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Датчик рН  
(Артикул РН-ВТА) 

  
 

 

Датчик рН можна використовувати в будь-якій лабораторії або щоб продемонструвати, яким чином 

можна використовувати традиційний пристрій для вимірювання рН, включаючи кислотно-основне 

титрування, моніторинг рН у акваріумі та дослідження якості води у струмках та озерах. 

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 рН  

 Балон для зберігання електродів, що містить розчин рН 4/KCl 

 

Відповідне програмне забезпечення та інтерфейси 

Перелік інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісного з датчиком рН, можна знайти на 

www.vernier.com/manuals/ph-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/ph-bta 

 

Використання продукту 

1. Від’єднайте балон для зберігання від електроду, відкрутивши кришку та знявши балон і кришку. 

2. Ретельно промийте нижню частину зонду, особливо навколо грушоподібного наконечника, 

дистильованою або деіонізованою водою. 

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

використання. 

4. Після закінчення вимірювань промийте електрод дистильованою водою. 

5. Одягніть ковпачок на корпус електроду, потім закрутіть ковпачок на балоні для зберігання, таким 

чином наконечник електроду буде занурений у розчин для зберігання. 

 

Важливо: Не занурюйте датчик повністю. Рукоятка не є водостійкою. 
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Не залишайте електрод в кислотах або в основах з концентраціями, які перевищують 1,0 моль/л 

довше ніж на 5 хвилин. Щоб дізнатись про інші види електродів рН, див. www.vernier.com/ph-sensors.  

 

Відео 

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

 

Калібрування 

Для багатьох експериментів калібрування датчика рН не є обов’язковим. Інформація про 

калібрування вказується на кожному датчику рН перед його 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 рН за допомогою програми Logger Pro можна знайти на 

www.vernier.com/til/2341  

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

www.vernier.com/til/3394  

 Інструкції щодо калібрування датчика рН за допомогою Графічного аналізу з Chromebook можна 

знайти на www.vernier.com/til/3631  

 Інструкції щодо калібрування датчика рН за допомогою Графічного аналізу з пристроєм iOS або 

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

 

Для калібрування датчика рН або щоб підтвердити точність збереженого калібрування рН, необхідно 

мати запас буферних сумішей рН, які покривають ряд значень рН для перевірки. Для більш детальної 

інформації про буферні суміші рН, включаючи рецепти приготування, див. www.vernier.com/til/3625.  

 

Технічні характеристики 

Тип Герметичний, наповнений гелем, полікарбонатний корпус, Ag/AgCl 

Час реагування 90% кінцевого значення показника через 1 с в буфері 

Діапазон температур Від 5 до 800С (показники не компенсуються) 

Діапазон рН 0-14 

Похибка  ±0,2 од.рН 

Ізопотенціальний рН рН 7 (точка, в якій відсутній вплив температури) 

Значення калібрування за 

замовчуванням 

Нахил: -3,838 

Переріз: 13,720 

Діаметр стержня 12 мм зовнішнього діаметру 

 

Догляд та обслуговування 

Короткострокове зберігання (до 24 годин): Помістіть електрод у буферну суміш з рН4 або рН7. 

Його не можна зберігати у дистильованій воді. 

Довготривале зберігання (більше ніж 24 години): Зберігайте електрод у буферній суміші з рН4/ 

консервуючому розчині KCl у балоні для зберігання. Електрод рН перевозиться у цьому розчині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/ph-sensors
http://www.vernier.com/ph-bta
http://www.vernier.com/til/2341
http://www.vernier.com/til/3394
http://www.vernier.com/til/3631
http://www.vernier.com/til/3630
http://www.vernier.com/til/3625


3 
 

Vernier продає балони для консервуючого розчину рН об’ємом 500 мл (артикул PH-SS), або ви 

можете приготувати додатковий консервуючий розчин, додавши 10 г хлориду твердого калію (KCl) в 

100 мл буферної суміші рН4. Vernier продає набір буферних рН мембран (PH-BUFCAP), який містить 

стабілізатор консервуючої суміші. Зберігання електроду у такій суміші впливає на термін 

використання електроду та підтримує час реагування електроду, після повернення установки в 

роботу. 

Якщо електрод випадково зберігають сухим протягом короткого періоду часу, занурте наконечник в 

буферний розчин рН4/ консервуючу суміш KCl мінімум на 8 годин перед використанням. Якщо 

показники залишаються неточними після калібрування або якщо реагування є повільним, спробуйте 

активувати датчик згідно з розділом «Усунення несправностей». 

 

Принцип роботи датчика 

Підсилювач рН всередині рукоятки – це схема, яка допомагає контролювати електрод рН стандартної 

комбінації за допомогою лабораторного інтерфейсу. Кабель від підсилювача рН закінчується в ВТА 

колодці. 

Датчик рН створює напругу близько 1,75 В у буферному розчині рН 7. Напруга збільшується на 0,25 

В з кожним зменшенням величини рН. Напруга знижується на 0,25 В/число рН зі збільшенням рівня 

рН. 

Наповнений гелем датчик рН Vernier створений для проведення вимірювань в діапазоні значень рН 

від 0 до 14. Електрод порівняння, наповнений гелем, є герметичним; його не можна заповнити 

повторно.  

Датчик рН створений для використання у водних розчинах. Полікарбонатний корпус датчика може 

бути пошкоджений численними органічними розчинниками. Крім того, не використовуйте датчик в 

розчинах, що містять: хлорнокислі солі, іони срібла, іони сульфідів, біологічні зразки з високим 

вмістом білків або трис буферними сумішами. Не використовуйте датчик з фторо-водневою 

кислотою, в кислоті або в розчині основи з концентрацією, яка перевищує 1,0 моль/л. 

 

Усунення несправностей 

Під час тестування датчика рН, потрібно вимірювати буферну суміш, оскільки таким чином простіше 

визначити, чи показники датчика є точними. Не перевіряйте ваш датчик, вимірюючи дистильовану 

воду. Дистильована вода може мати показники рН в діапазоні від 5,5-7,0 внаслідок змінних величин 

розчиненого діоксину вуглецю. Більш того, через нестачу іонів, значення рН, що подаються з 

датчиком у дистильованій воді, будуть нестабільними. 

Якщо показники вашого датчика рН відрізняються від рН в буферній суміші (наприклад, показник 

6,7 у буфері 7), вам може просто знадобитись калібрування датчика. Див. розділ «Калібрування» для 

більш детальної інформації. 

Огляньте скляну колбу. У разі виявлення тріщин показники рН будуть неточними. 

Якщо ваші показники відрізняються на кілька значень рН, показники рН не змінюються під час 

переходу від однієї буферної суміші до буферної суміші різних рН, датчик залишався сухим тривалий 

період часу, або спрацьовування датчика було повільним, проблема може бути більш серйозною. 

Метод «активування» можна використовувати для відновлення електродів рН. Для активування 

вашого датчика рН виконайте наступне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Замочіть електрод рН на 4-8 годин у розчині НСl 0,1 моль/л. 

2. Промийте електрод та занурте наконечник в свіже-приготований розчин тривалого зберігання 

(рецепт вище) на 30-60 хвилин. 

3. Промийте електрод та протестуйте його в буферних сумішах з відомими рН. 

 

Періодично, в буферному/ консервуючому розчині рН4 може з’являтись пліснява. Вона не буде 

завдавати шкоду електроду, її можна легко видалити за допомогою розчину м’якого миючого засобу. 

Появу плісняви в консервуючих сумішах можна блокувати за допомогою буферного стабілізатора. 

Для додаткової інформації про усунення несправностей та частих відповідей і запитань, див. 

www.vernier.com/til/1361.  

 

Інформація щодо ремонту 

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

досі маєте труднощі зі своїм датчиком рН, 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 для зберігання електроду, 500 мл 

Набір буферних фільтрів рН (3х10) 

Балони для зберігання розчинів, 5 в упаковці 

Артикул 

PH-SS 

PH-BUFCAP 

BTL 

 

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. Крім того, дана гарантія не покриває випадкове розбивання скляної колби 

датчика рН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«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. 2/8/16 

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

 

http://www.vernier.com/til/1361
mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

