
 

 HI5148B الکترود ترکیبی ردوکس

 

  یدبرای تیتراسیون های هال Ag الکترود ترکیبی ردوکس با سرالگترود

 HI5148B یک الکترود ترکیبی ردوکس با سر الکترود Ag  با استفاده از نقره اضافی از واکنش

رسوب نیترات نقره برای استفاده در تیتراسیون پتانسیومتری هالید ، از جمله کلرید ، برومید و یدید ، 

 .است

 آن می توان پلی اتیلن  )سیستم پیشگیری از گرفتگی( است که با استفاده از CPS این الکترود دارای

sleeve   را جابجا کرد تا سطح شیشه زمین از آلودگی توسط نمونه هایی با محتوای جامد باال ، مانند

 .نمونه های مواد غذایی پاک شود

  

اندازه گیری نمک در صنایع غذایی بسیار رایج است. با سنسورهای پتانسیومتری ، این کار مستقیماً با  

حسگری انجام می شود که سدیم را اندازه گیری می کند یا به طور غیرمستقیم با حسگری که مقدار  

انجام می   را ثبت می کند ، argentometric اضافی نقره حاصل از تیتراسیون کلرید نیترات نقره



 

، نیترات نقره با کلرید سدیم واکنش داده و رسوبی از کلرید   argentometric شود. در تیتراسیون

 .نقره تشکیل می دهد

  

وقتی کلرید کامالً رسوب کرد ، یونهای نقره بیش از حد هستند و توسط سنسور شناخته می شوند. از 

، تیتراسیون یک روش غیرمستقیم برای  آنجا که سنسور به جای سدیم کلرید را تشخیص می دهد 

 .اندازه گیری سدیم است. این روش فرض می کند که کل کلرید کلرید سدیم است

 

لرید موجود در  سایر تیتراسیون های هالید به دلیل اثرات خورنده ای که روی آهن دارد ، شامل ک

 .نمک ، فاضالب ، کود و بتن است

برای انجام تیتراسیون کلرید با نیترات نقره دو نوع سنسور وجود دارد. نوع اول شامل سنسورهای 

است. نوع دوم شامل الکترودهای  (ISE) حالت جامد مانند الکترودهای نقره یا کلرید انتخابی یونی

 .ستفلزی مانند این الکترود سر نقره ای ا

الکترودهای انتخابی یونی گران هستند و اگر به مدت طوالنی در محلول رها شوند می توانند مشکل 

ساز شوند. این الکترود سر نقره ای مقرون به صرفه است و حتی پس از مدت زمان طوالنی در محلول 



 

ن زیاد ایده آل می  نرم نمی شود. این امر آنها را برای اندازه گیری های مداوم یا نمونه هایی با توا 

 .کند

 :ویژگی ها و مزایا

 Ag با سر الکترود Redox الکترود ترکیبی •

o الکترود با سنسورهای مرجع و نشانگر. 

o ساخته شده از نقره قوی که اگر مدت زمان طوالنی در نمونه بماند نرم نمی شود. 

• sleeve اتیلن  متحرک ساخته شده از پلی (PE) 

o مواد مقاوم در برابر انسداد برای دفع مواد جامد. 

o پوشش متحرک امکان تمیز کردن سطح شیشه را فراهم می کند. 

o سرعت جریان الکترولیت باال ، ایده آل برای محلول های با غلظت کم است. 

 مرجع دوبل ، قابل تعویض •

o انتخاب الکترولیت بر اساس روش تجزیه و تحلیل 

o  لکترولیت قابل تعویض در صورت آلودگی ا 

 : مشخصات فنی

Reference: Double, Ag / AgCl 

Diaphragm / flow rate: 
movable PE sleeve, CPS ™ 

(clogging protection) 



 

Electrolyte: 3.5 M KCl, user-defined 

Max. Pressure: 0.1 bar 

Area: mV 

Recommended operating 

temperature: 
0 to 60 ° C 

Tip / shape: Cylindrical (diameter 3.5mm) 

Body material: Glass 

Electric wire: Coaxial, 1 m 

  

 


