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 متر را تمیز کنیم pHچگونه الکترود 

 

 تهیه و تنظیم: مهدی بهگر

 

گیرد. وقتی که از الکترود در  های مختلفی از خاک تا شراب مورد استفاده قرار می متر در مواد و محیط pHالکترود 

استفاده کرد، زیرا تمیز  نآبرای تمیز کردن نیز های شستشوی مناسب  باید از محلول شود، یماستفاده لفی تهای مخ نمونه

 الکترود به اندازه کالیبراسیون آن در نتایج دقیق اهمیت دارد.  کردن

تواند حباب حساس الکترود را بپوشاند. به عنوان مثال چربی، روغن و مواد غذایی به راحتی به حباب  زیرا آلودگی می

ها  گیرید. همچنین آلودگی آلودگی و نمونه را به جای خود نمونه اندازه می pHچسبند. بنابراین شما  حساس الکترود می

گیری را نیز افزایش دهند و هنگامی که به ظاهر عدد نشان داده شده ثابت است و شما آن را ثبت  اندازهتوانند زمان  می

حتی زمانی که الکترود به ظاهر  شوید. این اتفاق کندی متوجه آن نمی دلیلدارد که به  کنید، در حقیقت نوسان وجود می

 تواند وجود داشته باشد و دیده نشود.  الیه بسیار نازک چربی و رسوبات میهمچنین تمیز است نیز ممکن است، پیش آید. 

های موجود خود نیز  توانید با توجه به آلودگی های آماده تجاری در دسترس است. اما می برای تمیز کردن الکترود محلول

 تمیز کردن الکترود اقدام کنید. اقدام به ساخت و 

 

 های اختصاصی روش

 

   :آهکی اترسوب

دقیقه قرار دهید و سپس با آب مقطر بشویید و الکترود را دوباره  15نرمال به مدت  1/0الکترود را در اسید کلریدریک 

 .کالیبره کنید

 

  :)همانند کره، ضایعات روغنی، مشتقات نفتی، پساب و غیره( چربی

های آلی استفاده کنید.  از اتانول یا استن استفاده کنید. اگر آلودگی شدید است از دستمال فاقد کرک آغشته به این حالل

ساعت قرار دهید و سپس با آب مقطر بشویید و الکترود را  1موالر در  لیتر به مدت KCl 3سپس الکترود را در محلول 

 .دوباره کالیبره کنید
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 :)همانند محصوالت لبنی، مواد غذایی و غیره( پروتئین

 ساعت 8موالر آماده کنید. اجازه دهید الکترود در این محلول به مدت  1/0در اسید کلریدریک  پسیندرصد پ 1محلول 

 .و الکترود را دوباره کالیبره کنید قرار گیرد. سپس الکترود را با آب دیونیزه بشویید

 

  شوند(: آلبومینوییدها، شراب و غیره که منجر به سیاه شدن حباب الکترود میسولفیدها )مانند 

نرمال تهیه کنید و الکترود را تا زمانی که رنگ سیاه آن از بین برود در آن  1/0درصد در اسید کلریدریک  5/7تیو اوره 

 .کنیدو الکترود را دوباره کالیبره  سپس الکترود را با آب دیونیزه بشوییدقرار دهید. 

 

 عمومی یها روش

شود، نیاز است  گیری  هایی با چربی یا پروتئین باال اندازه یا نمونه غلیظخاک، مواد  pHهنگامی که همانطور که گفته شد 

هایی که در باال ارائه شده است برای تمیز کردن الکترود استفاده شود.  شود که از روش توصیه می که الکترود تمیز شود.

های آلی و یا آنزیم  شود که هنگامی که دسترسی به حالل در ادامه چند روش عمومی برای تمیز کردن الکترود ارائه می

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.  وجود ندارد، می

 

 روش اول

دقیقه قرار دهید، سپس الکترود را با آب دیونیزه یا آب مقطر  10موالر به مدت  4/0ود را در اسید کلریدریک الکتر

 کند. بشویید. این کار هر ذزه پروتئین را از سطح الکترود پاک می

 روش دوم

ار دهید. اجازه دهید ساعت قر 1گراد به مدت  درجه سانتی 50موالر در دمای  0/4یا  8/3الکترود را در کلرید پتاسیم 

محلول کلرید سدیم تا دمای اطاق خنک شود، سپس الکترود را با آب دیونیزه یا آب مقطر بشویید. این روش الکترود را 

 کند. پاکیزه می

 روش سوم

ساعت قرار دهید. اجازه دهید بافر تا دمای  1گراد به مدت  درجه سانتی 50در دمای  pH 4الکترود را در محلول بافر 

 کند. طاق خنک شود، سپس الکترود را با آب دیونیزه یا آب مقطر بشویید. این روش الکترود را پاکیزه میا
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 روش چهارم

های چرب یا پروتئینی را  درصد بشویید.  اگر نمونه 1نرمال یا  5/0بعد از هر بار استفاده، الکترود را با اسید کلریدریک 

ولرم شوینده و آب قرار دهید. سپس الکترود را با آب دیونیزه یا آب مقطر بشویید گیری کردید الکترود را در محلول  اندازه

 درصد قرار دهید.  10دقیقه در اسید کلریدریک  10و به مدت 


