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Ghi chú kỹ thuật

Bảo Quản Và Chăm Sóc Điện Cực PH

Bảo trì và chăm sóc các điện cực
Sự nhấn mạnh đặc biệt phải được đặt lên việc bảo trì 
và chăm sóc của các điện cực nhằm tối ưu tuổi thọ sử 
dụng.

Chúng tôi có thể liệt kê các khuyến cáo sau cho việc sử 
dụng và bảo trì:

• Nên tháo nắp bảo quản (với dung dịch) trên đầu điện
cực trước khi đo. Nó chứa dung dịch điện giải KCl
3M. Điện cực sẵn sàng để đo.

• Các điện cực bị lỡ bị để khô cần được ngâm trong 24
giờ trong dung dịch điện giải.

• Trong ống chứa chất điện dải của điện cực tham
chiếu (bên trong điện cực pH), dung dịch KCl 3M
nên luôn được đổ đầy.

• Mức đổ đầy của các dung dịch điện giải nên luôn
nằm ít nhất 5cm bên trên mực dịch dịch cần đo.

• Để hiệu chuẩn và đo các điện cực sử dụng dung
dịch điện giải dạng lỏng, chú ý nắp tại vị trí châm dịch
phải được mở.

• Màng ngăn phải được ngập trong dung dịch đo.

• Các điện cực sử dụng chất điện giải dạng gel, ít cần
bảo trì, như DURALID® hoặc REFERID®, không
cần phải đổ đầy thêm.

• Ngâm với dung dịch điện giải là đặc biệt quan trọng
với các điện cực này.

Đo giá trị pH
Vui lòng cũng theo dõi hướng dẫn sử dụng của thiết bị 
khi hiệu chuẩn và đo. Nhằm giảm thiểu sự phân tán các 
kết quả, các điện cực được sử dụng dưới các điều kiện 
khắc nghiệt hoặc tại các giới hạn của các khoảng ứng 
dụng đặc biệt phải được hiệu chuẩn thường xuyên hơn. 
Để có các hiệu chuẩn chính xác, chúng tôi đề nghị sử 
dụng các lọ buffer được khử trùng hơi nóng của chúng 
tôi được chứng nhận theo DIN 19266. Luôn sử dụng các 
dung dịch buffer mới.
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Bảo quản và bảo trì
• Các điện cực phải được bảo quản giữa 0 và 40°C.

Phụ thuộc vào các điều kiện bảo quản (nhiệt độ và độ
ẩm), dung dịch trong nắp bảo quản đầu điện cực pH/
ORP có thể bị khô sớm. Trong trường hợp này, điện
cực phải được ngâm ít nhất 24 giờ trong một dung
dịch KCl 3M, trước khi sử dụng.

• Trong điện cực pH và các điện cực tham chiếu với
chất điện giải dạng lỏng, chất điện giải phải được thỉnh
thoảng đỏ bớt rồi châm thêm hoặc thay đi để đạt kết
quả chính xác nhất.

• Các tinh thể trong trong ống điện giải của các điện cực
pH dùng chất điện giải dạng lỏng có thể được hòa tan
bằng cách làm ấm nhẹ nhàng trong bể nước. Nên
thay chất điện giải ngay sau đó và rồi hiệu chuẩn điện
cực.

Vệ sinh
Tạp nhiễm màng thủy tinh, màng ngăn (diaphragm) 
dẫn đến các sai số trong kết quả đo. Cặn có thể 
được loại bỏ với các acid khoáng nhẹ (v.d. hydro-
chloric acid 1:1), tạp nhiễm hữu cơ có thể được hòa 
tan với các dung môi thích hợp, các chất béo có thể 
được loại bỏ với các dung dịch hoạt động bề mặt và 
protein có thể được hòa tan với dung dịch pepsin 
(dung dịch làm sạch L510). Rửa điện cực với nước 
cất sau khi làm sạch, lau nhẹ, không được chà xát 
điện cực để tránh tạo tĩnh điện trên màng thủy tinh. 
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• Màng ngăn (diaphragms) bị nghẹt từ bên ngoài có 
thể được chà rửa cẩn thận với giấy cát mịn hoặc 
giũa kim cương.

• Màng pH thủy tinh không được làm trầy!

• Màng ngăn bạch kim không được vệ sinh cơ khí. 
Làm sạch hóa học (v.d acid hydrochloride pha loãng) 
có thể được tiến hành sau khi làm thông nghẹt (v.d 
bằng chân không). 

• Màng ngăn dạng nối-chuôi (ground-joint) có thể 
hoạt động trở lại trước khi đo bằng cách nhẹ nhàng 
nâng lên và sau đo đẩy phần lỗ đuôi vào lõi chuôi. 
Vị trí châm dịch phải được mở trong suốt quá trình 
này. Cảnh báo: chất điện giải sẽ chảy ra nhanh hơn 
khi làm như thế, làm ướt toàn bộ bề mặt của chuôi. 
Màng thủy tinh có thể được lau bằng một miếng vải 
thấm cồn, không có xơ.

Chất lượng
Mỗi điện cực phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng của 
khâu kiểm duyệt cuối cùng củachúng tôi nhằm cung 
cấp độ tin cậy đo, tốc độ phản hồi và tuổi thọ phục 
vụ tốt nhất. Không thể đưa ra khẳng định chung về 
tuổi thọ của điện cực. Tuổi thọ của điện cực pH rất 
phụ thuộc vào các điều kiện vận hành. Các điều kiện 
khắc nghiệt như nhiệt độ cao hoặc hay thay đổi, axit 
hoặc kềm mạnh, chứa protein hoặc các dụng dịch 
tạp nhiễm nhiều hoặc các chất độc đối với điện cực 
pH như sulfide, bromide và iodide làm giảm tuổi thọ 
phục vụ của điện cực. Axit HF và axit H3PO4 nóng 
gây hại cho thủy tinh.

Tóm tắt
Các khuyến cáo được làm ở đây với mục đích  vệ 
sinh và bảo trì nên được tuân theo nhằm có được 
các đo đạc tin cậy nhất có thể và đạt được tuổi thọ 
phục vụ dài nhất cho các điện cực pH. Điện cực phải 
luôn luôn khớp với ứng dụng cụ thể nhằm đạt được 
các kết quả đo tốt nhất.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm?
Vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

Xylem Analytics - Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 938800104
Email: analytics.vietnam@xyleminc.com
Web: www.xylem-analytics.vn

http://www.xylem-analytics.vn



