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PH METRS AR PIKVEIDA ELEKTRODU
PH212

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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1. ĪPAŠĪBAS
 Komplektā ietilpst pH-metrs, augsnes pH elektrods, buferšķīdumi ar pH 4.0 un 7.0,

kā arī futlāris pārnēsāšanai. 
 Pikveida  pH  elektrods,  ideāls  pH  mērīšanai  objektiem,  kur  elektrods  jāievada  –

augsnēm, gaļai, sieram, u.c. 
 Iebūvēta iespēja veidot kalibrēšanas līkni (pH 4, pH 10) un kalibrēšana vienā punktā

(pH 7) (izmantojot sprieguma regulatoru)
 Šķidro kristālu displejs. 
 Iebūvēts baterijas izlādēšanās indikators.
 Pielietošanas  sfēras:  lauksaimniecība,  dārzniecība,  pārtikas  rūpniecība,  mācību

iestādes, rūpnieciskās un kvalitātes kontroles laboratorijas.

2. SPECIFIKĀCIJAS

2-1 Mēraparāts

Displejs 13 mm šķidro kristālu displejs, 3 1/2 zīmes augstums
Mērīšanas diapazons 0 līdz 14 pH vienības x 0.01 pH vienība
Izšķirtspēja 0.01 pH vienība

Precizitāte 

± 0.07 pH vienības (pH 5÷9 vien.)
± 0.1 pH vienības (pH 4÷4.9 vien., 9.1÷10 vien.)
± 0.2 pH vienības (pH 1÷3.9 vien., 10.1÷13 vien.)
* tikai pašam mēraparātam
* 23 ± 5°C

Ieejas pretestība 10^12 omi
Temperatūras 
kompensācija

Nav nepieciešams veikt regulēšanu

Mērīšanas laiks Apmēram 0.4 sekundes
Datu aizturēšana Lai aizturētu mērījuma vērtību uz displeja
Temperatūra darba telpā 0 ÷ 50°C
Pieļaujamais gaisa 
mitruma darba telpā

Ne lielāks kā 80% relatīvā mitruma

Kalibrēšanas poga
Ārēja kalibrēšana pH 4 (izmantojot līkni) un pH 7 (kalibrēšanas 
regulēšana)

Barošana 9V līdzstrāvas 006P baterijas 
Strāvas patēriņš Apmēram 2.0 mA
pH elektrods (papildus) Jebkurš elektrods ar BNC kontaktu

Standarta komplekta 
sastāvs

Lietošanas instrukcija;
augsnes pH elektrods, PE-06HD;
pH 4.0 buferšķīdums;
pH 7.0 buferšķīdums;
skrūvgriezis;
futlāris pārnēsāšanai.
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2-2. Augsnes pH elektrods (ietilpst komplektā)

pH mērīšanas diapazons 0 ÷ 13 pH vienības (parasti 0 ÷ 14 pH vienības)
Mērāmā šķīduma 
temperatūra

5 ÷ 60°C

Elektroda uzbūve Kombinētais elektrods
pH elektroda references 
elektrods

Ag/AgCl, dubultais

pH vērtības nulles 
potenciāls

7 ± 1 pH vienība

Atkārtojamība 0.05 pH vien
Atbildes signāla laiks ≥ 2 min.
Korpusa materiāls Epoksīdsveķi
Savienojums BNC

Mehāniskā aizsardzība
Ar speciālu uzmaucamu pudelīti (soaker bottle) – elektroda gala 
iemērcēšanai

Izmēri
Korpusa garums – 160 mm 
Korpusa diametrs – 12 mm
Kabeļa garums – 1000 mm

3. PRIEKŠĒJĀ PANEĻA APRAKSTS

1. attēls
Displejs
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Datu aizturēšanas taustiņš
pH elektroda ieejas ligzda (BNC)
Bateriju nodalījums/vāks
Kalibrēšanas  (pH  7)  ieregulēšanas

sprieguma regulators (VR)

Līknes (pH 4/pH 10) ieregulēšanas sprieguma
regulators (VR)

Elektroda BNC kontakts
Elektroda rokturis
Elektroda sensora gals (šķēpveida gals)
Elektroda aizsargpudele
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4. MĒRĪŠANA
Mērīšanu var sākt  tad,  kad ir  veikta mēriekārtas un elektroda kalibrēšana (skat.  nākamajā
punktā)

1) Pievienojiet apvienoto pH elektrodu BNC ieejas kontaktligzdā (3-4 1. att.).
2) Ieslēdziet iekārtu ar nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3-2 1. att.).
3) Ieduriet elektrodu paraugā (augsnē, gaļā, sierā u.c.) vai iemērciet mērāmajā šķīdumā.

Uz displeja parādās parauga pH vērtība.

Pievienotais  elektrods  ir  diezgan  izturīgs,  paredzēts  ieduršanai
paraugos, tomēr darbojieties ar elektrodu ļoti uzmanīgi!
Elektrods  ir  nomaināms  piederums  –  ja  elektrods  ir  lietots  un
lietošanas laika ir bojāts elektroda sensora gals (smaile),  garantija
vairs nav spēkā. 

4) Pēc tam, kad mērījumi ir pabeigti, lūdzu, noskalojiet elektrodu ar ūdeni.
5. KALIBRĒŠANA
5-1 Apsvērumi, kas jāņem vēra pirms kalibrēšanas uzsākšanas

Šis  pH-metrs  jau  ir  kalibrēts,  izmantojot  sprieguma  (mV)  signālu  no  ideāla  pH elektroda  25  °C
temperatūrā. Tomēr ir jāņem vērā, ka

a) Ideāls  elektrods veido 0 mV spriegumu,  ja  pH vērtība ir  vienāda ar  7.00,  tomēr
vairumam elektrodu šī vērtība atšķiras no nulles.

b) Mērāmā šķīduma temperatūra var nebūt 25 °C (15 ÷ 35 °C).
Ja ir nepieciešams veikt precīzus pH mērījumus, ir jāveic kalibrēšana divos vai vienā punktā
atbilstoši norādījumiem tālāk tekstā. 
5-2 Kalibrēšanai nepieciešamais aprīkojums

1) Apvienotais pH elektrods (ir iekļauts piegādes komplektā)
2) Divi  buferšķīdumi  (ir  iekļauti  piegādes komplektā):  pH 7.00 un pH 4.00 (vai  pH

10.00)
5-3 Kalibrēšana divos punktos

1) Pievienojiet  apvienoto  pH  elektrodu  BNC  ieejas  kontaktligzdā  (3-4 1. att.)  un
ievietojiet to buferšķīdumā ar vērtību 7.00.

2) Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3-2 1. att.).
3) Groziet  kalibrēšanas  (pH 7)  ieregulēšanas  sprieguma  regulatoru (pH7) (3-6 1. att.)

kamēr uz displeja parādās precīza 7.00 vērtība.
4) Noskalojiet elektrodu ar ūdeni.
5) Ievietojiet  elektrodu  buferšķīdumā  ar  pH vērtību  4.00  (vai  10.00).  Grozot  līknes

(pH 4/pH 10)  ieregulēšanas  sprieguma  regulatoru  (3-7 1. att.),  noregulējiet,  lai  uz  displeja
būtu redzama precīza vērtība 4.00 (vai attiecīgi 10.00). 

6) Vismaz divas reizes atkārtojiet darbības, kas minētas no punkta 2) līdz5). 
5-4 Kalibrēšana vienā punktā

1) Pievienojiet  apvienoto  pH  elektrodu  BNC  ieejas  kontaktligzdā  (3-4 1. att.).  un
ievietojiet to standarta buferšķīdumā (piemēram, ar vērtību 7.00 vai kādu citu lielāku vērtību).

2) Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3-2 1. att.).
3) Groziet kalibrēšanas (pH7) slēdzi (3-6 1. att.) kamēr uz displeja parādās pH vērtība,

kas precīzi atbilst dotajai standartbuferšķīduma vērtībai.
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6. BATERIJAS NOMAINĪŠANA

1) Ja  displeja  kreisajā  stūrī  ir  parādījusies  zīmīte  ,  ir  nepieciešams  nomainīt

bateriju. 
Tomēr orientējošus mērījumus var veikt vēl vairākas stundas pēc zema baterijas enerģijas
līmeņa indikatora parādīšanās uz displeja līdz brīdim, ka iekārtas mērījumi kļūs neprecīzi.

2) Noņemiet bateriju nodalījuma vāku (3-5 1. att.) un izņemiet bateriju.
3) Izņemiet izlietoto bateriju un ielieciet jaunu (skat. specifikācijas) un uzlieciet atpakaļ

vāku.
4) Pārliecinieties, ka vāks ir stingri nostiprināts. 

7. ELEKTRODA UZGLABĀŠANA, TĪRĪŠANA UN
ATJAUNOŠANA

7-1 Elektroda uzglabāšana
Ja pH mērījumi tiek veikti reti, piemēram, ar vairāku dienu vai pat nedēļu atstarpi, elektrodu
var  uzglabāt,  vienkārši  iemērcot  tam  paredzētajā  uzglabāšanas  pudelē.  Lai  to  izdarītu,
vispirms uzslidiniet uz elektroda vāku, tad apaļo gredzenu, tad ievietojiet elektrodu pudelē un
cieši  uzskrūvējiet  vāku.  Ja  pudelē  vairs  nav  šķīduma,  papildiniet  to,  pielejot  klāt
buferšķīdumu ar pH 4.

7-2 Elektroda tīrīšana
Ja elektroda stikla virsma ir pārklājusies ar nosēdumiem, tā mērījumi var būt kļūdaini, vai arī
nolasīšanas diapazons var būt sašaurināts. Tīrīšanas tehnoloģiju nosaka nosēdumu veids uz
elektroda.  Mīkstos  pārklājumus  var  notīrīt  ar  enerģiskas  skalošanas  palīdzību  vai  arī,
izmantojot  skalotni.  Organiskos ķīmiskos vai  cietus pārklājumus var notīrīt  ķīmiski.  Tikai
galējas nepieciešamības gadījumā elektrodu drīkst tīrīt mehāniski, jo, rīvējot elektrodu, to var
neatgriezeniski sabojāt. Ja pēc tīrīšanas elektroda darbība neuzlabojas, elektrodu ir jāmēģina
atjaunot.
7-3 Elektroda atjaunošana
Ja  elektroda  novecošanas  dēļ  ir  nepieciešama  tā  atjaunošana,  ir  jāveic  sekojoša  ķīmiska
apstrāde, izmantojot tālāk aprakstītās metodes. Tās ir dota iedarbības stipruma pieaugšanas
secībā – jo tālāk, jo stiprāka ir iedarbība uz elektroda stikla virsmu, un šī apstrāde var arī
neuzlabot elektroda darba spējas un dažos gadījumos var tās pat vēl vairāk pasliktināt. 

Piezīme:
Lietojot šīs bīstamās ķīmiskās vielas, esiet uzmanīgi! Amonija fluorīds un fluorūdeņražskābe
ir ļoti bīstami un ar tiem drīkst strādāt tikai apmācīti darbinieki.

1) Iemērciet elektroda galu uz 15 sekundēm 0.1N HCl šķīdumā, noskalojiet ar krāna
ūdeni un tad iemērciet elektroda galu uz dažām sekundēm 0.1 N NaOH šķīdumā un atkal
noskalojiet ar krāna ūdeni. Atkārtojiet šīs darbības trīs reizes un tad vēlreiz pārbaudiet, vai
elektroda  darbība  nav  atjaunojusies.  Ja  elektrods  joprojām  darbojas  slikti,  mēģiniet  to
atjaunot, izmantojot 2. punktā minētas darbības.

2) Iemērciet elektroda galu 20% NH4F.HF šķīdumā uz 2 – 3 minūtēm, noskalojiet ar
krāna ūdeni un pārbaudiet elektroda darbību. Ja elektrods joprojām darbojas slikti, mēģiniet to
atjaunot, izmantojot 3. punktā minētas darbības.

3) Iemērciet elektroda galu 5% HF šķīdumā uz 10 – 15 sekundēm, labi noskalojiet ar
krāna ūdeni, ātri noskalojiet ar 5N HCl šķīdumu, labi noskalojiet ar krāna ūdeni un pārbaudiet
elektroda darbību. Ja arī tas nelīdzēja, ir nepieciešams iegādāties atbilstošu jaunu elektrodu.
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