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Датчик ОВП (ORP) 
(Артикул ORP-BTA) 

 
 

 

Датчик ОВП (ORP) вимірює здатність суміші до окислення або відновлення речовини. ОВП (ORP) 

розшифровується як окислювально-відновлювальний потенціал. Наприклад, електроди ОВП (ORP) 

часто використовують для вимірювання здатності хлору до окислення у басейнах, або щоб 

визначити, коли під час окислювально-відновлювальної реакції досягнута точка еквівалентності. 

 

Збір даних за допомогою датчика ОВП (ORP) 

Цей датчик можна використовувати для збору даних з наступними інтерфейсами: 

 Vernier LabQuest® 2 або з оригінальним LabQuest® як окремим пристроєм або разом з 

комп’ютером 

 Vernier LabQuest® Mini з комп’ютером 

 Vernier LabPro® з комп’ютером або графічним ТІ калькулятором 

 Vernier Go!®Link 

 Vernier EasyLink® 

 Vernier SensorDAQ® 

 CBL 2™ 

 Лабораторною платформою TI-Nspire™  

 

Нижче описана процедура, яку потрібно виконувати під час використання датчика ОВП (ORP): 

1. Підключіть датчик ОВП (ORP) до інтерфейсу. 

2. Запустіть програму по збору даних. 

3. Програма визначить датчик ОВП (ORP) і завантажить налаштування для збору даних за 

замовчуванням. Тепер можна збирати дані. 

 

Програмне забезпечення для збору даних 

Цей датчик можна використовувати з інтерфейсом та наступним програмним забезпеченням для 

збору даних. 

 Logger Pro 3. Цю комп’ютерну програму використовують з LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, 

LabPro або Go!Link. 

 Logger Lite. Цю комп’ютерну програму використовують з LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, 

LabPro або Go!Link. 

 LabQuest App. Використовуйте цю програму, коли LabQuest 2 або LabQuest застосовується як 

окремий пристрій. 

 EasyData App. Дана обчислювальна програма для TI-83 Plus і TI-84 Plus може використовуватися 

з CBL 2™, LabPro іVernier EasyLink. 

 Програма DataMate. Використовуйте DataMate з обчислювальними програмами LabPro або CBL 

2™ і TI-73, TI-83, TI-84, TI-86, TI-89 та Voyage 200. 

 Програмне забезпечення DataQuest™ для TI-Nspire™. Ця обчислювальна програма для TI-

Nspire може використовуватися з EasyLink або з лабораторною платформою TI-Nspire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 LabVIEW. Програмне забезпечення компанії National Instruments - LabVIEW™ є графічною 

мовою програмування, яку реалізує National Instruments. Воно використовується з SensorDAQ і 

може застосовуватись з рядом інших інтерфейсів Vernier. Для більш детальної інформації див. 

www.vernier.com/labview  
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. 

 

Принцип роботи датчика ОВП (ORP) 

Електрод складається з двох компонентів: вимірювального нормального електроду, виготовленого з 

металічної платини, зануреної в розчин, в якому проходить окислювально-відновлювальна реакція, та 

електроду порівняння (герметичний наповнений гелем Ag/AgCl), до якого прикріплений платиновий 

нормальний електрод. 

ОВП (ORP) Vernier може визначати окислювально-відновлювальний потенціал в діапазоні від -450 до 

+1100 мВ. Показники в позитивному напрямку цього діапазону вказують на сильну окислювальну 

речовину, тоді як показники в негативному напрямку цього діапазону вказують на сильну 

відновлювальну речовину. 

Цей датчик обладнаний електричною схемою, яка підтримує автоматичну ідентифікацію. Під час 

використання з LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro, Go! Link, SensorDAQ, лабораторної 

платформи TI-Nspire™, EasyLink, або CBL 2™, програмне забезпечення зі збору даних визначає 

датчик та використовує попередньо встановлені параметри для конфігурації експерименту, що 

підходять для відповідного датчика. 

 

Додаткова процедура калібрування 

В більшості експериментів, які проводяться з датчиком ОВП (ORP), точний потенціал в мВ не є 

критичним; при цьому більш важливим фактором є суттєва зміна потенціалу. В результаті, на нашу 

думку, не варто проводити нове калібрування під час використання датчика ОВП (ORP) для 

більшості експериментів. Ви можете просто використовувати підходяще калібрування, яке 

проводиться для цього датчика автоматичної ідентифікації. 

Якщо ви проводите аналіз якості води або хімічний експеримент, який вимагає дуже точного 

калібрування, вам може знадобитись два промислових стандартних зразки ОВП (ORP). 

Використовуючи ці зразки, проведіть наступне калібрування за допомогою опції калібрування в двох 

точках у всіх програмах зі збору даних Vernier (дане калібрування припускає, що у вас є два 

стандартні зразки калібрування ОВП (ORP), один з 100 мВ, інший з 300 мВ).  

 Для першої точки калібрування промийте наконечник електроду дистильованою водою і 

помістіть електрод в перший стандартний зразок. Після стабілізації показників напруги, які 

показує програма зі збору даних, введіть значення мВ першого стандартного зразка ОВП 

(наприклад, 100). 

 Для другої точки калібрування, вийміть електрод з першого стандартного зразка, промийте його 

дистильованою водою і помістіть в другий стандартний зразок. Після стабілізації напруги уведіть 

показник мВ для другого стандартного зразка (наприклад, 300).  

 Промийте електрод дистильованою водою і помістіть в інший зразок. Тепер ви готові провести 

вимірювання за допомогою каліброваного датчика ОВП (ORP). 

Після закінчення вимірювань  промийте електрод дистильованою водою. Одягніть ковпачок на 

корпус електроду, потім закрутіть ковпачок на балоні для зберігання, таким чином наконечник 

електроду буде занурений у консервуючий розчин.  
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Технічні характеристики 

Електрод ОВП (ORP) 

 

Тип Герметичний, наповнений гелем, корпус з епоксидної смоли, Ag/AgCl 

Консервуючий розчин Розчин рН-4/КСl (10 г КСl в 100 мл буферного рН-4 розчину) 

Кабель Коаксіальний кабель довжиною 1 м з BNC конектором 

Діапазон температур 0-600С 

Зовнішній діаметр 12 мм 

Опір: ~20 кОм при 250С 

Елемент ОВП (ORP) 99% стрічка з чистої платини в скляному корпусі 

 

Підсилювач електроду (додається до кожного датчика ОВП (ORP)) 

Калібрування (мВ) 

Нахил: 466.875 

Переріз: -559.793 

13-бітна роздільна здатність (SensorDAQ): 0,25 мВ 

12-бітна роздільна здатність (LabPro, LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, лабораторна платформа 

TI-Nspire™, Go! Link або EasyLink): 0,5 мВ 

10-бітна роздільна здатність (CBL 2™): 2,0 мВ 

Сила: 7 мА@ 5 В ПС 

Діапазон вхідного сигналу: - 450 до 1100 мВ 

Примітка: Не занурюйте датчик повністю. Рукоятка не є водостійкою. 

 

Рекомендовані дослідження 

Датчик ОВП (ORP) можна використовувати для проведення потенціометричного титрування, що є 

поширеним експериментом в хімії AP® або на заняттях з хімії в коледжі. Якщо окислювально-

відновлювальне титрування просто перевищує своє значення точки еквівалентності, потенціал, 

виміряний електродом ОВП (ORP), буде швидко зростати (у разі надлишку окислювальної речовини) 

або зменшується швидко (з надлишком відновлювальної речовини) відповідно до графіку нижче. 

 
Титрування ОВП (ORP) розчину Fe2+ з Ce4+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенціометричне титрування Fe(II) з Ce (IV) 

Досягнута точка еквівалентності:~30,2 мл Ce (IV) 

Потенціал (мВ) 

Об’єм доданого Ce (IV) (мл) 
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В реакції для кривої титрування, яка показана на попередній сторінці 

Ce4+ + Fe2+ → Fe3+ + Ce3+, 

суміш, що містить невідому концентрацію Fe2+, титрується з окислюючою речовиною, ~0,1 моль/л 

Ce4+ стандартного розчину (з (NH4)2Ce(NO3)6). Досягнувши точки еквівалентності, додається 

надлишок Ce4+, що приводить до суттєвого збільшення потенціалу. Перевіривши вказані дані або 

провівши другу похідну (на малюнку) або карту Гран, можна легко визначити точку еквівалентності 

титрування. З програмним забезпеченням Logger Pro від Vernier, експеримент можна провести одним 

із двох способів: використовуючи датчик ОВП (ORP)  у разі режиму Введення (де об’єми бюретки 

вводяться вручну), або використовуючи крапельницю Vernier для вимірювання об’ємів титрування. 

 
Друга похідна для титрування розчину Fe2+ з Ce4+ 

 

 

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.  

 

 
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

Vernier Software & Technology 

13979 SW Міллікан Вей, Беавертон, OR 97005-2886 (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. 10/7/13 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, Vernier LabQuest, Vernier LabQuest Mini, Vernier LabPro, Go! Link, Vernier 

EasyLink та інші вказані позначки є нашими торговими марками або які зареєстровані в США.  

TI-Nspire, CBL 2 та CBL, TI-GRAPH LINK, і TI Connect є торговими марками Texas Instruments. 

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. 

 Надруковано на переробленому папері. 

 

 

 

Потенціометричне титрування Fe(II) з Ce (IV) 

Об’єм доданого Ce (IV) (мл): 30,5 мл 

Друга похідна потенціалу: 236,792 d1/об’єм 

Друга похідна потенціалу: 236,792 d1/об’єм 

Об’єм доданого Ce (IV) (мл) 
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