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Um eletrodo de pH limpo, calibrado e condicionado fornecerá 
resultados precisos e repetíveis. Se estiver usando um eletrodo 
novo, retire a tampa protetora e inspecione o eletrodo.

É provável que a solução de armazenamento tenha evaporado 
durante o transporte ou depois de um tempo guardada, por isso 

cristais de sal podem ser encontrados dentro e em volta da tampa 
protetora ou do bulbo de pH. Isto é normal.

Lave o eletrodo com água para limpar os depósitos de sais. 
Durante o transporte, bolhas de ar podem se formar dentro do 
bulbo de vidro; chacoalhe o eletrodo, como um termômetro, 
para remover as bolhas. Se o eletrodo estiver seco, condicione 
a ponta sensível mergulhando o bulbo e junção de pH em 
solução de armazenamento HI70300L por no mínimo uma hora, 
o ideal é de um dia para outro. Isto hidratará o bulbo do eletrodo 
e a junção de referência.

Antes de colocar o eletrodo na solução de calibração, lave-o 
cuidadosamente com água deionizada para evitar contamina-
ção do bu�er de pH. O eletrodo deve ser sempre lavado com 
água deionizada antes de ser colocado em qualquer solução.

A Hanna recomenda o uso de água deionizada 
para lavar os eletrodos.

A calibração do eletrodo de pH  deve ser feita sempre com 
bu�ers novos. Para valores de bu�er de pH menores do que 
7.01, o frasco deve ser usado entre 4-8 semanas após aberto. 
Para valores de pH maiores do que 7.01, o frasco deve ser suado 
entre 1 e 2 semanas após aberto. Isso garante melhores resulta-
dos. Para evitar contaminação cruzada, não coloque o eletrodo 
diretamente no frasco de bu�er e nunca coloque o bu�er 
utilizado de volta no frasco.

Os bu�ers de pH básico (≥ pH 7.01) são menos estáveis do que os 
bu�ers de pH ácido. Isto é causado pela contaminação de CO2 

atmosférico que se difunde no bu�er, formando ácido carbônico e 
mudando o valor de pH do bu�er. Se o bu�er estiver velho, o valor 

real pode ser menor do que o especi�cado na embalagem, o que 
resultará em menor precisão durante a calibração e a medição.

Se estiver utilizando um eletrodo de pH recarregável, a tampa 
de preenchimento deve ser retirada antes da calibração e 
medição. Retirar a tampa cria uma pressão positiva na célula de 
referência, permitindo uma taxa de �uxo maior do eletrólito 
através da junção aberta. Uma taxa de �uxo maior resultará em 
uma leitura mais rápida e estável.
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Para melhores resultados, use um 
agitador para garantir que o bu�er 
ou a amostra de pH estão bem 
misturados. O movimento da 
solução também melhorará o 
tempo de resposta do eletrodo.

É recomendável que se faça uma 
calibração de 2 ou mais pontos. O 
pH 7.01 deve ser o primeiro, isso 
determina o o�set (desvio). 
O segundo ponto de calibração 
determina a slope (inclinação). 
É importante usar bu�ers novos 
que suportem o  pH esperado da 
amostra. Por exemplo, se o valor 
esperado é de pH 8, o eletrodo 
deve ser calibrado usando bu�ers 
7.01 e 10.01 pH. 
Recomenda-se que o o�set não 
exceda +/-30 mV e que o percen-
tual da slope seja entre 85-105%.

Muitos medidores de pH da Hanna 
possuem a tecnologia CAL CheckTM.
CAL CheckTM é um sistema de 
diagnóstico que mede precisa-
mente o pH em todas as leituras.
Este sistema elimina leituras 
erradas causadas por eletrodos de 
pH defeituosos ou sujo ou por 
soluções bu�ers de pH contamina-
das durante a calibração.

O nível de eletrólito em eletrodos 
recarregáveis deve ser veri�cado 
antes das calibrações serem 
feitas.  Se o nível estiver baixo (1,2 
cm abaixo do buraco de preenchi-
mento), recarregue com a solução 
eletrolítica apropriada e mantenha 
a tampa solta ou aberta para 
garantir o desempenho ideal do 
eletrodo. Este passo simples ajuda 
a garantir a pressão adequada 
para realizar leituras precisas.

Normalmente, eletrodos de pH com junção única usam a solução 
eletrolítica HI7071 (3.5M KCl+AgCl), enquanto que eletrodos de pH 

com junção dupla usam solução eletrolítica HI7082 (3.5M KCl).
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Para diminuir o entupimento da junção e garantir um tempo de 
resposta rápida, sempre mantenha o bulbo de vidro e a junção do 
seu eletrodo de pH limpos e hidratados. 
Use solução de armazenamento HI70300L em um béquer ou na 
tampa de proteção, garantindo que a junção está coberta.

Nunca armazene o eletrodo de pH em água pura 
(destilada, deionizada ou de osmose reversa).

A concentração da solução de preenchimento é 3.5 M KCl. A célula 
de referência com essa concentração gera uma tensão especí�-
ca. Colocar uma sonda em água pura terá um efeito osmótico, 
fazendo com que a água se mova para a célula de referência. 
Também haverá uma maior taxa de difusão de eletrólito da célula 
de referência na água devido a um gradiente de concentração. 
Ambos resultarão em uma concentração diferente de eletrólito 
que causará uma alteração no potencial de referência. Além 
disso, o armazenamento em água pura pode quebrar o vidro 
sensível com o passar do tempo, falhas prematuras e, eventual-
mente, será necessário trocar o eletrodo.

A causa mais comum de medição imprecisa é um eletrodo sujo ou 
que não foi limpo corretamente. Lembre-se, apenas porque um 
eletrodo parece limpo, não signi�ca que esteja. Isso é importante 
porque, durante a calibração, o instrumento assume que o 
eletrodo está limpo. Os medidores de pH no mercado aceitarão 
calibrações com uma tensão de o�set de aproximadamente 
± 60 mV. O o�set de 0 mV não é incomum, mas idealmente não 
deve ser maior que ± 30 mV. O processo de calibração compensa 
a mudança na tensão de o�set.
O o�set do eletrodo de pH pode ser veri�cado colocando o 
medidor no modo mV e lendo o potencial de mV no pH 7.01. 
Se após a limpeza, troca da solução de preenchimento e uso de 
um novo bu�er de calibração, o o�set ainda estiver fora da 

faixa aceitável de ± 30mV, talvez seja necessário trocar o eletro-
do. Para medidores que não possuem um modo mV, os sinais de 
eletrodo sujo podem incluir leituras que derivam, incapacidade 
de calibrar ou maior tempo de estabilização.

Se o eletrodo apresentar arranhões ou rachaduras no bulbo 
ou na haste, será necessário trocá-lo.

Com o tempo, durante 
as medições de rotina, 

partículas podem 
contaminar a ponta do 

sensor. 

Mesmo se a ponta do sensor 
não estiver corretamente 

limpa ainda é possível 
calibrar. Se a contaminação 
se dissipar, a calibração não 
será mais válida e as leituras 

serão imprecisas.

Uma limpeza apropriada faz 
com que toda a superfície da 

ponta do sensor leia 
corretamente, garantindo 

uma calibração precisa.

Mesmo que a ponta do sensor não tenha sido limpa de forma 
correta antes da calibração, o medidor ainda pode ser calibrado. 
Se o contaminante se dissipar, a calibração não será mais válida e 
as leituras serão imprecisas.

Uma limpeza apropriada faz com que a superfície da ponta do 
sensor leia corretamente, garantido que a calibração seja precisa.

Mergulhe o eletrodo em Solução de Limpeza Geral HI7061L ou em 
uma solução de limpeza de aplicação especí�ca apropriada por no 
mínimo 15 minutos para dissolver o contaminante.

Mergulhe na Solução de Limpeza de Proteínas HI7073L da Hanna 
por pelo menos 15 minutos para dissolver enzimaticamente os 
depósitos de proteínas.

Mergulhe na Solução de Limpeza Inorgânica HI7074L da Hanna 
por pelo menos 15 minutos. Este limpador é especialmente e�caz 
na remoção de precipitações causadas pela reação com a prata na 
solução de preenchimento, que podem se formar em uma junção 
cerâmica.

A remoção de óleo e gorduras requer os produtos químicos corre-
tos para dissolver a cobertura, mas suaves o su�ciente para 
deixar o eletrodo inalterado. Use a Solução de Limpeza de Óleo e 
Gordura HI7077L da Hanna e deixe de molho por pelo menos 15 
minutos. 

Após realizar qualquer um desses procedimentos de limpeza, 
enxágue bem o eletrodo com água pura e mergulhe-o na solução 
de armazenamento HI70300L por pelo menos uma hora antes da 
calibração e medição. Recomenda-se a imersão de um dia para o 
outro para obter melhores resultados.

A Hanna elaborou este guia como uma ferramenta de referência 
rápida para um melhor cuidado com seu eletrodo. Sempre consulte o 

manual de instruções para esclarecer dúvidas.


