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Because I’m A Techie
De voordelen van keramische druksensoren
tov sensoren met een metalen membraan

druk te meten in industriële procesomgevingen. Het is pas

hebben niettemin een grote invloed op het veilig meten
van druk op lange termijn.
We leggen hieronder kort even de belangrijkste aspecten
van ceramische druksensoren uit.

We nemen de CERAPHIRE® keramische sensor van
Endress+Hauser als voorbeeld om de voor- en nadelen van

met een metaalmembraan, kan het diafragma gemakkelijk
beschadigd geraken door stompe of scherpe objecten en

is een robuuste meetcel die niet beschadigd wordt tijdens

Sensor design
Een keramische sensor
bestaat uit volgende
componenten: het lichaam,
het membraan, de elektrodes
en een afstandshouder. Het

dienst doet als referentie,

dat de afstand tussen lichaam en membraan 40µm
bedraagt. Zodra een druk uitgeoefend wordt op het

capaciteit van de keramische cel wordt verder verwerkt

elektronica van de transmitter. Met behulp van een

het nulpunt en linearisatie uitgevoerd.

Sterke performantie in vacuüm ?

sensor is dat het een droge cel is. Dit betekent dat de sensor

is afhankelijk van het soort vulolie. Kortom: het soort olie
bepaalt in hoeverre de metaalmembranen een minimale
druk kunnen meten. Bijvoorbeeld: een metaalmembraan
met siliconenolie kan tot 10 mbar absolute druk meten,

absolute druk meten.

Is de sensor robuust genoeg ?
Doordat keramiek een van de hardste materialen op aarde

scheuren. Een keramische sensor wordt afgedicht ten

van het te meten proces. Een metaalmembraan is gelast aan

van het soort dichting. Bovendien functioneren keramische
sensoren ook met een minimum bereik tot 5 mbar.

Bestand tegen overdruk ?
Een ander belangrijk aspect is de
prestatie van de meetapparatuur
indien er sprake is van frequente
overdrukken in het proces. De
herhaaldelijke drukpieken kunnen ertoe
leiden dat de metingen van de sensor gaan

overschreden, reageren de keramische en
de metaalmembraan sensor totaal anders.

een bepaalde limiet overschreden wordt. Een keramisch

tot afwijkingen van het nulpunt en de lineariteit van de

gevaarlijker dan het uitvallen van een sensor omdat in dit
geval het controle systeem onjuiste data ontvangt, waardoor

Samengevat: sensoren met metalen diafragma’s presteren
minder goed dan keramische sensoren in processen met

het de sensor in alarm modus plaatsen.

Dus we kunnen zeggen dat

keramische cellen hebben interessante kenmerken waardoor

veiligheid van het proces gegarandeerd is.

In deze rubriek willen we op een begrijpelijke
manier dieper ingaan op de technische eigenschappen
en de voordelen van instrumentatie of technologieën.
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