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Eletrodo Bu�ers de pH
Veri�que as con�gurações do medidor.

Lembre-se de sempre consultar
o manual.

Veri�que os elementos para uma medição de pH apropiada: medidor, eletrodo, bu�er e amostra.

  
 





 

 



 

 

  
 
 — 

 

  
 
  
 



 




 
  

 — 

        

 

Amostra
   
 


 

  
 



 

 

Medidor
de pH

Amostra Eletrodo

Bu�ers de pH

DICA:

 

DICA:

DICA:
Con�rme se o sensor de temperatura 
está conectado (se for requerido).

Veri�que se a bateria e/ou o cabo de 
energia estão em bom estado.

Veri�que se a conexão do eletrodo está 
segura.

Calibre frequentemente, em até 2 
pontos com novos bu�ers.

Se o medidor não ligar ou mostrar 
sinais de desgaste severo, troque-o.

Veri�que se não há danos na conexão e 
no cabo do eletrodo.
Certi�que-se de que a conexão do 
medidor está segura.
Veri�que se não há arranhões no bulbo 
de pH.
Con�rme que o bulbo de pH não está 
quebrado.
Use solução de limpeza para garantir 
que o bulbo e a junção do eletrodo 
estão limpos.
Use solução de limpeza para garantir 
que o eletrodo está hidratado.

Deixe em solução de armazena-
mento por 1 hora para hidratar.

O bu�er escolhido deve suportar o 
valor de pH esperado da amostra. 
Ex.: se o valor esperado é pH 5, use 
bu�ers de pH 4.01 e pH 7.01.

Use o tipo de correto de eletrodo para a 
amostra sendo testada.

Se o eletrodo  não estabilizar, calibrar 
ou estiver quebrado ou arranhado, 
troque-o.

Substitua os bu�ers se estiverem 
contaminados, vencidos ou abertos há 
muito tempo.
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Mexa o bu�er com um agitador magné-
tico ou com a sonda.
Con�rme que o bu�er de pH correto 
está sendo utilizado.

Veri�que se não há contaminações 
visíveis no bu�er.
Use bu�ers novos para a calibração.
Con�rme se o bu�er está dentro da 
validade ou se o frasco não está aberto 
há mais de 4-8 semanas (para pH < 7) 
ou mais de 1-2 semanas (para pH > 7).

Mexa a amostra com um agitador 
magnético ou com a sonda.
Con�rme que há amostra o su�ciente 
para cobrir o bulbo e a junção do eletro-
do.
Veri�que se a temperatura da amostra 
não causará danos ao eletrodo.
Con�rme se o tipo de eletrodo escolhi-
do é o tipo apropriado para a amostra.
Tenha a certeza de que a amostra é 
fresca (nova) e reprensativa do proces-
so/produto.


