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Pentronic - ett företag i
Fagerberg-gruppen

Utveckling av produktionen brukar vara
liktydigt med robotar och datorer. Men
det kan räcka med en smart temperatur-
givare.
Med hjälp av sex meter långa termoele-
ment med vardera nio mätpunkter höjer
Perstorp kvalitet och säkerhet vid till-
verkning av formalin.

En av Perstorps-koncernens många pro-
dukter är kompletta formalinfabriker. For-
malin är en viktig råvara för många kemi-
företag och används bl a som bindemedel i
lim och färg.

Det är Perstorp Formox som svarar för
utveckling och tillverkning av fabrikerna och
Perstorp Regeno som står för projektering
och leverans av instrumentutrustning.

– Temperatur är en viktig parameter för
att styra processen, berättar Jörgen Annell,
chef för instrumentprojekteringen.

Mycket förenklat tillverkas formalin ge-
nom oxidation av metanol. Processen sker i
en reaktor och själva reaktionen från meta-
nol till formaldehydgas, som i nästa steg blir
formalin, sker med hjälp av en katalysator.

Reaktionen flyttar sig
Utrustningen är komplicerad och för att för-
klara vad som sker inne i reaktorn krävs en
längre avhandling. Vi nöjer oss med att kon-
statera att det som börjar med metanol slutar
som formalin.

– Reaktionspunkten flyttar sig i takt med
att katalysatormassan förbrukas. Dessutom
måste temperaturen ökas med tiden för att
hålla reaktionen igång, säger Jörgen.

Tidigare användes flyttbara temperatur-
givare som en person fick hissa upp och ned
i reaktorn för att fastställa reaktionspunkten
eller ”hot spot” som den kallas. Frågan var
hur man automatiserar mätningar av något
som ingen med bestämdhet vet var det finns.

Tillsammans med Pentronic utvecklade
Perstorp en ny typ av temperaturgivare kal-
lad multitub. Det är en sex meter lång tub
med 4,5 mm diameter. I tuben finns nio
termoelement med mätpunkterna utspridda
efter en sträcka närmast spetsen.

– I en reaktor finns 4-7 tuber och dess-
utom brukar vi montera in ytterligare två i
reserv, säger Jörgen.

Koppling gav problem
Med upp till 63 mätpunkter strategiskt place-
rade i reaktorn kan reaktionspunkten spåras
och hela processen styras automatiskt. Re-
sultatet är rationellare produktion samt hö-
gre och jämnare kvalitet på slutprodukten
formalin.

Utvecklingen av mätsystemet gick dock

Rationell formalintillverkning
med smarta temperaturgivare

inte smärtfritt. Tuberna befinner sig i en
aggressiv miljö och det gäller att allt ingå-
ende material klarar påfrestningarna. När
processen väl är igång finns inget utrymme
för produktionsstopp och utbyte av felande
temperaturgivare.

Från början använde man en mångpolig
kontakt som satt direkt på tuben. Från den
gick signalen via kompensationsledning till
processdatorn. Här i StoPextra har vi flera
gånger skrivit om hur viktigt det är med
termoelementmaterial i hela mätkretsen.
Vilket bland annat beror på erfarenheterna
från Perstorp. Övergången till kompensations-
ledning orsakade en hel del problem. Mät-
värden blev felaktiga och givare havere-
rade.

Klarar en lerpöl
Idag är konstruktionen omgjord. Givarna inuti
tuben går över i sju meter långa anslutning-
skablar. Det är termoelementmaterial hela
vägen utan några tillsatser av främmande
material. Kablarna ansluts i sin tur till ett
multiplex-system som går in i processdatorn.

– Tuberna vi använder idag fungerar
utmärkt och vi har inte haft några problem
med givarnas funktion, berättar Jörgen.

Det enda problemet är multitubernas
anonyma utseende. Ett sex meter långt rör
med en massa sladdar ser inte särskilt hög-
teknologiskt ut. Det är utomstående entrepre-

nörer som bygger fabrikerna och när mate-
rialet anländer, händer det att multituberna
hamnar i rörförådet eller blir liggande på
byggplatsen och körs över av arbetsma-
skiner.

– Tuberna håller förvånansvärt bra. Vid
ett tillfälle hittade vi tuberna under vatten i en
lerpöl inne i ett byggförråd. Märkligt nog gick
de flesta att använda, minns Jörgen.

Kalibreringen av givarna är en historia
för sig. Varje enskilt termoelement kalibre-
ras hos Pentronic före montering. De färdiga
tuberna går av praktiska skäl inte att kali-
brera. Istället kan man utifrån processdata
konstatera om ett termoelement är felaktigt.

Sällan fel
Att byta felaktiga givare under drift blir för
dyrt. Det får man göra i samband med att
katalysatormassan, små ”pärlor” med hål i
mitten, byts ungefär en gång om året. Istället
kopplas en reservtub in.

– Numera är det väldigt sällan det upp-
står några givarfel under drift, konstaterar
Jörgen.

Perstorp har på senare år levererat ett
25-tal formalinfabriker med denna mätteknik
till alla världsdelar utom Afrika. En fabrik kan
innehålla upp till fyra reaktorer med 4-7
multituber i var och en. Så när Jörgen Annell
säger att temperaturgivarna fungerar bra,
baserar han det på ett stort antal givare.

Yngve Carlsson (t v) och Jörgen Annell kontrollerar multituberna i Perstorps formalinfabrik. Varje tub
innehåller nio mätpunkter som används för att spåra reaktionspunkten och styra processen.



ASL har gjort ett avsteg från principen att
bara arbeta med växelström i sina mät-
bryggor.

Avsteget heter ASL F150 och ger möjlighe-
ter till batteridrift och samtidig mätning med
Pt 100 och termoelement, t ex differens-
mätning vid kalibrering.

AC-tekniken eliminerar termo-emk och
DC-drift vid Pt 100-mätning genom att mät-
strömmen hela tiden polvänds.

DC har dock sina fördelar, t ex möjlighet
till batteridrift. ASL F150 arbetar med auto-
matisk polvändning och drar nytta av förde-
larna med båda teknikerna.

För termoelement uppstår aldrig några
problem av den här typen. Instrumentet är
då en voltmeter och mätkretsen strömlös.

Prestandamässigt ligger F150 inte långt
efter sin ”storebror” F250.

ASL F150 arbetar med termoelement av
typerna B, C, D, E, J, K, N, S och T samt Pt
100. Fyra givare kan anslutas, två termoele-
ment och två Pt 100. Två av dessa kan mäta
samtidigt.

Som option finns datakommunikation
med RS232 eller IEEE-488 och möjlighet till
dataloggning och analog utgång.

Fel skarvkabel kan rosta
Vad är det för skillnad på anslutningska-
bel och kompensationsledning? Förutom
priset samt att den ena heter KX och den
andra KC?

Båda används som förlängning mellan ter-
moelement och instrumentingång.

Den mest påtagliga skillnaden är priset.
KC kostar mindre än KX, vilket gör det lock-
ande att välja det billigare alternativet. Be-
sparingen kan få oönskade effekter på
mätningen.

Termoelement K är avsedd för tempera-
turer från -40 till 1 000/1 200°C (Klass 1/
klass 2). Anslutningskabeln KX är normalt
begränsad från -25 till +200°C, men tillver-
kas av termoelementmaterial.

Skillnaden beror ofta på isoleringen. KX kan
även vara termoelementtråd som klassats
ned för att den inte uppfyller toleransen i hela
temperaturområdet.

Två typer
KX finns även med mångtrådiga ledare för
att kabeln ska bli mer hanterlig, mjuk och
böjlig. Under 200°C går det att använda KX
för att mäta temperatur.

KC är ett s k kompenserat material med
liknande elektriska egenskaper som termo-
element K i temperaturer mellan 0°C och
100-150°C. Det finns två typer: KCA med
järn i positiva ledaren och KCB med koppar.

För mer information, se Pentronics
temperaturhandbok kapitel 3 sidan 9 samt

normerna SS 485 30 18 och IEC 584-3.
Pentronic har fått rapporter om anslutnings-
kablar som oxiderar i fuktiga miljöer. För-
klaringen är att man använt KCA-ledning.
Resultatet av järn och fukt blir oundvikligen
korrosion.

Kolla offerten
Grundregeln för mätning med termoelement
är att hela kretsen består av samma mate-
rial. Bäst av allt är obruten termoelement-
tråd, näst bäst är att använda anslutningska-
bel av typen KX.

De billigare KC-materialen ska bara an-
vändas om hela denna del av kretsen befin-
ner sig över 0°C och utanför höga tempera-
turer, gradienter samt fuktiga miljöer.

Lägg märke till att leverantörerna inte
alltid håller isär KC och KX. Beställer du KX
finns risken att man offererar KC för att
erbjuda ett lägre pris.

ASL F150 är tillverkarens första mätbrygga med DC-teknik. Den har mycket goda prestanda, drivs med batteri
eller nät och har ingångar för fyra givare, två termoelement och två Pt 100.

ASL
med
DC

Recept för bättre temperaturmätning:
Lyft telefonen, ring Pentronic och prata
direkt med en produktspecialist.
– Våra kunder slipper diskutera sina mät-
problem via ombud, säger Pentronics VD
Lars Persson.

Det klassiska sättet att sälja industri-
förnödenheter är att skicka ut en bilburen
försäljare på jakt efter köpsugna kunder.

Det fungerar så länge man har standar-
diserade produkter, men blir svårare när det
handlar om kvalificerad problemlösning av
den typ som Pentronic arbetar med.

– En kringresande säljare blir expert på
försäljningsteknik, men har svårt att hänga
med i den tekniska utvecklingen, säger Lars.

Endera kan man överlämna problemlös-
ningen till kunderna, som får välja mellan ett
antal standardiserade produkter, eller också
får specialister på fabriken ta över medan
säljaren reser vidare.

Bättre lösa mätproblem
i verkstaden än i bilen
Pentronic har valt att sätta kunderna i direkt-
kontakt med produktspecialisterna på fabri-
ken.

När mellanhanden försvinner minskar
risken för missuppfattningar och specialister-
na kan, med sin kunskap och erfarenhet
skaffa sig en bättre bild av mätproblemet,
vilket i slutänden ger ett bättre resultat.

I Pentronics fall blir det ännu mer kom-
plicerat, eftersom en stor del av problemlös-
ningen sker i den mekaniska verkstaden.
Det ultimata vore en konstruktionsavdelning
på hjul men det faller på sin egen orimlighet.

Men även Pentronics produktspecialister
är bilburna och gör mer än gärna besök hos
kunderna för att t ex lösa mätproblem eller

se över mätsystem. Den viktiga skillnaden
är att det blir konstruktiva besök som en del
i problemlösningen.

Det  handlar inte bara om att ta fram den
mättekniskt bästa lösningen. Briljanta idéer
måste även kunna tillverkas på ett rationellt
sätt. Dessutom kan folket som dagligen ar-
betar med att tillverka temperaturgivare se
möjligheter som säljaren ute på vägen inte
har en aningen om.

Det kanske räcker med att reducera
spetsen på skyddsröret hos en standard-
givare för att lösa en uppgift som annars
krävt specialkonstruktioner eller inneburit
att man tvingats avstå från prestandafördelar
av ekonomiska skäl.



Produkt-Nytt

Pentronic har fått en del frågor om hur
StoPextra och dess kuvert står sig i miljö-
hänseende. Svaret är bra.

Tidningen trycks på Svanmärkt Silverblade-
papper och tryckfärgen är vegetabilisk. Dess-
utom har tryckeriet, Lenanders i Kalmar, en
Svanen-certifierad produktion.

Allt är godkänt för miljömärkning och från
detta nummer hittar du en Svan på
StoPextra.Kuvertet tillverkas av ett annat
”Svan-papper”, korallröd Colorite.

Allt är miljömärkt , utom klistret
Däremot kan kuvertet inte miljömärkas,

eftersom Nordiska rådet inte godkänner själv-
häftande kuvert. Miljögodkända kuvert måste
ha ”spotta-på-klister”.

Pentronics tjocka temperaturhandbok är
tryckt på samma sätt och uppfyller alla krav
på Svanen-märkning. Att Svanen saknas
beror på ett förbiseende och dessutom tillver-
kas nästan allt svenskt papper idag med
miljöanpassade metoder. Svan eller inte är
mer en kostnadsfråga. Märkningen har ett
pris baserat på tillverkarens omsättning.

PC:n loggar
via radio

En logger som sköter sig själv och regel-
bundet avrapporterar uppmätta tempera-
turer via radio till en PC flera kilometer
bort. Kan det vara något?

I så fall har Arne Retelius på CMT Internatio-
nal konstruerat precis en sådan. Radio-
loggern heter System ConReg och används
vid flera av de större byggena i Sverige.

– Automatisk övervakning av
temperaturerna när betong härdar ger helt
nya fördelar jämfört med traditionella logger-
system, säger Arne.

Direktövervakningen skapar en ”känsla”
för vad som händer i konstruktionen. Man får
omedelbar information hur t ex omgivnings-
temperatur och vattenkylning påverkar
härdningen, vilket gör att man kan följa
hållfasthetens utveckling och undvika onö-
dig sprickbildning.

System ConReg består
av en åttakanals logger
med radiomodem inbyggt
i en vattentät, stabil låda.
PC:n klarar sig med
Windows 3.1 och en 386-processor, men
kan köras på de senaste datorerna och
operativsystemen. Vad som behövs extra är
ett radiomodem och program.

Loggern är byggd för att ligga ute i ur och
skur på en byggarbetsplats. Den drivs med

ett inbyggt batteri som klarar en månads drift.
I nuvarande utförande sker mätningen med
termoelement typ T, men den kan enkelt
programmeras om för K-element. Det in-
byggda minnet har plats för 1 000 mätvärden
för var och en av de åtta kanalerna.

Avståndet mellan logger och dator beror
på terrängen. Med rejäla antenner och fri sikt
handlar det om 2-3 mil, men i praktiken ute på
byggen räcker det med ett par kilometer.

Varje dator kan sköta flera loggrar. Vid
bygget av Yttre Ringvägen i Malmö, som
ansluter till Öresundsbron, används ett tiotal
mätsystem av olika entreprenörer. Vid
brofästet kommunicerar en PC med tre logg-
rar under bygget av en tågtunnel. Även
Ölandsbron övervakas med två ConReg-sys-
tem vid reparationen av högbropelarna.

Som en av leverantörerna av temperatur-
givare har Pentronic testat ConReg-syste-
met. Det är en väl fungerande logger som
även borde vara till nytta utanför byggbran-
schen. Radioöverförd loggning av tempera-
turer kan vara ett bra alternativ inom process-
industrin eller på stora industrier när man
tillfälligt vill mäta temperaturer och få in vär-
dena i processdatorer och liknande utan att
investera i flera kilometer kabel.

System ConReg loggar temperaturer från upp till åtta
termoelement och skickar värdena via radio till en PC
flera kilometer bort.

Skynda boka kurs
Efterfrågan på Pentronics utbildningar är
fortsatt stor. Höstens första ordinarie
Spårbar temperaturmätning, 23-24 sep-
tember, är nästan fullbokad.

Därför har Pentronic lagt in ett extra
kurstillfälle 2-3 september. Här finns plat-
ser kvar, men vill du vara med måste du
boka omgående. Ring Pentronic på 0490-
670 00 eller faxa in kupongen här i
StoPextra till 0490-237 66.

Det stora intresset gäller även den
nygamla kursen Mätosäkerhet & kalibre-
ring, som fått ny inriktning med tyngd-
punkt på mätosäkerhetsberäkningar en-
ligt GUM-metoden. Antalet intresserade
visar att det är kunskaper industrin behö-
ver. Kursen går nästa gång 21-22 okto-
ber. Det finns bara ett fåtal platser kvar.

Omega CL20 är en serie smidiga instru-
ment för kontroll och justering i fält av t ex
indikatorer, transmittrar och regulatorer.

Instrumenten mäter och simulerer alla
signaler som är aktuella i temperatur-
sammanhang. Noggrannheten ligger
inom ±0,3°C för termoelement om instru-
mentet befinner sig i rumstemperatur.

Programmering sker i klartext på
tangentbordet eller genom ”inspelning”
av verkliga signaler. Alla modeller har tio
inbyggda minnen där värdena behålls
även när instrumentet stängs av.

Serien bygger på samma grund med
fyra varianter: CL23EC är basmodellen
för termoelement av typerna K, J och T.
CL25EC mäter och simulerar dessutom
E, N, R, S, B, C och D samt har ramp-
funktion. CL27WC är toppmodellen med
allt som de övriga har plus mätning med
och simulering av Pt 100 och Pt 1000
samt noggrann resistansmätning.

Den fjärde modellen, CL28MA, är ren-
odlat för mätning och simulering av mät-
strömmar från 0 till 21 mA.

Samtliga levereras med rejält gummi-
skydd i en väska innehållande temperatur-
givare, anslutningskablar och liknande.

Instrument för
kontroll i fält

Omega CL20 är en serie fältmässiga instrument
för mätning och simulering av alla vanliga
temperatursignaler.

Seminarie på
turné i norr

Pentronic och PR electronics ordnar tre semi-
narier om temperaturmätning och signal-
omvandling i höst.

Seminariet, som skämtsamt kallas älg-
jakten eftersom tiden planerats efter älgjakts-
perioderna i norr, hålls på följande orter:
• Luleå, 29 september.
• Piteå 30, september.
• Skellefteå, 1 oktober.

Det är ett endagarsseminarium som spän-
ner över hela kedjan av temperaturmätning
inom industrin, från givarens placering till
den bearbetade signalen för överordnade
datorsystem. Dessutom behandlas konfigu-
rering av instrument och pyrometri samt ka-
librering och kvalitetssäkring.

Anmälan kan göras direkt på telefon 0490-
670 00, fax 0490-237 66 eller e-post
info@pentronic.se.



Värmeledning
Låt oss betraktar ett material som befinner
sig mellan två stora plattor. Den ena plattan
är en värmekälla med konstant temperatur
T

v
, den andra plattan är kall och benämns

värmesänka. Även den har konstant tempe-
ratur, T

k
. Avståndet mellan de parallella plat-

torna är L.
Värmen leds från den varma till den kalla
plattan. De är mycket stora och förloppet
kan betraktas som endimensionellt, T=T(x).

Sambandet som bestämmer värmeflödet
per ytenhet, Q/A, bestäms av Fouriers
värmeledningsekvation:

Koefficienten λ(W/m K) kallas värmekon-
duktivitet, en materialstorhet som bl a beror
på temperaturen. I engelskspråkig litteratur
används beteckningen k. Temperatur-
fördelningen i materialet mellan plattorna i
figur 1 kan beräknas ur sambandet:

Temperaturvariationen visas i figur 2. Värme-
flödet mellan plattorna beräknas enligt:

Kursen ”Spårbar temperaturmätning”
❑ 2-3 september (Anmälan)
❑ 23-24 september (Få platser)
❑ 4-5 november (Anmälan)

Kursen ”Mätosäkerhet & kalibrering”
❑ 21-22 oktober (Få platser)
❑ 24-25 mars 1999 (Prel. anmälan)
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Mer information!
Fyll i, klipp ut och posta kupongen till Pentronic, 590 93 Gunnebo.
Telefax 0490-237 66, telefon 0490-670 00, e-post info@pentronic.se
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For Norge
For informasjon, kontakt Fagerberg
Norge a.s. på tlf. 69 26 48 60 eller

telefax nr. 69 26 73 33
❑ ASL F150 mätbrygga
❑ Omega CL20 kontrollinstrument
❑ ConReg radiologger ❑ Temperaturhandboken (Katalog)

❑ Gratis prenumeration StoPextra

❑ Samling av teknikartiklar ur
StoPextra 1990-96

Seminariet ”Temperatur&signalomvandling
❑ 29/9 Luleå ❑ 30/9 Piteå ❑ 1/10 Skellefteå

Värmeöverföring kan ske på tre sätt: Som
värmeledning, konvektion och strålning.
I praktiken förekommer minst två av sät-
ten i ett värmeöverföringsförlopp.
I vårt andra avsnitt av artikelserien om
värmeöverföring ska vi titta närmare på
värmeledningen.

Värmeledning orsakas av en temperatur-
differens inom ett material och sker på mik-
roskopisk nivå, med atom- och molekyl-
rörelser.  Materialet kan vara en fast kropp
eller en fluid, alltså vätska eller gas eller en
blandning av vätska och gas.

För industriellt bruk är det lämpligt att
”undvika atomerna” och välja ett makrosko-
piskt betraktelsesätt.

Konvektiv värmeöverföring påverkas av
två fenomen; dels värmeledning i fluiden,
dels rörelser hos fluiden från ett område till
ett annat. Strålning är slutligen energi-
transport med elektromagnetiska vågor.

Aluminium (duraluminium)     160 W/m K
Aluminium (grundämne)      220
Stål (0.85 % C)                      45
Järn (grundämne)                    84
Rostfritt stål (18%Cr,8%Ni)      15
Glas (vanligt fönsterglas) 0.93
Furu i fiberriktning 0.35
Furu vinkelrätt fiberriktning 0.14
Glasull (standarddensitet) 0.035
Naturkork 0.11
För värmeledningen i luft och vatten gäller vid
normalt lufttryck och olika temperaturer:
Luft (20°C) 0.025 W/m K
Luft (100°C) 0.032
Luft (300°C) 0.045
Vatten (20°C) 0.60
Vatten (60°C) 0.66
Vatten (100°C) 0.68

Värmekonduktivitet
för olika material
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Värmekonduktiviteten varierar normalt med
temperaturen. För vissa material och inom
begränsade temperaturområden kan man i
många fall betrakta värmekonduktiviteten
som konstant. Notera att värmekondukti-
viteten är olika hos grundämnet och dess
legeringar (Se tabellen).

Grundämnet aluminium har exempelvis
värmekonduktiviteten 220 W/m K men för
legeringen duraluminium gäller 160 W/m K.
Samma förhållande gäller för de flesta äm-
nen och deras legeringar, exempelvis rent
järn och stål.

Man kan också notera att i glasull (λ=
0.035 W/m K) är det luften (λ= 0.025 W/m K)
och inte glasfibrerna (λ=0.93 W/m K) som
åstadkommer det låga värdet på värmekon-
duktiviteten och därmed gör glasull lämpad
som isolermaterial.

Förutom värmeledning i den inneslutna
luften och i glasfibrerna sker en viss värme-
transport genom konvektion och strålning.
Konvektionens inverkan avtar starkt vid
ökande packningstäthet och detta gäller även
strålningen.

Figur 1. Värmeflödet mellan plattorna kan beräknas
med ekvation 3.

Ta ledningen  över
värmeöverföringen

Värmeöverföring (2)
Det här är andra avsnittet i en artikelse-
rie om värmeöverföring, den enskilt vik-
tigaste faktorn bakom säker och nog-
grann temperaturmätning. Författare är
Dan Loyd, professor i mekanisk värme-
teori och strömningslära vid Linköpings
tekniska högskola.

Figur 2. Temperaturfördelningen i materialet mellan
värmekällan och värmesänka kan beräknas med
ekvation 2.
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