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En tub med termoelement
ökar produktionen av formalin

förlänger livslängden på katalysatorn.
Den tekniskt kunnige invänder att en ka
talysator deltar i processen utan att själv
förbrukas. Vad som händer är att katalysatorn
faller samman och slutar fungera. När det
sker, skickas den tillbaka till Perstorp för
återvinning av molybden och tillverkning av
nya pastiller.
– Det finns andra metoder med silver
som katalysator. Perstorps nisch är större
anläggningar med högt utbyte och låg en
ergiförbrukning med minimala utsläpp. Det
innebär att temperaturmätningen är väsentlig
för oss, förklarar Ronny Lindström.

Ingen tid för stopp

Ronny Lindström t v och Ronnie Ljungbäck framför en anläggning som producerar formalin.

För de flesta är formalin ett minne från
skoltiden, av grodor och annat konserverat i glasburkar. Men formalin är en viktig
råvara för allt från färg till bilkomponenter
och i processen spelar temperaturmätning
en viktig roll.
Perstorpskoncernen är världsledande på
formalin och produkter nedströms, som
förädlingen kallas. Problemet är att formalin
bara kan transporteras korta sträckor.
– När vätskan svalnar börjar den poly
merisera, förklarar Ronnie Ljungbäck som
är regionkundansvarig och kemiingenjör på
Perstorp Formox.
Transportproblemet har två lösningar.
Det ena är att Perstorp har egen förädling
i anslutning till formalinfabrikerna, fem till
antalet, i skånska Perstorp. Den andra är
export av hela fabriker.
– Vi har fram till idag levererat drygt 110
fabriker över hela världen, berättar Ronny
Lindström som är projektingenjör och arbetar
med de exporterade projekten.

Förvandling med katalys

Formalintillverkningen har sitt ursprung i
torrdestillation av bokved, som lade grunden
för Perstorp för 125 år sedan. En av de första
produkterna var ättika. Formalintillverkningen
firar i år 100- årsjubileum och ledde vidare
till den första plasttillverkningen i Sverige, till
Perstorpsplattan och laminatgolvet. Bland
mycket annat.
Formalinprocessen har med åren

finslipats in i minsta detalj. Förenklat går
framställningen till så här. Råvaran är metanol
som framställs av naturgas, trä eller kol. Luft
och metanol skickas in i tusentals ståltuber
fyllda med katalysator, pastiller av järn och
molybden, och i reaktionen bildas formalin.

I formalinfabriken sticks alla multituber in på
samma ställe för att slingra sig fram till res
pektive tub. På utsidan syns bara ett ormbo
av anslutningsledningar. Det räcker med en
kort blick för att inse att givarna måste vara
av hög kvalitet. Byte görs med fördel när det
finns gott om tid vid planerade driftstopp.
De fem formalinfabrikerna på Perstorp
körs av två personer per skift.
Med dagens orderläge behövs varje
droppe som bindemedel i lim och färg, som
råvara till olika plaster och mycket annat. Ett
exempel på slutprodukt är POM, en plast som
används till stötfångare på bilar och istället för
metall i maskindelar. I varje byggnad, i varje
bil över hela världen finns material som har
sitt ursprung i formalin.

Mäter med multituber

Antalet tuber varierar med storleken på fab
riken. Den vanligaste varianten har 17 000
tuber. I sju av dessa finns specialutvecklade
temperaturgivare.
– Givarna kallas multituber och utveck
lades för drygt 20 år sedan av Perstorp och
Pentronic, säger Ronny Lindström. Multitu
ben tillhör de mer avancerade givarna som
Pentronic tillverkar och är sex meter lång
och bara 4,5 mm i diameter. Den får inte
vara tjockare för då blir tryckfallet i reaktor
tuben för stort. Det uppseendeväckande är
att multituben innehåller nio termoelement
med mätpunkterna fördelade utefter yttersta
metern av spetsen.
– Tidigare användes ett termoelement
som drogs upp och ned i tuben för att kart
lägga temperaturen på olika nivåer, säger
Ronnie Ljungbäck.

Ökar utbytet

Tack vare multituben har den manuella han
teringen försvunnit och processdatorerna
matas med en temperaturprofil, som visar
om och var den katalytiska processen sker.
Med profilens hjälp kan processen styras med
stor precision, vilket i sin tur ökar utbytet och

Här samlas kablaget från de sju Ø 4,5 mm
multituberna som innehåller nio termoelement
vardera. Med temperaturprofilens hjälp kan
processen styras för ökat formalinutbyte och
ökad livslängd på katalysatorn.

Ackrediterad
kalibrering
Bilagan presenterar Pentronics ackre
diterade temperaturlaboratorium och
kundnyttan av detta. Även de senaste
ackrediteringsgränserna finns tabel
lerade.

Ursäkta bygglarmet
Under hela våren har samtalen med Pentronic blivit störda av hammarslag och
borrmaskiner.
– Ibland undrar man om kunderna hör
oss, säger Jonas Bertilsson, en av dem
som kunderna har regelbunden kontakt
med.
Bullret beror på att Pentronic bygger om
och till sitt kontor. Fastigheten i Verkebäck
söder om Västervik är inklämd mellan vä
gen och havet. Det går inte att bygga ut åt
något håll. Därför sker volymproduktionen i
Västerviksfabriken.
– Enda möjligheten att expandera kon
toret är att växa inom befintliga ytterväggar,
säger Jonas.
Det är precis vad som har skett under
våren. Hela försäljningsavdelningen har fått
renoverade lokaler, samtidigt som personalen

Ny mätbrygga för
de mest krävande
MicroK från Isotech är en nyhet för dem
som ställer extra höga mätosäkerhetskrav.
Det är en mätbrygga som tillverkaren
försynt kallar precisionstermometer.
Mätosäkerheten är verkligen låg, ned till
0,4 ppm ohm.
MicroK ersätter Isotechs tidigare toppmodell
TTI 2. Den finns i två versioner, microK 400 och
800. Skillnaden är mätosäkerheten. Med en Pt
25 referenstermometer ligger 400-modellen
inom ±0,0004 °C över hela intervallet -190 till
960 °C som motsvarar fixpunkterna argon till
silver. 800-modellen har i princip dubblerad
mätosäkerhet.
Förutom det minimala felbidraget är
bryggorna flexibla och användarvänliga. De
har tre ingångar och hanterar såväl resistans
termometrar och termistorer som termoele
ment av alla typer, inklusive guld/platina. En
förväntad framtida scanner möjliggör då ett
minilabb med mätbryggan MicroK för de tre
ovannämnda givartyperna.
Instrumentet är samtidigt enkelt att sköta.
Det är i långa stycken självinstruerande och
styrs via en tryckkänslig färgskärm, vilket
minimerar glapp och andra brytarfel som
annars är vanliga irritationskällor. Mätdata kan
samlas i ett USB-minne för vidare bearbetning
i en kontors-PC.

Isotec MicroK, en mångsidig mätbrygga med
mycket bra prestanda.

arbetat mitt bland
snickare och elektri
ker. Ombyggnaden
är klar innan se
mestern med plats
för en nödvändig
expansion av säljoch teknikfunktion
erna.
I höst fortsätter
ombyggnaden av
administrationens
lokaler. En och an
nan borrmaskin
kommer säkert att
höras i bakgrunden
fram till årets slut,
men inte lika öron
bedövande som det
varit under våren.

– Det här är orsaken till att det bullrar i telefonen, säger Jonas Bertilsson. Vi hoppas att kunderna hör vad vi säger trots ljudet av tigersågar och borrmaskiner.

Goda erfarenheter
av små fixpunktsceller
Pentronic har levererat ett komplett
kalibreringslaboratorium för temperatur
inklusive utbildning till Tyskland.
Det unika är att laboratoriet uteslutande
använder blockugnar med små fixpunkts
celler.
– Cellerna fungerar lika bra som väntat,
säger Jonas Bertilsson.
Blockugnar förknippas med kalibrering i
fält med reducerade krav på mätosäkerhet.
Fördelen med ugnarna är att de kostar mindre
och är enklare att sköta än konventionell
utrustning.
Isotech lanserade för några år sedan
särskilda insatser och små fixpunktsceller till
sina blockkalibratorer. På det här sättet får
man en dramatisk förbättring av stabilitet och
mätosäkerhet. Isotech har idag ett komplett
sortiment av metallceller, från kvicksilver

till koppar. Tanken är att man kompletterar
blockkalibratorn med en fixpunkt för en
särskilt kritisk temperatur.
Det tyska laboratoriet har investerat
i ett större antal fixpunkter. Erfarenheten
är att cellerna väl uppfyller tillverkarens
specifikationer. Självklart är stabilitet och
mätosäkerhet inte nere i de nivåer som går att
uppnå med fullstora celler och ugnar, men de
är ett intressant alternativ till bad och ugnar
för jämförelsekalibrering.

Små fixpunktsceller: överst, smältpunkten för
Gallium och trippelpunkten för vatten.

Terrorister skapar problem
för kalibreringsutrustning
Nya säkerhetsregler har gjort det närmast
omöjligt att transportera fixpunkter,
referensgivare och annan kalibreringsutrustning från tillverkaren Isotech i
Storbritannien.
Isotech har löst problemet med emballage som klarar flygfrakt.
Fixpunktsceller och referensgivare är sköra
tingestar som hittills hämtats på fabriken
av Pentronics personal eller av kunden.
Utrustningen har fraktats som handbagage
på flyget.
Striktare säkerhetsregler sätter stopp för
kalibreringsutrustning i handbagaget. En trip

pelpunktscell för vatten innehåller vätska, en
fixpunktscell som består av ett massivt metall
stycke i en glascylinder får alla varningslampor
att blinka i säkerhetskontrollen.
Det här har ställt till problem för Pentronic
som hämtade hem den senaste sändningen
från Isotech med bil och färja i höstas. Nu har
förbindelsen från Göteborg upphört.
Att checka in utrustningen eller skicka
den som flygfrakt vore lika begåvat som att
tappa den i golvet.
Därför har Isotech utvecklat ett nytt
emballage bestående av stabil trälåda med
skyddande inredning. Provsändningar visar att
utrustningen på så sätt klarar flygfrakt.

Våt givare trög?
FRÅGA: Vi mäter temperaturen på avgaserna
från en gaseldad ugn, som vi endast använder
under dagtid. Det kapslade termoelementet
har monterats så att vi kan mäta temperaturen
alldeles innan avgaserna går ut i fria luften.
Avgastemperaturen är ganska konstant när
ugnen är i drift. Det verkar konstigt nog som
om svarstiden skulle vara längre på morgonen
än senare under dagen. Kan det verkligen
vara så eller är det kanske bara något som
vi inbillar oss?
				
Nils L
SVAR: Den längre svarstiden på morgonen kan
ha flera tekniska orsaker. Det kan naturligtvis
också vara som det står i frågan – man upplever
att svarstiden är längre på morgonen även om
så inte är fallet. Det senare kan lätt kontrolleras
genom att man systematiskt mäter upp svars
tiden vid olika tidpunkter under dagen.
En tänkbar teknisk orsak skulle kunna vara
att givaren har blivit fuktig under natten. Den
längre svarstiden skulle i detta fall bero på att
fukten måste förångas och detta tar en viss tid.

Förångningen kräver värme och värmen tas från
avgaserna och i någon mån från det kapslade
termoelementet. Så länge som förångningen
pågår mäter inte termoelementet den önskade
avgastemperaturen och detta kan uppfattas
som en förlängning av svarstiden. Hur stor
denna typ av svarstidsförlängningen blir, beror
av förhållandena i det aktuella fallet. Så snart
fukten har försvunnit från givaren, får man den
normala svarstiden för mätsystemet.

Kylda drycker

Förångning av vatten kräver värme och detta
termodynamiska fenomen är en nackdel vid
den aktuella temperaturmätningen. Fenomenet
har också en positiv sida, som man kan utnyttja
för att kyla drycker en varm sommardag. De
flaskor som man vill kyla sveps in i till exem
pel en handduk och sedan ser man till att
handduken hela tiden hålls fuktig. Värme till
förångningen tas dels från omgivningen, dels
från flaskorna som man vill kyla.
Vattenånga

Noggranna IRpyrometrar för
små utrymmen

Heitronics IR-pyrometerserie CT08/CT09
är avsedd för mätning i små utrymmen
och innehåller lins, detektor och elektro
nik komplett i samma cylindriska enhet
av rostfritt stål. Måtten är Ø M30 x1,5
med längd 154 mm exklusive kontakt.
Totala mätområdet är -30 till 500/900 °C
med minsta mätområde 50 °C. Tillåten
omgivningstemperatur är -25 till 70 °C
men för svårare miljö, upp till 300 °C,
finns skyddande kylmantel.
All konfigurering sker via RS232interface genom signalutgången. Olika
linser kan väljas och minsta mätyta är
Ø 1 mm. Pyrometrarna karaktäriseras
av utmärkt stabilitet, hög upplösning
och kort svarstid. De nya pyrometrarna
är tänkta att ersätta de äldre KT11 och
KT12 och kan använda samma instal
lationsdetaljer som dessa.

Värme

Fuktig
handduk
Flaskor

Förångningen av vattnet i den fuktiga handduken
kräver värme som delvis tas från flaskorna.
Förångningen av fukten på givaren kräver värme
vilket stör mätningen.

Har du synpunkter eller frågor kontakta professor
Dan Loyd, LiTH, på E-post: danlo@ikp.liu.se

Kalibrering hos kunden
under ackreditering
Behöver du spårbarhet under ackreditering
ända in i din process? Pentronics kalibre
ringslaboratorium är en av de få som erbjuder
den tjänsten, som även kallas fältkalibrering.
Det är en växande del av laboratoriets
verksamhet som innebär att kunderna kan
skärpa toleranserna i sina egna mätningar
betydligt.
– Under goda förhållanden kan vi i fält
komma ned i en mätosäkerhet på ±0,2 °C,
säger laboratoriets chef Lars Grönlund.
Mätosäkerheten beräknas från fall till
fall. Det egna laboratoriet är avskärmat från
omgivande störningar och har ett kontrollerat
klimat. I fält tillkommer ett antal faktorer som
tillförs felbudgeten. Men samma felkällor
påverkar även den vanliga mätningen.
Dessutom innebär en kalibrering på plats,
att man slipper ett antal steg mellan det
ackrediterade laboratoriet och den aktuella

processen. Resultatet blir
en snävare total mätosä
kerhet. Det finns flera skäl
att välja kalibrering på plats.
Ett vanligt fall är start av en ny process för
att fastställa mätsystemets funktion. Utifrån
denna första kalibrering blir det lättare att
följa upp med egna kontroller. Ett annat är
när myndigheter eller kunder kräver ackre
diterade bevis för att mätningen ligger inom
vissa toleranser, t ex för en certifiering. I båda
fallen är det både smidigare och bättre att
laboratoriets utrustning och personal gör
jobbet på plats.
– Ackreditering tillåter att vi utför allt
i fält som vi gör i laboratoriet, säger Lars
Grönlund. Däremot kan det av praktiska och
ekonomiska skäl vara mindre lämpligt att
flytta ut en fixpunktsugn och liknande. Ofta
blir uppdragen en kombination av mätningar

Termoelement
för ytmätning

Pentronic har utökat givarprogrammet
med självhäftande termoelement för
yttemperaturmätning. Den självhäftande
mätdelen består av nominellt 0,025 mm
tunn termoelementtråd av typ K som är
isolerad av två mjuka plattor av polyimid
film. Maxtemperaturen är 175 °C för
häftmassan och därmed giva
ren. Givaren är försedd med
2 meter glasfiberisolerad
kabel som avslutas med
en miniatyr hankontakt
för exempelvis hand
hållna indikatorer.
Då givaren
innehåller liten
massa blir svars
tiden mycket kort, i
gynnsamma fall kring någon
sekund.
i fält och kompletteringar i laboratoriet.
Den slutliga mätosäkerheten vid fältkalibre
ring beror på förhållandena på platsen. Men en
sak är säker, slutresultatet blir bättre än med
andra metoder.

b)
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Tilledare

Platinaskikt täckt av glas
Motståndsslinga

Platta av aluminiumoxid

Figur 1. a) Trådlindat Pt100 mätelement med
80% fri tråd är den stabilaste industriella temperaturgivaren. b) Filmelementet har ett mönster
i ett påångat platinaskikt som resistans. Det
kompakta formatet kan ge större egenuppvärmning än trådlindade element.

Termoelementet behöver ingen mätström utan
genererar självt en spänning som är hyggligt
proportionell mot temperaturskillnaden mellan
mätpunkt och referensställe. Känsligheten är i
storleksordningen 40 µV per grad för de oädla
typerna. Typ K, som är vanligast, består i hu
vudsak av trådarna nickel-krom mot nickel-alu
minium, som förenas i mätspetsen och ansluts
till indikatorn (voltmeter) i referenspunkten. Se
figur 3. Pt100-givaren kräver tillförd effekt, t ex
1 mA x 140 ohm som ger 0,14 mW vid 100 °C
medan termoelementet ger 4 mV över kanske
10 Mohm ingångsresistans som är noll effekt i
sammanhanget. Pt100-givare kan alltså genom
sin egenuppvärmning mäta för hög temperatur
i kritiska miljöer som stillastående luft eller inuti
isoleringar.
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(Positiv toleransgränsför
termoelement typ K och N
enligt IEC 60584 klass1)
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Termoelementet stryktåligt

Termoelementets bästa egenskap är robusthet.
Metallmantlad kabel med kompakterad mag
nesiumoxid som omger trådarna är mycket
Temperaturindikator

Figur 3. Enkel termoelementkrets med mätpunkt
Tmät och referensställe Tref. Referensstället hålls
normalt i 0 °C eller mäts upp och kompenseras
för.

Jag vill ha mer information om:
Små fixpunktsceller
Ytmätande termoelement
Kompakt IR-pyrometer
Kalibrering hos kund
Mätbrygga MicroK

Figur 4. Toleranser för termoelement K och N
enligt IEC 60751 klass 1 och 2. Jämför figur 2.
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De flesta oädla termoelement och Pt100 kan
dimensioneras för temperaturer från -200 upp
till 500 - 600 °C. Termoelement, som typ K och
N, kan mäta ännu högre, upp till 1200 °C. Här
ska vi ägna oss åt det vanligaste området, säg
-50 till 500 °C.
Pt100 är en resistiv givare vars elektriska
resistans ökar med temperaturen från 100
ohm vid 0 °C med ungefär 0,4 ohm per grad.
Resistansen består av en platinatråd (tråd
motstånd) eller en sammanhängande slinga
i ett platinaskikt (filmmotstånd). För att mäta
resistansen krävs en känd ström, vanligen
inom 0,2 - 1 mA, och en voltmeter. Se figur
1a och b.

tålig mot mekaniska krafter, vibrationer
samt är fuktsäker. Vanliga diametrar
finns från 0,5 till 8 mm, där de grövsta
naturligtvis är starkast. De tunnare är
2
1.45
1.3
mycket lättarbetade och kan böjas med
TempKlass A
0.55
område °C fingerkraft för anpassning till mätobjektet.
Kabeltypen kan jämföras med ståltråd.
500
1000
-200
850
650
Skarpa veck eller upprepad böjning ger
avbrott. Mätpunkten är ihopsvetsade
-2
Klass B
trådar och tillsammans med det plastiska
Minimum vid 0°C
beteendet hos kabeln utgör vibrationer
±0,15 resp. ±0,3°C
inget problem.
För Pt100 medför slag, stötar och
Figur 2. Toleranser för Pt100 enligt IEC 60751
vibrationer alltid orosmoment. Anledningen är
klass A och B. Observera att filmelement inte
uppfyller klass A över 300 °C. Streckad linje
att de bästa mätelementens stabilitetsegenska
motsvarar termoelement K och N klass 1.
per (noggrannhet) bygger på till större delen ej
fixerade trådvarv. Pt100 kan dock byggas in
Pt100 noggrann
på ett dämpande sätt upp till ca 130-200 °C.
Pt100-givarens paradgren är noggrannhet.
Alternativt kan termoelement användas. Pt100
Anledningen är att platina har välkända och
kan också byggas in i metallmantlad kabel med
förutsägbara egenskaper. Standarden IEC
nickelledare, normalt 3, 4,5 eller 6 mm diameter.
60751 sätter toleransgränser som är relativt
Kabeln är lika tät, tålig och vibrationsdämpande
stora. Se figur 2. Men trådlindade motstånd
som i fallet termoelement, medan Pt100-ele
som tillverkats med aningen för kort eller för
mentet har sin ömtålighet kvar.
lång tråd, består ändå av samma material och
med kalibrering blir mätegenskaperna lika bra
Varierande svarstider
oavsett ”offset-felet”. Årsdriften anges för de
Svarstiderna
för Pt100 och termoelement
delvis förankrade trådlindade typerna till bättre
beror
av
många
faktorer. Förutom de gemen
än 0,01 grad i snäll miljö. Termoelement däremot
samma som medium, strömningshastighet,
består av så många oädla materialslag förutom
infästningsanordningar, väggar m fl har Pt100
grundkomponenterna att de svårligen håller
ett mätelement som normalt måste kapslas
sig inom sina toleransgränser (IEC 60584-2,
in. En termoelementtråd kan vara mycket
se figur 4). För typ K gäller att under ca 200
tunn liksom en metallmantlad kabel. Alltså kan
grader blir mätfelet i storleksordningen ett par
termoelement fås med kort svarstid, medan
tiondels grader även om materialen kommer ur
Pt100 oftast har en tröskel i mätelementet som
en och samma tillverkningssats. Termoelemen
inte kan underskridas. Som så ofta är det den
tet genererar nämligen sin spänning längs hela
faktiska applikationen som slutgiltigt avgör om
sträckan mätpunkt till referensställe.
Pt100 eller termoelement passar bäst.
Tolerans °C
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Frågeställningen Pt100 eller termoelement
är vanlig i temperaturer under 500 °C. Båda
givartyperna har för- och nackdelar. Vi
ger här en kortfattad vägledning till valet
av givare.
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Pt100 eller termoelement, det är frågan
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