Jordad
MANTELTERMOELEMENT
som stö
tera manteltermoelement rätt har
svarstid än d
–
PRAKTISKA
RÅD
OCH
FELSÖKNING,
DEL
1
ermoelement - manteltermoens metallis

är mycket
vanligatermoelement
på markna-- manteltermoelement – är mycket vanliga på marknaden. Härvarvid värme
Kapslade
följer
om böj- och klämbarhet, mätpunktsutföranden och isolationsegen- Genom j
a praktiska
rådpraktiska
om böj-rådoch
skaper samt vanliga benämningar kring denna temperaturgivare. I nästa nummer av
t, mätpunktsutföranden
ochi ”del 2” läsa om någraRadie
för avbrott v
PentronicNytt kan du
av de vanligaste felkällorna vid mätningar
Diameter
egenskaper
vanliga bemed samt
manteltermoelement.
på någrahar
hu
svar
kring denna
temperaturgivare
spänningar s
Manteltermoelement byggs upp
Figur
2:
Krökningsradien
ska
vara
större
än
moelement
- manteltermoenst
om att läsa
av såföljande.
kallat
mantelmaterial, som i
mantel och
dubbla manteldiametern. Exempel: Ø 3 mm manengelskspråkig litteratur också kal�Ytterliga
mycket lasvanliga
påMImarknavarv
MI-kabel där
står för mineral
tel ska böjas över minst Ø 12 mm rundmaterial.
Därmed
förstår
man
att
moelement
byggs
upp
av
så
kallat
mätpunkt är
aktiskainsulated.
råd
om
böjdet
rör sig
om en
kabeloch
med ledare
erial, som
engelskspråkig
littesomi åtskiljs
mekaniskt och eleklan mätpunk
Radie
mätpunktsutföranden
och
för a
triskt av ett mineral som oftast är
åenskaper
kallas MI-kabel
där
MI
står
för
sionerna
kan
vara
att
forma
givarkröken
förment
mäter
magnesiumoxid,
MgO, (magnesia).
Diameter
samtförstår
vanliga
be-att siktigt med fingrarna.
på
n
Då magnesiumoxiden
är
fuktkänsulated. Därmed
man
ihåg
att
mån
lig måste
alla öppna kabeländar
ng
temperaturgivare
späl
Figur 2:Den
Krökningsradien
ska vara
större än dubbla
manteldiametern.
Exempel:tillräckligt
Ø3
omdenna
en snabbt
kabel
med eller
ledare
som
homogena
strukturen
medger
också
förslutas
förvaras
i
mmFigur
mantel ska
böjas
över
minst
Ø
12
mm
rundmaterial.
2: Krökningsradien ska vara större än
ugnsvärme.
I annat fall försämras
att läsa
följande.
man
kaniskt
och
elektriskt
av ett mineattdubbla
trycktäta
genomföringarExempel:
med stålkonor
differensmät
isolationen med mätfel som följd.
manteldiametern.
Ø 3 mm manYtterhöljet – manteln
består av
utan med sådanaomkoppland
kan
magnesiumoxiden
mycket
st är magnesiumoxid,
MgO,– (magkan
användas
för
att
låsaØplastmaterial
instickslängden
tel ska
böjasbliröver
minst
12 mm rundmaterial.
stål, som anpassats för att reagera
man ändra instickslängden efter
hårt packad då utgångsmatemagnesiumoxiden
ärav
fuktkänslig
vid dras
mätning
genom
en vägg.hand.
VidPlastkonor
åtdragning
ement byggs
upp
såisolering.
kallat rialet
mittrar löser
mät
minimalt med
trådar
och
reducerar dock
ned till önskad
ytterLegeringen
Inconel
är
vanlig
för
trycktåligheten
drastiskt.
Se
figur
3.
diameter.
Bockning
skarpa
snabbt
förspressas
konanöver
fast
vid manteln. Det gör inte
Exponer
l,öppna
som kabeländar
i engelskspråkig
lan m
termoelementtyperna
K och litteN. Den
kanter är förbjuden. Fabrikanterna
engelska
benämningen
metal sheaOLIKA sådana
MÄTPUNKTER
örvaras
i ugnsvärme.
I annat
fall
rukar ange
att man får bocka så
konor
i plastmaterial
med
kan förbör baramen
anv
allas
MI-kabel
där MI
står
för blänge
sionerna
kan varautan
att forma
givarkröken
thed thermocouple avser mantelterSammanfogningen av trådarna och
krökningsradien är större
solationen
med förstår
mätfel som
man
instickslängden
efter avhand.
högst priorit
moelement.
förslutningen
mätspetsen kan
dubblaändra
manteldiametern.
Se
ted.
Därmed
manföljd.
att än
siktigt
med
fingrarna.
ihåg
Normalt
saluförs
manteltermoutföras
på
i
princip
tre
olika
sätt
figur
2.
Ett
gott
råd
för
de

k
lenare
ljet – manteln
–
består
av
stål,
Plastkonor
reducerar
dock
trycktåligheten
exempelvis
m
elementen
i de metriska
diameenligt figur 4
A-C: isolerad,
jordad
dimensionerna
kan
vara att
msatsenförkabel
med
ledare
som
Den
homogena
strukturen
medger
också
tillrä
att
reagera
med
drastiskt.
Seförsiktigt
figur 3.med
trarna
1,0 - 1,5 minimalt
- 2,0 - 3,0 - 4,5
- 6,0
och exponerad mätpunkt. Vad man
forma
givarkröken
Synpunkter
millimeter
även om
andra
mått
är
väljer beror
på vilkastålkonor
egenskaper
fingrarna.
skt
och
elektriskt
av
ett
mineatt
trycktäta
genomföringar
med
diffe
isolering.fulltLegeringen
är
möjliga. Vanliga Inconel
dimensioner
som prioriteras.
Den homogena strukturen
hans.weneg
r magnesiumoxid,
(magkanockså
användas
instickslängden
på trådarna är caMgO,
20%
av
mantelns
Isolerad
mätpunkt (Isolated
medger
att trycktäta för att låsa
omk
termoelementtyperna
K
och
N.
ytterdiameter. Tjockleken på manjunction) är den säkraste konstrukgenomföringar med stålkonor kan
gnesiumoxiden
ärsigfuktkänslig
vid mätning
genom en tionen
vägg.
Vidaspekter.
åtdragning
ka benämningen
metal
sheathed
mitt
teln brukar röra
kring
10% av
ur flera
Mekaniskt
användas
för att låsa instickslängytterdiametern. Se figur 1.
är trådar och mantel åtskilda –
den vid mätning genom en vägg.
ple
manteltermoelement.
pnaavser
kabeländar
snabbt förs- Vidpressas
konan
fast
gör– varför
inte
jordade relativtDet
manteln
åtdragning pressas
konan
fastvid omanteln.
KRÖKA
MED FÖRSTÅND
olika längdutvidgning hos dessa
manteln. Det gör inte konor i
t saluförs
manteltermoelementen
aras
i ugnsvärme.
I annat fall vidkonor
i plastmaterial utan
med sådana kan
bör
Då mantelmaterialet räknas som
a diametrarna
1,0
- 1,5
- 2,0
- 3,0
kabel
anar
man
att det
är böjligt,
ationen
med
mätfel
som
följd.
man ändra instickslängden efter hand.
hög
v

ilket
också
är
fallet
eftersom
millimeter även om andra mått är
– manteln – består
av stål,
Plastkonor reducerar dock trycktåligheten
exem
ø 0,2 D
. Vans för att 0,1D
reagera minimalt med
drastiskt. Se figur 3.
sioner
Syn
3. En trycktät genomföring kan underlätta
lering.
är ca Legeringen Inconel är Figur
monteringen av givare. Pentronics genomförhan
moelementtyperna
K och N. ingar består av kropp, kona, och i vissa fall tryckntelns
eter.
benämningen
metal sheathed bussning samt överfallsmutter som ger klämkraft.
navser
på manteltermoelement.
rukar manteltermoelementen
aluförs
A
Olika mätpunkter
kring
iametrarna
1,0
1,5
2,0
3,0
Sammanfogningen av trådarna och försluttterdiaøD
Figur 4. Princi
meter
även
om
andra
mått
är
Figur
3. En trycktät
genomföring kankan
underlätta
monteringen
av givare. Pentronics
ningen
av
mätspetsen
utföras
på
i
princip
figur 1. Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
av mätpunktsk
genomföringar består av kropp, kona, och i vissa fall tryckbussning samt överø 0,2 ärD ungefärliga.
npunkt, B: Jord
Måttens relationer
fallsmutter
ger enligt
klämkraft.figur 4 A-C: Isolerad, jordad
tre olikasomsätt
Figur 1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
punkt.
ner Måttens
0,1D relationer är ungefärliga
och exponerad mätpunkt. Vad man väljer be-

era manteltermoelement rätt

Figur 3. En trycktät genomföring kan underlätta

ätta
örryckmkraft.

örslutrincip
ordad
er be.
ction)
a asel åtvarför
e ger
isoleggrar
märre
ällen.

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se

Kursen Spårbar temperaturmätning 1

Jag vill ha mer information om:

Kryssa i anmälan till önskad kurs.

....
....
...
....
.....

13-14 oktober 2004
10-11 november 2004
.......
Kursen Spårbar temperaturmätning 2

Tvåpoligt omkopplande loggrar
eller isolerande transmittrar löser
problemen.
Exponerad mätpunkt (Exposed
junction) bör bara användas då kort
svarstid är allra högst prioriterat,
exempelvis
vid mätningar
i luftC
A
B
flöden. Anledningen är att försegFigur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
lingen
begränsar temperaturnivån
av mätpunktskonstruktioner:
A: Isolerad mätpunkt,att
B: Jordad
mätpunkt,
Exponerad
mätoch
den är
känsligC:för
mekaniska
punkt.
påfrestningar.


jordad mätpunkt
är den elektriska
Olika mätpunkter
kontakten
mellanav
mätpunkterna
då
Sammanfogningen
trådarna och försluttvå
elleravflera
termoelement
ningen
mätspetsen
kan utförasmäter
på i princip
på
anläggning.
ihåg
tresamma
olika sätt enligt
figur 4 A-C:Kom
Isolerad,
jordad
ochmånga
exponerad
mätpunkt.
Vad man
väljer beatt
vätskor
inklusive
vatten
på vilka egenskaper
ärrortillräckligt
ledandesom
för prioriteras.
att omöjligmätpunkt (Isolated
junction)
göraIsolerad
differensmätning
inom vätskan.
är den säkraste konstruktionen ur flera aspekter. Mekaniskt är trådar och mantel åtskilda – ojordade relativt manteln – varför
olika längdutvidgning hos dessa inte ger
problematiska spänningar. Elektrisk isolering är nödvändig vid mätning med loggrar
utan tvåpolig omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader mellan olika mätställen.
(Se tabell 1 samt StoPextra 4-02)

Synpunkter på artikeln är välkomna till
hans.wenegard@pentronic.se

Mantel Ø, mm
(enkelt termoelement)

Provspänning,
Vdc

Isolationskrav,
MΩ

D ≤ 0,8

1

> 20

0,8 < D ≤ 1,5

100

> 1000

D > 1,5

500

> 1000

Tabell 1.1.Pentronics
isolationskrav
vid leveransTabell
Pentronics
isolationskrav
provning av tillverkade enkla manteltermoelevid
mentleveransprovning
vid rumstemperatur. av
Vid tillverkade
högre temperaturer, frånmanteltermoelement
800 -1000°C, försämras isolationen
enkla
vid rums
drastiskt.
temperatur.
Vid högre temperaturer,


differensmätning inom vätskan. Tvåpoligt
omkopplande loggrar eller isolerande transmittrar löser problemen.
Exponerad mätpunkt
(Exposed junction)
en risk för avbrott vid snabba tembör bara användas då peraturcyklingar
kort
ärkanhundratal
allra
på några
Figur 3. Ensvarstid
trycktät genomföring
underlätta
monteringen
av givare.
genomförgrader.
Orsaken
ärPentronics
de spänningar
ingar
består av
kropp, kona,
och i vissavid
fall tryckhögst prioriterat, vilketsom
kan
vara
fallet
olika
längdutvidgning
hosklämkraft.
manbussning
samt
överfallsmutter som ger
tel och trådar ger upphov till.
exempelvis mätningar påYtterligare
luftflöden.
begränsningar med

trådar och isolering. Legeringen Inconel är
vanlig för termoelementtyperna K och N.
Den engelska benämningen metal sheathed
thermocouple avser manteltermoelement.
Normalt saluförs manteltermoelementen
i de metriska diametrarna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
- 4,5 - 6,0 millimeter även om andra mått är
ø 0,2 D
fulltger
möjliga.
Vaninte
problematiska
spänningar.
liga dimensioner
Elektrisk
isolering 0,1D
är nödvändig vid
på trådarna är ca
mätning med loggrar utan tvåpo20% av mantelns
ligytterdiameter.
omkoppling liksom vid smärre
potentialskillnader
mellan olika
Tjockleken på
mätställen.
Se tabell 1.
manteln brukar
Jordad
(Grounded
röra
sig mätpunkt
kring
junction)
som största argument
10% av har
ytterdiaøD
något
snabbare
metern.
Se figur 1.svarstid än den isolerade genom
mätpunktens
metalFigur
1. Tvärsnitt av mantelmaterial.
liska direktkontakt
med
manteln
varMåttens
relationer
är ungefärliga
vid värmeöverföringen underlättas.
Kröka
med förstånd
Genom
jordningen
introduceras
Då mantelmaterialet räknas som kabel anar
man att det är böjligt, vilket också är fallet
eftersom magnesiumoxiden blir mycket hårt
packad då utgångsmaterialet dras ned till
önskad ytterdiameter. Bockning över skarpa
kanter är förbjuden. Fabrikanterna brukar
ange att man får bocka så länge krökningsradien är större än dubbla manteldiametern.
Se figur 2. Ett gott råd för de klenare dimen-



konor
gden
gning
ör inte
a kan
hand.
heten

från 800 -1000°C, försämras isolationen
Jag drastiskt.
vill ha:
.......
Temperaturhandboken (Katalog)
Gratis prenumeration av StoPextra
Ring mig om företagsförlagd kurs

23-25 november 2004
Namn ...............................................................................................................
Företag ............................................................................................................

A

C

B

Adress .............................................................................................................
Postnr ................................................. Ort ......................................................

Figur Telefon
4. Principiella
skillnader mellan olika typer
mätpunktskonstruktioner:
...............................................
Faxav
.....................................................
A: Isolerad mätpunkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mätpunkt.
E-post .............................................................................................................

Figur 4. Principiella skillnader mellan olika typer
av mätpunktskonstruktioner: A: Isolerad mätpunkt, B: Jordad mätpunkt, C: Exponerad mätpunkt.
Mantel Ø, mm
(enkelt termoelement)

Provspänning,
Vdc

Isolationskrav,
MΩ

D ≤ 0,8

1

> 20

0,8 < D ≤ 1,5

100

> 1000

D > 1,5

500

> 1000

Tabell 1. Pentronics isolationskrav vid leveransprovning av tillverkade enkla manteltermoelement vid rumstemperatur. Vid högre temperaturer, från 800 -1000°C, försämras isolationen
drastiskt.
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