
Topp 10 misstag vid pH-mätning 

Gör du fel vid mätning pH? 

Här är de 10 misstag som vår tekniska personal ser oftast.

 
Rätt teknik vid pH-mätning är en fråga som är lite oklar bland några av våra användare. Frågor som "Hur 
ofta ska jag kalibrera ?" och "hur ofta ska jag byta min elektrod?" Är vanliga för alla som startar en pH 
mätprocess. 
 
Teamet på Hanna har sett en hel del bra (och dåliga) metoder på pH mätning under företagets 38 års 
erfarenhet. 
 
Vi har sammanställt en lista över de 10 vanligaste misstagen i pH-mätning, samt råd om vad man ska göra 
i stället. 
 

Misstag # 1: Lagra elektroden torr 

Felaktig elektrod lagring är något vi ser komma upp från tid till annan. Ibland  kommer vi att stöta på en 
elektrod som förvaras torrt. Den typiskt felaktiga logiska grunden bakom detta är att den torra lagringen 
kommer att hålla elektroden inert och livskraftig längre. 

Vad som egentligen händer är att elektroden torkar ut, möjligen permanent om den förvaras torrt tillräckligt 
länge. En pH-elektrods avkännande glas är faktiskt sammansatt av tre diskreta glas skikt: ett hydratiserat 
yttre glas gelskikt, ett torrt mittskikt, och ett hydratiserat inre skikt. Det hydratiserade skiktet är ansvarigt för 
att ge elektroden känsligheten för förändringar i pH-värdet. 

Genom att torka ut elektroden minskar du allvarligt känsligheten hos din elektrod. 

Detta leder till drivande pH-värden, långsamma  svarstider, och felaktiga värden. Lyckligtvis kan du 
"återuppliva" en elektrod som har förvarats torrt i de flesta fall genom att sänka ner elektroden 3-4cm 
i pH förvaringslösning för åtminstone en timme. Därefter, kalibrera elektroden.  

http://www.hannanorden.com/literature/Checklist_BestPracticesmeasutingph_April27_FINAL-HN-sv.pdf
http://www.hannanorden.se/shop/sv/729-elektrod-forvaringslosning


 

  

Misstag # 2: Torka sensor glaset 

Vi förstår. Du vill vara säker på din pH avkännings glas är fin och ren för nästa mätning, så du torkar av  
din elektrod ordentligt med en pappershandduk . Detta kan dock leda till fler problem än lite rest buffert  
i ditt prov. 

För att förstå problemet, är det viktigt att veta hur pH-elektroden fungerar. 

Elektroden sänder en spänning till mätaren som är baserad på pH-värdet hos provet den är nedsänkt i. 
Genom att torka av pH-glaset kan man producera en statisk laddning (se det som att gnugga en ballong 
och observera den statiska laddningen som uppkommer). Den statiska laddningen stör 
spänningsavläsningen av elektroden. När spänningsavläsningen är felaktig, blir pH-värdet av den tolkade 
spänningen också felaktigt. Vad mer är att det hydratiserade lagret av glas som du har arbetat med att 
utveckla genom korrekt lagring avbryts genom att torka sensorglaset med en pappershandduk. 
 
 

Istället för att torka elektrodens avkännande glas, helt enkelt skölja elektroden med 
destillerat eller avjoniserat vatten. 
 
 
Vid behov kan du torka av elektroden med en ludd fri pappershandduk för att avlägsna överskottsfukt, noga 
med att inte gnugga ytan av glaset (t.ex. Kleenex).  

http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389596-jpg/blog-files/1-store-dry-new1.jpg?t=1467402786188


 

  

Misstag # 3: Förvaring av elektroden i Dl-vatten 

Lagring i rent vatten (såsom avjoniserat, destillerat eller omvänd osmos) är också ett stort misstag att lagra 
pH-elektroden i. Detta händer oftast när en användare får slut på förvaringslösning, men vill hålla 
elektroden hydrerad. Detta innebär ytterligare ett mycket värre problem. 
 
Avjoniserat vatten innehåller i stort sett inga joner. pH-elektroden är full av joner, både i fyllningslösning och 
interagerar i den hydratiserade delen av det pH-avkännande glaset. Så när en elektrod är nedsänkt i en 
lösning som inte innehåller några joner, kommer jonerna i elektrod vill flytta ut i lösning i avsikt att så 
småningom upprätta en jämvikt. Med de flesta av jonerna som gått från elektroden på grund av upprepad 
lagring i avjoniserat vatten, kommer elektroden bli obrukbar. Glaset försämras också mycket snabbare, 
vilket leder till kortare elektrod livslängd. 
 

Om du skulle stöta på en elektrod som lagras i avjoniserat eller destillerat vatten, avlägsna omedelbart 
elektroden. Om elektroden är påfyllningsbar, byt ut påfyllningslösningen med färsk lösning. När väl 
påfyllningslösningen bytts, lagra elektroden i förvaringslösningen och kalibrera elektroden. 

Det är alltid bäst praxis att använda förvaringslösning för lagring. 

Om förvaringslösning saknas eller tagit slut, kan pH 4 eller pH 7 buffert användas 
som ett alternativ.  

http://www.hannanorden.se/shop/sv/728-elektrodlosning
http://www.hannanorden.se/shop/sv/729-elektrod-forvaringslosning
http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389606-jpg/blog-files/2-wiping-sens.jpg?t=1467402786188


 

  

Misstag # 4: Inte rengöra elektroden 

Vi har sett en hel del intressanta applikationer sedan vi först släppte pHep testare, tillbaka på 1980-talet. 
Med lanseringen var pH-mätning öppnad för tillämpningar utanför laboratoriet och en mängd olika prover 
och substanser började mätas, från jord till vin och allt däremellan.

 

Med så många olika prover, är det vettigt att ha rengöringslösningar som utvecklats speciellt för dessa 
applikationer. 

Rengöring är lika viktigt som kalibrering för att erhålla noggranna pH-mätningar. 
 
Detta beror på avlagringar som bildar beläggningar på elektrodens avkännande glas. Till exempel, fetter i 
oljor eller livsmedel kan belägga elektroden. Som ett resultat av detta kommer du att mäta beläggningen 
och provet, snarare än bara provet. En långsam svarstid kan också uppstå från smutsiga elektroder. Du 
kan även avläsa värdet när det visas stabil, men i verkligheten, driver det mycket långsamt mot det "riktiga" 
värde. Detta kan inträffa även om elektroden "synes" ren; en mycket tunn beläggning av olja eller avlagring 
kan fortfarande finnas kvar på elektroden. 

http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389616-jpg/blog-files/3-storing-in-di.jpg?t=1467402786188
http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389626-jpg/blog-files/portable-meters-banner-1024x340.jpg?t=1467402786188


Det bästa sättet att rengöra elektroden är att använda en speciellt framtagen rengöringslösning för pH-
elektroder. Ännu bättre vore att använda en som är utvecklad för den applikation du använder elektroden 
för. Till exempel, rengöringsmedel finns tillgängliga som är idealiska för att avlägsna vin insättningar/ 
fläckar från elektroderna. På så sätt kan du vara säker på att resterna är helt bort från elektroden.  

 

 

Misstag # 5: Kalibreringsfel 

Kalibrering är definitivt en av de vanligaste processerna vi får frågor om. Frekvensen (ofta eller sällan) av 
kalibrering är ett stort problem. Vi har också en hel del frågor om vilka buffertar som ska användas för 
deras tillämpning. Ibland är frustration så stor, att användarna slutar kalibrera helt och hållet. Lyckligtvis kan 
alla frågor (och frustration) besvaras genom att förstå hur kalibreringen fungerar. 
 
Alla pH-elektroder förlita sig på en princip som kallas Nernsts ekvation. Nernsts ekvation tar en spänning 
(mV) avläsning och korrelerar den till jonkoncentrationen (eller pH). Denna korrelation bildar en rak linje. 
För pH-elektroder, är det teoretiska mV-värdet vid pH 7,0  0mV (neutral) och lutningen på linjen är 
59.16mV. Detta innebär att elektroden i teorin kommer att ändra sin värde med 59.16mV för varje pH-enhet 
du går (t ex pH 6 till pH 7 skulle vara 59.16mV / pH-enhet). Allt detta är i teorin, eftersom elektroderna  
kommer att ändra sin lutning och förskjutning när de blir äldre. 
 
I verkligheten kan elektroden uppträda något annorlunda än det teoretiska beteende (t.ex 58,2 mV lutning 
och 8mV offset). Kalibrering kompenserar för detta genom att bestämma den faktiska lutningen och 
förskjutningen av din elektrod genom användning av kända buffertar och uppdatera algoritmen i mätaren i 
enlighet därmed. 
 

För bästa resultat bör du se till att du kalibrera med hjälp av buffertar som "ligger 
närmast" det du provar. 
 
pH 7-buffert bör alltid inkluderas för att erhålla offset (neutral) punkten. Detta innebär att om ditt prov är pH 
8,6, då skall pH 7 och pH 10 buffertar användas. 
 
 

Frekvensen av kalibrering beror ytterst på hur exakta du vill ha dina siffror. Daglig kalibrering är perfekt; 
men kalibreringen kan ta lite extra tid på vad som kan vara ett pressat tidsschema. 

http://www.hannanorden.se/shop/sv/732-speciella-rengoringslosningar
http://www.hannanorden.se/shop/sv/699-kalibrerings-och-underhallslosningar
http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389636-jpg/blog-files/4-cleaning-sachett.jpg?t=1467402786188


Om du kan tolerera lite fel i mätningen, är daglig kalibrering inte helt nödvändigt men 

rekommenderas!  

 

Titta på vår video: Hur kan man kontrollera lutningen(slope) och förskjutningen(offset) av en  

pH-elektrod 

 

 

Hämta hem Hanna´s lathund "pH Mätning på Rätt sätt" 

Misstag # 6: Elektrod val 

Alla pH-elektroder är inte skapade lika. Även med den bästa tekniken kommer du fortfarande inte att få de 
bästa mätningarna. Detta beror på att vissa elektroder är bättre lämpade för vissa tillämpningar än andra. 
Med användning av en mindre-än-perfekt elektrod kan resultera i en längre responstid och en kortare 
elektrod livslängd. 
 
Tänk på "standard" pH-elektroden. Det är en typisk glaskropp med en stor sfärisk kula i slutet vilket utgör 
den avkännande glasdelen. Vanligtvis finns det en liten keramisk förgreningspunkt som möjliggör 
elektrolytflöde från referens partiet av elektroden. Denna elektrod är funktionell för en mängd olika 
tillämpningar, men inte idealiskt för alla prover. Problem uppstår när pH mäts i prover som är 
halvfasta/fasta eller har fasta ämnen suspenderade i lösningen. Dessa typer av prov innefattar vin, 
avloppsvatten och mat. Prover med lite joner kan också innebära  problem med svarstid och stabilitet (som 
dricks vatten). 
 
I dessa fall kan det vara idealiskt  att använda en elektrod som är speciellt lämpad för dessa olika typer av 
prover. Koniska Sensorspetsar med öppna "junctions" tillåter direkt mätning av fasta och halvfasta  prover, 
vilket eliminerar behovet av att göra en uppslamning. Elektroder med flera keramiska "junctions" tillåter 
elektrolyten att diffundera in i provet snabbare, vilket gör det mer stabilitet i pH-mätningar av prov med låg 
konduktivitet. 
 

Att se till att elektroden är den bäst lämpade för jobbet är avgörande för ett bra 
mätresultat. 

http://www.hannanorden.com/literature/Checklist_BestPracticesmeasutingph_April27_FINAL-HN-sv.pdf
http://embed.wistia.com/deliveries/0589cf43edabe5d38de440b2c47d34dc80ecd154/file.mp4


 

  

Misstag # 7: Inte lossa (eller ta bort) påfyllningshålslocket 
 
Påfyllningshålets skruvlock verkar vara en sådan där mindre detalj i hela konstruktionen av en 
påfyllningsbar pH-elektrod. När allt kommer omkring, det bara hindrar elektrolyten från att torka ut, eller 
hur? Ja, men om det skruvas på så hårt som när du först fick elektroden, då kan du få problem. 
 
De flesta moderna pH-elektroder är tekniskt två elektroder i en: en avkännande elektrod och en 
referenselektrod. 
 

Referenselektroden kräver en långsam men stadig ström av elektrolyt ut ur 
elektroden och in i lösningen. 
 
När elektrodens påfyllningshåls lock skruvas på för tätt, kan elektrolyten inte enkelt diffundera ut från 
elektroden och in i lösningen. Detta fenomen är precis samma som när man täcker ena änden av ett sugrör 
med fingret; även om det finns ett hål i botten, kommer vätska inte ut så länge fingret täcker hålet. Detta 
resulterar i en oregelbunden avläsning som kanske inte någonsin stabiliserar sig inom en rimlig tid. 
 

Lyckligtvis är fixen för detta misstag helt enkelt lossa eller ta bort påfyllningshåls 
locket. Så enkelt är det. 
 
Titta på vår kunskapsbas Video: Varför hålla referenspåfyllningshålet öppet under en pH-mätning?  

 

Misstag # 8. Elektrolyt fyllnadsnivå 
 
Påfyllningsbara elektroder kan du fylla på elektrolyten i referensfacket när det börjar ta slut. Om du inte 
fyller på elektrolyten från tid till annan, kan dina pH-mätningar påverkas. 
 

Oberäknelig elektrod respons är det vanligaste problemet med bristande elektrolyt 
nivåer. 

http://embed.wistia.com/deliveries/c528d0fede5eedee149d0b87645ecc058af3b672/file.mp4


 
Elektrolyt flöde från referenspunkten medger slutförandet av mätcellen. Detta gör i slutändan att du ta mV 
värde från pH-elektroden och omvandla det till ett lämpligt pH-värde. 
 

 
 
Se till att din elektrod är fylld och funktionell genom att upprätthålla nivån på påfyllningslösningen till minst 
en 12mm från fyllningshålet. 
 

Titta på vår kunskapsbas Video: Påfyllning av elektrod 

 

 
 

 

Misstag # 9: Otillräcklig elektrod nedsänkning 
 
Det är lätt att tro att så länge som pH-elektroden vidrör provet, då är det värde som kommer att visas på 
skärmen att vara pH. Verkligheten är att pH-sensordelen och referenskopplingen behöver vara helt 
nedsänkta för att fungera korrekt. 
 
Låt oss gå tillbaka till referenselektroden och avkänningselektroden. En pH-sensor fungerar eftersom de 
avkännande glaset växelverkar  med provet, och bildar en spänning som jämförs med 
referenselektrod(som är stabil i alla prover). Utan en av dessa delar är i fullständig kontakt med provet, är 
mätsystemet ofullständig, vilket leder till felaktiga värden. 
 

Nedsänkningsproblem kan enkelt korrigeras genom att tillsätta tillräckligt med prov 
för att dränka både korsningen och avkänningsglaset.(ca. 3-4cm) 
 

http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389656-jpg/blog-files/8-fill-.jpg?t=1467402786188
http://embed.wistia.com/deliveries/2b07c0f6263968699a2a98f6e7c3c9a26a9f2783/file.mp4


Placeringen av referenskopplingen/öppningen ändras beroende på elektroddesign, så se till att kontrollera 
manualen för att avgöra var korsningen/öppningen ligger. 

 

  

Misstag # 10: Använda en gammal / utgången elektrod 
 
Precis som alla utrustning, pH-elektroder behöver bytas från tid till annan som en del av regelbundet 
underhåll. Efterhand elektroden åldras, kommer den avkännande delen av glaset brytas ner och bli mindre 
känsliga än den var när den först gjorts. Så småningom kommer elektroden sluta svara adekvat på 
förändringar i pH. 
 
Det finns några siffror i samband med väl fungerande elektroder. Lutning(slope) och förskjutning(offset) är 
kända mätvärden som du kan mäta din elektrods funktion med. Dessa siffror kan fastställas under 
kalibreringen. Offset är helt enkelt mV avläsning i pH 7 buffert och lutningen är mV ändring per pH-enhet. 
På många mätare, kan dessa värden ses automatiskt genom Good Laboratory Practice (GLP) på skärmen. 
Funktionella elektroder har en lutning mellan 85-105% av det ideala värdet. Förskjutningen ska vara ± 30 
mV. 
 
Ibland, trots alla dina bästa ansträngningar, elektroden vill fortfarande inte fungera som du vill att den ska. 
Om elektroden är gamla, kan det bara vara dags att byta ut den. Med testa detta först, prova med att 
rengöra och blötlägga elektroden i förvaringslösningen först; det kan bara vara ett av ovanstående problem 
trots allt. 
 
Även om detta verkar vara en mängd åtgärder att hålla reda på för att ta mätningar, så kan många Hanna 
Instruments mätare såsom HI5221 Research Grade pH-mätare erbjuda CAL Check ™. 

http://www.hannanorden.se/shop/sv/-bordsmatare/10888-research-grade-phorp-meter-with-cal-check.html
http://cdn2.hubspot.net/hub/2134380/file-4133389666-jpg/blog-files/9-inadequate-submersion1.jpg?t=1467402786188


 

Hanna CAL Check ™ jämför elektrodens lutning och offset data från kalibreringar 
som gjorts över tid. 
 
Den identifierar omedelbart potentiella problem med elektroden och / eller buffertar 
med inbyggd diagnostik. 
 
Denna diagnostik kommer att varna dig om eventuella fel i samband med smutsiga elektroder och 
förorenade buffertar, samt bestämma elektrodens totala tillstånd efter varje kalibrering. CAL Check tar bort 
osäkerheter ur pH-kalibreringen, så att du kan vara säker på att din elektrod är i gott skick och redo att ta 
noggranna mätningar.  
 
 

Hämta hem Hanna´s lathund ”pH Mätning på Rätt sätt” 

 

 

  

Ta reda på mer om vårt sortiment av pH-mätare, elektroder och andra pH relaterade produkter. 

 

http://www.hannanorden.com/literature/Checklist_BestPracticesmeasutingph_April27_FINAL-HN-sv.pdf
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