
مترPHاستفاده و کنترل کیفی

:قبل از به کاربردن الکترود جدید به نکات زیر توجه کنید–

.خوردگی یا هر آسیب دیگري بازرسی و کنترل شودالکترود از لحاظ وجود ترك

.شده و الکترود با آب مقطر شسته شودکالهک محافظ الکترود برداشته

.الستیکی پوشاننده روزنه پرکردن الکترود، بریده شودرپوشنوك د

.هاي هواي موجود در فضاي بافر درونی، باکج و راست کردن الکترود از آن خارج شوندحباب

مترهاPHکالیبراسیون

) ايکالیبراسیون دونقطه(کالیبره شوند 7وPH 4متر باید هرروز توسط بافرهاي باPH ،PHگیريبراي اندازه
ماده موردبررسی باشد، PHها نزدیک بهآنPHکهايهاي بافر ویژهمتر باید از محلولpHبراي کالیبراسیون

.استفاده کنید

.شوندترجیح داده می(PH=4)و بافر استات(PH=7)بافر فسفات

وف پالستیکی انجام شودگیري باید با استفاده از ظرکالیبراسیون و اندازه.

ممکن است براثر جذب قلیاییPHهنگام کار با بافرهاي داراي. دهدرا تغییر میPHچون از شیشه رد شده و
.محلول کاهش یابدPHهوا، 

بافرها در اثر تغییر دما ، مجاورت با نور ماوراءبنفش(UV)شوندو آلودگی میکروبی تخریب می.

نگهداري C°20دوراز نور آفتاب در دماي کمتر از همه بافرها باید در هنگام نگهداري در ظروف دربسته و به
ها ماده به آن.شودها و حفظ کیفیت بافرها به مدت طوالنی توصیه میبراي جلوگیري از رشد میکربشوند،
.سپتیک اضافه کنیدآنتی



ي هر واحدپتانسیل به ازادر یک الکترود خوب، اختالفPH 20در دماي°C ،1/58ولتمیلی(mv)

.باید در دماي ثابت انجام شودPHگیريپس اندازهپتانسیل بستگی به دما دارد،باشد، ولی اختالفمی

در غیر این صورت نتایج به دست آمده باید با فاکتورهاي تصحیحی باتوجه به دماي واقعی موقع کار اصالح 
.شوند

گیريقبل از اندازهPHها خوب مخلوط و به هم زده شوند، محلول.

هایی که دارايدر محلولPH باشند، خطاي نمکیمی9باالتر از(salt error)چشم گیر بوده وPH را
.دهندصورت کاذب پایین نشان میبه

هاي استانداردمحلولPHتازه به تازه تهیه شوند، بافرهاي آلوده یا کدر دور ریخته شوند ،.

گیري، الکترود با آبقبل و بعد از هر اندازهGrade Iشسته شود.

 هاي هوا جلوگیري کنید چون این حباب) پس از قرار گرفتن در محلول(از تشکیل حباب هوا در نوك الکترود
.شوندموجب رانش پتانسیل الکترود می

مطابق با دماي ین کرده و پیچ دماگیري کرد، دماي محیط را تعیگیري باید دمارا اندازهدرهر سري اندازه
.متر تنظیم شودPHشده بر رويتعیین

.را قرائت نکنیدPHقبل از پایداري دما در محلول، 

هاي دیگري که در یامحلول(موالر قرار داده شوندKCI ،3الکترودها در موقع عدم استفاده باید در محلول
.)بروشور دستگاه ذکرشده است

ها برحسب براي تمیز کردن الکترودها در فواصل مرتب از محلول آمونیاك، اسیدکلریدریک رقیق یا سایر محلول
.نوع آلودگی موردنظر استفاده کنید

علت خرابی الکترود، وقوع الکترولیز مرتب در الکترود .شودسال خراب می2متر بعد از مدتی حدود PHالکترود
.باشدمی

.باشدکترود، تنبل شدن و دیر پاسخ دادن آن میعالمت فرسودگی ال


