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Датчик провідності 
(Артикул CON-BTA) 

 

 
Датчик провідності можна використовувати для вимірювання провідності суміші або загальної 

концентрації іонів у водних зразках. Провідність – це один із найбільш поширених тестів середовища 

водних зразків. Хоч він і не показує вам наявність конкретних іонів, цей тест швидко визначає 

загальну концентрацію іонів у зразку. 

Примітка: Продукти Vernier розроблені для навчальних цілей. Наші продукти не рекомендується 

застосовувати у жодних промислових, медичних або комерційних процесах, наприклад: для 

реанімації, встановлення діагнозу пацієнта, для контролю над виробничим процесом або будь-якого 

промислового аналізу. 

 

Склад 

 Датчик провідності 

 Пляшка на 90 мл зі стандартним розчином NaCl 1000 мкСм/см 

 

Відповідне програмне забезпечення та інтерфейси 

Перелік інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісного з датчиком провідності, можна знайти 

на www.vernier.com/manuals/con-bta. 

 

З чого почати 

1. Підключіть датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, т.і.).  

2. Запустіть необхідну програму по збору даних (Logger Pro, Logger Lite, LabQuest App), якщо вона 

ще не активована, і оберіть функцію «Новий» (New) з меню «Файл» (File). 

 

Програма визначить датчик і завантажить налаштування для збору даних за замовчуванням. Тепер 

можна розпочати збір даних. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного пристрою, такого як iPad® або 

планшет Android™, чи безпровідного датчика або інтерфейсу Vernier, перейдіть за наступним 

посиланням, щоб отримати найновішу інформацію про з’єднання:  

www.vernier.com/start/con-bta 

 

Використання продукту 

1. Встановіть перемикач діапазонів на датчику. 

2. Ретельно промийте нижню частину зонду за допомогою дистильованої або деіонізованої води. 

3. Підключіть датчик відповідно до етапів, описаних в розділі «З чого почати» цієї інструкції з 

використання. 

4. Після завершення вимірювань промийте електрод дистильованою водою. Зберігайте сухим. 
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Відео 

Див. відео, пов’язані з даним продуктом, на www.vernier.com/con-bta.  

 

Калібрування 

Багато експериментів не потребують калібрування датчика провідності. Характеристика 

калібрування вказується на кожному датчику перед їх поставкою, що використовується в програмах 

Vernier за замовчуванням. 

Ми рекомендуємо калібрування для проведення найбільш точних вимірювань за допомогою цього 

датчика. Цей простий процес займає лише декілька хвилин. 

 Інструкції щодо калібрування датчика провідності за допомогою програми Logger Pro можна 

знайти на www.vernier.com/til/2341  

 Інструкції щодо калібрування датчика провідності за допомогою LabQuest App можна знайти на  

www.vernier.com/til/3394  

 Інструкції щодо калібрування датчика провідності за допомогою Графічного аналізу з 

Chromebook можна знайти на www.vernier.com/til/3631  

 Інструкції щодо калібрування датчика провідності за допомогою Графічного аналізу з пристроєм 

iOS або Android можна знайти на www.vernier.com/til/3630  

 

Для калібрування датчика провідності або щоб підтвердити точність збереженого калібрування, 

необхідно мати запас сумішей для перевірки провідності, які покривають ряд значень провідності для 

вимірювання. Для більш детальної інформації про суміші для перевірки провідності, включаючи 

рецепти приготування, див. www.vernier.com/til/760. 

 

Технічні характеристики 

Низький діапазон Від 0 до 200 мкСм/см (0 до 100 мг/л РТР) 

Середній діапазон Від 0 до 2000 мкСм/см (0 до 1000 мг/л РТР) 

Високий діапазон Від 0 до 20000 мкСм/см (0 до 10000 мг/л РТР) 

Тип ABS корпус, паралельні графітні електроди 

Час реагування 98% кінцевого показника через 5 секунд 

Компенсація температури Автоматична від 5 до 350С 

Діапазон температур Від 0 до 800С 

Точність завдяки заводському 

калібруванню 

±8% максимального показника для низького діапазону 

±3% максимального показника для середнього діапазону 

±4% максимального показника для високого діапазону 

Точність завдяки 

індивідуальному калібруванню 

±2% максимального показника для кожного діапазону 

Діаметр стержня Зовнішній діаметр 12 мм 

  

Догляд та обслуговування 

 Закінчивши експлуатацію датчика провідності, просто промийте його дистильованою водою та 

витріть насухо за допомогою паперового рушника або лабораторної серветки. Після цього датчик 

потрібно зберігати сухим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/con-bta
http://www.vernier.com/til/2341
http://www.vernier.com/til/3394
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 Якщо поверхня корпусу датчика забруднена, занурте його у воду з м’яким миючим засобом на 15 

хвилин. Потім занурте його в розчин розбавленої кислоти (0,1 моль/л соляної кислоти або 0,5 

моль/л оцтової кислоти) ще на 15 хвилин. Потім добре промийте датчик дистильованою водою. 

Важливо: Уникайте пошкоджень внутрішньої поверхні електроду на подовженому корпусі. 

 Важливо: Не залишайте електрод в густих органічних рідинах, таких як важке паливо, гліцерин 

(гліцерил) або етиленгліколь. Не залишайте датчик в ацетоні або в інших органічних 

розчинниках, наприклад, в пентані або гексані. 

 

Принцип роботи датчика 

Датчик провідності Vernier вимірює здатність розчину проводити електричний струм між двома 

електродами. У розчині, струм протікає завдяки руху іонів. Таким чином, збільшення концентрації 

іонів у розчині призведе до більших значень провідності. 

Датчик провідності насправді вимірює електропровідність, що визначається як величина опору. Коли 

опір вимірюється в Омс, електропровідність вимірюють в одиницях системи СІ, сіменсах (раніше 

відомі як мо). Оскільки сіменси – дуже велика одиниця, водні зразки загалом вимірюються в 

мікросіменсах або мкСм. 

Хоч датчик провідності і вимірює електропровідність, нас часто цікавить провідність розчину. 

Провідність, С, визначають за допомогою формули: 

C = G•kc, 

де G означає електропровідність, kc – константу елемента. Константа елемента визначається для 

датчика за наступною формулою: 

kc = d /A, 

де d – відстань між двома електродами, А – площа поверхні електроду. 

 

 
Наприклад, елемент на Рис.1 має константу: 

kc = d / A = 1,0 см/ 1,0 см2 = 1.0 см-1 

 

Значення провідності визначається шляхом множення електропровідності та константи елементу. 

Оскільки датчик провідності Vernier також має константу елемента 1,0 см-1, його провідність та 

електропровідність мають  однакове числове значення. Для розчину зі значенням електропровідність 

в 1000 мкСм, провідність С може становити: 

C = G•kc = (1000 мкСм) X (1.0 см-1) = 1000 мкСм/см 
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Різниця потенціалів застосовується до двох електродів датчика у датчику провідності. Вихідний 

струм є пропорційним до провідності розчину. Такий струм перетворюється в напругу. 

Змінний струм подається, щоб запобігти повному переміщенню іонів до двох електродів. Кожен цикл 

змінного струму, полярність електродів є зворотною, що в свою чергу змінює напрямок потоку іонів. 

Така важлива характеристика датчика провідності запобігає виникненню більшості електролізів та 

поляризації в електродах. Таким чином, розчини, що перевіряються на предмет провідності, не 

спотворюються. Це також значно знижує формування продуктів окислення/ відновлення на відносно 

інертних графітних електродах. 

 

 
 

Датчик провідності Vernier має автоматичну компенсацію температури між температурами 5 та 350С. 

Зверніть увагу, що температура розчину визначається за допомогою теплового датчика, який 

знаходиться у просторі між графітними електродами. Показники автоматично відносяться до 

значення провідності при 250С, таким чином датчик провідності буде давати однаковий показник 

провідності в розчині, що має температуру 150С, так само як і при нагріванні розчину до температури 

250С. Це означає, що ви можете калібрувати ваш датчик в лабораторії, а потім використовувати такі 

збережені калібрування для отримання показників в більш холодній (або теплішій) воді в озері або в 

струмку. Якщо датчик не має компенсації температури, ви можете помітити зміну показників 

провідності разом зі зміною температури, навіть якщо фактична концентрація іонів не змінилась. 

 

Усунення несправностей 

Під час тестування датчика провідності найкраще проводити вимірювання стандартного розчину, 

оскільки простіше визначити, чи датчик працює правильно. Якщо ваш датчик провідності працює з 

відхиленнями від стандартного рішення, вам може просто знадобитись калібрування датчика. Див. 

розділ «Калібрування» для більш детальної інформації. Нижче представлені кілька порад, щоб 

забезпечити найкращі практики збору даних: 

 Насухо витріть внутрішню та зовнішню поверхні електроду, щоб уникнути розведення або 

забруднення краплями води зразка для тестування. 

 Переконайтесь, що поверхні електродів в подовженому елементі повністю занурені в рідину і що 

навколо поверхні електроду не має бульбашок повітря. 

 Обережно прокрутіть датчик або перемішайте розчин за допомогою магнітного елемента та 

пластини для змішування під час збору даних. 

 Не занурюйте датчик повністю. Ручка не є водонепроникною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS корпус 

Графітні електроди 
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 Якщо ви знімаєте показники при температурі нижче 150С або вище 300С, виділіть більше часу для 

компенсації температури, щоб налаштувати та забезпечити показники стабільної провідності. 

 Закінчивши використання датчика провідності, просто промийте його дистильованою водою і 

витріть насухо за допомогою паперового рушника або лабораторної серветки. Після цього датчик 

потрібно зберігати сухим. 

 Якщо поверхня корпусу датчика забруднена, занурте його у воду з м’яким миючим засобом на 15 

хвилин. Потім занурте його в розчин розбавленої кислоти (0,1 моль/л соляної кислоти або 0,5 

моль/л оцтової кислоти) ще на 15 хвилин. Потім добре промийте датчик дистильованою водою. 

Важливо: Уникайте пошкоджень внутрішньої поверхні електроду на подовженому корпусі. 

 Деякі комбінації датчиків взаємодіють між собою, коди знаходяться в одному розчині. Ступінь 

взаємодії залежить від багатьох факторів, включаючи використану комбінацію датчиків, 

використаний інтерфейс та інше. Для більш детальної інформації див. www.vernier.com/til/638/  

 

Відбір проб в струмках та озерах 

Найкраще відбирати проби подалі від берега та нижче поверхні води, за можливості. У вільних 

струмках зазвичай відбувається добре змішування води, таким чином зразки, відібрані в напрямку 

течії, будуть належним чином представляти струмки загалом. Якщо ви відбираєте проби із загаченого 

струмка або озера, буде відбуватись незначне змішування, тому важливо відбирати проби подалі від 

берега і на різних глибинах, за необхідності. Не опускайте датчик провідності Vernier таким чином, 

щоб увесь електрод був занурений у воду. Електрод не розроблений таким чином, щоб протидіяти 

високому тиску, тому це призведе до протікання електронних компонентів електроду. Хоч показники 

краще знімати на місці збору, показники загальних розчинених твердих речовин або провідності не 

повинні суттєво змінюватись, якщо ви відбираєте зразки та знімаєте показники пізніше. Однак, 

переконайтесь, що показники покриті ковпачками для запобігання випаровуванню. 

Якщо пляшечки для зразків заповнені доверху, такий газ як діоксин карбону, який здатний 

формувати іонні форми у розчинах, не розчиняються у зразку води. Оскільки датчик має вбудовану 

компенсацію температури, ви можете проводити калібрування у воді. Це означає, що якщо ви будете 

відбирати проби у воді, що має температуру, яка відрізняється від температури калібрування, датчик 

буде проводити правильні виміри при новій температурі відбору проб. 

 

Відбір проб у океанічній воді або у приливному гирлі: солоність 

Солоність – це загальна кількість усіх некарбонатних солей, розчинених у воді, що зазвичай 

виражається у проміле (1 проміле = 1000 мг/л). На відміну від концентрації хлору (Cl-) ви можете 

приймати солоність як вимір загальної концентрації солі, що зазвичай складається з іонів Na+ і Cl-. 

Хоч існують менші кількості інших іонів у морській воді (наприклад, K+, Mg2+ або SO42-), іони 

натрію та хлору становлять близько 91 відсотка усіх іонів морської води. Солоність – це важливий 

вимір у морській воді або в гирлах, де свіжа вода з річок та струмків змішується з солоною 

океанічною водою. Рівень солоності у морській воді є дещо постійним при 35 проміле (35 000 мг/л), 

тоді як солонуваті гирла можуть мати рівні солоності від 1 до 10 проміле. 
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Діапазон солоності датчика провідності складає від 1 до 10 проміле. Морська вода має рівень 

солоності 35 проміле, тому будь-який зразок морської води потрібно розбавити перед проведенням 

вимірювань за допомогою датчика. Ми рекомендуємо вам розбавити зразки морської води (або інші 

зразки, що в першу чергу дають показники вище 10 проміле) до ¼ своєї первинної концентрації, 

помножте їх виміряну солоність на 4, щоб отримати фінальний показник солоності в проміле. 

Солонувата вода у прибережних гирлах часто знаходиться в діапазоні від 0 до 10 проміле, в межах 

вищого діапазону датчика. Примітка: Vernier також реалізує датчики солоності (артикул SAL-BTA) 

в діапазоні від 0 до 50 проміле. 

За відсутності збереженого калібрування солоності для датчика провідності, проведіть калібрування в 

двох точках, використовуючи стандарти солоності 5 та 10 проміле. Переконайтесь, що перемикач 

датчика має високі налаштуванні провідності. Вам знадобиться приготувати два стандартні розчини 

для калібрування засоленості: 

 Низький розчин (солоність 5 проміле), додайте 4,60 г хлориду натрію, щоб належним чином 

розбавити воду для приготування 1 л розчину. 

 Високий розчин (солоність 10 проміле), додайте 9,20 г хлориду натрію, щоб належним чином 

розбавити воду для приготування 1 л розчину. 

 

Визначення концентрації: загальна кількість розчинених твердих речовин 

Оскільки існує майже лінійне відношення між провідністю та концентрацією спеціального іону або 

солі, датчик провідності можна використовувати для визначення концентрації іону. Криву можна 

отримати, якщо ви приготуєте або придбаєте стандартні суміші. Зверніть увагу на цьому рисунку на 

співвідношення 2:1 між провідністю в мкСм/см та концентрацією РТР в мг/л. 

 

 
Навіть якщо загальна кількість розчинених твердих речовин часто визначається в межах даного 

співвідношення 2:1, потрібно розуміти, що показник РТР в 500 мг/л може мати різне значення у 

зразку, що зазвичай представляє хлорид натрію, а не інший зразок, який в першу чергу складається з 

важких іонів води таких як Ca2+ і HCO3-. Відношення між провідністю та концентрацією хлориду 

натрію становить приблизно 2:1 і дуже близький до прямої взаємодії. Таблиця показує 

співвідношення для концентрації хлориду натрію в мг/л до РТР і провідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрація РТР 

1000 мг/л 

Провідність 

2000 мкСм 
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Концентрація хлориду натрію 

(мг/л) 

Загальна кількість розчинених твердих 

речовин (РТР) (мг/л) 

Провідність 

(мкСм/см) 

1,0 1,1 2,2 

5,0 5,4 10,8 

10 10,7 21,4 

20 21,4 42,7 

50 52,5 105 

100 105 210 

150 158 315 

200 208 415 

500 510 1020 

1000 995 1990 

1500 1465 2930 

2000 1930 3860 

5000 4482 8963 

10250 9000 18000 

 

Інформація щодо ремонту 

Якщо ви переглянули відео, пов’язані з продуктом, що показують етапи усунення несправностей, і 

досі маєте труднощі зі своїм датчиком провідності, зверніться до відділу технічної підтримки Vernier 

за адресою info@b-pro.com.ua або за телефоном +38 (044) 222-83-07. Спеціалісти служби 

техпідтримки допоможуть вам вирішити, чи потрібно ремонтувати пристрій. В той же час, ви 

отримаєте номер дозволу на повернення товару (RMA) разом з інструкцією, як передати пристрій на 

ремонт. 

 

Аксесуари/Заміна 

Товар 

Розчин стандартної провідності (низький, 150 мкСм/см), 500 мл 

Розчин стандартної провідності (середній, 1413 мкСм/см), 500 мл 

Розчин стандартної провідності (високий, 12880 мкСм/см), 500 мл 

Артикул 

CON-LST 

CON-MST 

CON-HST 
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Гарантія 

Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва протягом 

п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження виробу, спричинені 

надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця гарантія стосується виключно 

навчальних закладів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

Vernier Software & Technology 

13979 СВ Міллікан Вей, Беавертон (13979 SW Millikan Way, Beaverton, OR 97005-2886) 

Безкоштовний виклик (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503) 277-2440 

info@vernier.com  www.vernier.com 
 

Вид. 2/8/16 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini та інші вказані позначки є нашими торговими марками або які 

зареєстровані в США.  
Всі інші марки, які нам не належать, але вказані у цьому документі, мають відповідних власників, які можуть бути 

афілійовані, пов’язані з нами або отримувати нашу спонсорську допомогу. 

 

 

 

 

mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/
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