
Vinmakarens handbok inför kontroll av skörden 

 

 
 

Skördesäsongen är här. Detta är för många vinproducenter den mest kritiska perioden på året. 

Att organisera skörden och planera arbetet är avgörande för att få en lyckad och bekymmersfri 

årgång. Man missar lätt att förbereda inför de analytiska mätningar som behöver göras för att 

fatta rätt beslut under vinframställningen. För att slippa problem är det viktigt att förbereda 

den utrustning som krävs för att testa pH, SO2, TA och Brix. 

Här är en guide för att se till att du är redo för säsongen. 

 

 

1. Kontrollera dina buffertar, lösningar och reagens 
 

Alla buffertar, lösningar och reagens som varit öppna i mer än 6 månader bör ersättas. Se 

till att du har färska produkter till hands. Kalibreringar och titreringar som utförs är bara så 

bra som de buffertar, lösningar och reagens som används!  

 

Kalibreringsbuffertar: Buffertar, per definition, bör motstå förändring. Men övertid, 

kommer en öppnad flaska försämras och värdet på flaskan är inte det verkliga värdet hos 

lösningen.  
 

 Tips: När man mäter pH i vin, är det bäst att göra en två-punktskalibrering. De flesta 

mätare har kalibreringspunkter inprogrammerat för pH 7,01 och pH 4,01. Helst bör 

kalibreringen göras för pH 7,01 och pH 3,00 när man mäter i vin. Detta för att 

kalibreringen skall omfatta det förväntade värdet, som för vin är mindre än pH 4. 

Vissa mätare är förprogrammerade för den vin-anpassad kalibreringspunkten pH 3,00.  

 

Rengöringslösning för elektrod: En ren elektrod är kritisk för både noggrann och stabil pH-

mätning. Eventuella fläckar eller beläggningar på den känsliga glasytan orsakar en 
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förskjutning i den potential (spänningsskillnad) som alstras av pH-elektroden i en lösning. 

Igensättning av ”vätskebryggan” kallad junction (barriären mellan insidan av elektroden och 

provet) ökar motståndet och påverkar potentialen. Eventuella beläggningar på glas eller 

junctionen kommer att resultera i tröga och felaktiga avläsningar. Det är sällan man kan se 

beläggningar med blotta ögat. Elektroder bör rengöras med jämna mellanrum. 
 

 Tips: Speciellt formulerade rengöringsmedel finns för att ta bort fläckar och 

avlagringar på elektroden. Vin är särskilt styggt mot en pH elektrod. Dessa lösningar 

är att föredra framför allmän rengöringslösning eftersom de är formulerade för detta 

specifika ändamål! 

 

Förvaringslösning för elektrod: En förvaringslösning är utformad för att hålla glasbulben 

uppblött och för att bibehålla en öppen junction. Uppblötningen av en pH-elektrod tar 3-4 

timmar för att bli fullständig. Utan denna procedur, kommer pH-kalibrering glida över tiden. 

Det är också viktigt att upprätthålla en vattenfylld junction. Om juntionen får torka ut hindras  

diffusion av den inre elektrolyten genom vätskebryggan. Inte bara kommer potentialen över 

junctionen påverkas utan också stabiliteten/svaret hos elektroden. Korrekt förvarade 

elektroder uppvisar högre noggrannhet och har en längre livslängd! 

 
 Tips: Förvara aldrig en pH eller ORP elektrod i renat (avjoniserat, destillerat, omvänd 

osmos) vatten. Renat vatten gör att diffusionen ökar och elektrolyt från insidan av 

elektroden rör sig till utsidan och vattnen rör sig in i pH-elektrodens referens genom 

osmos. Båda processer kommer att ändra sammansättningen av referenselektrolyten 

inne i elektroden. Efteråt kommer man att behöva ersätta referenselektrolyten och om 

inte detta går får man byta hela elektroden istället!  

 Tips: Förvaringslösningar är utformade för att minimera koncentrationsgradient 

mellan den inre referenslösningen och lösningen utanför elektroden. Dessutom 

förhindrar den organisk tillväxt. 

 

Påfyllnadslösning för elektrod: För en påfyllnadsbar pH eller ORP elektrod finns 

påfyllnadselektrolyt. Det är viktigt att vätskenivån är tillräcklig för att upprätthålla ett bra 

vätskepelartryck nere i elektrodens ände. Ett positivt tryck (refill locket borttaget) möjliggör 

ett bra flöde av elektrolyt genom junctionen och ut i provet. Detta är viktigt eftersom jonerna i 

elektrolyten sluter kretsen mellan mätaren och elektroden med vinprovet som mäts i. Man bör 

därför regelbundet kontrollera nivån av elektrolyt. 



 
 

 Tips: ”Single junction” pH- och ORP- elektroder har en kaliumklorid (KCl) lösning 

mättad med silverklorid (AgCl) medan ”double junction”-elektroder endast har KCl. 

Diagrammet nedan hjälper dig att identifiera vilken typ av elektrod som du har.  
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 HI7007L pH 7,01 buffert (500 ml) 

 HI7004L pH 4,01 buffert (500 ml) 

 HI5003 pH 3,00-buffert (500 ml) 

 HI70300L Förvaringslösning (500 ml) 

 HI70635L Rengöringslösning för vin-igensättningar (500 ml) 

 HI70636L Rengöringslösning för vin-fläckar (500 ml) 

 HI7082 Påfyllnadslösning för ”double junction”-elektroder (4 x 30 ml) 

 HI7071 Påfyllnadslösning för ”single junction”-elektroder (4 x 30 ml) 
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2. Förbered och kontrollera dina elektroder 
 

Att ha nya lösningar är viktigt, men det är lika viktigt att kontrollera elektrodernas funktion. 

Vid bestämning av pH, TA (vinsyra) och Formellt tal (kväve) används en pH-elektrod. 

Följande är ett snabbt sätt att för att få reda på det allmänna tillståndet hos en pH-elektrod. 

Det allmänna tillståndet grundar sig på offset (mV-värde pH7.01) och lutning (skillnaden 

mellan pH 7,01 mV och pH 4,01 mV). Båda är lika viktiga och eventuella avvikelser från 

rekommenderade värden kommer att resultera i felaktiga pH-värden vid mätning i provet. 
 

 pH-elektrodens offset och slope bör kollas med färska buffertar. Om din mätare har 

GLP-funktionen kommer dessa värden att visas efter genomförd kalibrering.  

 Om din mätare inte har GLP-funktionen kan mV-läget användas för att kontrollera 

pH-elektroden. 

 När en pH-elektrod placeras i pH 7,01 buffert skall den teoretiskt visa 0 mV. På grund 

av variationer i glaset, åldrande, och konditionering kommer offset-värdet att skilja sig 

från 0 mV. En acceptabel offsetspänning är +/- 30 mV. De flesta mätare kalibrerar till 

så höga värden som +/- 60 mV för pH 7.01 men noggrannheten hos mätningen 

kommer då minska. Alla värden utanför +/- 30 mV indikerar att elektroden måste 

rengöras och återfuktas. Om inte detta hjälper bör man, i en påfyllnadsbar elektrod, 

byta ut referenselektrolyten. Om inte detta heller hjälper bör man byta ut pH-

elektroden. 

 Den idealiska lutning för en pH-elektrod är 100% eller 59,16 mV ändring per pH-

enhet @ 25 ºC. För pH 4 som är tre pH-enheter från pH 7 representerar detta 177,48 

mV skillnad (59,16 x 3). Se nedan för enkla regler. 
 

Offset: 

 

Mindre än ± 15mV →OK! Kalibrera elektroden som vanligt 

Mer än ± 15mV → Sätt i rengöringslösning 30 min och sedan kalibrering. 

Mer än ± 35mV → Byt ut elektroden! 

 

Slope: 

 

Mellan 95-102% (-56,2 till -60,4 mV) → OK! Kalibrera elektroden som vanligt 

Mellan 90-95% (-53,3 till -56,2 mV) → Sätt i rengöringslösning 30 min, sedan kalibrering. 

Mellan 102-105% (-60,3 till 62,1 mV) → Sätt i rengöringslösning 30 min, sedan kalibrering. 

Mindre än 90% (53 mV) eller mer än 105 % (62 mV) → Byt ut elektroden! 

 

Fler pH-tips! 
 En pH-elektrod bör alltid kalibreras före användning. Regelbunden kalibrering, om 

inte dagligen, bör utföras för att erhålla en hög mätnoggrannhet. 

 Vid drivande mätvärden eller om det tar lång tid att nå ett stabilt värde (mer än 30 

sekunder), pröva att rengöra elektroden och kolla att det finns tillräckligt med 

referenselektrolyt.  

 

  



ORP 

För bestämning av svalevdioxid (SO2) vid en potentiometrisk titrering används en ORP-

elektrod. Även om slutpunkten vid titreringen inte är beroende av att ett visst värde ska 

uppnås (så som TA-titrering till pH 8,2) så kommer mV svaret från en ORP elektrod att ge en 

indikation på hur känslig den är för att mäta en redoxpotential. Det är viktigt att med jämna 

mellanrum kontrollera en ORP-elektrod med hjälp av en ORP testlösning. 

För att kontrollera en ORP-elektrod placeras den i en ORP testlösning med ett känt värde. HI-

7021L är en 500 ml flaska testlösning med ORP-värde 240 mV @ 25 ºC. En väl fungerande 

elektrod kommer att läsa 240 mV +/- 20 mV. Avläsningar utanför detta intervall indikerar att 

platina spetsen/bandet behöver poleras eller att elektrolyten (påfyllningslösningen) behöver 

bytas. Kan inte ORP-elektroden fås inom rätt intervall bör den bytas ut. 
 

 Tips: Mycket fint sandpapper (dvs. 2000 grit) kan användas för att polera en matt 

ORP-spets eller -band. Sensordelen av elektroden ska vara blank. 

 

Behöver du en ny elektrod? 
 

Hanna Instruments erbjuder en mängd olika pH- och ORP-elektroder för olika tillämpningar. 

Vad som gör en elektrod specifik för en speciell tillämpning är förutom designkriterier även 

vilken typ av material elektrodkroppen har, junction materialet, typ av junction,  

påfyllnadslösning, och för pH-elektroder  vilken typ av glas som används i känselkroppen. 

För mätningar i vin, juice och must är det viktigt att ha en elektrod som motstår igensättning 

av junctionen p.g.a. de fasta ämnena i provet. Följande pH- och ORP-elektroder 

rekommenderas för pH/mV mätare och titreringssystem: 

 

pH-elektroder 

HI-1048 är en vin/juice/must pH-elektrod. Den har glaskropp, dubbel junction design och är 

påfyllnadsbar. Det centrala hos HI-1048 är den unika yttre junctionen gjord av 

PTFE(”teflon”). 

 

CPS Sleeve Junction 

 

CPS ™ (Clogging Prevention System) är en innovation inom elektrodteknik. Konventionella 

pH-elektroder använder keramiska junctions som täpps igen snabbt när de används i vin. När 

junctionen är igensatt fungerar inte elektroden. CPS ™ -tekniken utnyttjar porösiteten hos 

slipat glas tillsammans med en PTFE-hylsa för att förhindra igensättning av junctionen. Det 

slipade glaset tillåter ett bra flöde av vätska, medan PTFE-hylsan stöter bort smuts. Som ett 

resultat, håller sig pH-elektroder med CPS ™ fräscha upp till 20 gånger längre än 

konventionella elektroder. 
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Dubbel Junction Referens 

 

En dubbel junction elektrod har en inre kammare som omger referenselektroden. 

Referenselektroden är en Ag/AgCl elektrod och i elektrolyten kring denna finns silverjoner 

medan elektrolyten utanför denna innre kammare är silverfri. Dubbel junction designen gör att 

inget silver från referenelekroden kommer i kontakt med provet som man mäter i. 

Konstruktionen gör det möjligt att mäta i prover där silverjoner i provet inte är önskvärda eller 

där svårlösliga silverfällningar i junctionen sannolikt kommer att bildas vid kontakt med 

provet. 

 

Påfyllnadsbar 

 

HI-1048 är en påfyllningsbar pH-elektrod. Eftersom det är en dubbel junction pH-elektrod är 

fyllningslösningen HI-7082 3.5M KCI. Denna lösning innehåller inte något silver som är 

fallet med en enkel junction-elektrod. Frånvaron av silver förhindrar svårlösliga 

silverfällningar bildas vid junctionens yta och sätter igen den. Igensättning av junctionen 

kommer att resultera i drivande och felaktiga mätvärden 

 

HI-1048 pH-elektrodens olika kontakttyper (beror på mätaren) 

HI-1048B (BNC-kontakt): Den här kontakten är universell och kan användas med alla mätare 

som har en BNC-kontakt. Detta är orginalelektroden som följer med HI-84102 och HI-84502 

Mini Titratorer för Aciditet.  Den ingår också tillsammans med den portabla pH/mV-mätaren 

HI-9126V. 

 

HI-1048P (BNC och Pin kontakter): Denna elektrod är densamma som 

HI-1048B men har en stiftkontakt som används för att aktivera kalibreringskontrollen i 

pH/mV-bänkmätarna HI-222W och HI-2222W. 
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HI-1048D (DIN-kontakt): Den här kontakten är avsedd för den 

bärbara pH/temp.-mätaren HI-99111. HI-1048D har en inbyggd temperatursensor för 

temperaturkompenserad mätning. 

 

HI-10480 (3,5 mm stift kontakt): Denna digitala Edge pH-elektrod 

innehåller en inbyggd mikroprocessor som lagrar elektrodtyp, serienummer och 

kalibreringsinformation inklusive datum, tid, offset, lutning, elektrodens skick och vilka 

buffertar som använts. HI-10480 har en inbyggd temperatursensor för 

temperaturkompenserad mätning. Denna kontakt är patentskyddad och används med Edge 

multiparametermätarna HI-2020, HI-2030 och HI-2040. HI-10480 kan också användas med 

Edge pH-mätare HI-2002. HI-10480 är den medföljande pH-elektroden till Vin-paketet HI-

2020W. 
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ORP-elektroder 
Likt en pH-elektrod, har ORP-elektroder också sina designkriterier. Eftersom ORP elektroden 

används i samma typ av vinprover som en pH-elektrod, är designlösningarna desamma. 

HI-3148 är en dubbel junction, påfyllnadsbar ORP-elektrod med en platinaring som sensor. 

HI-3148 har också CPS ™ (Clogging Prevention System) teknik med samma unika yttre 

junction gjord av PTFE som HI-1048 pH-elektroden. 

HI-3148B har en BNC-kontakt och kan användas med alla titrator som har en BNC ingång. 

HI-3148B följer med Mini Titrator HI-84500 för fri och total svaveldioxid.  

 

 

3. Förbered automatiska titratorer och tillhörande utrustning 

 
HI84500 Mini Titrator för fri och total SO2 

HI84502 Mini Titrator TA (vinsyra)  

HI84533 Mini Titrator Formellt tal (Kväve)  
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4. Refraktometrar 
 

En väldesignad refraktometer kräver mycket lite underhåll. Om du använder en mekanisk 

refraktometer kanske du vill överväga att uppgradera till en digital refraktometer för 

förbättrad noggrannhet och enkel användning. HI-96811 och HI-96813 är digitala 

refraktometrar specifika för vin.  

 

HI-96811 mäter från 0 till 50% Brix med en noggrannhet på ±0,2% Brix  

HI-96813 är densamma som HI-96811 men har också en algoritm för att förutsäga potentiell 

alkohol utifrån brytningsindexet hos provet. Det potentiella alkoholområdet är 0-25% V/V. 

Båda mätarna konverterar brytningsindexet av ett vin, juice eller must-prov till % Brix. Denna 

omvandling bygger på de tabeller som finns i ICUMSA Methods Bok (Internationella 

kommissionen för Uniform Methods of Sugar Analysis) som dokumenterar förändringar i 

brytningsindex med temperaturen för en viktprocent sackaroslösning. Eftersom majoriteten av 

socker i druvsaft och must är fruktos och glukos i stället för sackaros, kallas värdet ibland 

"Skenbar Brix". Gemensamma funktioner för båda mätare är:  

 

 Rapporterar sockerhalt som % Brix. 

 Enkel användning med bara två knappar: en knapp för kalibrering med destillerat eller 

avjoniserat vatten och den andra för att göra en mätning. 

 Provstorleken som behövs är endast ca två droppar eller omkring 100 µl. 

 Alla avläsningar temperaturkompenseras automatiskt med en svarstid på 1,5 sekund. 

 Glasprismat och det rostfria stålet i provbrunnen är lätta att rengöra - bara torka av 

med en mjuk trasa som förberedelse för nästa prov. 
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