
SE DK ENDATA

Enkel placering tack vare inbyggd fot, krävs 
inget stöd eller lerbas.  

Mer noggrann kontroll av temperaturen då 
käglan både har korrekt höjd och vinkel i 
förhållande till foten. 
 
Patenterad design, förhindrar felaktig  
placering som kan ge felaktiga värden.  

Enkel temperaturkontroll enl. klockläge.

Översikt och tekniska data 
Orton® - pyrometriska käglor

-Tänk på miljön innan du skriver ut.

Orton® Self supporting Cones

Allmänt 
Käglor är små, koniska föremål som består av keramiska mineraler, till sin komposition liknande glasyrrecept. I vårt sorti-
ment använder vi oss av ett fabrikat som heter Orton® Self Supporting Cones eftersom dessa käglor har en fot som gör 
att de automatiskt får rätt position när de ställs in i ugnen.  
 
Ortonkäglorna ska ställas på en engoberad yta eller t.ex. en bit av en sillimanitplatta som man inte är rädd om då käglo-
rna annars smälter fast i underlaget. Andra typer av käglor som t.ex. Seger” saknar “fot” och måste därför fixeras i t.ex en 
lerbit så att de står korrekt innan bränningen påbörjas. 
 
Käglorna mäter värmearbetet i ugnen, och tar alltså inte enbart hänsyn till temperaturen i ugnen, utan väger också in 
tidsfaktorn. När bränningen börjar närma sig käglans mätområde, påbörjas dess böjning succesivt, vilket ger en god bild 
av brännförloppets karaktär. Ortons standardkäglor är avsedda för oxiderande bränning.
 
Vid reducerande bränning (syreunderskott) eller vid bränning av gods som avger svaveloxider, rekommenderas Ortons 
järnfria käglor för bästa reultat. 
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DATA  ORTONKÄGLOR

Kägla  60-150 oC/h
Orton  03 1086-1104 
Orton  02 1102-1122 
Orton  01 1119-1138 
Orton  1 1137-1154 
Orton  2 1142-1164 
Orton  3 1152-1170 
Orton  4 1162-1183 
Orton  5 1186-1207
Orton  51/2 1203-1225 
Orton  6 1222-1243 
Orton  7 1239-1257  
Orton  8 1249-1271
Orton  9 1260-1280  
Orton  10 1285-1305 
Orton  11 1294-1315 
Orton  12 1306-1326 
Orton  13 1331-1348  
Orton  131/2 <1367 
Orton  14 1365-1384 
Orton  141/2 <1409 

Kägla        60-150 oC/h
Orton  022 586-590 
Orton  021 600-617  
Orton  020 626-638
Orton  019 678-695
Orton  018 715-734 
Orton  017 738-763 
Orton  016 772-796 
Orton  015 791-818 
Orton  014 807-838 
Orton  013 837-861
Orton  012 861-882
Orton  011 875-894 
Orton  010 903-915
Orton  09 920-930 
Orton  08 942-956 
Orton  07 976-987 
Orton  06 998-1013  
Orton  051/2 1015-1025 
Orton  05 1031-1044  
Orton  04  1063-1077 

För att göra en så bra test som möjligt så ska man lasta ugnen med sättmaterial, precis som man skulle gjort vid en 
normal bränning med keramiska föremål. Detta gör man eftersom även sättmaterialet ska värmas upp och därför 
också har en inverkan på bränningen. Därefter sätter man in käglorna och med tanke på att de flesta ugnar skiljer 
sig i temperatur mellan topp och botten så rekommenderar vi att man sätter 3 x 3 käglor där tre käglor ställs på den 
översta sättplattan, tre käglor på den understa plattan samt tre käglor i mitten. 
 
Gör så här: 
1) Välj ut tre käglor där en kägla tangerar topptemperaturen, en kägla som ligger temperatursteget under samt en 
kägla som ligger temperatursteget över.  
 
2) Placera käglorna intill varandra, centralt placerade på en engoberad sättplatta eller en bit av en trasig sättplatta. 
Detta gäller käglor av typen Orhon® som har en fot till motsats för s.k. Segerkäglor som placeras i en bit lera. Ställs 
käglorna direkt på en platta som inte engoberats så är det stor risk att den blir förstörd då käglorna fastnar i plattan.  
 
3) Var noga med att käglorna ställs så att de kan falla fritt och står plant på foten. En snett ställd kägla får en felaktig 
fallvinkel och tyngdkrften ger ett felvisande resultat. Se också till att notera käglornas nr och ställ dem i rätt ordning.  
 
Efter utförd bränning så utvärderar man resultatet genom att se hur mycket käglan har böjt sig. Käglans utseende 
efter bränningen indikerar hur mycket värmearbete som godset har utsatts för. Värmearbetet påverkas av tid och 
temperatur (atmosfär).  
 
OBS! Kika aldrig direkt in i ugnen under bränningen då detta kan skada ögonen. 

Orton® anger två skalor för att tolka resultatet, beroende på 
hur snabb bränningen är (se tabell). Tabellen visar  
temperatur för 60°C/h resp.150°C/h under bränningens 
slutfas (de sista 200°C). 
 
Figuren ovan visar käglans position, från obränd till mål-
temperatur, enl. klockan. När käglan står i läget för “kl. 5” 
så anser Orton® att måltemperaturen nåtts men man säger 
också att skillnaden mellan en kägla som nuddar basen 
(plattan) och en kägla som böjt sig till “kl. 5” är marginell  
och sällan har någon påverkan på brännresultatet.

3 x 3 käglor ställs på tre plan  
för att få en bild av ugnens  
temperaturjämnhet.


	Bokmärke 1

