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Fig. A: Leitura de pH em 
solução de pH 7 de um 

eletrodo limpo corretamente.

Fig. B: Leitura de pH em 
solução de pH 7 de um 

eletrodo sujo.

A contaminação pode não ser vísivel.
Um eletrodo gera uma tensão com a concentração média de íons de 
hidrogênio da área de superfície fora da ponta do bulbo de pH. A Fig. A 
acima mostra que o eletrodo limpo está submerso em pH 7 de todas as 
áreas da superfície do bulbo.
Quando um eletrodo �ca sujo por causa do uso ou falta de manutenção, 
a superfície contribui para um o�set de tensão baseado na área de 
superfície exposta ao bu�er como visto na Fig. B. Assim, o medidor de 
pH lerá, de forma errada, pH 6.5 em vez do valor real de pH 7.
Sempre limpe o eletrodo antes de realizar a calibração. Do contrário, 
todas as medições subsequentes estarão erradas.

Um eletrodo sujo pode contaminar soluções.
Sempre utilize soluções novas em 
cada calibração. 
As soluções bu�er podem ser conta-
minadas por eletrodos sujos, como 
mostrado na Fig. C. Sempre limpe o 
eletrodo antes de realizar medições 
e calibrações. A contaminação pode 
levar um tempo para se estabelecer 
no béquer. Se notar que as leituras 
estão �utuando, talvez seja hora de 
trocar a solução de calibração por 
uma nova.

Os sachês de uso único são uma 
ótima forma de garantir que a 
solução é sempre nova. A Fig. D 
mostra como é fácil inserir o eletrodo 
no sachê. Fácil de abrir, estes sachês 
opacos também possuem o tamanho 
ideal para testers.

A Hanna possui uma linha completa de soluções de limpeza formuladas 
para necessidades de limpezas gerais e especí�cas.

IMPORTANTE: Após realizar um procedimento de limpeza, lave o 
eletrodo completamente com água puri�cada (Fig. E) e mergulhe-o 
em Solução de Armazenamento  HI70300 ou HI80300 por no 
mínimo 1  hora antes de realizar medições (Fig. F).

Mergulhe o eletrodo em Solução de Limpeza Geral HI7061 ou HI8061 
por aproximadamente 30 minutos para dissolver depósitos minerais e 
outros tipos de revestimentos.

Mergulhe o eletrodo em Solução de Limpeza de Proteínas HI7073 ou 
HI8073 por 15 minutos para dissolver enzimaticamente depósitos de 
fontes de proteína.

Mergulhe o eletrodo em Solução de Limpeza Inorgânica HI7074  por 
15 minutos. Esta solução é especialmente e�caz na remoção de 
precipitados causados pela reação com a prata na solução de preenchi-
mento que pode se formar em uma junção de cerâmica.

A remoção de óleo e gordura requer os produtos químicos corretos 
para solubilizar o revestimento, mas suaves o su�ciente para não 
afetar o eletrodo. Use a solução de limpeza de óleo e gordura HI7077 
ou HI8077.

A calibração só é válida se 
soluções novas e 

eletrodos corretamente 
limpos forem usados.

Para manter a integridade de medição 
por um longo tempo, a manutenção e 
limpeza do eletrodo devem ser feitas 
frequentemente. 

A manutenção de rotina garante 
leituras precisas além de 

aumentar a vida útil do eletrodo.
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Como resultado de muitos fatores, como idade, uso, manutenção 
insu�ciente ou manuseio incorreto, qualquer eletrodo perderá sua 
integridade com o tempo.
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Fig G. 

Eletrodo 1 foi limpo corretamente antes da calibração.  
Eletrodo 2 não foi limpo corretamente.

As leituras do eletrodo podem variar
com limpezas insu�cientes.

 
Soluções Precisas

A Fig. G (acima) mostra que o pH medido por um eletrodo sujo varia 
em um curto período de tempo, resultado do resíduo no bulbo do 
eletrodo de pH. Portanto, as medições de pH resultantes, baseadas na 
calibração de um eletrodo sujo, estarão incorretas.
Os medidores da Hanna possuem um exclusivo sistema CAL CheckTM  de 
diagnóstico do eletrodo que, durante o procedimento de calibração,  
alerta o usuário automaticamente quando o eletrodo de pH está sujo 
ou a solução bu�er pode estar contaminada.

A grande variedade de soluções da Hanna ajudam a garantir a limpeza 
e a calibração corretas dos eletrodos e sondas para o melhor desempe-
nho. Nossas soluções são fabricadas para aplicações especí�cas.
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Etapa 3: Manutenção
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Sempre calibre o eletrodo e o medidor de pH juntos antes de realizar 
medições. Lave a ponta do sensor do eletrodo de pH com água deioni-
zada ou destilada. Para uma resposta mais rápida e para evitar conta-
minação cruzada, lave o a ponta do eletrodo com algumas gotas da 
solução a ser testada. Antes de realizar medições, mergulhe a ponta do 
sensor de pH e a junção de referência (aproximadamente 4 cm do 
eletrodo) na amostra agitada.

Para garantir um tempo de resposta melhor, a ponta de vidro do sensor 
e a junção de referência do eletrodo de pH (aproximadamente 4 cm) 
devem ser matidos úmidos e não devem �car secos.
Substitua a solução na tampa de proteção por algumas gotas de 
Solução de Armazenamento HI70300 ou HI80300 ou, em sua ausência, 
com bu�er de pH 4 ou pH 7 (Fig. H).

Nota: Nunca armazene o eletrodo em água destilada ou deionizada.

Inspecione e limpe o eletrodo frequentemente, 
para garantir que ele estará nas condições corretas 
quando for utilizado. Depósitos de sujeiras e 
reações de amostras resultam em um e�ciência 
menor e tempos de resposta maiores.

Uma calibração adequada restaura a habilidade  de um eletrodo 
realizar medições precisas. 
O motivo mais comum para medições de pH imprecisas é um eletrodo 
sujo ou que foi limpo de forma incorreta.  Isto é uma observação impor-
tante a ser feita, pois durante a calibração o instrumento assume que o 
eletrodo está limpo que a curva de padronização criada durante o 
processo de calibração permanecerá uma referência válida até a 
próxima calibração. Os medidores de pH da Hanna apenas permitem 
um o�set de aproxidamente ±30 mV. 
Um o�set pode ser compensado calibrando um medidor de pH com um 
eletrodo corretamente limpo. Calibrar um medidor com um eletrodo 
sujo só aumentará o problema. Um o�set de mV que continua a desviar 
com um eletrodo limpo corretamente é uma boa indicação de que o 
eletrodo pode precisar ser substituído.


