
 

Kontroll av pH-elektroden 
 
 
 
pH-mätaren är enkelt uttryckt ett batteri. När en pH 
elektrod är nedsänkt i vätska, sluter man en 
galvanisk cell. Tänk dig ett batteri med en spänning 
som varierar med pH-värdet hos vätskan du mäter i! 

 

 
Kalibrering är a och o när det gäller pH-mätning. När du kalibrerar ser du till att den 
spänning som elektroden känner av motsvarar rätt pH-värde. pH 7 motsvaras hos en 
ideal elektrod av 0 mV och spänningen för olika pH värden ändras sedan med 
59,2mV/pH-enhet. I verkligheten är spänningen sällan 0 mV vid pH 7 utan elektroden 
har en ”Offset”, en avvikelse från det ideala värdet. Spänningen ändras också med 
mer eller mindre än 59,2 mV/pH-enhet och det är detta som kallas ”Slope”. 
 
Det enklaste tecknet på att något är fel med pH elektroden är att den tar lång tid på 
sig för att stabilisera sig och blir svår att kalibrera. Pröva att rengöra den genom att 
sätta ner den i rengöringslösning HI-7061 under 30 min till flera timmar för att se om 
den blir pigg igen. En pH elektrod har genomsläppliga membran som lätt blir 
igentäppta av smuts och salter från det du mäter i. 
  
Har du en pH mätare som visar Offset och Slope kan du utnyttja dessa enkla regler 
för att se hur din pH elektrod mår! 
 
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! 

 


