
 مراحل کالیبراسیون. 1

 .بردارید الکترود از را درپوش محافظ �
ساعت    4-3کم آب است، حداقل   PH اگر حباب �

 .در محلول نگهدارنده قرار دهید
الکترود � دارد  pH اگر  را  مجدد  پرشدن  قابلیت 

 .است، درپوش الکترود را بردارید
به اندازه کافی پر   pH 7.01 دو بشر را با محلول �

 .را بپوشاند PH کنید تا
بشر    75تقریباً  ( � یک  در  لیتر  میلی    100میلی 

 )لیتري 
الکترود- � شستشوي  براي  بشرها  از  و  pH یکی 

دیگري براي کالیبراسیون واقعی استفاده خواهد  
 .شد

دیگر � بافرهاي  که   (pH 4.01 یعنی pH براي 
 .استفاده می شود، این کار را تکرار کنید

 .انجام دهیدکالیبراسیون دو نقطه اي را 

 .شستشو دهید (DI) را با آب دیونیزه pH الکترود  �
 .بشویید  pH 7.01 را در لیوان با pH لکترودا �
قرار  pH 7.01 الکترود را در لیوان کالیبراسیون   �

 .داده و هم بزنید 
و   � شود  تکمیل  دستگاه  تاخواندن  صبرنمایید 

 .کالیبراسیون را تأیید کنید
تکرار  pH 4.01با بافر  این روش را براي نقطه دوم   �

 .کنید 

  

 اندازه گیري. 2

 رویه نمونه هاي مایع

    pH اندازه گیري دستگاه را تازمانی که الکترود  �
 .هیدراته و کالیبره نشده شروع نکنید

با نمونه کافی   pH دو بشر را تا محل اتصال الکترود �
 . پر کنید 

استفاده   � ها  لیوان  از  یکی  از  آبکشی  براي 
بشر    75(تقریباً   د  کنی یک  در  لیتر   100میلی 

 میلی لیتري).
 .و دومی براي اندازه گیري واقعی pH الکترود  �
 .پراب را با آب دیونیزه بشورید �
 .لکترود را در لیوان نمونه شستشو قرار دهیدا �
اندازه گیري را روي همزن مغناطیسی قرار   بشر �

 را رها کنید  a دهید و
 .تمیز کنید نوار همزن مغناطیسی را در آن  �
را در نگهدارنده الکترود قرار دهید و  pH الکترود �

آن را تا زمانی که محل اتصال به طور کامل غوطه  
 .ور شود پایین ببرید

ثابت   � گیري  اندازه  تا  بمانید  منتظر  لحظه  چند 
 .شود

 

 ویه براي نمونه هاي نیمه جامد و جامدر

 خاص pH الکترودهاي اندازه گیري مستقیم با استفاده از 

به درستی   pH اندازه گیري را تا زمانیکه الکترود �
 . هیدراته و کالیبره شده باشد شروع نکنید

اگر نمونه جامد است، از یک چاقو براي سوراخ   �
 .استفاده کنید pH کردن الکترود

نوك پراب را داخل سوراخ قرار دهیدو از اتصال    �
 .الکترود مطمئن شوید

  0.75سانتی متر (  2لکترود حداقل  با قرار دادن ا  �
 .اینچ) در نمونه پوشانده می شود

قبل از ثبت نتیجه چند لحظه صبر کنید تا تثبیت   �
 .شود

 pH روش دوغاب براي اندازه گیري 

با   � مخلوط  نمونه  گرفتن  شامل  دوغاب  روش 
 دیونیزه/تقطیر است

 .آب براي ساخت محلولی قابل آزمایش  �
� c 21CFR114.9   20-10مقررات فدرال)  (شوراي  

  باید  محصول   گرم  100  هر   به میلی لیتر آب مقطر
 مخلوط. شود اضافه



می    � آزمایش  حاصل  دوغاب  و  شود  می  همگن 
 .شود

 .سپس روش آزمایش مانند نمونه مایع خواهد بود �
 هاي خود، الکترودگیري نمونه پس از اتمام اندازه �

pH را بلغزانید. 

 pHد الکترومراحل تمیز کردن  . 3

تمیز   100بشر    یک � محلول  با  را  لیتري  میلی 
 .میلی لیتري پر کنید  75کننده تقریباً  

را در محلول تمیزکننده قرار دهید   pH الکترود  �
  شده  پوشیده  محلول   با  اتصال  محل اینکه  از و

 .شوید  مطمئن  باشد
 .دقیقه خیس کنید 15تا  10به مدت  �
 .شستشو دهید DI الکترود را با آب �
در   � ساعت  دو  حداقل  بعدي  استفاده  از  قبل 

 .محلول نگهداري نگه دارید
نگهدارنده الکترود و آن را با آب بشویید تا تمام    �

 .باقیمانده هاي مواد پاك شود

 pH نگهداري یک الکترود. 4

را نصفه با محلول   pH درپوش نگهدارنده الکترود �
 .ذخیره پر کنید

 .قرار دهیددرپوش ذخیره را روي الکترود   �
طور   � به  تا  باشد  درپوش  در  محلول  کافی  مقدار 

 .کامل نوك درپوش را بپوشاند 
الکترودهاي � بررسی   pH براي  مجدد،  شارژ  قابل 

 .کنید که آیا پراب نیاز است که پر شود
 .محلول پرشده باید کمتر از نیم اینچ باشد  �

  

 

 

 

 

 

 : شود تمیز باید پراب آیا اینکه دانستن

  راه   ک) ی pH 7.01بافر  در mV مقدار(  Offsetتن  دانس
  به   نیاز  پراب   آیا   بشویم  متوجه  که  است  این  براي    عالی
 میزان  جدید  pH الکترود  یک.  خیر  یا  دارد   کردن  تمیز

offset به   نسبت   بزرگ  تغییر .    است  ولت   میلی  15  -+/  آن  
  نیاز  و  است  شده   رنگی   پراب  که  است  اي   نشانه   میزان  این
 GLP گزینه  داشتن  با   دستگاه   یک.  دارد  نگهداري   به

 .دهد  می نمایش راoffset  تنظیم

 

 

 :Offsetو  شیب

 و  شیب   شامل  نظارت  براي   کالیبراسیون  پارامترهاي 
offset  پراب  یک  وقتی.  است pH می   قرار  محلول  یک  در  

پراب،   Offset.  شود  می  تولید  ولتاژ  گیرد، یک  براي 
 اساس   بر  پراب  یک  شیب.  است pH 7 بافر  در mV خواندن
 همیشه   الکترود  یک.   است  بافر  محلول  دو بین  mV تفاوت

  شیب   آل  ایده   حالت  در  درصدو  85  شیب  حداقل  داراي   باید
 از   خارج  offset   با  پرابی  هر  و   باشد  درصد  90  از  بیشتر

 . شود تمیز باید ولت میلی 30 -+/

 


