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يكي از متداولترين تكنيكهاي تجزيه است كه براي تعيين قددرت اسديدي يدا بدازي يدن نمونده مدورد يكي از متداولترين تكنيكهاي تجزيه است كه براي تعيين قددرت اسديدي يدا بدازي يدن نمونده مدورد   PPHHاندازه گيري اندازه گيري 

استفاده قرار مي گيرد. اين كمييت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيدو باز )به صورت كاغذ يا محلول با مقيدا  استفاده قرار مي گيرد. اين كمييت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيدو باز )به صورت كاغذ يا محلول با مقيدا  

ه كمدن يدن الكتدرود ه كمدن يدن الكتدرود بده روش الكترونيكدي بدبده روش الكترونيكدي بد  PPHHاند انجام گيدرد. انددازه گيدري اند انجام گيدرد. انددازه گيدري رنگي ( وبه روش الكترونيكي مي تورنگي ( وبه روش الكترونيكي مي تو

  ..الكترود ين سنسور الكترو شيميائي است كه شامل ين الكترود شناساگر و ين الكترود مرجع ا سدتالكترود ين سنسور الكترو شيميائي است كه شامل ين الكترود شناساگر و ين الكترود مرجع ا سدتانجام مي گيرد.انجام مي گيرد.

طدوري طدوري   وند.وند.محلول نمونه تغيير مي كند الكترودهاي معمولي كه امروزه به كار برده مدي شدمحلول نمونه تغيير مي كند الكترودهاي معمولي كه امروزه به كار برده مدي شد  PPHHولتاژ غشا مطابق ولتاژ غشا مطابق 

  است.است.    صفر ميلي ولتصفر ميلي ولت  PPHH==77انها در انها در اء اء ساخته مي شوند كه ولتاژ غشساخته مي شوند كه ولتاژ غش

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشخصات كلي :مشخصات كلي :  --    11
  00//0101با دقت با دقت   1111تاتا00از از PPHHا: اندازه گيري ا: اندازه گيري 11--11

  ((LLCCDDرقمي از نوع بلور مايع )رقمي از نوع بلور مايع )  33//55: نمايشگر ديجيتال : نمايشگر ديجيتال 11--22

OOتا تا 00:تنظيم دستي دما از :تنظيم دستي دما از   11--33
CC100100   22//55وپايداريوپايداري  00//11با دقت با دقت  ±±  

  ((ccoommbb  iinnee: توانايي اتصال به انواع الكترودهاي دو گانه ): توانايي اتصال به انواع الكترودهاي دو گانه )11--11

  WW  2727ولت توان ولت توان   99:تامين انرژي توسط باتري :تامين انرژي توسط باتري 11--55

  سانتيمتر سانتيمتر   1616××88××22//55گرم ،ابعاد گرم ،ابعاد   250250:وزن بدون وسايل  جانبي :وزن بدون وسايل  جانبي 11--66

  %  %  8080--%%2020: گستره رطوبت محيط : گستره رطوبت محيط 11--77

OO: گستره دماي محيط : گستره دماي محيط 11--88
CC1010--1010  

% بددددا % بددددا 105105تددددا تددددا   8585  ( در گسددددتره( در گسددددترهSSLLOOPP: تنظدددديم شددددي  ): تنظدددديم شددددي  )11--99

  ±±22صحت صحت 

  باالباال: امپدان  ورودي : امپدان  ورودي 11--1010

  معرفي قسمتهاي مختلف دستگاه: معرفي قسمتهاي مختلف دستگاه:   --    11
  ((LLCCDD: نمايشگر بلور مايع ): نمايشگر بلور مايع )11--11

  : نمايشگر ضعيف شدن باطري : نمايشگر ضعيف شدن باطري   22--22

    PPHHبراي الكترود براي الكترود   BBNNCC: اتصال : اتصال   22--33

  : كليد روشن و خاموش: كليد روشن و خاموش  22--11

  ((CCAALL))  77//0000: پيچ تنظيم صفر دستگاه در بافر : پيچ تنظيم صفر دستگاه در بافر 22--55

  ((TTستي دما )ستي دما ): پيچ تنظيم د: پيچ تنظيم د  22--66

  ((SSLLOOPPEE: پيچ تنظيم شي  ): پيچ تنظيم شي  )  22--77

  : پايانه نگهدارنده : پايانه نگهدارنده   22--88

  : در محفظه باطري: در محفظه باطري22--99

  

  

  روش كاربرد :روش كاربرد :  --33
  

  ولت را نص  كنيد.ولت را نص  كنيد.  99( را باز كرده و باتري ( را باز كرده و باتري 33--99:در باتري ):در باتري )33--11

  ..( متصل كنيد( متصل كنيد33--33را به محل اتصال)را به محل اتصال)  PPHH:الكترود :الكترود   33--22

  به حال خود بگذاريد.به حال خود بگذاريد.  قهقهين دقيين دقي  رارا( را روشن كنيد ودستگاه ( را روشن كنيد ودستگاه 33--11ليد )ليد ): ك: ك  33--33

  :پيچ تنظيم دما را روي دماي نمونه يا بافرها تنظيم كنيد. :پيچ تنظيم دما را روي دماي نمونه يا بافرها تنظيم كنيد.   33--11

  قرار دهيد. قرار دهيد.   77و خشن كردن درون بافر و خشن كردن درون بافر   رر:الكترود را پ  از شستشو با ا  مقط:الكترود را پ  از شستشو با ا  مقط  33--55



در صدفحه نمدايش ديدده در صدفحه نمدايش ديدده   PPHH==77( را طدوري بررخانيدد كده ( را طدوري بررخانيدد كده CCAALL:پ  از سه ديقه و ايجاد تعادل پديچ تنظديم ):پ  از سه ديقه و ايجاد تعادل پديچ تنظديم )  33--66

  شود.شود.

  قرار دهيد.قرار دهيد.  11:الكترود را پ  از شستشو با أ  مقطر وخشن كردن در بافر :الكترود را پ  از شستشو با أ  مقطر وخشن كردن در بافر   33--77

در صدفحه نمدايش ديدده در صدفحه نمدايش ديدده   PPHH==  44ههرا طوري بررخانيد كرا طوري بررخانيد ك  ((SSLLOOPPEE: پ  از رسيدن به تعادل پيچ تنظيم شي  ): پ  از رسيدن به تعادل پيچ تنظيم شي  )33--88

  شود. موقعيت اين پيچ درصد خطاي شي  را در الكترود نشان مي دهد.شود. موقعيت اين پيچ درصد خطاي شي  را در الكترود نشان مي دهد.

و خشن كردن ان ، الكترود را در نمونه مورد اندازه گيري قرار دهيدد و خشن كردن ان ، الكترود را در نمونه مورد اندازه گيري قرار دهيدد   :پ  از شستشوي الكترود با ا  مقطر:پ  از شستشوي الكترود با ا  مقطر  33--99

  نمونه را بخوانيد .نمونه را بخوانيد .    PPHHوبعد ازبه تعادل رسيدن وبعد ازبه تعادل رسيدن 

  

  نگهداري و رفع عي :نگهداري و رفع عي :  --    11
    
  : از وارد شدن ضـربه، فشار و تما  مواد شيميائي با بدنه دستگاه جلو گيري كنيد.: از وارد شدن ضـربه، فشار و تما  مواد شيميائي با بدنه دستگاه جلو گيري كنيد.11--11

  ري را خاموش كنيد. ري را خاموش كنيد. تتبه مدت طوالني از دستگاه استفاده نمي شود، بابه مدت طوالني از دستگاه استفاده نمي شود، با: اگر: اگر11--22

  :باترهاي ضد نشت )ألكاالين( براي استفاده مطمئن تر هستند. :باترهاي ضد نشت )ألكاالين( براي استفاده مطمئن تر هستند. 11--33

  در نمايشگر ديده شود باتري ضعيف شده و دستگاه دقت كافي ندارد.در نمايشگر ديده شود باتري ضعيف شده و دستگاه دقت كافي ندارد.  BBAATT: اگرعالمت: اگرعالمت  11--11

OOنج بدا دقدت نج بدا دقدت :براي دقت بيشتر ،دماي نمونه و بافرها را با ين دما س:براي دقت بيشتر ،دماي نمونه و بافرها را با ين دما س  11--55
CC11  ±±   انددازه گيدري كنيدد و بوسديله پديچ انددازه گيدري كنيدد و بوسديله پديچ

  تنظيم دما ، دماي مورد نظر را را به دستگاه اعمال كنيد.تنظيم دما ، دماي مورد نظر را را به دستگاه اعمال كنيد.

  خواهيد داشت .خواهيد داشت .  PPHH% در % در 33درجه خطا در سنجش دما ، خطائي برابر درجه خطا در سنجش دما ، خطائي برابر   1010: به ازاي هر: به ازاي هر  11--66

77--11 : :PPHH    اي تازه استفاده كنيد .اي تازه استفاده كنيد .واقعي بافرها روي بسته بندي انها ثبت شده است براي كاليبره كردن از بافرهواقعي بافرها روي بسته بندي انها ثبت شده است براي كاليبره كردن از بافره  

در هنگدام در هنگدام   11باشدد بهتدر اسدت بده جداي اسدتفاده از بدافر باشدد بهتدر اسدت بده جداي اسدتفاده از بدافر   88نمونه مدورد انددازه گيدري شمابيشدتر از نمونه مدورد انددازه گيدري شمابيشدتر از   PPHH: اگر : اگر 11--88

  استفاده كنيد .استفاده كنيد .  1010يا يا   99دستگاه از بافر دستگاه از بافر   كاليبرا سيونكاليبرا سيون

  : در صورت تعويض الكترود ويا استفاده طوالني از أن عمل كاليبراسيون  را تكرار كنيد .: در صورت تعويض الكترود ويا استفاده طوالني از أن عمل كاليبراسيون  را تكرار كنيد .  11--99

( كاليبراسيون ، دسدتگاه تنظديم نشدد بداتري  بدافر مدورد اسدتفاده ، محدل اتصدال و سدر ( كاليبراسيون ، دسدتگاه تنظديم نشدد بداتري  بدافر مدورد اسدتفاده ، محدل اتصدال و سدر 33--66: اگر در مرحله ): اگر در مرحله )11--1010

  انجام خود الكترود را بررسي كنيد .انجام خود الكترود را بررسي كنيد .

  % را نشان ميد هد فرسوده هستند .% را نشان ميد هد فرسوده هستند .9191( أنها كمتر از ( أنها كمتر از SSLLOOPPEE:الكترودهايي كه شي  ):الكترودهايي كه شي  )  11--1111

نتهاي سمت راست رسيده و دستگاه تنظديم نشدود، تنظديم دمدا را نتهاي سمت راست رسيده و دستگاه تنظديم نشدود، تنظديم دمدا را ( پيچ تنظيم شي  به ا( پيچ تنظيم شي  به ا33--88: اگر در مرحله ): اگر در مرحله )11--1212

  دوباره انجام دهيد .دوباره انجام دهيد .

: معاي  زير ناشي از ضعف الكترود است. بدراي نگهدداري ورفدع عيد  الكتدرود بده دسدتور العمدل همدراه أن : معاي  زير ناشي از ضعف الكترود است. بدراي نگهدداري ورفدع عيد  الكتدرود بده دسدتور العمدل همدراه أن 11--1313

  مراجعه كنيد .مراجعه كنيد .

   00//0303نا پايداري در اعداد خوانده شده بيش از نا پايداري در اعداد خوانده شده بيش از  ±±  

   دقيقه باشد. دقيقه باشد.   55زمان رسيدن به تعادل بيش از زمان رسيدن به تعادل بيش از  

   تكرار پذ يرنبودن جوابها در شرايط يكسان براي ين أزمايش تكرار پذ يرنبودن جوابها در شرايط يكسان براي ين أزمايش  SSLLOOPPEE   102102% يا بيش از% يا بيش از9191كمتر از كمتر از%%  

  ::  وسايل جانبيوسايل جانبي  --55

  

  كيف مخصوص حمل كيف مخصوص حمل 

      PPHH*انواع الكترودهاي *انواع الكترودهاي 

  *محلولهاي بافر *محلولهاي بافر 

  )اقالم ستاره دار طبق سفارش مي باشند()اقالم ستاره دار طبق سفارش مي باشند(ولت ولت   99*باتري *باتري 

  


