
 

 HI4110 مدل  ISE الکترود

 

 برای تعیین فلوراید (ISE) یک پراب یون انتخابی  HI4110 مدل  ISE الکترود

(F-)   در محلول است. غشای کریستالی النتانیم فلوراید به دلیل مبادله یون فلوراید بین

نه ، یک تغییر پتانسیل ایجاد می کند. الکترود دارای یک بدنه با دوام قرار است  غشاء و نمو

 .و اپوکسی ساخته شده است (PEI) که از ترکیبی از پلی اتریمید

HI4110   برای انواع کاربردها مانند تصفیه آب آشامیدنی ، نظارت بر محیط زیست و

 .حمام آبکاری ایده آل است

  HANNA HI4110 پراب فلوراید مدل



 

 Ag)   نقره  یک الکترود پتانسیومتری است که شامل یک رفرنس از جنس نقره / کلرید 

/ AgCl)  است که در داخل بدنه PEI / epoxy  / با یک الکترولیت نیترات پتاسیم

کلرید پتاسیم قرار دارد. عناصر داخلی توسط یک غشای کریستالی النتانیم فلوراید از  

 .نمونه جدا می شوند

 ، مهم است که هانا HI4110 گیری دقیق غلظت کل فلوراید با استفاده از برای اندازه 

pH  قدرت تنظیم بافر. شود تنظیم  ثابت مقدار  یک به نمونه و استاندارد یونی و قدرت  

است   8و  pH 5 محلول بین pH این اطمینان را ایجاد می کند که (TISAB) کل یونی

 فلزی  گر مداخله  یونهای با  نینهمچ TISAB و ضریب فعالیت ثابت است. محلول

  را هایی ترکیب هستند، فلوراید های یون دارای که  ، آهن و آلومینیوم مانند ، مختلف

 .دهد می تشکیل

تضمین می کند که این یون های فلزی در اندازه گیری دقیق فلوراید،   TISAB بنابراین

ثابت ، میزان خطا بین   و مقاومت یونی pH دخالت نکنند. اندازه گیری کلیه محلولها با

می تواند از   HI4110 اندازه گیری ها را کاهش می دهد. الکترود یون انتخابی فلوراید

 .اشباع اندازه گیری کند -F تا لیتر در  گرم میلی  0.02

  

 -F ضریب تبدیل

  Multiply 

moles/L (M) to ppm (mg/L) 41.900 x 10 



 

ppm (mg/L) to M (moles/L) 5-5.263 x 10 

  

  

 : هانا در یک نگاه HI4110 ویژگی های الکترود

الکترودهای یون انتخابی ، الکترودهایی هستند  – ماژول های سنجش قابل تعویض

که یون های آزاد را در محلول تشخیص می دهند. غشای حسگر کریستال النتانیم فلوراید  

 .قابل تعویض است و اتصال آن به بدنه سنسور بسیار آسان است

و اپوکسی   (PEI) بدنه الکترود از مخلوطی از پلی اتریمید –  PEI بدنه بادوام

 .ل شده استتشکی

برای اتصال آسان به هر    BNC دارای کانکتور  HI4110 الکترود –   BNC اتصال

 .است BNC پروب  ورودی با دستگاهی 

 تئوری عملکرد 

به دلیل تبادل یونی که بین محلول و غشای معدنی رخ   (ISE) یک الکترود یون انتخابی

ار محدود مواد غشایی در نمونه  می دهد ، ولتاژ ایجاد می کند. تعادل به دلیل حاللیت بسی

اتفاق می افتد. هنگامی که استحکام یونی محلول با افزودن تنظیم کننده مقاومت یونی 



 

ثابت شود ، ولتاژ ایجاد شده توسط الکترود با غلظت یون های آزاد در محلول متناسب 

 .است

 : هانا HI4110 جدول اطالعات فنی الکترود

Description combination 

Measurement Range 
M,  6-) saturated to 1•10–fluoride (F

saturated to 0.02 mg/L (ppm) 

Temperature Range 0 to 80 °C 

Body Material PEI/epoxy 

Optimum pH Range pH 5 to 8 

Body Length/Overall 

Length 
120 mm 

Outer Diameter 12 mm 

Cable coaxial; 1 m (3.3’) 

Connector Type BNC 

Notes Approximate Slope -56 mV 

  

 


