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X.Καρακώστας  

Γνωριμία με τη συσκευή

 Οθόνη  

 Για απεικόνιση  ρΗ  

 Για απεικόνιση θερμοκρασίας

Για απεικόνιση τιμών mV

 Σταθμιστής 
βαθμονόμησηςOFFSET του ρΗ

 Σταθμιστής βαθμονόμησης SLOPE 
του ρΗ
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Κατσαβίδι βαθμονόμησης                        αισθητήραςθερμοκρασίας 

Πεχάμετρο ΗΙ8314
ηλεκτρόδιο 

ρΗ 
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Ρυθμιστικά διαλύματα
ρΗ 7.01          υγρό φύλαξης ηλεκτροδίου ρΗ 4.01 
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Ρύθμιση πεχαμέτρου δύο σημείων

 Ρύθμιση σε ρΗ=7.01

 Ρύθμιση σε ΡΗ=4.01εάν οι μετρήσεις μας αναμένονται 
στην όξινη περιοχή ή σε ΡΗ=10.01 στη βασική περιοχή
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Εμβαπτίζουμε το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα περίπου 4cm από την 
επιφάνεια αναδεύοντας για λίγο   και σε λίγα δευτερόλεπτα που η τιμή 

σταθεροποιείται βλέπουμε την ένδειξη
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Είναι κάτω της τιμής ρΗ=7.01
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Περιστρέφουμε το κατσαβίδι σιγά- σιγά
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Το πετύχαμε
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Ξεπλένουμε με απιοντισμένο νερό και εμβαπτιζουμε στο 
διάλυμα των ρΗ=4.01 και ανακινούμε
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Πιο πάνω από την επιθυμητή
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Περιστρέφουμε σιγά-σιγά
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ελαττώνεται
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Λίγο ακόμη
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Το πετύχαμε
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Τοποθετούμε το ηλεκτρόδιο στο άγνωστο διάλυμα
και ανακινούμε (στην όξινη περιοχή)
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Το όξινο διάλυμα έχει ρΗ=5.68
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 Εάν θέλουμε μετρήσεις και στη βασική περιοχή θα 
συνεχίσουμε τη ίδια διαδικασία ρύθμησης και μετρήσεων 
ξεκινώντας τη ρύθμιση σε ρΗ=7.01και μετά σε 
ρΗ=10.01
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Τοποθετούμε το ηλεκτρόδιο στο πρότυπο διάλυμα
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Πρέπει να ανεβάσουμε την τιμή
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Λίγο ακόμη
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Το πετύχαμε
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Εμβαπτίζουμε το ηλεκτρόδιο στο άγνωστο βασικό διάλυμα
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Το βασικό διάλυμα έχει ρΗ = 9.20
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 Εάν κάνετε διαδοχικές μετρήσεις σε διαφορετικά δείγματα, 
συνιστάται να ξεπλένετε καλά το ηλεκτρόδιο για την εξάλειψη της 
επιμόλυνσης. Μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να ξεπλύνετε το 
ηλεκτρόδιο με λίγο από τα δείγματα που θα μετρήσετε.

 Η ένδειξη ρΗ επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Εάν 
χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας βυθίζοντας τον 
κοντά στο ηλεκτρόδιο θα έχουμε ένδειξη ρΗ αντισταθμισμένη ως 
προς τη θερμοκρασία.
Όταν ο αισθητήρας είναι αποσυνδεδεμένος τότε η ένδειξη ρΗ είναι 
αντισταθμισμένος στη θερμοκρασία των 25ο C
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Πότε βαθμονομούμε το πεχάμετρο

 Όποτε αντικαθίσταται το ηλεκτρόδιο ή το αισθητήριο θερμοκρασίας

 Τουλάχιστο μια φορά το μήνα 

 Μετά την εξέταση δραστικών χημικών

 Όπου απαιτείται εξαιρετική ακρίβεια

 Όποτε αντικαθίσταται η μπαταρία
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Στο τέλος των μετρήσεων τοποθετούμε στο ηλεκτρόδιο το καπάκι με 
το υγρό φύλαξης.

ποτέ δεν αφήνουμε το ηλεκτρόδιο
α.σε απεσταγμένο νερό

β. στεγνό
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Φυλάδιο Οδηγιών για περισσότερες λεπτομέρειες
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Διάφοροι τύποι παχαμέτρων
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