
                                                                

www.sa-aria.com 
1 
 

 

 HI9811-5نحوه ی کالیبراسیون دستگاه 

 :pHاندازه گیری  روش

فعال  قرار دهید و چند دقیقه صبر کنید تا الکترود مجدداً 70300پراب خشک شده، سر آن را در محلول نگه دارنده ی اگر 

 شود. 

 ی مورد نظر قرار دهید. مونه سانتی متر در ن 4را به راحتی به اندازه ی سر الکترود  pHاندازه گیری برای 

 را انتخاب کنید. pHحالت 

 .شود و تنظیم د و چند دقیقه صبر کنید تا نتیجه ثابتآرامی در نمونه بچرخانیبه 

 را نشان می دهد.  pHمقدار نمایشگر 

را در چندین نمونه به صورت پشت سر هم انجام می دهید، قبل از هر اندازه گیری، الکترود را  pHصورتی که اندازه گیری در 

 ی شود. با آب مقطر بشویید تا از آلودگی پراب جلوگیر

 زه گیری کنید، روی پراب بریزید.شستشو، پیش نهاد می شود یک بار هم مقداری از نمونه ای که می خواهید اندا ازپس 

 دوره ای برای باال رفتن دقت اندازه گیری پیشنهاد می شود.کالیبراسیون 

 دهید:نجام اموارد زیر، الزاماً کالیبراسیون را در 

 تعویض الکترود ازبعد  -1

 یک بار در ماهحداقل  -2

 از تست نمونه های خطرناک شیمیاییپس  -3

 ورد نیاز باشد.زمان که دقت باال مهر  -4

 سازی:آماده 

 را در بشر های کوچک بریزید. 10.01 یا 7.01 یا 4.01کمی از بافر های مقادیر 

 HI7007 (pH 7.01)محلول در دست داشتن نتایج دقیق تر، اگر قصد اندازه گیری نمونه های خنثی را دارید، از جهت 

و  HI7004 (pH 4.01)نمونه های اسیدی را داشته باشید، از محلول صورتی که قصد اندازه گیری استفاده کنید. در 

 استفاده نمایید. HI7010 (pH 10.01)همچنین در صورت اندازه گیری نمونه های بازی از محلول 

 کالیبراسیون:روش 

 را به دستگاه متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.پراب 

 نشان داده شود. pHرا فشار دهید تا اندازه گیری  pHکلید 

 نگه دارنده ی الکترود را باز کنید . آن را با آب مقطر بشویید و سپس خشک کنید.درپوش 

 بافر مورد نظر بشویید و سپس در بشر حاوی بافر قرار داده و به آرامی بچرخانید.با 

 دقیقه صبر کنید تا نتیجه ثابت شود.چند 
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 را انتخاب کنید. C°گزینه  HI9811-5برای تی گراد: در جه سان 10مثال بافر را اندازه گیری کنید. برای دمای 

سب دما مراجعه حبر  pHبه نمودار را در دمای باال نشان دهد. ) pHمقدار  LCDرا تازمانی که  pHکالیبراسیون پیچ 

 (کنید.

 مل شد.کا pHکالیبراسیون 

 دیک پراب قرار گیرد.سانتی متر در محلول قرار دهید. دماسنج نیز باید نز 4داشته باشید: پراب را به اندازه ی توجه 

 اید تعویض شود.بباز هم نشد، پراب با چرخاندن پیچ مقدار مورد نظر به دست نیامد، پراب را تمیز کنید. اگر ر اگ

 

 بر حسب دما pH مقادیر جدول

 

 pHمقادیر  (درجه سانتی گراد) دما

4.01 7.01 10.01 

0 4.01 7.13 10.32 

5 4.00 7.10 10.24 

10 4.00 7.07 10.18 

15 4.00 7.04 10.12 

20 4.00 7.03 10.06 

25 4.01 7.01 10.01 

30 4.02 7.00 9.96 

35 4.03 6.99 9.92 

40 4.04 6.98 9.88 

45 4.05 6.98 9.85 

50 4.06 6.98 9.82 

55 4.07 6.98 9.79 

60 4.09 6.98 9.77 

65 4.11 6.99 9.76 

70 4.12 6.99 9.75 
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 :ECکالیبراسیون 

 مورد نیاز:اقالم 

 .HI70032 (1382 ppm, or mg/L)یا  HI70031 (1413 µS/cm)کالیبراسیون محلول 

 روش کالیبراسیون:

ی استفاده کنید تا خطا پالستیکصورت امکان از بشر ول کالیبراسیون هدایت را در بشری بریزید. در سانتی متر از محل 4مقدار 

 به حداقل ممکن کاهش یابد.

 .شودتعادل گرمایی برقرار را در بشر قرار داده و چند دقیقه صبر کنید تا پراب 

 نید.کصل پایین پراب به آرامی ضربه بزنید و ان را تکان دهید تا از نبود حباب هوا در آن اطمینان حابه 

 را فشار دهید.  µS/cm" (or "mg/L")" کلید 

 دهد. درجه سانتی گراد نشان 25را در  TDSیا  ECرا بچرخانید تا نمایشگر مقدار  EC/TDSبراسیون کالیپیچ 

 


