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Storareasensor för temperaturmonitorering –  
för detektion av infodringsslitage och processoptimering, 2016-01882 
 

Projektet har vidareutvecklat en tvådimensionell tempe-

ratursensorteknologi med vilken stora ytor kan monitor-

eras. Från att ha varit en teknologi med potential är det 

nu något som fungerar i praktiken. Tillämpningar för 

denna sensor är tänkta att vara övervakning av heta pro-

cesser, i tex stålindustrin eller annan processindustri. 

Denna ”storareasensor” baseras på temperaturmätning 

med hjälp av optisk fiber som fästs i ett förutbestämt 

mönster på ett substrat, tex en textil eller ett stålnät.  

 

De övergripande målen för projektet var att öka mog-

nadsgraden och att komma närmre ett nyttogörande av 

tekniken. Med dessa mål i åtanke har fyra industritester 

i verkliga tillämpningar genomförts. Tre av dessa var 

inom ståltillverkning: ljusbågsugn, konverter och in-

duktionsugn, och den fjärde var en mesaugn för återvin-

ning av mesa för textilmassatillverkning.  

 

 

För att kunna använda sensorn i de nämnda tillämpningar där sensorn utsätts för hög temperatur, upp till ca 700 °C, 

och stora mekaniska påfrestningar utvecklades nya designer för sensorn. I de fall metall kunde användas har den 

optiska fibern skyddats av stålkapillär och fästs på stålnät. I induktionsugnen användes en metallfri konstruktion ba-

serad på glimmer.  

 

En del av vägen till kommersialisering är möjligheten till effektiv tillverkning. Olika alternativ har undersökts och för 

den design som testats i industriförsök finns en möjlig tillverkningsmetod genom vävning. En 7 kvadratmeter stor 

prototyp har tillverkats och testats med gott resultat. 

 

Viktiga resultat från projektet är:  

• En robust fiberkabel som klarat starka vibrationer, högt tryck och temperaturer på ca 700°C 

• Demonstration av sensorsystemets tillämpbarhet i industritillämpningar 

• Design och tillverkningsmetod för sensormattor. 

• Visat på en tydligt förhöjd känslighet/snabbare responstid för infodringsförändringar jämfört med 

konventionell teknik 

Intresse för att vidareutveckla teknologin finns inom projektgruppen. Innan tekniken kan gå in i ett produktutveckl-

ingsskede finns emellertid fortfarande många förbättringsområden, exempelvis vad beträffar det praktiska kring in-

stallationen. Den ökade robustheten hos sensorn innebär dock en ökning i teknikmognad som möjliggör utvärdering 

av en annan karaktär. Det har nu visats att tekniken fungerar och fokus kan flyttas till praktisk hanterbarhet och till 

hur sensordatan skall användas för att skapa ett ökat värde i processerna. 

 

 


