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Overzicht 

•  Toepassingen 

•  Geleidbaarheid in verschillende toepassingen 

•  Vergelijking van geleidbaarheid meetsystemen 



Toepassingen 
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Applicatie – Open koeltorens 
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• Door verdamping koelt het water (± 60 m3) 

• Verdampt water wordt vervangen door nieuw water 

• Mineralen blijven in het water achter  zout water  

• Middels geleidbaarheid meten we het indikken van het water ± 2500uS 

• Als na spuien een bepaalde  

geleidbaarheid bereikt is, ±2400uS 

is het water gedeeltelijk vervangen. 
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Applicatie – Ultra-puur water 
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• Met geleidbaarheid wordt de kwaliteit van ultrapuur water bepaald. 
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Applicatie – CIP-proces 
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• Systemen in de voedingsmiddelenindustrie worden met verschillende 

vloeistoffen gereinigd 

• Substanties (bijv. water, caustic soda, salpeterzuur, perazijnzuur etc.) 

worden opgeslagen in tanks voor uiteenlopende toepassingen 

• Het medium in de leiding wordt vastgesteld door geleidbaarheidsmeting 
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Applicatie – CIP-proces 
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• Zuren en logen dienen nauwkeurig bepaald te worden 

• Concentratie wordt  vastgelegd door het meten van de geleidbaarheid 

• JUMO CTI 500/750 biedt de functie concentration = f (conductivity) voor caustic 

soda en  salpeterzuur, ook kan er een eigen tabel gemaakt worden. 
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Applicatie – flessen reinigingsinstallatie 
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• Herbruikbare flessen worden in verschillende zones gereinigd in een 

speciale reiningsinstallatie (water – caustic soda oplossing – water)  

• Met geleidbaarheidsmeting wordt vastgesteld  of de caustic soda wordt 

toegepast en/of het water vervuild is 



Geleidbaarheid bij verschillende applicaties 
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Geleidbaarheid bij verschillende applicaties 



Vergelijking geleidbaarheid meetsystemen  
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Vergelijking van geleidbaarheid meetprincipes 
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Inductive meet principe 

Conductive  vier-elektrode meet principe 

K=0.01 

K=0.1 

K=1.0 

Conductive twee-electrode meet principe  

0.055 1.0 10.0 200.0 30 100 200 500 2000 10 1 

µS/cm mS/cm 

Ultra-pure water  / 

Gezuiverd water 
Drink, industrie, en zee water Concentr.  zuur / loog 
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Conductieve geleidbaarheidsmeetcel (2 pol.)  
principe 
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• Conductieve  geleidbaarheidsmeetcellen bestaan uit b.v. twee platen, pennen 

• Een AC spanning wordt op de twee platen gezet 

• Hoe sterker de stroom , hoe groter de geleidbaarheid van de  vloeistof 

• Door de geleiding te vermenigvuldigen met de celconstante,                                      

wordt de geleidbaarheid bepaald 
U~ 

I ~ 

G 
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Conductieve geleidbaarheidsmeetcel (2 pol.)  
voordelen/beperkingen 
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Voordelen  : 

• Zeer geschikt voor oplossingen met lage geleidbaarheid 

• Kleinere cel constanten kunnen gemakkelijk gerealiseerd worden 

 

Beperkingen  : 

• Als de geleidbaarheid stijgt, worden de meetresultaten onnauwkeuriger door 

leidingweerstand (kabel) en polarisatie bij de electrode 

• Niet geschikt bij  vervuilende vloeistoffen. 

• Klein meetbereik  per cel 
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Polarisatie 
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• Verstorende werkingen aan het oppervlakte van de electrode / het medium 

• Neemt toe met de te meten stroom en de geleidbaarheid 

• Neemt af met de meetfrequentie 

• Hangt af van het electrode materiaal 

• Daardoor zijn rvs electrodes het meest geschikt  

     voor toepassing in een lagere geleidbaarheidsrange 

• Voor een grotere geleidbaarheidsrange is grafiet of 

 titanium  geschikt als electrode materiaal 
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Beschikbare electrodes en applicaties 

16 



Basisinformatie over geleidbaarheid meting 17 

Beschikbare electrodes en applicaties 
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• Gebruikt  2 paar stroom en spanning electrodes 

• Via het buitenste paar: loopt een stroom  door de 

vloeistof 

• Het binnenste paar: meet de dalende spanning in 

de vloeistof  

• Polariserend effect is geëlimineerd (geen 

polarisatie op de binnenste elektrodes) 

Conductieve geleidbaarheidsmeetcel (4 pol.)  
principe 
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Conductieve geleidbaarheidsmeetcel (4 pol.)  
principe 

19 

Voordelen  : 

• Hoge lineariteit 

• Geen meetfouten veroorzaakt door polarisatie effecten 

• Grote meetrange.  

• Beter bestand tegen verontreinigde stof dan een conductieve 2-electrode 

meetcel (maar niet zo ongevoelig als een inductieve sensoren) 

 

Beperkingen  : 

• Niet geschikt voor ultrapuur water 
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Beschikbare electrodes en applicaties 
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1. Kunstof behuizing 

2. Flow kanaal 

3. Vloeistof loop  

4. Medium 

• Sensor met 2 spoelen (transformator principe) 

• Op de primary spoel komt een  AC. spanning 

• De overdracht tussen de primare en secondare 

spoelen veranderd door de geleidbaarheid van de 

te meten vloeistof 

• De spanning van de secundaire spoel is een 

gegeven voor de geleidbaarheid van de  vloeistof 

Inductive geleidbaarheid meetcel 
Principe 
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Transmitter en toepassingen 
CTI-500/CTI-750 Inductive geleidbaarheid transmitter 
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- Fresh- and waste water treatment 

- Concentration monitoring in 

- barns (air treatment) 

- cooling towers (dilution control) 

- rinsing baths (e.g. electroplating baths) 

- Food/beverage and 

 pharmaceutical industries 

- CIP/ SIP in breweries and dairies 

- Bottle cleaning plants 
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Electroden en toepassingen 
Toepassingen in combinatie met transmitters 
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Electroden en toepassingen 
Toepassingen in combinatie met transmitters 
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Inductieve geleidbaarheidsensoren 
Voordelen / beperking 
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Voordelen  : 

• Hoge lineariteit 

• Geen direct contact is tussen de sensor en meting medium 

• Geen meetfouten veroorzaakt door polarisatie effecten 

• Geschikt voor metingen in vuile vloeibare oplossingen 

 

Beperkingen  : 

• Niet aanbevolen voor media met geringe geleidbaarheid(<100µs/cm) 



Bedankt voor uw aandacht 

 

Bezoek onze table top ! 


