
Mantenha o eléctrodo hidratado
Porquê — Deixar o eléctrodo secar origina a deriva dos valores de pH, 
tempos de resposta lentos e medições incorrectas.

Solução — “Reactive” um eléctrodo seco mergulhando o bolbo e junção 
em solução de armazenamento de pH durante, pelo menos, uma hora.

Enxagúe em vez de esfregar o eléctrodo
Porquê — Limpar o vidro de pH pode produzir uma descarga estática que 
interfere com a leitura de pH do eléctrodo.

Solução — Simplesmente enxagúe o eléctrodo com água destilada ou 
água desionizada. Seque (não esfregue) com um toalhete de papel suave 
e sem pelos para remover o excesso de humidade.

Armazene o eléctrodo em solução de 
armazenamento
Porquê — Armazenar em água desionizada leva a que os iões se libertem 
da membrana de vidro e do electrólito referência, resultando numa 
resposta lenta e morosa.

Solução — Armazene o eléctrodo em solução de armazenamento.

Limpe o seu eléctrodo regularmente
Porquê — Podem-se formar depósitos no eléctrodo durante a sua 
utilização, revestindo o vidro sensitivo. Isto pode originar leituras e 
calibrações erróneas.

Solução — Limpe o eléctrodo usando uma solução de limpeza 
especialmente formulada para eléctrodos de pH - idealmente uma que 
tenha sido desenvolvida para a aplicação em que utiliza o eléctrodo.

Calibre frequentemente
Porquê — Todos os eléctrodos de pH necessitam de ser calibrados 
frequentemente para uma maior precisão.

Solução — A frequência da calibração depende de quanta precisão 
necessita - uma calibração diária é o ideal.
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Escolha o eléctrodo adequado à sua amostra
Porquê — Os eléctrodos para uso geral são funcionais para uma grande 
variedade de aplicações, mas não são ideais para todas as amostras.

Solução — Com base na sua amostra, pode necessitar de um eléctrodo 
desenhado para amostras de alimentos, com temperaturas altas/baixas, 
amostras não aquosas, ou outros tipos de amostras.

Desaperte o parafuso do orifício de enchimento
Porquê — Um eléctrodo com orifício de enchimento fechado pode originar 
tempos de estabilização mais lentos. 

Solução — Desaperte ou retire a tampa do orifício de enchimento. 
Lembre-se de o voltar a colocar quando for armazenar o eléctrodo. (Não 
se aplica a eléctrodos que não sejam de enchimento)

Mantenha o nível electrolítico cheio
Porquê — O electrólito, com o tempo, sai da junção de referência. Níveis 
baixos de electrólito podem provocar leituras erráticas. (Não se aplica a 
eléctrodos que não sejam de enchimento)

Solução — Assegure-se que o nível da solução de enchimento do seu 
eléctrodo não está abaixo do orifício de enchimento mais do que 2,5 cm.

Mergulhe adequadamente o eléctrodo
Porquê — Para funcionar correctamente, quer o vidro sensitivo de 
pH, quer a junção da referência necessitam de estar completamente 
submersos.

Solução — Adicione amostra suficiente para submergir a junção e o vidro 
sensitivo.

Inspeccione o eléctrodo
Porquê — Com o passar do tempo, a parte sensitiva do vidro torna-se 
menos responsiva e eventualmente falhará. Também são possíveis danos 
devido à utilização. Isto provocará leituras erróneas.

Solução — Verifique se o eléctrodo apresenta danos ou realize um cálculo 
de slope e offset.  
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