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Konduktometria
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Przewodnictwo
• Konduktometria polega na pomiarze przewodnictwa
elektrycznego lub oporu roztworu znajdującego się między
dwiema elektrodami w warunkach stosowania napięcia
zmiennego o częstotliwości nie przekraczającej ok. 105 Hz.
• Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów nazywane
przewodnictwem elektrolitycznym polega na ruchu jonów w
zewnętrznym polu elektrycznym

Opór i przewodnictwo
• Roztwory elektrolitów w wyniku migracji jonów przewodzą prąd
elektryczny, a wielkości charakteryzujące przewodnictwo
dostarczają informacji o liczbie jonów obecnych w roztworze.
• Podstawowymi wielkościami opisującymi ruch jonów
w elektrolicie są:
§Oporność R przewodnika
§Przewodność G
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Prawo Ohma
• Zgodnie z prawem Ohma opór R, Ω zależy od jego:
• długości l, cm
• przekroju A, cm2
• rodzaju materiału z którego wykonano przewodnik,
opór właściwy charakteryzujący dany materiał — ρ, Ω·cm
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• Opór właściwy to opór jaki stawia przewodnik długości 1 cm o
przekroju 1 cm2
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Przewodność elektrolityczna
• Przewodność jest odwrotnością oporu R.
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• Przewodnictwo właściwe χ
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Stała naczynka konduktometrycznego
•

$
Stosunek
%

= 𝑘 nazywa się stałą naczynka konduktometrycznego,
której jednostką jest cm-1.

• Przewodnictwo właściwe roztworu zależy od liczby obecnych w
nim jonów.
• Jednostka SI przewodnictwa właściwego roztworu to 𝑺 8 𝒎:𝟏
często stosujemy 𝑺 8 𝒄𝒎:𝟏
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Przewodnictwo
• Przewodnictwo właściwe elektrolitów zależy od :
• rodzaju elektrolitu
• stężenia
• temperatury

• Wynik pomiaru zależy od geometrii celi pomiarowej, co opisuje
stała naczynka/celi.
• Stała k to stosunek odległości pomiędzy biegunami do ich
powierzchni.

10

Przewodnictwo
• Wpływ wzrostu stężenia jonów na
konduktancję wyraża się liniowym jej
wzrostem w roztworach silnie
rozcieńczonych.

Przewodnictwo
• W miarę zwiększania stężenia zaczyna się
pojawiać wzajemne oddziaływanie
elektrostatyczne jonów i krzywa konduktancji
zmniejsza swą stromość, a po przejściu przez
maksimum zaczyna opadać.

Przewodnictwo
• Zmiany przewodności właściwej elektrolitu
(w danej temperaturze) w funkcji jego koncentracji
są wynikiem dwu efektów:
• bezpośredniej proporcjonalności (wzrostu stężenia jonów)
• pośredniego wpływu stężenia na ruchliwość jonów

Wpływ temperatury na konduktywność
• Gdy temperatura roztworu wzrasta jego lepkość maleje i
zwiększa się ruchliwość jonów a dodatkowo może wzrastać
stopień dysocjacji.
• Wraz ze wzrostem temperatury obserwuje się silny wzrost
przewodnictwa elektrolitów.
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Przewodnictwo właściwe
wodnych roztworów KCl

• Zależność od temperatury i stężenia

Wpływ temperatury
• Pomiary przewodnictwa bardzo mocno zależą od temperatury. W miarę wzrostu
temperatury próbki, jej lepkość obniża się, co prowadzi do wzrostu ruchliwości
jonów. Stąd, obserwowane przewodnictwo próbki wzrasta.
• Każdy wynik przewodnictwa należy podawać wraz z temperaturą, gdyż inaczej jest
on nieużyteczny.
• Przewodnictwo 0,01 molowego roztworu chlorku potasu w temperaturze 20 °C
wynosi 1278 μS/cm, natomiast w temperaturze 25 °C wynosi ono 1413 μS/cm.
• Odczyty są odnoszone do temperatury referencyjnej, dzięki czemu wyniki można ze
sobą porównywać. Temperaturą referencyjną jest zazwyczaj 25 °C, czasami stosuje
się również 20 °C.
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Wpływ temperatury
• Doprowadzanie temperatury próbki do temperatury referencyjnej przy pomocy
kosztownego systemu kontroli temperatury nie jest najlepszym rozwiązaniem.
• Stąd, w praktyce miernik przewodnictwa mierzy przewodnictwo w danej
temperaturze (np. 27°C) i dokonuje przeliczenia uzyskanej wartości pomiaru do
żądanej temperatury referencyjnej, korzystając z wybranych przez użytkownika
algorytmów korekcji temperatury. Pomiar przewodnictwa i pomiar temperatury są
ze sobą powiązane, stąd, czujniki przewodnictwa Powinny być wyposażone w
zintegrowany czujnik temperatury.
• Temperatura odgrywa w pomiarach przewodnictwa kluczową rolę, stąd znajomość
zależności temperaturowej (zmiany przewodnictwa przy mianie temperatury o 1°C)
dla mierzonej próbki jest bardzo ważna. Zależność temperaturowa dla każdej próbki
jest inna, i może zmieniać się mocno w różnych temperaturach i dla różnych stężeń
jonów.
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Liniowa korekcja temperatury

𝑐>?℃
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𝑐A
=
1 + 0,026 𝑇 − 20

Konduktywność różnych soli
• Dysocjacja zależy bardzo silnie od
temperatury i można ją wyrazić przy
pomocy stałej dysocjacji. Dla
przewodnictwa istotne są jedynie
cząsteczki zdysocjowane
• Udział danego jonu w przewodnictwie
zależy od jego stężenia, ładunku i
ruchliwości. Przewodnictwo próbki
można wyrazić jako funkcję stężeń
rozpuszczonych jonów i ich właściwości
elektrochemicznych:
• Konduktancja równoważnikowa wzrasta
wraz z wielkością ładunku jonu, spada
natomiast wraz z jego rozmiarem
Mettler-Toledo Sp. z o.o.; www.mt.com
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Stała naczynka
Stała naczynka konduktometrycznego jest to stosunek odległości między elektrodami, a ich
powierzchnią, wyrażony w cm-1.
Mimo, że oba te wymiary są stałe, to zmieniają się dla różnych celi/naczynek pomiarowych.
Dlatego niezbędne jest wyznaczenie stałej dla każdego naczynka i regularne jej sprawdzanie.

Cela kalibrowane jest za pomocą roztworu wzorcowego KCl o znanym przewodnictwie.

Stała naczynka wyliczana jest jako stosunek teoretycznego przewodnictwa roztworu
wzorcowego powiększonego o wartość przewodnictwa wody , do odczytanego
przewodnictwa tego roztworu w temperaturze referencyjnej np. 20 °C.

Czujniki konduktometryczne
• Na rynku dostępne są trzy rodzaje czujników
przewodnictwa:
• Czujnik 2-elektrodowy.
• Czujnik 4-elektrodowy.
• Czujnik indukcyjny.
• Czujniki indukcyjne są stosowane głównie w pomiarach
on-line wykorzystywanych do sterowania procesami w
zakładach przemysłowych.
• Klasyczne, 2-elektrodowe czujniki przewodnictwa
składają z dwóch płytek.
• Czujniki 4-elektrodowe stosowane są do pomiarów w
szerokim zakresie aż do 1000 mS/cm
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Czujniki konduktometryczne
• Wybór odpowiedniego czujnika przewodnictwa jest kluczowym czynnikiem, który
decyduje o uzyskaniu dokładnych i wiarygodnych wyników.
• Odpowiedni czujnik to taki, który jest najlepiej dostosowany do wymagań
konkretnej aplikacji.
Kolejną kwestią, którą należy rozważyć,
aby wybrać optymalny czujnik jest stała
celi oraz rodzaj konstrukcji.
Odpowiednia stała celi koreluje się z
przewodnictwem próbki. Im mniejsze
jest spodziewane przewodnictwo
próbki, tym mniejsza powinna być stała
celi.
22

Czujniki

Mettler-Toledo Sp. z o.o.; www.mt.com

www.electrodes.net
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Zakłócenia pomiaru przewodnictwa
• Rozpuszczanie się substancji gazowych
• Dwutlenek węgla (CO2) jest jedynym gazem w warunkach pokojowych, który może w istotny

sposób wpływać na pomiar przewodnictwa. W wodzie rozpuszczony dwutlenek węgla
tworzy kwas węglowy (H CO ), który dysocjuje w pierwszym etapie, dając wodorowęglan,
natomiast w drugim etapie węglan (CO --). Równowaga reakcji dwutlenku węgla jest silnie
przesunięta w kierunku CO . Jedynie około 0.2% cząsteczek tworzy kwas węglowy. W
standardowych warunkach wpływ dwutlenku węgla może zwiększyć sumarycznie wynik
przewodnictwa o około 1 μS/cm.
2

3

3

2

• Pęcherzyki powietrza

• Nawet niewielki pęcherzyk powietrza przylegający do powierzchni elektrody zwiększa
rezystancję próbki w czujniku i zmniejsza wartość przewodnictwa.

• Zarastanie powierzchni elektrody
• Błędy związane z geometrią elektrody

• Wpływ naczynia – umieszczenie centralne czujnika i 25 mm powyżej dna naczynia z próbą

24

Przewodnictwo
wody
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Przewodnictwo wody
• Czyste rozpuszczalniki nie przewodzą, a ich przewodnictwo jest bliskie zeru.
• Tylko roztwory zawierające rozpuszczalne substancje stałe posiadające wiązania
jonowe lub wiązania silnie spolaryzowane przewodzą prąd elektryczny.
• Woda o czystości absolutnej również zawiera pewną ilość jonów i stąd przewodzi
prąd elektryczny. Zjawisko to jest nazywane autodysocjacją wody.
• Przewodnictwo czystej wody wynosi 0,055 μS/cm. Przewodnictwo wywołują jony
hydroniowe (H3O+) i jony hydroksylowe (OH-), które powstają w wyniku
autodysocjacji wody. Równowaga tej reakcji jest silnie przesunięta w kierunku
wody. Jedynie dwie cząsteczki wody na miliard są w formie zdysocjowanej.
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Przewodnictwo wody
• Przewodność elektrolityczna właściwa wody, zwana konduktancją wody, określa
zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego.
• Przewodność elektryczna umożliwia ocenę stopnia mineralizacji wody, czyli stopnia
jej zasolenia. Przewodność elektryczna wody wzrasta wraz ze wzrostem zawartości
rozpuszczonych w niej jonów.
• Przewodność elektryczna wiąże się także z twardością wody – im woda jest bardziej
twarda, czyli im większa ilość kationów wapnia Ca²⁺ i magnezu Mg²⁺ jest
rozpuszczona w wodzie, tym większa jest jej przewodność elektryczna.
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Przewodnictwo wody
• Jednostką przewodności elektrolitycznej wody w układzie SI jest 1 simens na metr (S/m).

• Przeważnie do określania przewodności wody używa się takich jednostek, jak mikrosimens
na centymetr (µS/cm), milisimens na centymetr (mS/cm) oraz simens na centymetr (S/cm):

1 S/cm = 10³ mS/cm = 10⁶ μS/cm
1 μS/cm = 100 μS/m

• Wartości przewodności elektrolitycznej wody wyrażane w μS/cm w przybliżeniu
odpowiadają mineralizacji wody wyrażonej w mg/dm³.
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Przewodnictwo wody
• Przewodność elektrolityczna różnych typów wody wynosi:
• 0,055 – 0,15 μS/cm – dla wody zasilającej kotły wysokociśnieniowe;
• 0,1 – 10 μS/cm – dla wody całkowicie dejonizowanej;
• 1 – 10 µS/cm – dla wody dejonizowanej;
• 100 – 1000 μS/cm – dla wody pitnej i wód powierzchniowych;
• 1000 – 10000 μS/cm (1 – 10 mS/cm) – dla wody zanieczyszczonej (ścieków);
• 100 – 10000 μS/cm (0,1 – 10 mS/cm) – dla wody słonej (morskiej);
• 1 – 100 mS/cm – dla wody przemysłowej;
• 100 – 1000 mS/cm – dla stężonych kwasów i zasad.

29

Jakość wody laboratoryjnej

PN - EN ISO 3696:1999
Stopień 1 Woda pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych jonowych i organicznych,
spełnia najostrzejsze wymagania analityczne, w tym wymagania wysokosprawnej chromatografii
cieczowej. Zaleca się otrzymywanie jej z wody o stopniu czystości 2, poddając ją dalszym zabiegom (np.
odwróconej osmozie lub dejonizacji, a następnie przesączeniu przez filtr membranowy o wielkości
porów 0,2μm w celu usunięcia cząstek substancji albo dwukrotnej destylacji w aparaturze kwarcowej).
Stopień 2 Woda o bardzo małej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych i koloidalnych.
Zaleca się otrzymywanie jej na przykład metodą destylacji albo destylacji poprzedzonej dejonizacją lub
odwróconą osmozą.
Stopień 3 Woda do ogólnego zastosowania, używana do „mokrych” prac chemicznych. Zaleca się
otrzymywanie jej na przykład przez pojedynczą destylację, dejonizację lub odwróconą osmozę.
30

Popiół
konduktometryczny
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POPIÓŁ KONDUKTOMETRYCZNY
• Popiół konduktometryczny jest miarą stężenia zdysocjowanych
rozpuszczalnych soli zawartych w cukrze.
• Do najważniejszych składników popiołu należą kationy: potasowy, wapniowy,
magnezowy, sodowy oraz aniony: węglanowy, siarczanowy, chlorkowy.
• Zawartość popiołu konduktometrycznego w cukrze białym jest jednym z podstawowych
kryteriów oceny jakości cukru oraz prawidłowości przebiegu procesu technologicznego.

POPIÓŁ KONDUKTOMETRYCZNY
• Zmierzoną konduktywność roztworów cukrowniczych przelicza się na
procentową zawartość popiołu konduktometrycznego za pomocą umownych
mnożników.
• Popiołu oznaczanego na podstawie pomiaru przewodności nie można
bezpośrednio porównać z popiołem wagowym (grawimetrycznym) oznaczanym
przez spopielenie produktu i wagowe oznaczenie pozostałości po spopieleniu.
• Mnożniki do przeliczania konduktywności są tak dobrane, że zawartość popiołu
konduktometrycznego w przybliżeniu odpowiada zawartości popiołu
siarczanowego oznaczanego metodą wagową.

POPIÓŁ KONDUKTOMETRYCZNY
Na konduktancję roztworu mają wpływ następujące czynniki:
1. stężenie jonów,
2. rodzaj jonów,
3. stężenie pozostałych substancji rozpuszczonych,
4. temperatura,
5. częstotliwość napięcia przyłożonego do elektrod,
6. rozmiary i odległość wzajemna elektrod oraz stan ich powierzchni.

POPIÓŁ KONDUKTOMETRYCZNY
• Krzywa zależności konduktancji od stężenia roztworów cukrowniczych wykazuje
maksimum w obszarze około 30 Bx.

• Konduktancja jest w przybliżeniu liniową, malejącą funkcją czystości i rosnącą funkcją
temperatury.
Ze wzrostem temperatury także maleje lepkość roztworów, zwiększa się ruchliwość
jonów i wzrasta konduktancja roztworu.

• Wpływ rozmiarów, kształtu i wzajemnej odległości elektrod uwzględnia się przez
pomiar tzw. stałej konduktometrycznej naczynia za pomocą roztworu wzorcowego KCl.

ICUMSA GS2/3/9-17 (2011)
Oznaczanie popiołu konduktometrycznego w
produktach wysokiej czystości
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ICUMSA GS2/3/9-17 (2011) Oznaczanie popiołu
konduktometrycznego w produktach wysokiej
czystości

Zakres stosowania
Metodę stosuje się do cukru białego (GS2),
cukrów specjalnych (GS3) i plantacyjnego
cukru białego (GS9)

W cukrze białym stosuje się stężenie r-ru
wagowo: 28 g ± 0,1 g /100 g
objętościowo: 31,6 g ± 0,1 g /100 ml
dla produktów ciekłych – odważa się taką ilość, aby stężenie suchej substancji wynosiło 31,3g/100ml (28 g /100g)

Do rozpuszczania cukru (zarówno w odniesieniu do roztworów badanych jak
i chlorku potasu służącego do wyznaczenia stałej naczynka) należy używać
wody destylowanej lub dejonizowanej o konduktywności ≤ 2 µS/cm

Pomiar przewodności w temp. 20 °C ± 0,2 °C

Jeżeli pomiar jest wykonany w innej temperaturze niż 20°C,
wówczas należy skorygować wynik pod warunkiem, że odchylenie
nie przekracza ± 5°C.

Wyznaczenie stałej naczynka:
Wzorcowy roztwór KCl o przewodności 26,6 µS/cm
𝒑𝒓𝒛𝒆𝒘𝒐𝒅𝒏𝒊𝒄𝒕𝒘𝒐 𝒘𝒛𝒐𝒓𝒄𝒐𝒘𝒆𝒈𝒐 𝒓 − 𝒓𝒖 𝑲𝑪𝒍 + 𝒄𝒘𝒐𝒅𝒚
𝑲` =
𝒐𝒅𝒄𝒛𝒚𝒕𝒂𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒘𝒐𝒅𝒏𝒊𝒄𝒕𝒘𝒐 𝒓 − 𝒓𝒖 𝑲𝑪𝒍 𝒘 𝒕𝒆𝒎𝒑. 𝟐𝟎℃
gdzie: cwody- K` (wstępna stała naczynka) · przewodnictwo wody

Poprawka temperaturowa
𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑜ść 𝐾𝐶𝑙 𝑤 𝑇℃ = 26,6 [1 + 0,021 𝑇 − 20 ]
T w zakresie (20 ± 5) °C

Obliczenie wyników:
Roztwory cukru białego o stężeniu 28 g/100 g
𝒑𝒐𝒑𝒊ół 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒖𝒌𝒕𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒚 % = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔 8 𝒄𝟐𝟖 − 𝟎, 𝟑𝟓 8 𝒄𝒘
gdzie: C28 - konduktywność roztworu o stężeniu 28 g/100 g, µS/cm
CW - konduktywność wody użytej do rozpuszczenia cukru, µS/cm

Poprawka temperaturowa
𝑐A
𝑐>?℃ =
1 + 0,026 𝑇 − 20
Gdzie:
cT – konduktywność w temperaturze T °

Oznaczanie popiołu konduktometrycznego w
produktach wysokiej czystości
• W przypadku produktów cukrowniczych wysokliej czystości stosuje się stężenie
28 g substancji suchej w 100 ml roztworu.
ICUMSA GS2/3-17

Roztwory cukrownicze o stężeniu 28 g s.s./100 ml
𝒑𝒐𝒑𝒊ół 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒖𝒌𝒕𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒚 % = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 8 𝒄𝟓 − 𝒄𝒘
gdzie: C28 - konduktywność roztworu o stężeniu 28 g s.s./100 ml, µS/cm
CW - konduktywność wody użytej do rozpuszczenia cukru, µS/cm

Oznaczanie popiołu konduktometrycznego w
produktach cukrowniczych
• W przypadku pozostałych produktów cukrowniczych stosuje się stężenie 5 g
substancji suchej w 100 ml roztworu.
ICUMSA GS 1/3/4/7-13 dla cukru surowego, cukru brązowego, soku, syropu i melas

Roztwory cukrownicze o stężeniu 5 g s.s./100 ml
𝒑𝒐𝒑𝒊ół 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒖𝒌𝒕𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒚 % = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖 8 𝒄𝟓 − 𝒄𝒘
gdzie: C5 - konduktywność roztworu o stężeniu 5 g s.s./100 ml, µS/cm
CW - konduktywność wody użytej do rozpuszczenia cukru, µS/cm

Dobre praktyki
Kalibracja i sprawdzanie
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Kalibracja i sprawdzanie
• Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów przewodnictwa należy znać
stałą celi lub ją wyznaczyć. Współczynnik ten jest potrzebny do przekształcenia
zmierzonej konduktancji w przewodnictwo. Każdy czujnik przewodnictwa posiada
swoją własną stałą celi.
• stosuje dwa rodzaje stałych: stałe celi nominalne i stałe celi certyfikowane.
• Dokładność nominalnej stałej celi wynosi jedynie ± 20%. Przed pomiarem należy
określić dokładną wartość stałej celi, wykonując tzw. kalibrację. Wykonanie
pomiaru wzorca o znanej wartości przewodnictwa jest niezawodnym sposobem
wyznaczenia stałej celi czujnika.
• Certyfikacja stałych cel dla czujników jest wykonywana fabrycznie zaraz po
zakończeniu cyklu ich produkcji. Stałe celi są wyznaczane z maksymalną
niepewnością ± 2%. Są one wystarczająco dokładne, aby można je było użyć w
pomiarach.

Kalibracja i sprawdzanie
• Stała celi może ulegać zmianom w czasie.
• Zanieczyszczenia i osady oraz zmiany chemiczne i fizyczne czujnika pomiarowego
mają wpływ na stałą celi.
• Zalecane jest wykonywanie sprawdzeń w celu potwierdzenia, że stała celi jest
nadal prawidłowa przed wykonaniem pomiaru przewodnictwa. Aby tego dokonać,
należy wykonać pomiar przewodnictwa roztworu wzorcowego (certyfikowanych
wzorców przewodnictwa NIST).
• Otrzymany wynik powinien mieścić się w określonym przedziale wartości
dopuszczalnych (np. ± 2% wartości roztworu wzorcowego).

Kalibracja i sprawdzanie
1. Przemyć dokładnie wodą zdejonizowaną czujnik i pojemnik, w którym znajdować
się będzie roztwór wzorcowy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Czynność
przemywania wykonać kilkakrotnie. Na koniec strząsnąć wszelkie pozostałe
krople.
2. Przepłukać czujnik i pojemnik niewielką ilością roztworu wzorcowego, po czym
pozbyć się tego roztworu.
3. Napełnić pojemnik świeżą porcją roztworu wzorcowego.
4. Zanurzyć czujnik w roztworze wzorcowym. Cela pomiarowa i boczne otwory
odpowietrzające w niektórych czujnikach powinny być całkowicie zanurzone.
5. Pozbyć się wszystkich pęcherzyków powietrza, potrząsając czujnikiem lub w
niego pukając

Sprawdzenie
Użyć trybu korekcji temperatury i porównać otrzymany wynik z wartością roztworu
wzorcowego w mierzonej temperaturze. Wartość ta jest umieszczona na butelce lub
zamieszczona na świadectwie jakości roztworu wzorcowego.

Kalibracja (adjustacja)
Wykonać kalibrację czujnika zgodnie z instrukcją obsługi. Miernik automatycznie
oblicza nową stałą celi.

Pozbyć się wszystkich używanych roztworów wzorcowych.
Nigdy nie należy nalewać używanych roztworów
wzorcowych z powrotem do oryginalnej butelki.

Procedura pomiaru
1. Przemyć dokładnie wodą zdejonizowaną czujnik i pojemnik, w którym znajdować
się będzie próbka, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Czynność przemywania
wykonać kilkakrotnie. Na koniec strząsnąć wszelkie pozostałe krople.
2. Przepłukać czujnik i pojemnik roztworem próbki dwukrotnie lub trzykrotnie, po
czym pozbyć się użytej próbki.
3. Napełnić pojemnik świeżą porcją roztworu próbki.
4. Zanurzyć czujnik w próbce. Cela pomiarowa i boczne otwory odpowietrzające w
niektórych czujnikach powinny być całkowicie zanurzone.
5. Pozbyć się wszelkich pęcherzyków powietrza, potrząsając czujnikiem lub w niego
pukając.
6. Wykonać pomiar przewodnictwa zgodnie z instrukcją obsługi.
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Konserwacja i przechowywanie
• Czujniki przewodnictwa nie mają szczególnie wysokich potrzeb, jeśli chodzi o
konserwację.
• Czujnik należy płukać wodą zdejonizowaną po każdym pomiarze.
• Jeśli wewnątrz celi pomiarowej obecne są osady substancji stałych, należy je
ostrożnie usunąć przy pomocy patyczka z bawełnianym wacikiem zwilżonym
roztworem detergentu, po czy opłukać czujnik wodą zdejonizowaną. (nie należy
czyścić czujników z powłoką czerni platynowej!)
• Czyste czujniki przewodnictwa przechowywać w następujący sposób:
• Przechowywanie przez krótki okres czasu (< 1 dzień): w stanie suchym lub w wodzie
zdejonizowanej.
• Przechowywanie przez długi okres czasu (> 1 dzień): w stanie suchym.
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Pytania ?
Dziękuję za uwagę J
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