relativa fuktigheten och
blandningsförhållandet. Man får samma inverkan som om man skulle spruta in vatten i
luften. Om luftblandningen skulle bli mättad på
vattenånga blir relativa fuktigheten 100%, blandningsförhållandet 0.0155 kg vattenånga per kg
torr luft och temperaturen 21 °C. Beroende på
hur mycket vatten som tillförs luften från dropparna, kommer luftblandningens temperatur att
ligga inom intervallet 21 – 25 °C.

Komplicerat mätobjekt

Det finns flera olika tänkbara förklaringar till den
uppmätta låga temperaturen. Troligen är det en
kombination av de båda förångningsprocesserna som leder till temperatursänkningen.
Man kan dock inte helt bortse från värmeflöde
längs givaren till en kall infästning eller strålning från givaren till omgivande kalla väggar.
Om en av komponenterna i en gasblandning
förekommer i flera faser blir det komplicerat
att mäta temperaturen. I exempelvis luft kan
vatten förkomma i tre olika
faser: vattenånga, vätskedroppar och is.

Gastät keramisk
temperaturgivare
för högtemperaturugnar
Typiska användningsområden för Pentronics gastäta högtemperaturgivare med
keramiskt skyddsrör är:
• Vakuumugnar för lödning av kylare
och värmeväxlare
• Förbränningsugnar för farliga ämnen
• Värmebehandling med speciella
skyddsgaser
• Processer där tryckskillnad eller försegling mot omgivningen är nödvändig
Tätningen är så konstruerad att skyddsrörsbrott inte förorsakar gasläckage. Den
är av metallisk typ och säkrare än tätningar
med lim och liknande
material som tenderar
att krympa med tid och
användning.
Längder na på
hals, stödkeramik och
mätspets kan varieras.
Givaren kan förses
med enkla eller dubbla
termoelementkretsar
och ansluts med gängmuff, fläns eller TCkoppling.

[ref 1] Termodynamiska begrepp,
se StoPextra 2009-2, sidan 3.
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Ny standard gör skillnad
på trådlindat och filmelement
IEC 60751:2008 är en omarbetad standard
för industriella temperaturgivare med motstånd av platina.
– Den nya standarden är mer komplett
och innehåller rekommendationer för provning av fler egenskaper än föregångaren,
säger Lars Grönlund, chef för Pentronics
kalibreringslaboratorium.
Den mest påtagliga skillnaden är att
de två vanligaste typerna av Pt100 behandlas separat av standarden. Tidigare
har trådlindade element och filmelement
betraktats som utbytbara. I den nya stan-

darden redovisas de mättekniska skillnaderna.
I korthet har trådlindade element ett större
temperaturområde i samtliga klasser.
Antalet klasser utökas från dagens A och
B med ytterligare två, AA och C. Dessutom
införs möjligheten till specialklasser. Se artikel
på sidan 4.
IEC 60751:2008 innehåller även rekommendationer av provningsmetoder för ett
antal väsentliga egenskaper, vilka tidigare
återfunnits i supplement till standarden eller
över huvud taget inte uppmärksammats.
Exempel är givares egenuppvärmning, hys-

teres, svarstid, krav på
insticksdjup och tålighet mot vibrationer
och stötar. En annan
viktig nyhet är tydligare
märkning, direkt på givare
eller indirekt i dokument,
med detaljerade uppgifter
om givarens uppbyggnad. Det ska t ex
framgå om mätelementet är 2-, 3- eller
4-trådskopplat.
– En trolig följd av standarden är att
laboratoriet kommer att utföra fler typer
av prov, både av givare ur Pentronics
produktion och för externa kunder, säger
Lars Grönlund.

Ny standard för Pt100-givare anpassar till verkligheten
Standarden för Pt100-givare, IEC60751
(1995), har nu moderniserats till år 2008-07,
utgåva 2.0. Förhållandet temperatur-resi
stans är oförändrat, medan toleransklasserna har utökats till fyra och med olika
temperaturområden för trådlindade och
filmelement. Genom detta förtydligas
egenskaperna hos olika mätelementstyper
för marknaden.
DIN och senare IEC har traditionellt standardiserat platina mätelement i två klasser, A
och B, med mätområdena -200 till 650 resp
850 °C med senaste utgåva 1995. Sedan
dess har filmelementen vidareutvecklats och
vunnit stora insteg i vitvaror och industriell
användning. Även de traditionella trådlindade
platinaelementen har av spjutspetsfabrikanter
förfinats allt mer. Samtidigt har marknaden
olika krav på noggrannhet och mätområden.
Med som tidigare bara två standardiserade
klasser, kan förvirring uppstå då ”alla” önskar
klass A utan närmare specifikation.
Figur 1 och 2 visar den nya standarden
IEC 60751 (2008) som graf respektive tabell.
Klass A och B har samma lutning som förut
men temperaturområdena begränsas uppåt
vid 450 resp 600 °C. Även nollgradstoleranserna är lika och framgår av tabellens konstanta toleranstermer. Nytt är att filmelementen
specificerats separat i tabellen, och i vår graf
med röd färg. Här framgår att filmelementen
har andra förutsättningar än de trådlindade
och därför begränsas i klass A mellan -30
och 300 °C, vilket uppmärksammats tidigare
i StoPextra. [ref 1].

Figur 2. Grafen i tabellform. Lägg märke till att trådlindade och filmelement har olika mätområden på
grund av olika förutsättningar

Ytterligare en nyhet är att en helt ny klass införts,
klass AA, som motsvarar den gamla ”1/3 DIN”
eller ”klass B/3”. Det är sant vad beträffar avvikelsen vid 0 °C som är ±0,1 °C. Toleransen
minskar också till 1/3 av klass B:s (0,0050) till
0,0017 grader per grad men inom ett begränsat
område, -50 till 250 °C för trådlindade och 0 till
150 °C för filmelement.
Utöver dessa klasser har en tidigare klass
C för filmelement fått officiell status mellan -196
och 600 °C och med dubbla toleransen mot
klass B över hela området. Man kan notera att
-200 °C övergetts till förmån för kokpunkten
hos kväve som är ca -196 °C och mer praktisk
vid kalibrering.
Den nya standarden förändrar inte befintliga
producerade mätelement, utan speglar den
produktvariation som finns på marknaden.
Det är fullt tillåtet att tillverka produkter som
överskrider standardens krav, t ex de med
delvis fritt upphängd platinatråd som uppfyller
klass A upp till 550 -600 °C, eller underskrider
kraven. Förhållandena måste dock deklareras
i anslutande produktblad med specificerat
temperaturområde och tolerans samt överens–
kommas med användaren.

Kompletterar
färgkoden

Figur 1. IEC 60751 (2008-2) i grafisk form. Mätområdena har
anpassats till marknadsutbudet. Förhållandet temperatur-resistans
har inte ändrats.
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Figur 3. Nu har
även färgkoden för
ledarna till dubbla
Pt100-givare standardiserats. Gul och
svart (grå) färg separerar tilläggskretsen
från den första
röd-vita kretsen.

Nya klasser

Hittills har enhetliga färgkoder
för dubbla Pt100 saknats. Nu
ska alla mätelement med dubbla
kretsar på den ena kretsen förses
med vita och röda anslutningsledare som tidigare för enkla
kretsar. Den andra kretsens
ledare ska vara gula och svarta
(alternativt grå). Regeln gäller såväl 2-ledarkoppling som 3- och
4-ledarkopplingar. Se figur 3.
En intressant iakttagelse är
att IEC föreskriver spårbarhet vid

Jag vill ha mer information om:
PLB-buss som passar alla
Gastät högtemperaturgivare
Beröringsfri temperaturmätning
Temperaturgivare för motorer
Pt100-givare och ny standard

kalibrering vid acceptanstest mellan tillverkare
och användare. Det innebär att hänsyn till
total standardiserad mätosäkerhet måste tas
om man vill hävda att en givare ligger inom,
alternativt utom, föreskrivet intervall [ref 2].
I praktiken betyder det att mätosäkerhetsgränserna måste inrymmas inom toleransen,
respektive helt ligga utanför toleransen, för att
man ska kunna hävda godkänd, respektive
icke godkänd, temperaturgivare. Se figur 4.
Den nya standarden innehåller beskrivningar av olika tester som behövs för att
kontrollera att specificerade krav är uppfyllda.
Vidare föreskrivs vilka uppgifter som bör
åtfölja mätelement och ihopbyggda temperaturgivare. Standarden underlättar förståelsen
mellan tillverkare och användare.
Se www.pentronic.se > Kundtidningen > StoPextra
[ref 1] StoPextra 2008-2, 2005-4
[ref 2] StoPextra 2009-1
Figur 4. Givarindivid 1 och 2 är
klart godkända
mätta av tillverkaren, medan
individ 5 är den
enda i serien som
kan reklameras
av användaren.
Svart punkt är
korrigerat testmätvärde. Tunna linjen igenom
punkten markerar standardiserad mätosäkerhet
inklusive täckningsfaktorn k=2 [ref 2]. I figuren
antas både tillverkare och användare mäta med
lika mätosäkerhet.
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