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دستور العمل استفاده از دستگاه اندازه گیری pH
-1هدف  :اين دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه  pHمتر واقع درآزمايشگاه نانوبيومواد را شرح ميدهد.
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت اندازه گيري و تنظيم  pHمحلول ها كاربرد دارد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده
شود.
-3مسئولیت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهیزات  :بافرهاي كاليبراسيون  4و  7و  ،9محلول  KClسه موالر ،آداپور  6ولت
 -5روش كار :
 -1پاور دستگاه را روشن نمایید.
 -2اجازه دهید تا دستگاه كالیبراسیون خود را كه حدود چند ثانیه طول میكشد را انجام دهد.
 -3میله سنسور  pHرا از جایگاه ان خارج نموده و توسط آب مقطر دو بار تقطیر شستشو نمایید.
 -4میله را به آرامی در داخل محیطی كه نیاز به اندازه گیری  pHان دارید وارد كنید و اجازه دهید دستگاه به مدت
چند ثانیه میزان  pHآن را اندازه گیری نماید .تا زمانی كه عدد  pHثابت گردد ،میله را از داخل محیط خارج ننمایید.
 -5در حین اندازه گیری  pHحركت بسیار آرام محیط توسط استیرر منجر به یكنواخت شدن محیط و  pHقابل
اعتمادتر خواهد شد.
 -6بعد از فیكس شدن عدد  pHمیله را از داخل محیط خارج نموده و توسط آب مقطر دو بار تقطیر شستشو نمایید.
 -7میله جستجوگر را داخل محل خود قرار دهید.
 -8دستگاه را خاموش نمایید.
-6ایمنی و توصیه  :از ضربه به ميله جستجوگر پرهيز نماييد.
-7نگهداری و مراقبت  :پس از پايان اندازه گيري pHمحلول مورد نظر ،ميله جستجو گر را با آب مقطر بشوييد و با دستمال
كاغذي خشک نماييد (دستمال را نبايد روي ميله جستجو گر بكشيد ،تنها كافی است دستمال آن را به آرامی لمس كنيد .).ميله
جستجو گر را در محلول  KClگذاشته و تا استفاده بعدي از آن در اين محلول نگهداري كنيد .بعد از اتمام كار دستگاه را خاموش
نمائيد و ظروف مورد استفاده را بشوييد .در دوره هاي سه ماهه دستگاه اندازه گيري  pHبايد توسط محلول هاي از پيش آماده
كاليبره گردد.
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