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Exemplos
Eletrodo 1   pH 7.01 = -15 mV
 pH 4.01 = +160 mV

Diferença de mV absoluto é +160 mV – (-15 mV) = +175 mV 
 Slope = (175/3)/59.16 = 98%

Eletrodo 2     pH 7.01 = +15 mV
 pH 4.01 = +160 mV

Diferença de mV absoluto é +160 mV – (+15 mV) = +145 mV 
 Slope = (145/3)/59.16 = 82%

Tempo de Vida de um Eletrodo de pH (< 6 meses) 
Testes em amostras de alta temperatura

            Temperatura de Operação Média de Vida Útil 
                               25°C              1 a 2 anos
                               50°C          6 a 12 meses
                               75°C           3 a 6 meses
                             100°C              <1 mês

Leituras Erráticas ou com Desvio

 

Leituras Imprecisas
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Contaminação no vidro sensível - Limpe seus eletrodos regularmen-
te. A Hanna possui uma variedade de soluções de limpeza de aplicação 
especí�ca.

Junção Entupida - Dependendo da amostra que está entupindo o 
eletrodo, utilize soluções de limpeza de aplicação especí�ca.

Eletrodo quebrado - O medidor de pH exibe o mesmo valor quando 
colocado em bu�ers ou amostras diferentes. Isto indica que há uma 
rachadura no vidro sensível ou que ele está quebrado.

Secar o eletrodo com um lenço - Secar ou esfregar um eletrodo pode 
causar o acúmulo de eletricidade estática, remoção da camada de 
hidratação do bulbo do eletrodo, ou arranhar a superfície do eletrodo. Se 
a remoção de líquido do bulbo do eletrodo é necessária, use um lenço de 
papel sem �apos.

Calibração Inadequada - Veri�que se o eletrodo de pH foi enxaguado 
com água destilada entre os bu�ers de calibração para evitar contamina-
ção cruzada, e se o eletrodo está em equilíbrio térmico com o bu�er. 
Sempre use novas soluções bu�er para cada calibração.

Calibração e Medição em Diferentes Temperaturas - Use um 
medidor com compensação automática de temperatura, ou calibre e 
meça as amostras na mesma temperatura. É importante notar que o 
valor do bu�er de pH muda em diferentes temperatura, estas difernças 
de valores estão anotados nos frascos dos bu�ers.

(Para medidores com con�gurações de mV) Veri�que o o�set (desvio) e 
a slope (inclinação) do eletrodo. Primeiro coloque o medidor no modo 
mV, depois coloque o eletrodo em bu�er de pH 7.01, a leitura de mV 
deve ser ±30 mV; se estiver fora da faixa, limpe o eletrodo. A slope 
(diferença no mV entre o pH 7.01 e o pH 4.01) deve estar entre 150-186 
mV (85-105%). Se a slope for menor do que 85% ou maior do que 105%, 
use novos bu�ers, troque a solução de preenchimento (apenas para 
eletrodos recarregáveis) e limpe o eletrodo. Se ainda assim a slope não 
estiver entre 85 e 105%, será necessário trocar o eletrodo.

Amostra de condutividade baixa - Use um eletrodo que tenha uma 
junção com alta taxa de �uxo ou adicione cloreto de potássio de alta 
pureza (KCl) para aumentar a condutividade. A junção tripla de cerâmica 
do HI1053 permite leituras estáveis em amostras de condutividade 
baixa.

O eletrodo não está hidratado corretamente - Mergulhe em solução 
de armazenamento HI70300L por no mínimo 1 hora.

Ruído de interferência elétrica - O ruído de reti�cadores, motores, 
bombas ou reatores pode interferir no circuito de medição de alta 
impedância. A medição direta pode ser feita com um eletrodo ampli�ca-
do ou com um pino correspondente, caso contrário, colete uma amostra 
e meça longe dos eletrônicos. Os medidores da série H99XXX da Hanna 
são de aplicação especí�ca e possuem eletrodos ampli�cados integra-
dos.

Se a junção entope de forma constante por causa de medições em 
amostras semissólidas ou viscosas, use um eletrodo de pH com 

design de junção aberta como o FC200.

A Hanna recomenda o uso de água destilada para 
enxáguar os eletrodos.

Após abertos, os valores dos bu�ers mudam. O bu�er de pH 
10.01 é especialmente suscetível a contaminação de difusão de 
CO2 atmosférico. O bu�er de pH 10.01 deve ser usado dentro de 
1-2 semanas após aberto. pH 4.01 e pH 7.01 deve m ser usados  

entre 4-8 semanas após aberto.

(Para medidores com con�gurações de mV) O procedimento abaixo é 
baseado nos valores de bu�er de calibração a 25 °C. Nesta temperatura a 
slope 100% teórica é de 59.16 mV/ mudança de pH em relação ao pH 7.01. 
Os valores de bu�er diferem baseados na temperatura, mas a compensa-
ção de temperatura corrige essas diferenças. Para realizar uma veri�ca-
ção de slope, coloque o medidor em modo mV.

Passo 1 - Meça o mV do bu�er de pH 7.01 e registre o valor.
Passo 2 - Meça o valor do mV do bu�er de pH 4.01 e registro o valor.
Passo 3 - Calcule a diferença do mV absoluto (valor pH 4.01 - valor pH 7.01)
Passo 4 - Calcule a slope [(diferença de mV/3)/59.16 = Slope]

Conclusão: o Eletrodo 1 está funcionando corretamente, enquanto o 
Eletrodo 2 possui uma slope inaceitável. Troque a solução de preenchi-
mento, limpe, condicione e calibre o eletrodo. Se ainda assim a slope não 
estiver correta, será necessário trocar o eletrodo.

Não armazene o eletrodo em água puri�cada: Água puri�cada 
(deionizada) causará um efeito osmótico na solução da referência 
interna e diminuirá a vida útil do eletrodo. Se estiver usando um eletrodo 
recarregável, troque a solução de preenchimento; se o preenchimento for 
de gel, será necessário trocr o eletrodo. Quando não estiver em uso, 
armazene o eletrodo em solução de armazenamento HI70300L.

Temperaturas elevadas reduzem o tempo de vida dos eletrodos de pH. 
Em temperatura ambiente (25°C), um eletrodo de pH irá durar de 1 a 2 
anos. Uma regra geral é que para cada aumento de 25°C, a vida do eletro-
do é reduzida pela metade.

Se estiver medindo amostras em temperaturas maiores do que 50°C, use 
um eletrodo de pH com vidro de alta temperatura (HT) como o HI1043.

Soluções com ácido �uorídrico dissolverão o vidro. Use eletrodos 
com vidro resistente a este ácido. O HI1143 resistirá ao ácido 

�uorídrico até 2g/L @ pH 2 em temperaturas menores do que 60°C.

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.


