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1. INFORMACJE OGÓLNE  

Sondy do określania wartości pH i potencjału utleniająco-redukcyjnego (Redox) składają się z elektrody 
pomiarowej – w przypadku sond pH jest to elektroda szklana, a w przypadku sond Redox elektroda 
platynowa wzgl. złota – i elektrody odniesienia (referencyjnej), która jest umieszczona koncentrycznie wokół 
elektrody pomiarowej.  

2. URUCHOMIENIE 

Przed uruchomieniem należy zdjąć osłonę z elektrody szklanej wzgl. metalowej. Elektroda szklana wzgl. 
metalowa musi być wolna od zanieczyszczeń, olejów i smarów. Również membrana elektrody odniesienia 
musi być wolna od osadów, zanieczyszczeń i wykrystalizowanych składników. Z tego względu nie należy 
także dotykać elektrod rękami (palcami). Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć – patrz: „4. 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”. 

3. KALIBRACJA I KONTROLA SOND POMIAROWYCH 

3.1. Kalibracja sond pH 
Ze względu na występujące pewne odchylenia indywidualne sond pH dla prawidłowej współpracy 
z urządzeniami pomiarowymi i regulacyjnymi konieczna jest kalibracja sond. Okresy między kalibracjami 
zależą od warunków roboczych.  Mogą one wynosić od kilku dni do 8 tygodni. 
Po połączeniu sondy przewodem pomiarowym pH z regulatorem (należy przy tym zwracać uwagę na to, że 
wtyk i przewód muszą być całkowicie suche) należy zanurzyć sondę w roztworze buforowym pH 7 
i dokładnie nastawić tę wartość na regulatorze. 
Następnie należy wyjąć sondę z roztworu buforowego, w miarę możliwości opłukać ją wodą destylowaną 
i osuszyć miękką, nie pozostawiającą włókien chusteczką papierową. 

 

! UWAGA! Sondy nie należy wycierać, ponieważ tarcie może wywołać ładunek 
elektrostatyczny i przez to doprowadzić do zafałszowania wartości pomiarowych. 

Następnie należy zanurzyć sondę w roztworze różniącym się o co najmniej dwie wartości od pH 7 i – po 
ustabilizowaniu się wskazywanej wartości -  odpowiednio skalibrować sondę. Jeżeli po upływie 30 sekund 
wskazywana wartość nie będzie stabilna lub kalibracja nie będzie możliwa, to należy oczyścić sondę (patrz: 
„4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”) i powtórzyć kalibrację. Jeżeli kalibracja nie będzie możliwa 
w dalszym ciągu, to należy wymienić sondę na nową.  

3.2. Kontrola sond Redox 
Po połączeniu sondy przewodem pomiarowym Redox z regulatorem (Uwaga! Należy przy tym chronić wtyk 
i przewód pomiarowy przed wilgocią!) należy zanurzyć sondę w roztworze buforowym Redox, np. 465 mV.  
Wartość roztworu buforowego powinna zostać osiągnięta wzgl. przekroczona w ciągu maks. 30 sekund. 
Jeżeli osiąganie tej wartości następuje z dużym opóźnieniem wzgl. do jej osiągnięcia brakuje więcej niż 
20 mV, to sonda wymaga oczyszczenia w opisany poniżej sposób. Jeżeli czyszczenie nie przyniesie 
powodzenia, to sondę należy wymienić.  

 

! UWAGA! Kalibracji sondy z regulatorem nie przeprowadza się. Pomiar służy jedynie do 
sprawdzenia sprawności sondy. 
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4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SOND pH i REDOX 

Sondy pomiarowe należy regularnie (ok. 1 raz w miesiącu) poddawać kontroli wzrokowej i czyścić.  
Jeżeli zanieczyszczeń nie można usunąć ze szklanej elektrody miękką, wilgotną szmatką, to można 
zastosować następujące środki: 
Rodzaje zanieczyszczeń/osadów Środki czyszczące/Czasy oddziaływania 
Ogólne osady Nie szorujące domowe środki czyszczące 
Wapń lub wodorotlenki metali Rozcieńczony kwas solny (ok. 0,1% - 3%)/1 – 5 min 
Oleje, smary (tłuszcze) Rozpuszczalniki, jak alkohol lub aceton 
Osady biologiczne Roztwór z rozcieńczonego kwasu solnego i pepsyny / kilka godzin 
• Do czyszczenia elektrod z trzonem z tworzywa sztucznego nie wolno stosować rozpuszczalników (np. 
acetonu), ponieważ mogłyby one uszkodzić elektrodę. 
Zasadniczo po każdym czyszczeniu należy elektrodę dokładnie opłukać. 
Metalowe powierzchnie sond Redox można dodatkowo czyścić przez szlifowanie i polerowanie. 
Jeżeli umieszczona z boku membrana ceramiczna elektrody odniesienia jest zablokowana, to można ją 
oczyścić podobnie jak elektrodę szklaną i dodatkowo przez ostrożne zdrapywanie paznokciem, żyletką lub 
drobnoziarnistym pilnikiem. Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby nie zarysować membrany/elektrody. 

5. SKŁADOWANIE/PRZECHOWYWANIE 

Sondy pH i Redox muszą być przechowywane wyłącznie w stanie wilgotnym. W tym celu należy do osłony 
wlać trochę 3-molowego roztworu KCl i nasunąć wzgl. nakręcić ją na elektrodę. 

 

! UWAGA! Sondy pH i Redox można przechowywać tylko przez ograniczony czas. Dlatego 
nie zaleca się robienia zapasu na okres dłuższy od kwartału. 

 

! UWAGA! Nie należy nawilżać sond wodą destylowaną, ponieważ mogłoby to doprowadzić 
do przedwczesnego starzenia się sondy i uszkodzenia układu odniesienia. 

Przez kontrolę wzrokową należy zbadać sondy pod kątem zamkniętych w nich pęcherzy powietrza. Jeżeli 
takie pęcherze powietrza występują, to można je usunąć przez strząsanie w dół (jak w przypadku 
termometrów). 
Sondy wypełnione KCl w postaci płynnej lub żelowej nadają się do montażu tylko w otwartych 
bezciśnieniowych (maks. 0,5 bar) armaturach przepływowych DLG III wzgl. w armaturach zanurzeniowych 
ETS. Do montażu w układach ciśnieniowych należy stosować sondy specjalne z odpornym na ciśnienie 
elektrolitem z tworzywa sztucznego.  

6. ŻYWOTNOŚĆ 

Nawet przy prawidłowej eksploatacji sondy pomiarowe podlegają procesowi naturalnego starzenia się. 
W zależności od zastosowania żywotność sond wynosi od pół roku do maks. trzech lat. 
W niektórych przypadkach, w szczególności przy skrajnych warunkach roboczych, żywotność sondy może 
być liczona w dniach. 
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