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اصول دستگاهی pH مترها_ مشکالت اندازه گیری ها و راه کارها

مقدمه:
در ســال ۱۹۰۹ اندرســون بــرای اولین بــار مفهوم pH  را بصــورت مدرن و 
امــروزی بیان نمــود و اثبات کرد که طبیعت فرآیندهای آنزیمی به شــدت به 

این پارامتر مرتبط است. 
با آشــکارتر شــدن جایگاه ایــن پارامتر در پروســه های شــیمی، تالش های 
متعددی برای ساخت دســتگاهی برای اندازه گیری آن در نقاط مختلف دنیا 
 (Arnold Beckman) صــورت گرفت تا در نهایــت در ۱۹۳۴ آرنولد بکمــن
دســتگاهی را بر مبنای روش پتانســیومتری ارائه نمود(شکل ۱) که توانست 
بــرای اولین بار نظر دانشــمندان و کاربران مختلف را جلــب نماید. با فراگیر 
شدن استفاده از pH مترها، مشکالت عملی استفاده از آنها نیز در نمونه های 
مختلف آشکار گردید و همین موضوع دست مایه ای شد تا سازندگان مختلف 

در دنیــا به ارائه راه کارهــا و تکنولوژی های مختلفی بپردازنــد که نتیجه آن تنوع 
زیاد الکترودها و دســتگاه های امروزی در حوزه اندازه گیری pH  می باشــد. در این مطلب ســعی می نماییم تا با بحث پیرامون 

موضوعات کاربردی زیر به انتخاب و بهره برداری صحیح از یک pH متر مناسب در آزمایشگاه های مختلف کمک نمائیم:
اصول دستگاهی و اندازه گیری

مشکالت اندازه گیری و راه کارهای آن
کالیبراسیون، صحه گذاری، سرویس و نگهداری

در این شماره از نشریه به توضیح دو مورد اول خواهیم پرداخت و در شماره بعدی مباحث کالیبراسیون، صحه گذاری، سرویس 
و نگهداری مورد بررسی قرارخواهند گرفت.  

اصول دستگاهی و اندازه گیری
اصول اولیه pH متر مشــابه یک دســتگاه ولت متر است که از یک پتانسیومتر، 
الکترود نشــانگر و الکترود مرجع تشــکیل شده است. شــکل۲ بطور شماتیک 
یک دســتگاه pH متر و اجزای سازنده آن را نشان می دهد. امروزه برای بیشتر 
کاربرد های معمول دو الکترود نشــانگر و مرجع را در یکدیگر ادغام و داخل یک 
پوسته قرار می دهند. در این حالت کاربر فقط یک سنسور را به کار می گیرد. این 

نوع الکترودها را Combined Electrodes  می نامند.
شکل ۳ حباب حساس در یک الکترود Combined را نشان می دهد. همانطور 
که می دانیم هر چه pH نمونه کمتر باشد، میزان یون های هیدرونیوم بیشتری 

دکتر علیرضا صبورى     
مدیرتحقیق و توسعه 

 اصول دستگاهی pH متر

شکــل۲. شماتیک pH متر با الکترود نشانگر و الکترود مرجع

شکل pH .۱ متر ساخت Beckman در سال ۱۹۳۴

صنایع شیمیائى دکتر مجللى
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نیــز به بخش خارجی آن متصل خواهد شــد. از این رو بــه دلیل اختالف 
میزان یونهای هیدرونیوم (H+) جذب شــده در دو طرف غشاء، جدائی بار 
مثبت اتفاق می افتد که ایجاد یک پتانســیل الکتریکی می نماید.در نهایت 
این پتانسیل توسط دستگاه اندازه گیری و با استفاده منحنی کالیبراسیون 
بصــورت pH نمایش داده می شــود. از نقطه نظــر الکترونیک، برای هر 
اندازه گیری الکترونیکی می بایســت یک مدار بســته بین همه اجزا ایجاد 

شود که این مهم یکی از وظایف الکترود مرجع می باشد. 

شــکل۴ بصورت شماتیک چگونگی بســته شدن مدار را در اندازه گیری pH  نشــان می دهد. در داخل بخش مرجع 
سنســور pH یک الکترولیت پر کننده مانند ژل یا محلول اشــباع KCl وجود داردکه در هنگام اندازه گیری تراوش آن 
به داخل محلول نمونه باعث تکمیل و بســته شــدن مدار اندازه گیری می شود. این تراوش از یک روزنه مخصوص به 
نام پل نمکی (Salt Bridge) صورت می گیرد و بســته به اینکه نمونه چه ویژگی هایی داشــته باشــد ساختار روزنه و 

ســرعت خروج الکترولیت ازآن می بایست به دقت انتخاب گردند. 
پل هــای نمکــی معموال در دو مدل ۱- پل های نمکی پر شــده با مواد متخلخــل (Porous junction) یا ۲-پل های 

نمکی بدون مواد متخلخل (Open junction) ساخته می شوند:

۱-پل های نمکی پر شده با مواد متخلخل (Porous Junction): در این پل ها الکترولیت درونی از طریق 
یک قطعه متخلخل (معموال از جنس سرامیک، مواد پلیمری و یاسایر مواد می باشند) وارد نمونه می گردد. این قطعات 

می توانند بصورت پین (Porous Pin Junction) یا حلقه (Porous Annular Junction) ساخته شوند.

۲-پــل های نمکی بدون مــواد متخلخــل(Open Junction): در این پل ها الکترولیــت از طریق یک روزنه 
بطور مســتقیم به داخل نمونه جریان دارد. گاه این روزنه با یک غالف پوشــیده می شــود که در این صورت به آنها در اصطالح پل های نمکی

Sleeve Junction اطالق می گردد. 
همچنین شکل ۵ برخی از انواع پل های نمکی رایج در طراحی سنسورهای pH را نشان می دهد. 

 پر نمــود آن الکتــرود را Refillable می نامند. این 
ً
در یــک تقســیم بندی دیگر اگــر بتوان الکترولیت بخش مرجــع را پس از خالی شــدن مجددا

دســته الکترودها در صورتیکه ســایر قســمت های آن آســیب ندیده باشند تا سال ها قابل اســتفاده هستند. دســته دیگری از الکترودهای pH که
 Non-Refillable نامیده می شوند، پس از خالی شدن الکترولیت داخلی، دیگر قابل پر شدن نیستند و لذا می بایست پس از اتمام الکترولیت کل 
 برای مصارف پرتابل و صحرایی بسیار مناسب هستند و معموال طول عمری بین ۶ تا ۱۸ ماه دارند.

ً
الکترود را تعویض نمود. این قبیل الکترودها عموما

pH شکل ۵. پل های نمکی رایج در ساخت الکترودهای

Combined  شکل۳. نحوه ایجادپتانسیل در یک حباب حساس در یک الکترود

شکــل ۴. 
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اندازه گیری pH در محیط های مختلف- مشکالت و راه کارها 
در ادامه به بررسی مشکالت اندازه گیری pH در نمونه های مختلف و معرفی الکترود متناسب برای هر محیط اندازه گیری می پردازیم پیشنهاد گردد:

۱- اندازه گیری pH در نمونه های آبهای خالص
آبهای خالص دامنه وسیعی از نمونه ها را در بر می گیرد: آب مقطر، دیونیزه، آبهای صنعتی، 
خوراک بویلر، آب باران و غیره. این نمونه ها قدرت یونی کم و در نتیجه هدایت کمی دارند. این 
نمونه ها بصورت آنتن عمل می کنند و باعث پاسخی نویزدار در الکترود می گردند. اندازه گیری 
pH در نمونه آب های خالص معموال با مشــکالتی چون پاسخ آهسته و غیر تکرار پذیر، تغییر 
در پاســخ با گذشــت زمان روبرو می باشد. همچنین مشــکل  بعدی در این نمونه هااختالف 
بافت یونی بین نمونه ها و بافرهای کالیبراسیون است. بعد از کالیبره کردن با بافرهای با قدرت 
یونی زیاد، اندازه گیری نمونه با قدرت یونی کم می تواند با زمان پایداری طوالنی همراه باشــد. 
 زیاد جریان پل نمکی امکان آلوده شدن نمونه وجود 

ً
همچنین بدلیل استفاده از سرعت نسبتا

داردکه در این مواقع از پل های نمکی حلقوی استفاده می گردد.

۲- اندازه گیری pH در جامدات و سطوح
 pH ســطوح تخت مانند پنیر و کاغذ در گذشــته به عنوان نمونه های مشکل در اندازه گیری
محسوب می شدند. از مشــکالت عمده اندازه گیری pH در جامدات و سطوح شکل کروی 
حبــاب الکترود در این نمونه ها اســت که امروزه الکترودهایی با حباب حســاس تخت ارائه 

شده اند که این مشکالت را مرتفع ساخته اند.

۳- اندازه گیری pH در کلوئیدها، سوسپانسیون ها و لجن ها
از مشــکالت عمده در اندازه گیری pH در نمونه های کلوئیدی و سوسپانسیون ها می توان به 
پاســخ آهسته و اشتباه، تغییر پاسخ با گذشت زمان اشاره نمود.از آنجاییکه اغلب مشکالت به 
علت بســته شدن پل نمکی بوجود می آیند. استفاده از الکترودهای دارای پل نمکی متخلخل 

به دلیل گرفتگی های فیزیکی کاربران را دچار مشــکل خواهد نمود.از این رواســتفاده از سنسور هایی با پل نمکی Sleeve junction به دلیل عدم 
گرفتگی در این محیط های پیچیده بطور اکید توصیه می گردد.

۴-اندازه گیری pH  در امولسیون ها و محلول های با چربی و روغن زیاد
مشــکالت معمــول در انــدازه گیری pH در امولســیون ها و محلول هــای چرب زمان پاســخگویی طوالنی، تغییــرات در طــول اندازه گیری، نتایج 
 در اثر انســداد پل نمکــی حاصل می شــوند از ایــن رو پل های نمکی

ً
بــا تکثیرپذیــری کــم و فرســودگی الکترود می باشــد. دو مشــکل اول غالبــا

Sleeve junction و Open Junction برای مرتفع کردن این مشکالت پیشنهاد می شوند. پوشیدگی سطح الکترود یا برهمکنش آن با شوینده ها 
باعث نتایجی با تکثیرپذیری کم و فرسودگی الکترود می شود که استفاده از محلول های نگهداری مناسب می تواند باعث مرتفع شدن این مشکالت گردد.

۵-اندازه گیری pH  درنمونه های ویسکوز و غلیظ
هم زدن دشــوار، انتقال از یک نمونه به نمونه دیگر و شکســتن الکتروداز مشــکالت معمول اندازه گیری pH در نمونه های ویســکوز و غلیظ 
می باشــد.معموال مشــکل هم زدن اجتناب ناپذیر اســت. در صورتیکه نتوان نمونه را هم زد، بهتر است بافرهای کالیبراسیون نیز هم زده نشوند. 
در این حالت زمان پاســخ نیز طوالنی تر می شــود. در این نمونه ها معموًال از الکترود با بدنه اپوکســی استفاده می شود. در این نمونه ها هرچند با 
اســتفاده ازسنسورهایی با پل نمکی Sleeve junction شستشوی الکترودها آسان خواهد بودامامعموال در این نمونه ها استفاده از سنسورهایی 

با پل نمکی Open junction بطور اکید توصیه می گردد.

Annular junction  شکل ۷. الکترودهای دارای
و حباب تخت مخصوص جامدات و سطوح

شکل ۶. ال کترود دارای  Annular Junction با سرعت 
زیاد خروج الکترولیت مخصوص آب های خالص
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۶- اندازه گیری pH در نمونه های غیر آبی 
از مشــکالت معمول در این نمونه ها برای اندازه گیری pH می توان به قرائت غیر پایدار، پاســخگویی آهســته و خطا در اندازه گیری اشاره نمود. 
قرائت های غیر پایدار بطور معمول به دلیل هدایت الکتریکی بسیار پائین محلول های غیر آبی ایجاد می شود. الکترودهای مناسب این محیط ها 
 دارای حباب حساس با مقاومت پائین هستند. از طرف دیگر الکترولیت بخش الکترود مرجع به جای KCl از نوع LiCl انتخاب می گردد. 

ً
عموما

اضافــه نمــودن مقدار کمی نمک خنثی(مانند نمک های آمونیــوم نوع چهارم) به نمونه می تواند به بهبود اندازه گیری کمک نماید. زمان پاســخ 
طوالنی مربوط به از دست رفتن آب از حباب شیشه ای حساس در محیط غیر آبی می باشد.از این رو پیشنهاد می گردد الکترود بطور متناوب در 
یک بافر قرار داده شــود تا این پدیده به حداقل برســد.همچنین چســبیدن مولکول های نمونه به حباب شیشه ای از عوامل ایجاد خطای رایج در 
این اندازه گیری می باشد که برای حل این مشکل باید قبل از هر گونه اندازه گیری الکترود با یک حالل آلی مانند استون شستشو شود و سپس 
در محلول نگه داری الکترود خیسانده شود، بنابراین الکترود Double Junction به دلیل ایجاد یک جریان ثابت در خروج الکترولیت و کاهش 

آلودگی به عنوان الکترود مناسب برای اندازه گیری pH در نمونه های غیر آبی، پیشنهاد می گردد.

Tris ،در محیط های دارای پروتئین، سولفید pH ۷-اندازه گیری
اندازه گیری pH در این محیط ها با مشــکالتی چون گرفتگی پل نمکی به دلیل رســوب نقره رو برو می باشد. یونهای نقره موجود در الکترولیت 
درونی با ســولفید، پروتئین و Tris ایجاد رســوب کرده و به ســرعت پل نمکی مسدود می شــود که باعث خطا در اندازه گیری و در طوالنی مدت 
موجب خرابی آن می گردد. استفاده از سنسورهای pH با الکترود مرجع غیر Ag/AgCl مانند کالومل، الکترود مرجع محافظت شده و نیز پل های 
نمکی Open junction برای این نوع نمونه ها توصیه می گردند. شــایان ذکر اســت Tris مولکولی است با فرمول C4H11NO3 که برای ساخت 

بافرها در بیوشیمی و مطالعات مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مخصــوص  منعطــف  بدنــه  بـــا  الکتــرود 
نمـونه های بسیار ویسکوز

الکترود pH با ساختاری ویژه برای نمونه هایی
 به کوچکی  ۵ میکرولیتر

الکتــرود pH بــا پل نمکــی Sleeve  مناســب 
نمونه های کلوئیدی، شیر، خامه و رنگ
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