
 

 

 HI4101 مدل  ISE الکترود

برای تعیین سنجش   (ISE)یک الکترود یون انتخابی  HI4101 مدل  ISE الکترود

آن امکان انتشار گاز آمونیاک را   PTFE در محلول است. غشای (NH3) گازآمونیاک

به یک الیه نازک از الکترولیت داخلی می دهد. حباب سنجش داخلی الکترود در بدنه  

 .قرار دارند ®Delrin بادوام

HI4101 اربردهای آب ، فاضالب ، کشاورزی و  برای انواع کاربردها از جمله ک

 .نوشیدنی ها ایده آل است

  

 

 



 

 HI4101 HANNA پراب آمونیاک مدل

که شامل  یک سلول کامل پتانسیومتری است  HI4101 پراب یون انتخابی آمونیاک 

است. این   pH و یک عنصر اندازه گیری (Ag / AgCl) یک مرجع کلرید نقره / نقره 

عناصر در یک بدنه پالستیکی با یک الکترولیت حاوی یون کلرید قرار گرفته اند و توسط  

از نمونه جدا   (PTFE) یک غشای قابل نفوذ با گاز ساخته شده از پلی تترا فلورو اتیلن

 .می شوند

 :ی تواند به دو شکل مختلف وجود داشته باشدآمونیاک م 

 .(NH4) و آمونیوم به عنوان فرم یونیزه شده  (NH3) آمونیاک به عنوان یک گاز

است که  pH مقدار pKa .محلول بستگی دارد pH غلظت هر فرم در محلول به

 9.24از رابطه آمونیاک / آمونیوم  pKa .آمونیاک و آمونیوم در حالت تعادل قرار دارند

غلظت مساوی آمونیاک و آمونیوم وجود خواهد داشت. با   pH 9.24 است. بنابراین ، در

، )اسیدی تر شدن ( ، غلظت آمونیوم افزایش می یابد و آمونیاک کاهش می  pH کاهش

رخ می دهد. غلظت واقعی هر دو گونه را می توان با   pH یابد. نقطه مقابل با افزایش

 .نه مشخص کردنمو pH دانستن غلظت آمونیاک و

  

 pH ، مهم است که هانا HI4101  برای اندازه گیری دقیق آمونیاک با استاده از

 (ISA) استانداردهای کالیبراسیون و نمونه با محلول تنظیم کننده قدرت یونی آمونیاک



 

می شود. هر آمونیوم  pH 11 محلول در pH باعث افزایش ISA مطرح شود. آمونیاک

موجود در استانداردهای کالیبراسیون و نمونه به آمونیاک تبدیل می شود و از اندازه گیری 

  1μM (0.02می تواند از  HI4101 مدل ISE ینان حاصل می کند. الکتروددقیق اطم

 .میلی گرم در لیتر( اندازه گیری کند 17،000) 1Mمیلی گرم در لیتر( تا 

  

3NH Conversion Table for 

  Multiply 

moles/L (M) to ppm (mg/L) 41.70 x 10 

ppm (mg/L) to M (moles/L) 5-5.882 x 10 

  

N-3Conversion Table for NH 

  Multiply 

N-3NH to mg/L (ppm) 3NH Molarity (moles/L)  41.40 x 10 

  

 

 

 

 



 

 :در یک نگاه HANNA HI4101 ویژگی های پراب

 قابل تعویض PTFE ممبران های

سنجش گاز ،الکترودهای ترکیبی هستند که گازهای حل شده را در    ISEالکترودهای

 PTFE محلول تشخیص می دهند. عنصر سنجش از محلول نمونه با استفاده از یک غشاء

 .با گاز نوذ پذیر جدا می شود که به راحتی قابل تعویض است

  

 ®Delrin بدنه بادوام

 .ساخته شده است Delrin بدنه الکتروداز پالستیک بادوام

  

 BNCاتصال

 BNC برای اتصال آسان به هر دستگاه با ورودی پروب  BNC الکترود دارای کانکتور 

 .می باشد

  

 تئوری عملیات

یک سنسور گاز به واسطه فشار جزئی گاز اندازه گیری شده در محلول کار می کند. گاز  

آن را در یک الیه   pH فراگمها را به درون غشاء تغییر می دهد وحل شده در نمونه دیا



 

داخلی تغییر می دهد.   pH نازک از الکترولیت غیر قابل تنظیم بر روی سطح سنسور

متناسب با  pH دیفیوژن تا فشار جزئی نمونه و فیلم نازک الکترولیت یکسان است. تغییر

 .غلظت گاز محلول در محلول نمونه است

  

 : هانا  HI4101 جدول اطالعات فنی پراب

Description combination 

Measurement 

Range 

ammonia (NH₃) 1.0M to 1 x 10-6 M, 17000 

to 0.02 mg/L (ppm); ammonia-nitrogen 

(NH₃-N) 14000 to 0.016 mg/L (ppm) 

Temperature 

Range 
0 to 40 °C 

Body Material Delrin 

Optimum pH 

Range 
> pH 11 

Body 

Length/Overall 

Length 

120 mm 

Outer Diameter 12 mm 

Cable coaxial; 1 m (3.3’) 

Connector Type BNC 

Notes Approximate Slope -56 mV 

  


