
Lösning -

i pH förvaringslösning för åtminstone en timma.

elektrodens pH-avläsning.

Lösning -

för att avlägsna fukt.

Varför

Lösning
eller pH 4.01 alt. pH 7.01
förvaringslösning

Varför

Lösning

Kalibrera ofta

Varför
för bästa noggrannhet.

Lösning
noggrann du vill vara. Daglig kalibrering är det perfekta.
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Välj rätt elektrod för ditt prov

Varför

men inte idealiska för alla prover.

Lösning 

Öppna eller lossa på locket till påfyllningshålet

Varför

Lösning

förvaring av elektroden.

Håll elektrolytnivån full

Varför

(Gäller ej gelfyllda elektroder)

Lösning

Korrekt nedsänkning av din elektrod

Varför

Lösning

Inspektera elektroden

Varför

Lösning
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Håll elektroden fuktig

 - Uttorkning av elektroden leder till driftVarför - Uttorkning av elektroden leder till drift
av pH-värdet, långsamma svarstider och
felaktiga mätningar.

pH Mätning på Rätt sätt

  "Återuppliva" en torr elektrod genom
att sänka ned den "spets och referensöppning"

Skölj, inte torka av elektroden

Varför - Genom att torka av pH-elektroden kan
det uppstå en statisk laddning, som kan påverka

  Skölj elektroden med destillerat eller
avjoniserat vatten (DI). Torka (gnid inte) med
en luddfri pappershandduk  (t ex Kleenex)

Förvara din elektrod i förvaringslösning 

VarförVarförVarför

 - Lagring i avjoniserat vatten (DI) orsakar
att joner läcker från glasmembranet och
referens elektrolyt som resulterar i en långsam
och trög respons.

 - Förvara din elektrod i förvaringslösning
buffert om du inte har

Rengöra din elektrod regelbundet
 - Avlagringar kan bildas på elektroden under

användning och  belägga det avkännande glaset.
Detta kan leda till felaktiga kalibreringar och avläsningar.

 - Rengör elektroden med hjälp av en
speciellt anpassad rengöringslösning för pH
elektroder, helst en som är utvecklad för din
applikation.

 - Alla pH-elektroder måste kalibreras ofta

- Frekvensen av kalibrering beror på hur

 - Elektroder för generellt bruk är
funktionella för en mängd olika tillämpningar, 

 - Baserat på ditt prov kan du behöva
en elektrod designad för mat, hög/låg temp,
icke-vattenhaltigt, eller andra typer av prover.

 - Ett slutet elektrod-påfyllningshål kan
leda till långsammare stabiliseringstider.

 - Lossa eller avlägsna påfyllnadshåls
locket. Kom ihåg att sätta tillbaka locket vid

(Gäller ej gelfyllda elektroder)

 - Elektrolyt strömmar ut från referens
korsningen över tiden. Låga elektrolytnivåer
kan orsaka felaktiga avläsningar.

 - Se till att elektrodpåfyllnadslösningens
nivå inte är mindre än 12,5mm från
påfyllningshåls locket.

 - Både det pH avkännande glaset och
referensöppningen måste vara helt nedsänkta
i provet för att fungera korrekt. ca. 3 - 4cm

 - Tillsätt tillräckligt prov för att dränka
både öppningen och avkännings glaset.

 - Över tiden, blir den avkännande delen av
glaset mindre känsligt och kommer så småningom att sluta mäta.
sluta mäta. Skador från användning är också
möjligt. Detta kommer att orsaka felaktiga
avläsningar.

 - Kontrollera elektroden för skador och
utför en kalibrering.
(För instruktioner se manual.)

http://hannainst.com/blog/top-10-mistakes-in-ph-measurement/

