pH Meter
การใชงาน
1. กอนนํา Electrode มาใชงานควรลางใหสะอาดดวยน้ํากลั่นแลว
ซับใหแหงดวยทิชชูเบา ๆ เนื่องจากการแชในน้ํายาเก็บ Electrode
จะทําใหเกิดฟลมบาง ๆ ที่เมมเบรนขึ้น ซึ่งจะทําใหการวัดคา pH ไม
ถูกตอง
2. เปดเครื่อง pH และเปดจุกยางที่รูดานบนของ Electrode (ใน
กรณีที่เปน Electrode ชนิดเปลี่ยนถายน้ํายา Electrolyte ได)
3. กอนทําการใชเครื่อง pH ควรทําการ Calibrate หรือ Cross
Check ดวยน้ํายา Buffer เสียกอน (ดูวิธีการ Calibrate และการ
Cross Check ในหัวขอ การ Calibrate pH)
4. นํา Electrode ไปทําการวัดตัวอยางซัก 2-3 ครั้ง เพื่อเปนการ
กระตุน Electrode และมิเตอร กอนที่จะวัดคาจริง
5. ทําการวัดคา pH ของตัวอยาง หลังจากเปลี่ยนตัวอยางใหทํา
การลางดวยน้ํากลั่นและซับใหแหงกอนที่จะทําการวัดตัวอยางถัดไป
ในกรณีที่ pH Meter มีระบบ ATC (Automatic Temperature
Compensation) และมีหัววัดอุณหภูมิแยกตางหาก ใหจุมหัววัด
อุณหภูมิลงในตัวอยางที่จะวัดดวย ในปจจุบันจะมี Electrode ที่มี
หัววัดอุณหภูมิอยูในตัว เราเรียกวา 3 in 1 Electrode (สังเกตได
จากที่ปลายสายดานที่เสียบเขากับตัวมิเตอร จะมีสายอยู 2 หัว)
6. หลังจากใชงานเสร็จ ใหทําความสะอาดดวยน้ํากลั่นแลวปดดวย
จุกที่มีน้ํายา Electrolyte หรือน้ํายาแชอยูภายในจุก ในกรณีที่เปน
Electrode ชนิดเปลี่ยนถายน้ํายา Electrolyte ได อยาลืมปดรูที่
เปดไวตอนเริ่มตน

เปดจุกที่ Electrode กอนใชงาน และปดเมื่อเลิกใชงาน

การ Calibrate และการ Cross Check pH

เปนการปรับคา (adjust) เครื่องวัด pH ใหอานคาไดถูกตอง โดย
อาศัยน้ํายาที่มีคา pH มาตรฐาน (Buffer) โดยทั่วไปเราจะใชน้ํายา
Buffer 2 จุดขึ้นไป ขึ้นอยูกับชวงที่เราทําการวัด และโปรแกรมชุด
Buffer ในเครื่อง โดยปกติจะเลือกชวงของ Buffer ใหครอบคลุม
คาที่ทําการวัด เชน ถาเราวัดตัวอยางที่อยูในชวงเปนกรด ระหวาง
pH 4-7 เราก็ควรใช buffer 7 กับ 4 หรือถาเราวัดตัวอยางที่อยู
ชวงเปนดาง ระหวาง pH 7-10 เราก็ควรใช buffer 7 กับ 10 เปน
ตน ในการ Calibrate เราควรเริ่มจาก buffer 7 เสมอ
วิธกี าร Calibrate
1. เตรียมชุดน้ํายา Buffer ที่จะมาทําการ
Calibrate ใหพรอม (ขึ้นอยูกับชวงการ
วัดและโปรแกรมชุด Buffer ของ pH)
2. ลาง Electrode ดวยน้ํากลั่นแลวซับให
แหง จากนั้นใหจุมลงใน Buffer 7 ทิ้งไวซกั
ประมาณ 15 วินาที จากนั้นใหกดปุม CAL
หนาจอของเครื่องจะปรับคา เปน pH 7
3. ลาง Electrode ดวยน้ํากลั่นแลวซับให
แหง จากนั้นใหจุมลงใน Buffer 4 ทิง้ ไวซกั
ประมาณ 15 วินาที จากนั้นใหกดปุม CAL
หนาจอของเครื่องจะปรับคา เปน pH 4
ในกรณีที่จะวัดชวงเบส ใหเปลี่ยน ฺBuffer ในขอ 3 เปน 9 หรือ 10
หรือถาเครื่องสามารถ CAL ไดมากกวา 2 จุด ก็ใหทําขั้นตอนที่ 3
ซ้ําจนกวาจะครบจุดที่ตองการ สําหรับวิธีการ CAL อาจแตกตาง
กันไปในเครื่องแตละยี่หอ ใหทําการศึกษาจากคูมือของเครื่อง
หลังจากที่ CAL เสร็จเรียบรอย ใหทําการทวนสอบคา pH (Cross
Check) กับน้ํายา Buffer ที่ใชทําการ CAL ถาคา pH ที่อานไดไม
อยูในเกณฑยอมรับ (ประมาณ ±0.05pH ถึง ±0.1pH) ใหทําการ
CAL ใหมอีกครั้ง ถายังไมไดอีก ใหทําการตรวจสอบประสิทธิภาพ
Electrode วาปกติหรือไม (ดูหัวขอ การตรวจสอบ Electrode)
หมายเหตุ ควร Cross check คา pH กอนใชงาน ถาไมอยูใน
เกณฑยอมรับให CAL ใหม น้ํายาที่ใชแลวไมควรเก็บเกิน 3 วัน
ถาตองการความถูกตองสูงใหใช Buffer ชนิดซองใชครั้งเดียวทิ้ง

การตรวจสอบ Electrode

เปนวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Electrode โดยการเช็ค
Response Time และ %Slope ของ Electrode
การเช็ค Response Time ของ Electrode
เปนการหาเวลาที่ Electrode ใชในการอานคาจนถึงจุดยุติ
1. เปลี่ยนการอานคา pH ใหเปนคา mV
2. เตรียมน้ํายา Buffer 7 หรืออื่น ๆ
3. จุม Electrode ลงใน Buffer 7
4. ทําการจับเวลาจนคา mV หยุดนิ่ง
คาเวลาที่ไดคือ Response Time
การเช็ค %Slope ของ Electrode
เปนการหาคาเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตของ Slope Electrode
กับ Slope Ideal Electrode (มีคา = -59.16 mv/pH @25°C)
1. เปลี่ยนการอานคา pH ใหเปนคา mV
2. เตรียมชุดน้ํายา Buffer 4, 7, 10
3. ลาง Electrode ดวยน้ํากลั่นแลวซับ
ใหแหง แลวจุมลงใน Buffer 7 ทิ้งไวจน
คา mV นิ่ง ทําการบันทึกคา mV
4. ลาง Electrode ดวยน้ํากลั่นแลวซับ
ใหแหง แลวจุมลงใน Buffer 4 ทิ้งไวจน
คา mV นิ่ง ทําการบันทึกคา mV
5. ถาตองการเช็ค %Slope ชวงดาง ใหทําเชนเดียวกับ ขอ 4
โดยใช Buffer 10 แทน (หรือ Buffer ดางอื่น ๆ) แลวบันทึกคา
mV

6. นําคา mV มาคํานวณหาคา Slope และ %Slope ตามสูตร
Slopee

= ∆ mV
∆ pH

%Slopee = Slopee x100
Slopeie

โดย

คือ Slope ของ Electrode
%Slopee คือ Slope ของ Electrode
∆mV คือ ผลตางของ mV ที่ pH 2 จุด
∆pH คือ ผลตางของ pH 2 จุด
Slopeie คือ Slope ของ Ideal Electrode = -59.16
Slopee

ตัวอยาง วัดคา mV ของ Buffer ไดดังนี้

pH 7 = 4mV, pH 4 = 179mV, pH10 = -166mV
Slope 7-4 = 4 – 179 = -175 = -58.33 mv/pH
7-4
3
%Slope 7-4 = -58.33 x 100 = 98.60%
-59.16
Slope 10-7 = -166 – 4 = -170 = -56.67 mv/pH
10-7
3
%Slope 10-7 = -56.67 x 100 = 98.60%
-59.16

ที่คํานวณได สามารถจัดแบงประสิทธิภาพ ดังนี้
- %Slope ชวง 95-102% อยูในเกณฑดีมาก ใชงานไดดี
- %Slope ชวง 90-95% อยูในเกณฑดี สําหรับชวงเบส และ
อยูในเกณฑพอใช สําหรับชวงกรด
- %Slope ชวง 85-90% อยูในเกณฑพอใช ตองบํารุงรักษา
- %Slope ชวง <85% อยูในเกณฑไมดี ใชงานไมได
%Slope

การเก็บและบํารุงรักษา Electrode

1. ทําความสะอาด Electrode ใหปราศจากคราบสกปรกหลังจาก
ใชงานทุกครั้งดวยน้ํากลั่น หรือสารละลายอื่น ๆ เชน Acetone,
Alcohol, 1 mol/l HCl (ขึ้นอยูกับชนิดของตัวอยางที่ทําการวัด)
เพื่อปองกันคราบสกปรกที่จับตัวแนนจนทําความสะอาดยาก
2. การเก็บ Electrode อยาปลอยใหหัวแหง ใหใชฝาจุก (cap) ที่มี
น้ํายาสําหรับแชหัว Electrode อยูภายในจุก หรือในกรณีที่ทําหาย
ใหใชภาชนะอื่น ๆ แลวเติมน้ํายาสําหรับแชหัว Electrode น้ํายาที่ใช
แชหัวขึ้นอยูกับ Electrode ที่ใชงาน โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1 Electrode ชนิดเปลี่ยนถายน้ํายา Electrolyte แชหัวดวย
น้ํายา Electrolyte ชนิดเดียวกับที่อยูใน Electrode โดยดูจาก
ดานขาง Electrode เชน 3M KCl, 3M KCl+AgCl, 1M KNO3
หรือถาไมมีใหดูจากเอกสารกํากับ Electrode (DataSheet) หาก
ไมทราบควรสอบถามผูขาย
2.2 Electrode ชนิด Gel Type หรือ Polymer แชหัวดวย
น้ํายา 3M KCl, FRISCOLYTE-B หรือตามเอกสารแนะนํา
3. สําหรับ Electrode ชนิดเปลี่ยนถายน้ํายา Electrolyte ได ที่มีรู
Diaphragm จะตองดูแลเปนพิเศษ เชน

3.1 ทําการเปลี่ยนถายน้ํายา Electrolyte ภายใน Electrode ทุก
ๆ 1-3 เดือน หรือเมื่อมีสิ่งผิดปกติภายในน้ํายา เชน สีเขม, น้ํายา
ขุนมีตะกอน หรือ ผลการวัดไมนิ่งหรือไมถูกตอง
3.2 ทําความสะอาดดวยน้ํายา Cleaning Solution ขึ้นอยูกับ
ตัวอยางที่ทําการวัด ซึ่งมีอยู 2 ชนิด ไดแก
- Diaphragm Cleaner (Thiourea) สําหรับลางคราบสกปรกที่
เกิดจากสารละลายประเภท Inorganic เชน Silver Sulfide Ag2S
ตะกอนดําที่เกาะอยูที่ Diaphragm
วิธีการใช แชหัว Electrode จนกวา Diaphragm จะสะอาด
หลังจากแชเสร็จแลวใหนําไปแชไวใน Electrolyte ครึ่งชั่วโมงกอนใช
(กอนแชควรเปลี่ยน Electrolyte ขางใน Electrode เสียกอน)
- Electrode Cleaner (Pepsin) สําหรับลางคราบสกปรกทีเ่ กิด
จากสารละลาย ประเภท Organic หรือพวกโปรตีน
วิธีการใช แชหัว Electrode ประมาณ 1 ชั่วโมง
หลังจากแชเสร็จแลวใหนําไปแชไวใน Electrolyte ครึ่งชั่วโมงกอนใช
4. หามเก็บ Electrode ในน้ํากลั่น หรือในน้ํายา pH Buffer หรือ
กรดใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทําให Electrode เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
5. สําหรับ Electrode ที่ไมมีสายมาดวย ควรระมัดระวังความชื้น
หรือหยดน้ําที่บริเวณขั้วปลั๊กของ Electrode ซึ่งจะทําใหลวดตัวนํา
ลัดวงจรและ Electrode เสียหาย ควรใสฝาครอบเกลียวที่ปดขั้ว
ดานบนทุกครั้งที่เก็บหรือเลิกใชงาน
6. ในกรณีที่ไมไดใชงาน Electrode นาน ๆ ก็จะตองหมั่นคอยดูแล
เติมน้ํายาแชหัวเปนประจําอยาปลอยใหแหง และถาเปน Electrode
ชนิดเปลี่ยนน้ํายา Electrolyte ภายในได ใหทําการเปลี่ยน และคอย
ตรวจเช็ค Electrode เปนประจําทุก ๆ เดือน
หมายเหตุ Electrode จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชไดนาน
นอกจากจะมีการเก็บและบํารุงรักษาที่ดีแลว ยังขึ้นอยูกับการเลือก
Electrode ใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวอยางที่ทําการวัด

