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Żywotność sondy: 

 
Ogniwa galwaniczne mają ograniczoną żywotność, 

determinowaną wiekiem ogniwa i ekspozycją na tlen. 

Przypomina to żywotność baterii w latarce. Jeżeli latarka jest 

często używana, bateria zużyje się szybciej niż przy 

sporadycznym używaniu.  

przewód łączący na próbki  

 

Zestaw zawiera Numer części 
 

Wzmacniacz Czujnika PS-2126A (zawiera 

sondę) 
 

Sonda tlenu (z deflektorem)        699-299 
 

Gumowy korek 699-08186 
 

Przewód łączący (3,5 milimetra) 514-08583 

Buteleczka na próbki 650-064 
 

Wymagane oprzyrządowanie 
 

Interfejs PASPORT  
zobacz: www.pasco.com.pl/produkty-2/interfejsy/  

 

Wprowadzenie 
 

Czujnik Tlenu PS-2126A mierzy stężenie tlenu w procentach 

(%) oraz cząsteczkach na milion (cz/mln). Może służyć do 

badania oddychania roślinnego, zwierzęcego i komórkowego, 

jakości powietrza lub tempa produkcji tlenu (O2) w reakcji 

chemicznej (przykład w doświadczeniu na stronie 2). 

 
Jak to działa? 

 
Sonda to ogniwo galwaniczne z końcówką wyposażoną 

w przepuszczalną membranę. W budowie przypomina 

baterię. Ogniwo zawiera elektrolit, anodę i katodę. Kiedy tlen 

przechodzie przez membranę do ogniwa, zachodzi reakcja 

chemiczna między elektrodami a elektrolitem. Powstaje 

napięcie występujące na przeciwnych końcach sondy oraz 

płynie prąd, który jest proporcjonalny do zawartości tlenu. 
 

Ogniwo zamontowane w PS-2126A ma żywotność 900 000 

godzin na procent tlenu (O2 %). 

 
Przykład: Jeżeli czujnik wykorzystywany jest w środowisku 

100% tlenu, jego żywotność można obliczyć jako 900 000 

godzin na O2 % podzielone przez 100% tlenu, czyli 9000 

godzin. To równowartość około jednego roku. 

 
Żywotność czujnika w zwykłym powietrzu (20,9% tlenu) to 

900 000 godzin O2 % dzielone przez 20,9% tlenu daje 43 

062 godziny, czyli ok. 4,9 roku. 

 
Czujnik objęty jest bezwarunkową gwarancją w okresie 

dwóch lat od daty produkcji. Żywotność czujnika 

działającego w środowisku 100% tlenu będzie krótsza. 

Czujnik działający w normalnym powietrzu powinien służyć 

przez 4-5 lat. Znane są przypadki sond działających przez 10 

lat. Ostateczna żywotność zależy od środowiska pracy. 
 
 

Ustawienie 
 

 
Podłącz Czujnik Tlenu do interfejsu. 

 
Przygotowanie Sondy do pracy: 

 
1. Wyjmij Sondę z deflektorem z opakowania. 

 
2. Usuń z Sondy różową taśmę. 

 
3. Ostrożnie zamontuj deflektor na Sondzie. 

 
4. Nasuń gumowy korek na deflektor. 
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5. Podłącz jeden koniec przewodu do Sondy. 

 
6. Podłącz drugi koniec przewodu do wzmacniacza. 

 
7. Podłącz wzmacniacz do interfejsu PASCO. 

 
8. Dalsze wskazówki znajdziesz w instrukcji interfejsu 

PASCO i programu do zbierania danych. 
 
 
 
 

Zbieranie próbek O2  
 

Aby pobrać próbkę z atmosfery, trzymaj otwartą buteleczkę 

pionowo. Włóż końcówkę sondy do buteleczki. Zatkaj szyjkę 

korkiem. 

 
Aby zebrać wydychane powietrze 

lub próbkę innego gazu, włóż 

końcówkę sondy do 

plastikowego woreczka. 

Ściśnij woreczek, aby usunąć 

z niego powietrze 

atmosferyczne. Napełnij 

woreczek badanym gazem za 

pomocą rurki. Przytrzymaj, 

zawiąż lub zapnij woreczek 

wokół rurki i przewodu sondy, 

by zatrzymać w niej próbkę 

gazu i nie wpuścić powietrza 

atmosferycznego. 

 
Jeśli doświadczenie wymaga krótszego czasu reakcji 

sondy, należy zdjąć z niej biały deflektor i korek. Skróci to 

drogę do membrany i przyspieszy wypełnienie się sondy 

badanym gazem. 

 
Zadaniem deflektora jest skierowanie strumienia powietrza 

na sondę oraz ochrona membrany. Jest także punktem 

montażu korka. 

 
Po zdjęciu deflektora nie umieszczaj sondy w pobliżu ostrych 

przedmiotów – przebicie membrany może prowadzić do 

uszkodzenia urządzenia i wycieku elektrolitu.  

 
Nie zaleca się zdejmowania korka podczas pracy 

w normalnych warunkach. 

 
Uwaga! 
 
Nie dopuść do kontaktu sondy z płynami. 
 
Nie myć butelki do pobierania próbek w zmywarce lub autoklawie, bo 
się stopi. 

Kalibracja 
 

Czujnik jest skalibrowany fabrycznie. Jednakże w celu 

osiągnięcia większej dokładności można przeprowadzić 

kalibrację zgodnie z poniższymi krokami: 

 
1. Po podłączeniu czujnika do działającego interfejsu 

PASPORT włóż sondę do pustej buteleczki. Stężenie 

tlenu w powietrzu wynosi 20,9%. 
 

2. Wciśnij przycisk CAL (20,9%) na czujniku 

i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Migająca przez 

4 sekundy zielona dioda sygnalizuje, że kalibracja jest 

w toku. 

 
3. Po 4 sekundach odczyt ustabilizuje się na poziomie 

20,9%. Po zakończeniu kalibracji dioda przestanie 

migać. 

 
Uwaga: Jeżeli po zakończeniu kalibracji dioda wciąż miga, oznacza to 

prawdopodobne zużycie sondy. 
 

 

Doświadczenie: Produkcja 

tlenu z katalazy wątrobowej 
 

Potrzebne będą: Czujnik tlenu z buteleczką na próbki, wątróbka 

wołowa lub drobiowa, nadtlenek wodoru, pipeta, moździerz 

z tłuczkiem, kąpiel lodowa, wrzątek i gogle ochronne. 

 
Bezpieczeństwo: Podczas przeprowadzania eksperymentu zawsze 

miej na oczach gogle ochronne. Nie dopuść do utworzenia się 

wysokiego ciśnienia w buteleczce. 

 
1. Połóż wątróbkę w otwartym pojemniku i poczekaj aż 

ogrzeje się do temp. pokojowej. 

 
2. (Opcjonalnie) Skalibruj czujnik (zob. wyżej). 

 
3. Ubij wątróbkę na papkę. 

 
4. Wlej 10 ml nadtlenku wodoru do czystej, suchej 

buteleczki. 

 
Uwaga: Kroki 5 do 7 wykonaj szybko i ostrożnie. 

 
5. Pipetą pobierz 1 ml krwi/homogenatu z wątróbki 

i wpuść ją do buteleczki. 

 
6. Umieść końcówkę sondy w buteleczce. Włóż korek 

w szyjkę butelki, ale niezbyt ciasno. 

 
7. Rozpocznij zbieranie danych. 

 
8. Zakończ zbieranie po ok. 300 sekundach. 

 
9. Oczyść i wysusz buteleczkę. Powtórz kroki 4-8 z zimną 

wątróbką wyjętą z kąpieli lodowej. Powtórz jeszcze raz 

z wątróbką wyjętą z wrzątku. 

 
10. Porównaj wyniki wszystkich prób. 



3  

N r  m o d e l u :  PS- 2126 A 
 
 

 
 

 
 

Konserwacja sondy 
 

 
Przechowywanie: 

 
Przed pierwszym użyciem sonda może być 

przechowywana w oryginalnym opakowaniu. 

 
Zaleca się przechowywanie sondy tak, by gwintowana część 

skierowana była w dół. Zapewni to stały kontakt elektrolitu 

z membraną podczas dłuższego przechowywania. Żywotność 

czujnika można wydłużyć przechowując sondę w lodówce, 

w temperaturze 4°C do 10°C. Nie zamrażaj czujnika ani 

sondy. 

 

 

 

 

Specyfikacja 
 

Zakres 0 do 100% stężenia O2 

0 do 1 000000 cząstek na milion 

Rozdzielczość 0,025% tlenu 

Powtarzalność ±0,5% tlenu 

Dokładność ±1% O2 w stałej temperaturze i 

ciśnieniu; ±5% O2 w całym zakresie 

temperatury pracy. 

Temperatura pracy 0 do 40 °C 

Zakres wilgotności wzg. 0 do 100%, bez kondensacji 

Żywotność sondy 4+ lat 

Gwarancja na sondę 24 miesiące 

 
 

Wsparcie techniczne 

Aby uzyskać pomoc w sprawie jakichkolwiek produktów PASCO, prosimy 

o kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem w Polsce 
 

Adres:           PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Telefon: +1 916 462 8384 (międzynarodowy) 

Strona internetowa : www.pasco.com/support 
Email: support@pasco.com 

 

Dystrybutor PASCO w Polsce: 
 

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 

ul. Arkuszowa 190,  01-934 Warszawa 

tel. + 48 606 850 155, T  +48 22 752 27 88 – 96 wew. 109 
www.pasco.com.pl;  pasco@irs.com.pl 

 

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami 

wspieramy rozwój uczniów i studentów w współczesnym świecie. 

 

 

 

Ograniczona gwarancja Warunki gwarancji znajdują się w katalogu 

PASCO. 

 
Prawa autorskie: Instrukcja obsługi Czujnika Tlenu PASCO scientific 

012-11736B is objęta jest zastrzeżonymi prawami autorskimi. Instytucje 

non-profit oraz edukacyjne mają prawo do kopiowania dowolnych 

fragmentów tej instrukcji wyłącznie do celów laboratoryjnych 

i edukacyjnych. Sprzedaż kopii zabroniona Kopiowanie instrukcji do 

innych celów bez zgody PASCO scientific zabronione 

 
Znaki handlowe: PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, 

Xplorer, Xplorer GLX, SPARK, oraz SPARKvue są zarejestrowanymi 

znakami handlowymi będącymi własnością PASCO scientific w Stanach 

Zjednoczonych i/lub innych krajach. Więcej informacji znaleźć można na. 

www.pasco.com/legal. 
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