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EXAMENSARBETE 

 i 

Temperaturmätning i skärande bearbetning 

Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 15 hp på C-nivå utfört vid 
Högskolan Väst. Arbetets första del bestod av en litteraturstudie och undersökning av 
befintliga temperaturmätningssystem som används i skärande bearbetning. Arbetets andra 
del bestod av att rekommendera temperaturmätningssystem och skapa en 
implementeringsplan för det rekommenderade systemet i utrustning på Produktions 
Tekniskt Center (PTC) i Trollhättan. 

Sex stycken olika tekniker för att mäta temperatur har undersökts med avseende på 
lämplighet för skärande bearbetning. Varje teknik presenteras med sammanfattande tabell 
med egenskaper samt för- och nackdelar. 

En teknik (pyrometri via optisk fiber) har valts ut för PTC och för den finns två tekniska 
specifikationer. En specifikation för ett system som kan anses vara kommersiellt tillgängligt 
(om en i mycket liten skala, 4-5 installationer i världen). En specifikation är framtagen 
baserat på forskningsresultat redovisat av prof. Ueda vid Kanazawa University men 
anpassad för att vara generell.  

För dessa system finns en implementeringsplan framtagen för att anpassa systemet och 
utrustning för att fungera vid PTC.  
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Temperature measurement in material removal 
processes 

Summary 
This report is the result of a degree thesis of 15 credits conducted at University West. The 
first part of the work consisted of a litteraturestudy and investigation of existing systems 
for temperature measurement in machining operations. The second part of the work 
consisted in motivating the selection of a system and to create a plan for implementation in 
Prodution Technology Centre´s (PTC) equipment. 

Six techniques for temperature measurement were investigated in regards to suitability in 
machining operations. Each technique is presented with a table of characteristics which 
summarize the technique. Pros and cons are also included. 

One technique (pyrometetry via optical fiber) has been selected suitable for PTC. For this 
technique there are two technical specifications. One specification is presented, for a 
system which could be regarded as commercially available (however on a small scale, with 
4-5 installations worldwide). One specification is presented, based on the research 
conducted by prof. Ueda at Kanazawa University. However, the specification has been 
adapted to be more general.  

For these systems a plan for implementation has been created in order to adapt the system 
and equipment for use at PTC. The plan of implementation addresses the issues of 
instrumentation procedures suitable for the tools and work piece.  
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Förord 
Det har varit ett privilegium att sedan 2002 fått möjlighet att läsa kurser på 
maskiningenjörsprogrammet inom ramen för kompetensutveckling. Vägen fram till 
examensarbete har inte varit rak och innehållit många sidospår. Det har dock alltid varit 
intressanta och givande sidospår och klyschan att resan är viktigare än målet stämmer 
ganska bra. När det så är dags att lägga fram mitt examensarbete kan jag konstatera att 
någonting har hänt, summan av alla kurser och examensarbete har gett mig nya färdigheter. 
Färdigheterna sitter i ryggmärgen. Jag närmar mig numera tekniska problem på ett annat 
sätt, effektivare och djupare. Jag är Ingenjör. 

Under detta arbete har jag givits möjligheten att besöka Frauhofer institutet i Tyskland, för 
att utföra experiment på deras egenutvecklade system för temperaturmätning (FIRE3). Ett 
besök som var givande på mer sätt än ett. 

Jag har också haft möjligheten att besöka Japan och prata med prof. Ueda angående hans 
forskning inom temperatur mätning. Ett samtal som var intressant både med avseende på 
detta arbete och med avseende på vissa kulturella skillnader. Resan till Japan hör också till 
en av de resor som jag kommer minnas med glädje när jag ser tillbaka på min utbildning. 

Under examensarbetets gång har handledare Tomas Beno varit till stor hjälp och förtjänar 
särskilt omnämnande. Tomas säkrade all finansiering för resan till Tyskland och Japan och 
var med under dessa resor. Jag uppskattade både möjligheten att resa och sällskapet. 
Examinator har givit konstruktiv kritik till denna rapport, och dessutom stått ut med 
förseningar i olika omgångar. Utan denna förstående inställning hade detta examensarbete 
ej varit möjligt eftersom jag har haft en heltidstjänst med annat arbete under tiden. 

Jag vill också passa på att tacka övriga kollegor på Högskolan Väst och PTC, ingen nämnd 
ingen glömd.  

 

Trollhättan 2010-04-22, Ulf Hulling 
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Nomenklatur 
Ap  Skärdjup 

CNC  Computerized Numerical Control, Datorstyrda maskiner 

  Elektrisk potential mellan material A och B 

emk  Elektromotoriskkraft 

,   Total utstrålad energi, spektral radians, för en svart kropp 

  Total utstrålad energi, spektral radians för en grå kropp 

f  Matning 

PLC Programmable Logic Control, övervakning och styrning av 
realtidsprocesser 

q  Den totala utstrålade effekten per ytenhet 

S(T)  Temperaturberoende signalnivå 

T  Temperatur 

T(Kropp)  Temperatur på kroppen som mäts 

Tm  Mätt temperatur 

Tref  Referenstemperatur 

T(Sensor)  Sensorns temperatur 

V  Spänning 

Vc   Skärhastighet 

Vf  Bordmatning 

  Våglängd 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Produktions Tekniskt Center (PTC) är ett samarbete mellan Innovatum Teknikpark, 
Högskolan Väst, Saab Automobile och Volvo Aero. På PTC bedrivs forskning inom 
bland annat skärande bearbetning. För ändamålet finns en väl utrustad verkstad. 
Särskilt kan nämnas de CNC-maskiner för skärande bearbetning som finns.  

• En svarv av typen Storebro STM2000 som har två programmerbara linjära 
axlar (X och Z). Tolv stycken verktygsplatser finns i revolvern 

• En fleroperationsmaskin av typen Johnford VMC 650 med tre 
programmerbara linjära axlar (X, Y och Z). Till denna maskin finns ett Nikken 
rundmatningsbord med två programmerbara roterande axlar (B och C). Ett 
verktygsmagasin med 24 stycken verktygsplatser finns för automatisk 
inväxling av verktyg. 

• En fleroperationsmaskin av typen Deckel Maho DMC 160 FD med fem 
programmerbara axlar, tre linjära (X, Y och Z) och två roterande (A och C). 
Maskinen är också utrustad med palettväxlare med två paletter. Ett 
verktygsmagasin med upp till 60 stycken verktygsplatser (beroende på storlek) 
finns. 

Svarven och fleroperationsmaskinen av typen Johnford VMC 650 är 
sammankopplade i, vad som på PTC kallas för, en produktionssimulator. Det innebär 
att det finns robotar och en portalkran som kan transportera material mellan 
maskinerna och lager. Hela systemet kan programmeras med hjälp av PLC:er.  

Utöver CNC-maskiner finns flera svets- och robotceller, ett materiallab, lab för 
oförstörande provning och mätning, samt en manuell verkstad. 

De tekniker för mätning av temperatur som idag finns på PTC är termoelement, en 
enklare typ av pyrometer och en IR-kamera av typen Varioscan. 

Temperaturen under skärande bearbetning är av avgörande betydelse vid studier av 
verktygsförslitning. Detta faktum har varit känt sedan länge. F. W Taylor formulerade 
i början på 1900-talet sin berömda livslängdsekvation för verktyg [1]. 

Arbetsstyckets materialegenskaper efter bearbetning påverkas också av temperatur, 
om än i mindre utsträckning jämfört med verktygsförslitning. Vid höga temperaturer 
kan förändring i mikrostrukturen och mikrohårdheten i arbetstycket ske. Vid extrema 
temperaturer passeras arbetstyckets smältpunkt och återstelnade partiklar kan då 
påverka den bearbetade ytan. 
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Uppmätt temperatur kan användas som en processparameter för att validera att 
arbetstycket eller verktyget inte i tillräckligt stor utsträckning har påverkats negativt av 
skärprocessen. Detta är särskilt viktigt vid t ex. bearbetning av titan (alfa case).  

Temperatur kan också användas som optimeringsparameter vid jämförande tester av 
olika verktyg eller skärdatauppsättningar inom skärande bearbetning. 

Vid simulering av skärprocessen kan uppmätt temperatur i kombination med 
uppmätta skärkrafter användas för att validera simuleringsmodeller. Energin som 
tillförs processen och värmen som genereras står för större delen av randvillkoren.  

De metoder som finns idag på PTC för att mäta temperatur i skärande bearbetning 
anses inte vara tillräckliga för framtida forskning. Behovet av ett nytt 
temperaturmätningssystem är således trängande. 

  

1.2 Syfte och mål 
Med utgångspunkt i en historisk och teknisk överblick av tillgängliga 
temperaturmätningstekniker skall en lämplig teknik för implementering på PTC tas 
fram. Valet skall motiveras, baserat på de fysikaliska och tekniska begränsningar som 
varje teknik innebär, ställt mot en kravspecifikation. För lämplig teknik skall en 
teknisk specifikation och en implementeringsplan för utrustning på PTC tas fram där 
tekniken definieras på komponentnivå. 

 

1.3 Avgränsningar 
De system för att mäta temperatur som ges i den tekniska överblicken har begränsats 
till att bara innefatta de som lämnar en någon typ av elektrisk utsignal och som har 
funktionalitet för att mäta en ytas eller en kropps temperatur över 800ºC. Det finns 
ytterligare tekniker för att mäta gas- och vätsketemperatur (trycksensorer) alternativt 
lägre maxtemperatur som inte tas upp i detta arbete, t ex. bimetall och termistorer. 

Teknisk specifikation och implementeringsplan har endast tagits fram för valt 
temperaturmätningssystem. Den tekniska specifikationen innefattar förväntad (ej 
experimentellt verifierad) funktionalitet och de fysiska komponenter som krävs för att 
systemet skall fungera. Implementeringsplanen innefattar en beskrivning på 
övergripande nivå av de åtgärder som krävs för installation av systemet och är i vissa 
fall antaganden baserat på den tekniska specifikationen. Inga komponenter har 
beställts. 
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2 Metod 
För att möjliggöra utvärdering av olika tekniker för temperaturmätning har en 
kravspecifikation tagits fram med hjälp av handledare. Kravspecifikationen ligger till 
grund för den funktionalitet som valt temperaturmätningssystem skall ha. 

En litteraturstudie av befintliga temperaturmätningssystem har genomförts. 
Litteraturstudien har, utöver studium av konventionell litteratur, genomförts med 
hjälp av informationssökning i de databaser för vetenskapliga publikationer som 
tillhandahålls genom biblioteket på Högskolan Väst. Bland de databaser som använts 
kan särskilt nämnas Scopus, Science Direct och IEEE. Litteraturstudien har resulterat 
i en historisk och teknisk överblick inklusive sammanfattande tabell över egenskaper 
av tillgängliga temperaturmätningssystem. De artiklar som valts ut för närmare studier 
och som refereras till i detta arbete, angående temperaturmätning, är samtliga 
publicerade i CIRP eller ASME och har rönt viss uppmärksamhet vid internationella 
konferenser. 

Ett besök på Fraunhoferinstitutet i Tyskland har genomförts. Under detta besök gavs 
möjlighet att utföra experiment med deras egenutvecklade FIRE3 system för 
temperaturmätning. 

En intervju med prof. Ueda vid Kanazawa University har genomförts angående hans 
forskning inom temperaturmätning i skärande bearbetning, med särskilt fokus på hans 
system för att mäta temperatur. Intervjun möjliggjordes tack vare ett besök i Japan. 
Intervjun på ca 2 timmar ägde rum i Osaka. 

Valet av temperaturmätningssystem har baserats på de fysikaliska och tekniska 
egenskaperna som varje system har, ställt mot kravspecifikationen på systemet. En 
tabell har tagits fram där respektive egenskap hos de olika systemen kan jämföras med 
kravspecifikationen för att underlätta valet. 

För utformandet av den tekniska specifikationen har vetenskapliga publikationer och 
kommersiellt tillgängliga komponenter granskats i kombination med övrig 
mätsystemsteori. 

Implementeringsplanen har tagits fram med utgångspunkt i den tekniska 
specifikationen och med hänsyn tagen till den utrustning på PTC som 
temperaturmätningssystem skall användas i. 
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3 Skärande bearbetning 
Skärande bearbetning är en process där material avskiljs från ett arbetsstycke med 
hjälp av ett verktyg som har en egg. Till skärande bearbetning brukar processerna 
svarvning, fräsning, borrning, brotschning och hyvling räknas men även slipning är till 
sin karaktär skärande bearbetning [2]. Skärande bearbetning kan beskrivas som ett 
system bestående av arbetsstycke, verktyg och verktygsmaskin. Vid skärande 
bearbetning skjuvas arbetsmaterialet varpå en spåna bildas.   

Av alla bearbetningsprocesser som används inom verkstadsindustrin i västvärlden, är 
skärande bearbetning den vanligast förekommande processen. Skärande bearbetning 
uppskattas till 15 % av den totala produktionen i metalliska material [3]. 

Storheterna (skärdata) inom skärande bearbetning är skärhastighet, matning och 
skärdjup. Skärhastighet är den periferihastighet som verktyget har när det passerar 
arbetsstycket. Matning är verktygets eller arbetsstyckets hastighet vinkelrät mot 
skärhastigheten. Skärdjup är skillnaden mellan den obearbetade och den bearbetade 
ytan.  

   

 

 

 

 

 

 

  

               

Figur 1. Principiell skiss, Skärhastighet (Vc) och matningshastighet (f) vid svarvning respektive fräsning 

 

Den totala energin som måste tillföras för att åstadkomma skärande bearbetning är en 
funktion av skärdata, arbetsstyckets materialegenskaper, verktygets egenskaper och 
kylmedium. Kylmediet har endast minimal inverkan på tillförd energi i den meningen 
att kylmediet i vissa fall reducerar moment och/eller skärkrafter. Under skärande 
bearbetning omvandlas merparten av tillförd energi (ca 80 %) till värme pga. plastisk 
deformation och friktion [3, 4, 5].  

 

 

f 

Vc f 
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Omvandling av energi i skärprocessen sker främst i tre deformationszoner (se figur 2). 
I den primära zonen (A) skjuvas materialet och spånan bildas, i den sekundära zonen 
(B) gnider spånan mot verktygets spånsida, i den tertiära zonen (C) bildas ny yta på 
arbetsstycket samtidigt som arbetstyckets yta gnider mot verktygets släppningssida [5]. 

  

 
Figur 2. Deformationszoner. Primärzon (A), Sekundärzon (B), Tertiärzon (C) 

Det finns ingen entydig, exakt matematisk modell som beskriver samtliga parametrars 
inverkan på temperaturen. Det ska dock sägas att olika typer av analytiska modeller 
förekommer i stor omfattning inom litteraturen. 

Temperaturförändringen som sker på verktyget under intermittent skärande 
bearbetning kan till sin karaktär vara väldigt snabb. I fräsning, där bara en del av 
verktyget (ett skär) är i ingrepp, kan temperaturen på ett skär under en rotation av 
verktyget variera upp till 1000 ºC [6]. Tidsförloppet kan vara i millisekunder, då 
spindelhastigheten kan vara tusentals varv per minut. 

Skärprocessen i sig begränsar kraftigt åtkomligheten för instrumentering. De spånor 
som bildas begränsar sikt och kan mekaniskt påverka och/eller förstöra eventuella 
instrument eller sensorer som placeras i anslutning till skärzonen. Verktygets och 
arbetsstyckets relativa rörelse innebär också svårigheter för instrumentering. Till det 
kommer också användandet av kylvätska. 
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4 Historisk överblick 
Följande historiska överblick ges främst i relation till teknikernas användning inom 
skärande bearbetning. 

De allra första referenserna till temperaturmätning under skärande bearbetning är från 
slutet av 1700-talet. Greve Rumford kunde i sitt arbete med bearbetning av 
mässingskanoner konstatera att ”temperaturen som uppstod pga. friktionen mellan ett 
trubbigt verktyg och hålets botten var större än den som genereras med nio stycken ¾ 
tums vaxljus som brinner med klar låga samtidigt”. Tekniken som Rumford använde 
för dessa observationer var kalorimetri [7]. 

Resistiva temperaturgivare utnyttjar det faktum att resistansen i en elektrisk krets 
ändras med temperaturen. Arbete med att använda fenomenet för att mäta temperatur 
och standardisera tekniken genomfördes av H. L. Callendar och E. H. Griffiths år 
1891 [8]. 

William Herschel upptäckte i början av 1800-talet den infraröda strålningen, detta 
genom att placera en termometer utanför det synliga ljuset vid uppdelning av ljus efter 
ett prisma. Tidiga IR detektorer mätte strålningen med hjälp av en termometer. 

Termoelement började användas under 1920-talet men bygger på den så kallade 
Seebeck effekten. En upptäckt år 1821 av den tyske fysikern Thomas Johann Seebeck 
(1770-1831) [2]. 

På 1930-talet började strålningstermometrar att användas. Tekniken vidareutvecklades 
sedan för att på 1960-talet resultera i termografi och IR-kameror. Något som 
möjliggjorts tack vare insatser från fysiker som Stefan-Boltzmann och Max Planck. 
Vidare har det i modern tid utvecklats mätning via olika typer av optiska fibrer och 
tvåfärgspyrometrar [7].  

 

5 Teknisk överblick 
Temperaturmätningssystem kan grovt delas in i två grupper. Till gruppen 
beröringstermometrar hör resistiva temperaturgivare och termoelement som kräver 
fysisk kontakt mellan sensorn och kroppen som skall mätas. Till gruppen beröringsfria 
termometrar hör alla typer av strålningstermometrar.  

En sammanfattande tabell över egenskaper presenteras för varje teknik i slutet på 
respektive kapitel. Tabellen är framtagen i samråd med handledare och anpassad för 
att kunna relatera till den kravspecifikation som presenteras i kapitel 6. Tabellen har 
följande rubriker Teknik, Fysiskt fenomen, Temperaturområde, Noggrannhet, 
Upplösning/Samplingsfrekvens, Tidskonstant/Responstid, Beröringsfri, Kostnad, 
Kalibrering/Användarvänlighet, Störningskänslighet och Miniatyrisering. Nedan ges 
förklaringar till vissa parametrar. 



Temperaturmätning i skärande bearbetning  
 

 7 

• Upplösning/Samplingsfrekvens är teknikens upplösning i temperatur 
respektive tid givet av mätsystemet 

• Tidskonstant/Responstid är den tid som tekniken behöver för att ge ett 
korrekt värde på temperaturen. Som exempel kan nämnas att ett 
termoelement har en massa som behöver anta samma temperatur som 
kroppen som skall mätas, vilket tar tid, för att ge ett korrekt mätvärde på 
temperaturen. Det som kan upplevas som förvillande är att en del 
kommersiella system av den här typen anger höga samplingshastigheter. 

• Beröringsfri är huruvida systemet behöver vara i fysisk kontakt med kroppen 
(0) som skall mätas eller ej (1). 

• Kostnad är en bedömning mellan 1-5, där 1 är hög kostnad och 5 är låg 
kostnad. 

• Kalibrering/Användarvänlighet är en bedömning mellan 1-5 av de krav på 
kunskaper som tekniken kräver för att ge korrekt temperatur. 1 motsvarar 
höga krav på kunskaper och användarsvårigheter med tekniken och 5 låga 
krav på kunskaper. 

• Störningskänslighet är en bedömning mellan 1-5, där 1 är hög 
störningskänslighet av själva processen under vilken temperaturen skall mätas 
och 5 låg störningskänslighet. 

• Miniatyrisering är en bedömning mellan 1-5 på teknikens enkelhet att 
storleksmässigt förminska. Där 1 motsvarar låg förmåga, dvs. skrymmande 
teknik och 5 motsvarar hög förmåga. 

 

Vad gäller alla parametrar som bedöms 1-5 så är ett högre värde alltid mer 
fördelaktigt. Övriga värden som presenteras i dessa tabeller är hämtade från flera olika 
källor bl.a. referenserna [7] och [9]. Viss granskning av kommersiellt tillgängliga 
system har också gjorts. Värdena skall dock inte tolkas som fullständigt uttömmande 
då det hela tiden förekommer utveckling inom området. Vissa tekniker kan dessutom 
anpassas i hög utsträckning och i forskningssammanhang förekommer mer utvecklade 
system än vad som finns kommersiellt tillgängligt. 
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5.1 Resistiva temperaturgivare 
Resistiva temperaturgivare utnyttjar det faktum att resistansen i en elektrisk krets är 
temperaturberoende. För att kunna nyttja en resistiv temperaturgivare krävs således 
att resistansens temperaturberoende för givaren är känd. Sambandet mellan 
temperatur och resistans för platina och nickel finns angivet i standarden DIN IEC 
43760 men kan med god approximation beskrivas av följande ekvation [10]: 

 

 1                                                             . 1  
  

R är resistansen vid temperaturen T, R0 resistansen vid 0ºC och a, b är 
materialkonstanter. T0 är referenstemperatur. 

Notera att resistansen (R) inte är linjärt beroende av temperaturen (T). I viss litteratur 
förekommer ändock förenklingar av (ekv. 1) som är linjära vilket anses gälla inom ett 
begränsat temperaturintervall (≈50ºC). 

Exempel på materialkonstanter a och b ges i tabell 1. 
 

Tabell 1. Materialkonstanterna a och b för nickel och platina 

Material Temperaturintervall [ºC] a [ / ºC] b [( / ºC)^2] 
Platina (Pt) 0-600 3,911E+03 -5,880E-07
Nickel (Ni) 0-200 5,430E+03 7,850E-06
 

Ett utdrag ur standarden DIN IEC 43760 ges i tabell 2. 
Tabell 2. Utdrag ur standarden DIN IEC 43760 

  Material     Material     
  Nickel   Platina   

T[ºC] R(T) [Ω] Max ∆R [Ω] Max ∆T[ºC] R(T) [Ω] Max ∆R [Ω] Max ∆T[ºC] 
-220 - - - 10,41 ± 0,7 ± 1,8 
-200 - - - 18,53 ± 0,5 ± 1,2 
-100 - - - 60,20 ± 0,3 ± 0,7 

-60 69,50 ± 1,0 ± 2,1       
0 100,00 ± 0,1 ± 0,2 100,00 ± 0,1 ± 0,3 

100 161,70 ± 0,8 ± 1,1 138,50 ± 0,2 ± 0,5 
180 223,10 ± 1,3 ± 1,5       
200 - - - 175,86 ± 0,4 ± 1,1 
300 - - - 212,08 ± 0,6 ± 1,7 
400 - - - 247,07 ± 0,8 ± 2,3 
500 - - - 280,94 ± 1,0 ± 3,0 
550 - - - 297,30 ± 1,1 ± 3,4 
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Notera att resistansen (100 Ω) är specificerad vid 0ºC, detta för att det lätt skall gå att 
byta ut defekta givare. Ytterligare noggrannhetsklasser finns också föreskrivna i 
standarden. 

De material som används i motståndstråden eller filmen i givarna är nickel, koppar 
och platina. Platina är det vanligast förekommande materialet pga. dess höga 
smältpunkt och ger störst mätbart temperaturområde. Platina är också kemiskt inert 
vilket bidrar till att minimera givarens drift och åldring av givaren [10]. 

Givaren består, förutom av motståndstråd eller film, också av någon typ 
kapsling/underlag. Ett underlag eller en kapsling är nödvändig för att skydda 
tråden/filmen från omgivande miljö och för att förhindra kortslutning i tråden. 
Egenskaperna som givaren har är till viss del beroende på vilket material som 
underlag/kapsling består av främst pga. att materialet påverkar givarens totala 
värmekapacitet och max mätbar temperatur [10]. 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 
 

Tabell 3. Sammanställning av egenskaper för resisistiva temperaturgivare. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Resistiva givare R beror av T -260 - + 980 [ºC] <0.5% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
<0,1 [ºC] / > responstid 0,1-5 [s] 0 4 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

5 2 4   

5.2 Termoelement 
Fundamentalt för termoelements funktion är den så kallade Seebeckeffekten. 
Seebeckeffekten innebär att det uppstår emk, skillnad i elektrisk potential, i en sluten 
krets bestående av två olika material som placeras i en temperaturgradient [9]. 
Skillnaden i potential är enbart beroende av ledarnas material och 
temperaturskillnaden i ändpunkterna av ledaren. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Principiell skiss över termoelement 

Ref. punkter 
(Tref) 

Material A 

Material B 

Mätpunkt (Tm) 
emk, V 

(1) 

(2) 
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När en voltmeter ansluts till referenspunkterna kommer den ej att påverka emk. 
Anslutningarna till voltmetern (referenspunkterna) är också termiskt kortslutna så att 
de alltid har samma temperatur. Den emk (spänning) som bildas mellan 
referenspunkterna beskrivs av följande ekvation [9]: 

 

  1  2                      . 2  

 

Det är således skillnad i elektrisk potential, vilket ger skillnad i temperatur mellan 
referenspunkterna och mätpunkten som mäts. Mätpunkten löds fast på den kropp 
vars temperatur som skall mätas och referenspunkterna hålls vid känd och konstant 
temperatur. 

För att beräkna temperaturen beroende av skillnaden i elektrisk potential kan 
standardtabeller för vanligt förekommande termoelement användas. Dessa tabeller 
beskriver sambandet mellan emk och temperatur. Sambandet är ej linjärt och avtar 
med ökad temperatur. Det finns också färdiga mätsystem på marknaden där dessa 
tabeller är inkluderade som algoritmer i mätsystemet.  

Material A och B som vanligtvis används i standardiserade termoelement beskrivs 
kortfattat enligt tabell 4. (Konstantan är en legering av nickel och koppar) 

 
Tabell 4. Termoelementstyper och temperatur intervall 

Typ Materialpar Mintemperatur [°C] Maxtemperatur [°C]
E Chromel - Konstantan -200 800 
J Järn - Konstantan -200 900 
K Chromel - Alumel -250 900 
S Platina - Platina/Rhodium -50 1800 
T Koppar - Konstantan -200 400 
 
 

Den termoelementstyp som ger störst skillnad i elektrisk potential (störst spänning) är 
typ E. Spänningen är dock mindre än 70 mV vid 800°C [9]. Av den anledningen 
behövs känslig spänningsmätningsutrustning vid användning av termoelement och det 
är i praktiken inte möjligt att mäta temperaturskillnader mindre än 0,1°C. 
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Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 
 

Tabell 5. Sammanställning av egenskaper för termoelement. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Termoelement Seebeck (Termo emk) -250 - +1800 [ºC] <1% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
0,1 [ºC] / > responstid 0,1-5 [s] 0 5 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

5 3 4   
 

5.3 Strålningstermometrar 
Strålningstermometrar eller pyrometri utnyttjar det faktum att alla kroppar med 
temperatur över absoluta nollpunkten strålar energi (spektral radians). Strålningen är 
bl.a. beroende av temperatur. 

Ordet pyrometri kommer från grekiskan ”pyros”, vilket betyder eld och ”metron”, 
vilket betyder att mäta. När pyrometri först utvecklades ansågs denna teknik enbart 
vara lämpad för att mäta höga temperaturer. Detta pga. att temperaturens inverkan på 
strålningen inte var tillräckligt stor för låga temperaturer och de sensorer som 
användes. Numera, i och med IR tekniken, används dock pyrometri inom ett vitt 
temperaturintervall även vid rumstemperatur, inte bara för ”att mäta eld”. 

Den största fördelen med pyrometri är att tekniken inte bygger på att kroppen vars 
temperatur som skall mätas behöver uppnå jämviktstemperatur med 
temperaturgivaren, till skillnad från alla typer av beröringstermometrar. Detta innebär 
att responstiden i alla typer av beröringsfria termometrar är vida överlägsen alla 
beröringstermometrar. I praktiken är responstiden endast begränsad av 
samplingshastigheten i det elektroniska mätsystemet (gäller ej för 
totalstrålningspyrometer, se kapitel 5.3.1) eftersom strålningen rör sig med ljusets 
hastighet. Pyrometri är därför en särskilt lämplig teknik om snabba 
temperaturförändringsförlopp skall mätas. 

En stor nackdel med pyrometri är att temperaturens beroende av strålning är mer 
komplext och har mer variabler, som i sig kan vara svåra att mäta/uppskatta, än 
beröringstermometrar. Detta innebär att den absoluta noggrannheten är. Det är också 
ur ett användarperspektiv mycket svårare att mäta temperatur med pyrometri och 
ställer högre krav på användarens kunskaper. 

Nedan ges en förklaring av de teoretiska samband som en användare av pyrometri bör 
känna till för att kunna mäta temperatur på ett korrekt sätt.  
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Energin som en kropp strålar (spektral radians) består av fotoner eller 
elektromagnetisk strålning, vilket kan betraktas som partikelström respektive 
vågrörelse [2]. Energi som träffar en kropp kommer att antingen absorberas, 
reflekteras eller att passera genom kroppen (överföras, transmitteras). Summan av 
absorbans, reflektans och transmittans är alltid lika med inkommande energi. Om den 
inkommande energin är normaliserad är summan lika med 1 (Kirchoffs lag [9]). En 
kropp som befinner sig i ”strålningsjämvikt” absorberar lika mycket energi som den 
strålar ut (emitterar), dvs. absorbansen är lika med emissiviteten.  

Det är den emitterade energin som är av intresse när kroppens temperatur skall 
bestämmas med hjälp av pyrometri, inte den reflekterande eller transmitterade. 

 
Figur 4. Reflektans, transmittans och emissivitet (www.pentronic.se) 

Vid all pyrometri är bestämning av emissivitet ett problem. Ett sätt att mäta 
emissiviteten är att mäta hur mycket av t ex. laserljus som reflekteras av en kropp. Då 
kan för kroppar som inte transmitterar strålning, emissiviteten bestämmas till 1 minus 
den reflekterade delen av laserljuset [7]. 

För en svart kropp gäller att total utstrålad energi, spektral radians ,  [(W/m2 )* µm] 
är en funktion beroende på temperaturen T [K] och våglängden  [µm] beskrivet av 
Plancks lag [9]. 

 

,
    1

                                                                                              .  3  

C1 och C2 är empiriskt bestämda konstanter. 

För en svartkropp gäller att absorptionen=emissivitet=1. En svartkropp är en 
teoretisk konstruktion med tre egenskaper [7]. Den absorberar all inkommande 
strålning oavsett riktning och våglängd, inget reflekteras. För varje given våglängd och 
temperatur kan ingen kropp emittera mer strålning än en svart kropp. Strålningen från 
en svartkropp är oberoende av riktningen.  

Kropp vars temperatur 
skall mätas 
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Eftersom utstrålad energi, spektral radians, beror på både temperatur och våglängd 
kommer inte bara energin att öka när temperaturen ökar utan våglängden kommer 
också att förändras. Se figur 5. 

 
Figur 5. Spektrum för olika temperaturer, svart kropp. 

För att bestämma vid vilken våglängd som den spektrala radiansen är som störst för 
en given temperatur kan Wiens förskjutningslag användas[9]: 

 

                                                                                                                   . 4  

 

Wiens förskjutningskonstant, b = 2897,8 μ   ,delas med temperaturen i [K] för att 
få våglängden i [µm] vid vilken den spektrala radiansen är som störst. 
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För att beräkna den spektrala radiansen för en icke svartkropp, eller gråkropp ( ) 
gäller att emissiviteten (ε(λ)) multipliceras med ekv. 3 [9] vilket ger: 

 

,
    1

                                                                         . 5  

 

För en gråkropp gäller att emissiviteten ε(λ) är oberoende av riktning. 

Genom att integrera ekv.3 respektive ekv.5 över alla våglängder ges den totala 
utstrålade effekten per ytenhet (q) vilket för ekv.5 ger Stefan-Boltzmanns lag [9]: 

 

                                                                                                                   . 6  

 

q är den totala utstrålade effekten per ytenhet [W/m2], ε emissiviteten på kroppen 
medelvärdesbildad över alla vågländer, σ Stefan-Boltzmanns konstant              
[5,6704*10-8  W/m2K4] och T temperaturen på kroppen [K]. 

I teorin kan alltså temperaturen bestämmas genom att mäta q och genom att 
emissiviteten för kroppen är känd. De fel som uppstår när pyrometri används beror i 
huvudsak på skillnader mellan svartkropp och verklig kropp. Detta pga. att det är 
svårt att bestämma emissiviteten för en verklig kropp då emissiviteten i sig beror på 
material, ytans egenskaper, riktning och våglängd men approximeras med ett konstant 
värde mellan noll och ett. Ytterligare faktorer som påverkar mätningen är att olika 
typer av detektorer för q har olika våglängds- och temperaturberoende signalnivå som 
ej är linjär som måste tas med i beräkningen. 

Alla typer av linser och speglar som används vid pyrometri måste väljas, med 
avseende på material, så att de ej filtrerar strålningen som sensorn skall mäta. Exempel 
på material som transmitterar IR-strålning är olika typer av germaniumlegeringar. 

Detektorer som är vanligt förekommande inom pyrometri och IR-teknik är kisel (Si) 
Kvicksilver-Kadmium-Tellur (MCT), Indium-Antimon (InSb). De olika sensortyperna 
har olika respons beroende på våglängd. 

 

 

5.3.1 Totalstrålningspyrometer 
Principen med en totalstrålningspyrometer är att fokusera den spektrala radiansen 
genom en uppsättning linser och speglar och låta den värma en värmesensor, t ex ett 
termoelement (se figur 6). Det är således samtliga våglängder som används i en 
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totalstrålningspyrometer. I praktiken innebär det i våglängder mellan ca 0,1 och 8µm, 
som absoluta merparten av energin finns (se figur 5). 

 

 
Figur 6. Principiell skiss för totalstrålningspyrometer. 

Massan som skall upphettas kan i det här fallet göras minimal och tillverkas i noggrant 
kontrollerad miljö, till skillnad från att fästa ett termoelement direkt på den 
experimentella utrustningen. Detta tillåter således något snabbare responstid men 
pyrometern har ändå samma grundläggande begränsningar som sensorn självt, utöver 
att den tillåter beröringsfri temperaturmätning. 

Värmesensorn bör efterlikna en svartkropp i så stor utsträckning som möjligt, 
eftersom den då absorberar all inkommande energi. Detta åstadkommes genom att 
den del av sensorn som träffas av den utstrålade energin färgas eller sotas mattsvart. 

Som nämnts i tidigare kapitel behöver emissiviteten för kroppen som skall mätas vara 
känd om temperaturen skall bestämmas utifrån spektral radians. Omvänt gäller att om 
temperatur och spektral radians är kända kan emissiviteten bestämmas. Detta faktum 
kan utnyttjas för att mäta temperaturen med t.ex. termoelement och på så vis 
bestämma emissiviteten, för att sedan kunna mäta beröringsfritt och med något högre 
responstid med hjälp av en totalstrålningspyrometer.   

Utöver emissiviteten behöver sambandet mellan den spektrala radiansen och sensorns 
temperatur kartläggas med hjälp av kalibrering [7]. 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 

 
Tabell 6. Sammanställning av egenskaper för totalstrålningspyrometri. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Totalstrålningspyrometri Spektral radians +200 - +2000 [ºC] <2% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
1 [ºC] / > responstid <0,001 [s] 1 3 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

3 1 1 
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5.3.2 Delstrålningspyrometer 
Till skillnad från totalstrålningspyrometern används bara en begränsad del av spektrat 
av total utstrålad energi i en delstrålningspyrometer. Fördelen med den tekniken är att 
det finns sensorer (fotoelektriska detektorer) som direkt omvandlar instrålad energi 
inom ett begränsat spektrum till spänning. Ingen kropp, förutom kroppen som skall 
mätas, behöver således anta samma temperatur. Genom att mäta spänningen direkt 
från sensorn kan alltså temperaturen bestämmas, givet att emissiviteten är känd. Det 
innebär att responstiden för delstrålningspyrometrar är väsentligen högre än för 
totalstrålningspyrometrar. 

 
Figur 7. Principiell skiss för delstrålningspyrometer. 

Begränsning av spektrat sker genom att filtrera inkommande strålning (se figur 7) så 
att bara en begränsad del av når detektorn. Alternativt kan sensorn i sig vara känslig 
inom ett begränsat spektrum. 

 

Temperaturberoendet i den signal som givaren ger, S(T) beskrivs av ekv. 7 [7].  

 

, , , ,                           . 7
   

 

 

Där λl respektive λu är lägre respektive övre gräns i det spektrum som detektorn 
mäter. G(λ) är den funktion som beskriver detektorns respons beroende av 
våglängden. ε( ,θ,λ) beskriver emissivitetens beroende av riktning (θ, ) och våglängd 
(λ). , ,  beskriver spektral radians för en svart kropp enligt ekv. 3.  
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Filter 
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Detektor 

Förstärkare 
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Pga. att detta samband är komplext, brukar S(T) bestämmas genom kalibrering. Det är 
också av central vikt att välja λl respektive λu sådana att våglängden där den spektrala 
radiansen är som störst för en mätt temperatur ligger inom detta intervall. Detta kan 
åstadkommas genom att använda ekv.4 [7]. 

G(λ), sensorns respons, är oftast också beroende av sensorns temperatur. Det innebär 
att olika typer av kylsystem måste användas för att hålla sensorn vid en konstant, känd 
temperatur. 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 

 
Tabell 7. Sammanställning av egenskaper för delstrålningspyrometri. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Delstrålningspyrometri Spektral radians +20 - +3000 [ºC] <10% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1-2 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

2 1 2 

 

5.3.3 Tvåfärgspyrometer 
Principen för en tvåfärgspyrometer är att använda två olika, begränsade spektrum av 
total utstrålad energi. Tvåfärgspyrometri kallas också för kvotpyrometri vilket kanske 
bättre beskriver vad principen går ut på. Genom att mäta kvoten (r) av S1(T) och S2(T) 
fås ekv. 8 [7].  

 

,

,
                                                                                            . 8  

 

λ1 och λ2 väljs nära varandra (men ej samma vilket kallas delstrålningspyrometer). Om 
gråkroppsapproximering används, dvs. att emissiviteten ej beror på riktning och är 
densamma för λ1 och λ2, fås ett uttryck på temperaturen (T) som ej beror på 
emissivitet [7].  

 

ln 
                                                                                                . 9  
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Pga. att en kvot mäts/räknas ut kommer för låga nivåer (framför allt när S2(T) går mot 
noll) mycket stora mätfel att uppstå. Systemet får typiskt ett ”insvängsmönster”, se 
figur 8. 

 

  
Figur 8. Nivåer S1(T) och S2(T) till vänster och kvot till höger. 

 

Fördelen med tvåfärgspyrometri är att tekniken, i teorin med gråkropps 
approximation, inte blir beroende av emissiviteten. Detta är en särskilt stor fördel vid 
temperaturmätning på en kropp som kraftigt ändrar emissivitet med ändrad 
temperatur. Så länge som emissivitetsförändringen pga. temperaturen är samma för λ1 
och λ2 kompenseras detta genom att en kvot mäts/räknas ut, så förändringarna tar ut 
varandra. Detta faktum gäller mer generellt också för verkliga kroppar 

Vad gäller gråkroppsapproximering med avseende på emissivitetens 
våglängdsberoende, särskilt för metalliska material, är dock gråkroppsapproximering 
inte giltig. Detta pga. att emissiviteten ej är samma för λ1 och λ2 vilket medför mätfel 
[7]. Kvoten mellan skillnaden i emissivitet vid λ1 och λ2 är direkt proportionell mot 
mätfelet. Mätfelen kan dock reduceras med hjälp av kalibrering.  

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 

 
Tabell 8. Sammanställning av egenskaper för tvåfärgspyrometri. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Tvåfärgspyrometri Spektral radians +20 - +3000 [ºC] <10% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1-3 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

3 1 2 
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5.3.4 Pyrometri via optisk fiber 
Eftersom pyrometri bygger på att den spektrala radiansen mäts, krävs fri sikt från den 
fotoelektriska sensorn till kroppen som skall mätas. I vissa processer, särskilt skärande 
bearbetning, kan detta vara ett stort praktiskt problem att övervinna. Detta pga. att 
spånor, skärvätska och verktyg vanligtvis skymmer sikten. 

För att lösa detta problem har det på senare tid (ca 1985) utvecklats pyrometri via 
optisk fiber. Fördelen med denna teknik är att utstrålad energi kan föras via optisk 
fiber till sensorn och kräver således inte fri sikt för att fungera.  

Vid användning av optisk fiber kan fibern delas i två segment där ena segmentet kan 
rotera och det andra vara stilla. Det kan utnyttjas för att t ex. utföra mätningar på 
roterande verktyg. Koppling mellan segmenten behöver vara innesluten, dock 
påverkar inte eventuell excentricitet (kast) mellan fibrerna resultatet om 
tvåfärgspyrometri används [6]. 

En nackdel med denna teknik är att den optiska fiberns egenskaper behöver tas med i 
beräkningen för att bestämma temperatur. Den optiska fiberns egenskaper består 
främst i dess förmåga att transmittera olika våglängder. Olika fibrer har olika 
spektrum av våglängder som de kan transmittera.   

Ytterligare en nackdel med denna teknik är den utstrålade energin reduceras så att 
endast en mycket liten del träffar sensorn. Detta främst pga. diametern på den optiska 
fibern endast tillåter en mycket liten mätyta men också pga. den optiska fiberns 
egenskaper. Vanligt förekommande fibertyper är fluoridfiber, kvartsfiber och 
kalkogenfiber (samlingsnamn för grundämnen i periodiska systemets grupp 16 dvs. 
syre, svavel, selen, tellur och polonium [2]) 

Pga. att energin är minimal när den når sensorn behöver sensorerna i denna typ av 
mätsystem vara mycket känsliga och exakta för att reducera signal/brus förhållandet. I 
denna typ av mätsystem blir därför sensorn och förstärkaren kostsamma. 

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 

 
Tabell 9. Sammanställning av egenskaper för pyrometri via optisk fiber. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
Pyrometri via optisk fiber Spektral radians Beroende av typ <10% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

1 5 5 
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5.3.5 IR-kamera 
En IR kamera fungerar i princip som ett tvådimensionellt mönster av pyrometrar, 
alternativt scanning över en pyrometer för att skapa ett termiskt fält (se figur 9). På 
senare tid har även CCD (Charged Coupled Device) implementerats i IR-kameror. 

 
Figur 9. Bild från IR-kamera (www.flir.com/se) 

Eftersom IR-kamera tekniken bygger på pyrometri brottas den med samma typer av 
problem, dvs. problem med att bestämma emissivitet, sensorns och linser/speglars 
inverkan och sikt. Dessutom så är IR-kamera tekniken också en videoteknik vilket 
innebär att samplingshastigheten oftast är väsentligen lägre pga. beräkningsalgoritmer 
(bildbehandling) och grundläggande begränsningar med exponering (bländare och 
slutartid). 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över egenskaper. 
 

Tabell 10. Sammanställning av egenskaper för IR-kamera. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggranhet 
IR Kamera Spektral radians -75 - +2500 [ºC] <10% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
1-5 [ºC] / 0,001- 0,1[kHZ] 0,01-1 [s] 1 1-3 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 

1 1 1 
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6 Kravspecifikation 
En kravspecifikation för ett planerat temperaturmätningssystem på PTC har tagits 
fram i samråd med handledare. Kravspecifikationen beskriver önskvärda egenskaper 
på ett temperaturmätningssystem. Eftersom PTC faller under lagen för offentlig 
upphandling vid inköp av utrustning är kravspecifikationen av sådan art att den kan 
anpassas för detta syfte. Det innebär i första hand att kravspecifikationen inte 
utesluter olika tekniker eller företag genom att namnge passande tekniker eller företag. 
Beskrivningen på vad systemet skall klara av är istället så tydligt som möjligt med 
avseende på funktionalitet. Kostnad har också uteslutits ur kravspecifikationen. 
Översättning i de fall det bedöms att en förfrågan skall gå ut inom hela EU har 
uteslutits. 

6.1 Temperaturområde 
Under skärande bearbetning omvandlas tillförd energi till värme. Temperaturen i 
spåna och verktyg blir i allmänhet störst. Under ”normal” process rör sig dessa 
temperaturer inom ett intervall av ca 200°C till ca 1000°C vilket är ett absolut krav att 
mätsystemet klarar av. Då systemet kommer att användas i forskningssyfte (=även 
icke normal process) bedöms det fördelaktigt om mätsystemet klarar ett 
temperaturområde mellan 20°C och ca 1500°C. 

6.2 Noggrannhet 
Eftersom systemet främst kommer att användas i jämförande tester och för att 
validera simuleringsmodeller bedöms noggrannheten inte vara av central betydelse. 
Detta pga. att övriga fel i simuleringsmodellerna bedöms överstiga samtliga av de 
temperaturmätningssystem som finns kommersiellt tillgängliga. Det anses dock 
fördelaktigt om absolutnoggrannheten kan hållas <5%. 

6.3 Upplösning/samplingsfrekvens och tidskonstant/ 
responstid 

Av central betydelse vid temperaturmätning inom skärande bearbetning är att kunna 
mäta temperaturen med hög samplingshastighet. Systemet skall klara att fånga 
temperaturvariationer på ett skär under en rotation vid t ex. fräsning. Det innebär att 
systemet behöver ha en responstid på under en millisekund och en samplingshastighet 
som är lika stor eller större. 

6.4 Störningskänslighet och miniatyrisering 
Skärande bearbetning är en process som till sin natur begränsar instrumentering på 
arbetsstycke och verktyg. Systemet skall klara att mäta temperatur på verktyg, spåna 
och arbetsstycke under bearbetning (svarvning, fräsning och borrning). 
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6.5 Användarvänlighet 
Det anses fördelaktigt om användarvänligheten är god och begränsar tidsåtgången vid 
experimentell uppsättning. Det är också fördelaktigt om mätproceduren och eventuell 
medföljande mjukvara är så enkel och pedagogisk som möjligt.  

7 Val av temperaturmätningssystem 
Med val av temperaturmätningssystem menas en samlad bedömning av de olika 
teknikerna och dess lämplighet för att mäta temperatur under skärande bearbetning.  

Nedan ges en sammanfattande tabell över samtliga undersökta tekniker för 
temperaturmätning. 

 
Tabell 11. Sammanställning av egenskaper för samtliga tekniker. 

Teknik Fysiskt fenomen Temperaturområde  Noggrannhet
(1) Resistiva givare R beror av T -260 - + 980 [ºC] <0.5% 
(2) Termoelement Seebeck (Termo emk) -250 - +1800 [ºC] <1% 
(3) Totalstrålningspyrometri Spektral radians +200 - +2000 [ºC] <2% 
(4) Delstrålningspyrometri Spektral radians +20 - +3000 [ºC] <10% 
(5) Tvåfärgspyrometri Spektral radians +20 - +3000 [ºC] <10% 
(6) Pyrometri via optisk fiber Spektral radians Beroende av typ <10% 
(7) IR Kamera Spektral radians -75 - +2500 [ºC] <10% 
Upplösning/Samplingsfrekvens Tidskonstant/Responstid Beröringsfri (1/0) Kostnad 
(1) <0,1 [ºC] / > responstid 0,1-5 [s] 0 4 
(2) 0,1 [ºC] / > responstid 0,1-5 [s] 0 5 
(3) 1 [ºC] / > responstid <0,001 [s] 1 3 
(4) 1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1-2 
(5) 1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1-3 
(6) 1-5 [ºC] / 10 -500 [kHZ] <0,001 [s] 1 1 
(7) 1-5 [ºC] / 0,001- 0,1[kHZ] 0,01-1 [s] 1 1-3 
Kalibrering/Användarvänlighet Störningskänslighet Miniatyrisering 
(1)                      5 2 4   
(2)                      5 3 4   
(3)                      3 1 1 
(4)                      2 1 2 
(5)                      3 1 2 
(6)                      1 5 5 
(7)                      1 1 1 
I kravspecifikationen framgår vad mätsystemet skall prestera. De faktorer som är av 
enskilt störst betydelse för vilken typ av teknik som lämpar sig i det här fallet är 
tidskonstant/responstid och mätområde. Pga. att snabba temperaturvariationer är av 
intresse behöver responstiden vara mycket kort (mindre än en millisekund). Generellt 
utesluter detta faktum all typ av fysisk kontakt vid mätning av temperatur där sensorn 
behöver anta samma temperatur som för kroppen som skall mätas. Detta pga. att 
sensorn alltid har en massa som i sig har en tröghet vid temperatur förändringar. Det 
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som kan upplevas som förvillande är att en del kommersiella system av den här typen 
anger höga samplingshastigheter, vilket inte är relevant så länge den är högre än 
tidskonstanten. Det är bara i de fall samplingshastigheten är lägre än tidskonstanten 
som samplingshastigheten begränsar upplösningen i tid (för kroppens temperatur, ej 
för sensorns temperatur), se figur 10.  

 

 
Figur 10. Temperatur på kropp respektive sensor (Oändlig upplösning i tid). 

Som figur 10 visar är samplingshastigheten för T(Sensor) inte relevant så länge den är 
högre än tidskonstanten för sensorn. Oavsett samplingshastighet för T(Sensor) kan 
korrekt temperatur över tid för T(Kropp) ej bestämmas i detta exempel. 

För att kunna fånga snabba temperaturvariationer krävs således någon typ av optiskt 
system som istället utnyttjar den spektrala radiansen (strålning). Dessa system är också 
lämpliga för temperaturområdet angivet i kravspecifikationen. 

En annan faktor av central betydelse för temperaturmätning i skärande bearbetning är 
åtkomlighet och störningskänsligt. Sikten, som är ett krav för optiska system, skyms 
vanligtvis av verktyg, arbetsstycke, kylvätska och/eller spånor (se figur 11). 
Temperaturen som vanligtvis är av intresse är på den spånbildande eggen och spåna. 
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Figur 11. Skärande bearbetning 

Det är stora krafter och objekt i rörelse under skärande bearbetning vilket innebär att 
instrumentering behöver placeras på ett sådant sätt att den ej kommer till skada av 
processen. Lösningen på den problematiken kan vara att leda strålningen via någon 
typ av optisk fiber. 

Sammanfattningsvis bör mätsystemet alltså vara optiskt och leda strålningen via någon 
typ av optisk fiber. 

 

8 Resultat & Diskussion 
Resultaten presenteras i form av teknisk specifikation och en implementeringsplan. 

8.1 Teknisk specifikation 
Två stycken tekniska specifikationer finns beskrivna. Den ena är för FIRE3 som är ett 
kommersiellt tillgängligt system och den andra är för ett mer generellt uppbyggt 
system. 

8.1.1 FIRE3 
FIRE3 är ett temperaturmätningssystem som är utvecklat av Fraunhoferinstitutet i 
Tyskland. Tekniken bygger på tvåfärgspyrometri via optisk fiber. FIRE3 används 
uteslutande av forskningsinstitutioner och det finns bara 4-5 installationer i världen. 
Anledningen till detta torde vara priset på ca 1 miljon SEK. 

I bilaga A presenteras en teknisk specifikation på systemet. Efter besöket på 
Fraunhoferinstitutet och experimenterande med utrustningen finns dock en del saker 
att påpeka utöver tillverkarens tekniska specifikation. För det första är förstärkarna i 
systemet gjorda på ett sådant sätt att förstärningsfaktor måste ställas in manuellt 
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genom att vrida på ett reglage. En konsekvens av detta i kombination med att 
förstärkningsfaktorn för mätning av låga temperaturer måste ställas extremt högt är att 
förstärkarna kan förstöras om det då förekommer höga temperaturer. Detta problem 
skall enligt uppgift vara åtgärdat i senare version av FIRE3. 

Vidare justeras nivåerna (se bilaga A:6) med hjälp av en funktion som är ett 
tredjegradspolynom. Vid försöken nere i Tyskland bestämdes dessa konstanter i ovan 
nämnda funktion genom referenstemperaturmätning på en lödkolv. En något 
noggrannare approach skulle nog vara att föredra vid skarp mätning. 

FIRE3 behöver kompletteras med en ”fiberkopplare” i de fall två segment av den 
optiska fibern skall användas (för att möjliggöra temperatur mätning på roterande 
verktyg). 

8.1.2 Tvåfärgspyrometri via optisk fiber (generell) 
Inledningsvis i detta arbete fanns föreställningen att det inte fanns några kommersiellt 
tillgängliga mätsystem för tvåfärgspyrometri via optisk fiber lämpliga för skärande 
bearbetning. Under arbetets gång uppmärksammades FIRE3 systemet. Pga. FIRE3:s 
pris, presenteras nedan ett mer generellt och billigare system. Systemet presenteras 
med de komponenterna som är kritiska för att systemet skall fungera och är tänkt att 
kunna fungera som en slags inköpslista.  

Principiellt finns tre sätt att åstadkomma tvåfärgspyrometri med avseende på 
uppdelning i två spektrum. 

• Genom en kombinationssensor som är känslig för två olika spektrum. 

• Genom att använda en beamsplitter för att dela strålningen i två separata 
riktningar och använda två olika sensorer (FIRE3 använder denna teknik) 

• Genom att använda en sensor som är känslig för ett spektrum och som 
släpper igenom (transmitterar) all annan strålning. Bakom den sensorn 
monteras ytterligare en sensor för ett annat spektrum. (Prof. Uedas 
egenutvecklade system använder denna teknik). 

För att möjliggöra ett så enkelt och billigt system som möjligt presenteras en lösning 
med kombinationssensor, se figur 12 

 

 
Figur 12. Principskiss. Gul färg indikerar den optiska fibern, grön är fixturering, röd/blå är strålning 
och sensor, svart streckad linje indikerar inneslutning, grå oval är lins och svart är micrometerskruv.  
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8.1.2.1 Kritiska komponenter 
Ett antal kritiska komponenter har identifierats och beskrivs var för sig i nedanstående 
avsnitt. Utöver de kritiska komponenterna behövs någon typ av inneslutning (svart, 
streckad linje i figur 12), någon typ av fixturering (grön markering i figur 12) och 
ström försörjning. De icke kritiska komponenterna bedöms vara av så enkel karaktär 
att dessa ej finns specificerade. 

Optisk fiber 
Av central betydelse för den optiska fibern är att den kan transmittera, helst utan 
signalförsvagning, aktuella våglängder för mätt temperatur. Fibern bör också vara 
möjlig att miniatyrisera, dvs. fungera för diametrar ner mot ca 0,3 mm. Som tidigare 
nämnts finns flera olika typer (material) av optiska fibrer och materialet påverkar 
signalförlusten och vilka våglängder som kan transmitteras.  

De vågländer som i det här fallet är av intresse att mäta (som innehåller mest energi) 
vid aktuella temperaturer ligger mellan ca 1 och 6 µm. Exempel på fiber som har bra 
egenskaper i detta område är en kalkogen fiber av typer C3. (Se bilaga B). Om övre 
våglängd begränsas till 4 µm kan en flouridfiber väljas, och begränsas övre våglängd 
ytterligare till ca 2,2 µm kan en kvartsfiber väljas. Generellt gäller att ju snävare 
våglängsområde som transmitteras desto mindre är signalförlusten. 

Det ska också påpekas att alla fibrer fungerar som en naturlig bländare som också 
varierar med typ av fiber. Detta påverkar hur stor mätpunkten blir i förhållande till 
hur långt fiberändens avstånd till kroppen som skall mätas är.  

 

Justerbar och fokuserande lins 
Linsen/linserna behöver transmittera aktuella våglängder för mätt temperatur. Utöver 
det behöver linsen vara justerbar i längsled för att kunna ställa fokus exakt. Strålen kan 
enkelt fokuseras genom att en kropp som har konstant temperatur mäts och linsen 
justeras till dess att sensorn ger max utsignal.  

För att möjliggöra justering föreslås att linsen fästs vid en mikrometerskruv. Linsens 
material bör vara av germaniumlegering som transmitterar våglängder i det infraröda 
området. Exempel på tillverkare är Rochester Precision Optics. 
 
Kombinationssensor 
Kombinationssensorn består av två olika materialkombinationer t ex. Si och InGaAs. 
De olika kombinationerna är känsliga för olika våglängder (= tvåfärgspyrometri). 
Sensorn kan vara okyld, termoelektriskt kyld eller kyld med hjälp av flytande kväve 
vilket påverkar priset i stigande grad av ökad kylning.  

Ett exempel på kombinations sensor är Hamamatsu photonics KT3413-01 (Se figur 
13). Denna sensor är termoelektriskt kyld. För denna sensor finns en utförlig teknisk 
specifikation nedladdad i pdf format. Pdf:en är dock copyrightskyddad och 
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presenteras därför ej heller i denna rapport. Filen finns tillgänglig enligt [11] för 
nedladdning.  

Sensorn lämnar separata signaler för respektive våglängdsområde. 
Materialkombinationerna i denna sensor är Si och PbS. 
 

 
Figur 13. Kombinationssensor, KT3413-01. 

 
Prof. Ueda använder i sitt system sensorer från denna tillverkare, dock är sensorerna i 
de systemet klassade för militärtbruk vilket inte tillåter export utanför Japan.  
 
Förstärkare 
Två stycken enkanalsförstärkare behövs, en för respektive signal som sensorn lämnar. 
I princip skulle vilken förstärkare som helst som klarar de låga signalnivåerna från 
sensorn kunna användas. Det bedöms dock som fördelaktigt om sensorn och 
förstärkarna kommer från samma tillverkare. Detta pga. att utsignalen från 
förstärkaren då är specificerad hela vägen från insignalen på sensorn med avseende på 
signal/brusförhållande och styrka. 

Exempel på förstärkare från Hamamatsu photonics är C3757-02 för PbS-signalen och 
C9329 för Si-signalen (Gäller för sensor typen KT3413-01). Även för dessa 
förstärkare finns utförlig teknisk specifikation nedladdat men redovisas ej heller av 
samma anledning som ovan. Genom att söka på artikel nummer från ovan nämnda 
sida kan pdf laddas ner direkt från Hamamatsu photonics hemsida. 

 

Signalfilter  och ADomvandlare 
Signalfiltrets uppgift är att på hårdvaru- eller mjukvarunivå filtrera brus ur mätsignalen 
[12].  

AD-omvandlarens uppgift är att omvandla spänning från förstärkaren till en 
digitalsignal som går att lagra med hjälp av mjukvara och PC. Normalt är att 
förstärkaren i detta sammanhang lämnar en utsignal i form av spänning t ex. mellan -5 
och +5 V eller -10 och +10 V, beroende på insignalens styrka. 
 
Det finns ett antal kommersiellt tillgängliga system med både filter och AD- 
omvandling. På PTC finns idag flera system från National Instruments och i första 
hand bör dessa användas eftersom dessa inte utnyttjas 100% i övrig verksamhet. 
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Mjukvara och PC 
Det finns flera kommersiellt tillgängliga mjukvaror för mätning och lagring av digitala 
signaler. På PTC finns flera licenser av LabView och Matlab (används i FIRE3 
systemet). LabView eller Matlab bör kunna utnyttjas även för detta ändamål. Eftersom 
överföringen mellan AD-omvandlaren och PCn vanligtvis sker med USB eller firewire 
finns det inga speciella krav på PCn. 
 

8.2 Implementeringsplan 
Under detta arbete har ett flertal artiklar angående temperaturmätning med optiska 
system studerats. Gemensamt för alla artiklar är att området kalibrering är det mest 
omfattande. Detta kan förstås genom att studera ekv. 7. 

På PTC finns en ugn (Lab Star 1200/8) som kan användas för att hetta upp 
arbetsstycken och skärplattor. Enligt ugnens tekniska specifikation skall en 
kontinuerlig temperatur på 1150 °C kunna uppnås.  

Genom att förse arbetsstycke och skärplattor med termoelement eller resistiva 
temperaturgivare för mätning av temperatur, T(Kropp), och mäta spektral radians 
(signalnivåerna S1 och S2) på kroppen med det fiberoptiska 
temperaturmätningssystemet kan sambandet (FT) tas fram. Sambandet kommer att 
inkludera summan av emissivitetens, riktningens, fiberns, linsens, sensors, 
förstärkarens och AD-omvandlarens påverkan på signalnivåerna S1 och S2 (ekv. 10). 

 

                                                                                                       . 10  

 

Notera att sambandet FT behöver tas fram för samtliga fall av arbetsstycken och 
verktyg som skall mätas. 

För att underlätta implementering kommer mätningen av temperatur i skärande 
bearbetning att utföras i två steg. I första steget kommer endast mätning av stationära 
verktyg (svarvning) och arbetsstycken (fräsning) utföras. Som steg två kommer en 
fiberkopplare att tas fram och användas. Detta pga. att anpassning av utrustningen blir 
väsentligen mer komplext för steg två, då det krävs att den optiska fibern dras genom 
spindel systemet. Till det kommer framtagningen av fiberkopplaren. Se figur 14 för de 
olika stegen, exempel från [6] och [13]. 
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Figur 14. Stationärt arbetsstycke till vänster och roterande verktyg till höger. 

 

I första steget handlar det om att preparera arbetsstycke, svarvverktyg och skärplatta 
med hål för genomföring av den optiska fibern. Eftersom material, i främst skärplatta, 
inte lämpar sig för borrning kommer dessa hål att behöva tas fram med hjälp av 
gnistning. Vid mätning i Deckel Maho DMC 160 FD kommer ett hål genom 
maskinkapslingen behöva tas upp eftersom den ej kan köras med maskindörrar öppna 
till skillnad från övriga CNC-maskiner på PTC. 

För steg två handlar det om att hitta befintliga passager genom spindelsystemet och 
verktygshållare för mätning på roterande fräsverktyg. Båda fräsmaskiner på PTC är 
utrustade med kylning och tryckluft genom spindelsystemet. Eftersom kylkanaler i 
verktygshållare kommer att användas för genomföring av fiber, kommer kylning 
genom spindelsystemet ej att kunna användas under mätning. Tryckluftssystemet 
används vid verktygsväxling, vilket är uteslutet under mätning. Detta innebär att både 
tryckluftssystemet och kylvätskesystemet är kandidater för genomföring av den 
optiska fibern. 

Detta arbete har utförts under speciella omständigheter som inte motsvarar de som en 
”vanlig” student genomgår. Arbetet har av olika anledningar inte bedrivits under en 
tidsperiod av tio veckors heltidarbete. Arbetet har snarare fördelats ut över ca ett 
kalenderår. Pga. av arbetets art har det dock inte påverkat det praktiska 
genomförandet i någon större utsträckning. Det har heller inte funnits några absoluta 
deadlines från PTCs sida vad gäller projektleverans.   

Det första som bör konstateras angående temperaturmätning i skärande bearbetning 
är att en väl avvägd definition på vilket sätt temperaturen skall mätas är fördelaktig. 
Om möjligt bör mätning av snabba temperaturförlopp undvikas, pga. att det då 
behövs någon typ av optiskt system med alla svårigheter det innebär.  

Att mäta temperatur med termoelement eller resistiva temperaturgivare är något som 
inte kräver speciellt mycket kunskap för att få korrekta värden. Sambanden är enkla 
och finns väl definierade i olika standarder. Dessa tekniker är vanligt förekommande 
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och resultaten från dem är inte ifrågasatta. Responstiden är en begränsande faktor 
med dessa tekniker. 

Att utnyttja spektral radians för att mäta temperatur är mycket komplext. Detta pga. 
att signalen efter AD-omvandlig bara till viss del är temperaturberoende. Andra 
faktorer som påverkar signalen är emissiviteten, riktingen, fibern, linsen, sensor, 
förstärkaren och AD-omvandlaren. Svårigheten består således i att filtrera ut (med 
avseende på val av lämpliga komponenter och matematisk modell) den 
temperaturberoende delen i signalen. Förståelse för dessa komplexa samband är av 
största vikt för att kunna mäta temperatur med dessa typer av system oavsett om 
systemet är egenutvecklat eller kommersiellt tillgängligt. 

Detta har haft tillföljd att större möda på att reda ut dessa begrepp har lagts ner i detta 
arbete än vad som från början var tänkt. Mindre möda har dock lagts ner på att hitta 
de mest lämpliga komponenterna i ett tänkt temperaturmätningssystem, bara exempel 
har presenterats. 

En relevant fråga att ställa angående det generella systemet som presenterats är; 
Kommer det att fungera, går resultaten att lita på? Svaret på frågan blir att det är en 
bedömning att det kommer fungera. Det som upplevs som den största 
osäkerhetsfaktorn är huruvida nivån på den spektrala radiansen när den når sensorn 
kommer vara tillräckligt hög för att utnyttja hela sensors dynamikomfång.  

Det skall också påpekas att helheten i systemet spänner över större kompetensområde 
än maskinteknik. Det kan därför inte uteslutas att den tekniska specifikationen för det 
generella systemet kan komma att behöva kompletteras. Vad gäller FIRE3 systemet så 
är det ett team av multidisciplinära forskare och tekniker som har tagit fram systemet.  

Om ett egenutvecklat system tas fram är det av största vikt att vetenskapligt 
dokumentera dess förmåga att korrekt mäta temperatur. Detta måste vara första steget 
innan temperaturmätningar från systemet används i andra vetenskapliga sammanhang. 

 

9 Slutsatser 
I detta arbete har en historisk och teknisk överblick av sex olika tekniker för att mäta 
temperatur i skärande bearbetning presenterats. Som tillägg till pyrometritekniken har 
en lösning med hjälp av optisk fiber presenterats. Baserat på de fysikaliska och 
tekniska begränsningar som varje teknik innebär har, ställt mot den 
kravspecifikationen som presenterats i kapitel 6, ett temperaturmätningssystem 
baserat på tvåfärgspyrometri via optiskt fiber valts ut. 

Ett mätsystem med tvåfärgspyrometri via optisk fiber (FIRE3) som är kommersiellt 
tillgängligt har presenterats. Pga. systemets höga pris har ett mer generellt system 
presenterats där kritiska komponenter finns definierade med exempel på tillverkare. 
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En implementeringsplan har presenterats som kan användas både för FIRE3 och det 
generella systemet. 

 

9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Oavsett om ett egenutvecklat system eller FIRE3 skall implementeras på PTC krävs 
det kapital. I det förstnämnda fallet handlar det om 100 000 - 200 000 SEK och i 
andra fallet 1 miljon. Det finns inga avsatta medel för inköp av ett 
temperaturmätningssystem, så ansökan via forskningsprojekt eller dylikt behöver 
göras. 

Vad gäller det generella systemet behöver verifierande beräkningar genomföras med 
avseende på nivån av spektral radians som når sensorn för att bedöma om sensor och 
förstärkare är av optimal typ. 

Generellt för fortsatt arbete inom området bör metoder och system för att på ett 
fristående sätt mäta emissivitet undersökas. Om ett sådant system finns/kan tas fram 
skulle mycket vara vunnit i form av minskat kalibreringsförfarande när det kommer 
till att mäta temperatur med hjälp av spektral radians.  
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