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Längre livslängd på värmeelement
Alla vet att ökad spänning till element påverkar livslängden. 
Det fi nns skattningar på Kanthal A1, som är ett vanligt ele-
ment, att om elementtemperaturen vid 1200 °C ändrar sig + 
50 °C så minskas livslängden med 40%. Å andra sidan om 
temperaturen minskar med 50 °C så  ökar livslängden med 
80%. Med 5% ändring av spänningen ändras effekten med ca. 
10% och därmed fås vida mer än 50 graders ändring som i 
exemplet ovan.

Med andra ord, om man kan kapa topptemperaturerna 
fi nns det enorma besparingar att göra på elementslitaget.  
Med kontaktorstyrning av tillförd effekt är det svårt att införa 
den här typen av besparingar. Det är i själva verket så att kon-
taktorstyrning driver på elementslitaget extra mycket. Med de 
långsamma kopplingarna mellan till och från fås en cyklisk 
elementtemperatur där topparna accelererar åldringen. Dess-
utom sliter de ständiga temperaturförändringarna i sig både 
termiskt och mekaniskt.

Med tyristorstyrning förhåller det sig helt annorlunda. Här 
sätter man upp kopplingsfrekvensen till fl era omkopplingar i 
sekunden, ofta upp till halvperiods upplösning. Det innebär att 
värmeelementen får en helt konstant temperatur. Inte nog med 
detta, med modern styrning kan man även bestämma en exakt 
max spänning individuellt för t.ex. varje zon i en ugn. 

Många frågar sig hur man kan begränsa maxspänningen, 
tyristorn kan ju bara precis som kontaktorn antingen vara till 

eller från. Men den spänning elementen upplever är medelef-
fektivvärdet. Med den höga kopplingsfrekvensen ser inte ele-
menten skillnad på 156V AC kontinuerligt eller 220V AC till-
kopplad 50% av tiden. Det blir samma effekt och stabila 
elementtemperatur sett över en sekund eller mer.

Det fi nns två sätt att praktiskt genomföra begränsningen. 
Det ena sättet är att varje tyristorenhet enskilt har elektronik 
som mäter utlagd elementspänning. Elementspänningen är då 
alltid kvadratiskt linjär mot börvärdet från temperaturregula-
torn. Det ger sekundärt även att elementen aldrig påverkas av 
att nätspänning stiger eller faller. Vilket i sig är en reglerförbätt-
ring. Sedan toppbegränsas utstyrningen antingen på tyristorn 
själv eller genom att begränsa regulatorpådraget . Alla tyristo-
renheter från Eurotherm som styrs med analog insignal (som 
4-20 mA eller 0-10V) har denna funktion som standard. 

Det andra sättet är att använda enklare tyristorenheter som 
styrs med logisk styrsignal från regulatorn. Här är det tempera-
turregulatorn själv som bestämmer när elementen skall ha res-
pektive inte ha spänning. Figuren visar funktionssättet.

Via Styrsystemet läses nätspänning kontinuerligt i mäta-
ren EMA och värdet skrivs ner i alla regulatorerna.  Dessutom 
skrivs önskad maximal spänning också till varje regulator, ex-
empelvis 350V (=77% i effekt). Om nätspänningen är 410V 
beräknas korrektionsfaktorn genom division och kvadrering 
till 0,729. Är regulatorpådraget 100% blir procentuell tilltid 

för elementen 72,9%. Detta motsva-
rar exakt 350V. 

På mindre ugnar med en eller ett 
fåtal zoner är det mest ekonomiskt att 
använda metoden med spännings-
kontroll i varje enskild tyristorenhet. 
När en anläggning växer och ett styr-
system fi nns med i bilden ligger det 
nära till hands att välja metoden med 
spänningsmätning och beräkning i 
regulatorn. 

För ytterligare information
Bo Jönsson, Eurotherm AB
Vi har även olika metoder för att automatiskt 
detektera elementfel som kan vara en viktig 
del i kvalitetssäkring av värmebehandling.
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Nyheter från INCOIL Induktion AB
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Nyheter från Trigas AB

För ytterligare information  Åke From, Trigas AB, telefon 08-785 07 35, ake@trigas.se

O2 Sensor H2 Sensor

Ny ackrediterad tjänst från Ferronova  

Temperaturmätning direkt i ugnen!
Ferronova kan nu utföra ackrediterade temperaturjämnhets-
mätningar och temperaturprofi ler med en ny isolerad data-
logger som läggs direkt i korgen och därmed kan följa med 
godset genom ugnen. Utrustningen och metoden passar för 
både konventionella universalugnar och större pusherugnar. 
Temperatursignalerna skickas trådlöst direkt till mätdator via 
sk. telemetri, samtidigt som hela loggningen även sparas i den 
isolerade loggern i ugnen. 

Fördelen med den nya metoden är enklare än tidigare och 
att inga långa termoelement längre behöver användas vid 
temperaturmätningar i ugnar med tätningsproblem i luckor 
och genomföringar som följd. Den isolerade temperaturlog-
gern är dimensionerad för termoelement typ N och klarar av 
10 olika parallella temperatursignaler vid 1000 C i 5 h. Vid 
lägre temperatur klarar loggern längre uppehållstid i ugnen. 

Mera information om nya mätmetoden 
Jan-Olof Röttger och Thomas Carlsson på AGA Gas AB – Ferronova 
telefon 08-706 95 00
jan-olof.rottger@se.aga.com, thomas.carlsson@se.aga.com
www.ferronova.se
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Porto betalt
SverigeB

Vill du ha Nyhetan via e-post sänd oss din e-postadress till shte@teknikforetagen.se

Personalnytt från AFE-CRONITE CASTINGS, Nordic Offi ce

God Jul och 
Gott Nytt År!
önskar vi på SHTEs kansli

Harri Tuovila har anställts på AFE-CRONITE CASTINGS, Nordic Offi ce.
Harri har lång erfarenhet inom konstruktion och produktionsteknik och har de senaste åren arbetat 

som konsult på Getrag All Wheel Drive i Köping.

Per Westerhult, telefon 08-782 08 60, Heléne Schultz, telefon 08-782 08 23
Fax 08-660 33 78, shte@teknikforetagen.se


