
Veel voorkomende fouten bij 
temperatuurmeting en hoe dit te voorkomen



Deviatie veroorzaakt door convectie
(warmte-uitwisseling met de omgeving)



Voorstelling Energy overdracht
warmte-uitwisseling van het proces met de omgeving 

Buiten kant flens 
wordt gekoeld door 
convectie.

De convectie heeft ook 
invloed op de binnen 
kant van de flens. 

Binnen kant  flens zal 
hierdoor niet gelijk zijn aan 
de process temperatuur.

Temperatuur gradient onstaat 
in de thermometer inclusief de 
sensor.

Uitgangspunten praktijkvoorbeeld:

➢ Stoom sterilisatie proces in een test 
installatie.

➢ Vraag is een contactthermometer 
met korte proces insteek lengte en 
een flensaansluiting.

➢ T proces circa 120 °C  



Eenvoudige weergave temperatuur gradiënt
in een contact thermometer (schematische voorstelling)



Eenvoudige weergave temperatuur gradiënt
in een contact thermometer (schematische voorstelling)



Wat te doen om warmte overdacht te minimaliseren



Invloed van de insteeklengte 



Afstand van temperatuursensoren t.o.v. de tip

iTHERM® QuickSens



Positionering temperatuursensoren in een contact thermometer



Wat is het effect van korte insteek lengtes met conventionele RTD?



Wat betekent dit voor een temperatuur meting ?

• 20-23 mm van het niet-gevoelige deel van de meetinzet moet in 
contact staan met het medium voor een nauwkeurige meting.

• De hoeveelheid van de afwijking verandert door het type sensor.
• Korte insteeklengte leidt tot afwijkingen.



Hoe de insteeklengtes te vergroten en deviatie te verlagen?

•De beste methode is een proces aansluiting onder 
een hoek te monteren.

• In een leidingsysteem met vooral kleine 
leidingen, gebruik een L-boog constructie dit 
geeft ruimte om een langere thermowell te 
plaatsen.

Opmerking: het vergroten van de insteeklengte zal effect hebben 
op de resonantiefrequentie van de contact thermometer, 
overweeg dan ook altijd eenTHERMOWELL BEREKENING

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1nsche_Wirbelstra%C3%9Fe



Thermowell constructie voor smalle pijp diameters.

• Thermowell TM411- barstock uit 1 stuk metaal
• Geen las naden en lege ruimtes, perfect reinigbaar
• Ontworpen voor dunne buizen, voor een maximaal 

insteeklengte.
• Geschikt voor hygienische applicaties

Inlas T- stuk Inlas hoek -stuk

3-5 k



Wat is de invloed van temperatuur sensor

• De grootte van de deviatie verandert door het type sensor.

• In de regel de temperatuur waarde die wordt afgegeven door de 

thermometer is zo goed als de temperatuur van het primaire element.

( v.b. RTD zoals een PT100)



Reactietijd temperatuurmeting 
contact thermometer + Thermowell

https://de.wikipedia.org/wiki/Mind the gap

https://de.wikipedia.org/wiki/Mind_the_gap


Poll
Vraag:

Wat is de dominate vertraging voor een normale RTD contact thermometer 
v.z.v. Thermowell.

Kiezen uit: 

1-De dikte van de thermowell

2-type sensor (wire wound of thin film)

3- andere oorzaak



Metingen en berekeningen hebben het mogelijk 
gemaakt de invloedfactoren te identificeren



Model van een RTD

1- stromend medium verwarmt de 
thermowell van buiten   uit. 
2- thermowell binnenoppervlak verwarmt de 
luchtspleet en buiten oppervlak van de 
meetinzet.
3- meetinzet metalen mantel verwarmt het 
keramisch poeder en de RTD-sensor



Resultaat van thermowell OD11/ID7 mm + 6mm Strongsens 
sensor inzet

• De invloed van de luchtspleet 
is overheersend

• Dit type thermowell heeft na 
genoeg weinig invloed.

• De RTD insert zelf, is ca.20% 
van de reactietijd



Oplossing voor snelle reactietijden  

Oplossingen:

• Verklein de luchtspleet

• Gebruik een snelle sensor zonder 
thermowell

E+H QuickSens® (sensor in de tip)

• Gebruik een snel reagerende thermowell 

De T63 tijd van een
6mm QuickSens zonder
thermowell is minder dan 1sec.



Promotie film Snel reagerende thermowell technologie

fast responding thermowell

https://www.youtube.com/watch?v=u26oaNmiuL8


Hoe nauwkeurig zijn thermokoppels



TC nauwkeurigheid Tolerantie klasse



Nauwkeurigheid van Thermocouples 

De norm voor een class 1 thermokoppel: +- 4K bij 1000 °C 
(acc. IEC 60584 of ASTM E230 lijkt op het eerste gezicht 
aanvaardbaar maar geldt alleen voor nieuwe draden

Maar beide normen hebben 
alleen betrekking op de 
leveringstoestand. 



Voorbeeld:
mogelijk fouten na 6 maanden in een plant

• thermokoppels kunnen gaan driften.
• Veelal geven ze lagere temperaturen aan dan de 

werkelijke waarden, dat kan erg gevaarlijk zijn.
• thermokoppels moeten regelmatig gekalibreerd en 

vervangen worden.

Na 6mnd, bij een proces temp ca.1000 °C, geeft een 
deviatie van 20 °C tot 60 °C .

*Thermoelement Praxis“ Laslo 
Körtevelyessy, Vulkan-Verlag Essen



Oplossing: periodieke Her- kalibratie  

• Als de kalibratie in 
orde was, maak 
periode X langer.

• Zo niet: bestel nieuwe 
en verkort periode X1. Thermokoppels 

geïnstalleerd in het proces 
voor periode XX

2. thermokoppels 
versturen naar een 
erkend ijklaboratorium 



Samenvatting

• Korte installatielengtes bij hoge mediatemperaturen in niet-geïsoleerde 
pijpleidingen kunnen leiden tot aanzienlijke meetfouten, door convectie 
warmte naar de omgeving

• Dit effect wordt versterkt door grote oppervlakken en massieve flenzen.
• Het gebruik van de E+H Quicksens® vermindert de meetfout bij kortelengtes
• Een gekalibreerde meetinzet is nog geen garantie tot een nauwkeurige 

temperatuur meting, inbouw situaties zorgen ervoor dat de thermometers 
onnauwkeurig meten.

• Hou rekening met de lucht spleet tussen sensoren en thermowell
• Thermokoppels bij hoge temperaturen gaan driften en worden 

onnauwkeurig.


