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pH-metr uniwersalny N 512 
 

Opis przedniej tablicy przyrządu 

 
1 – główny włącznik sieciowy 
2 – lampka sygnalizująca włączenie aparatu do sieci 
3 – gniazdo do podłączenia rezystora (opornika szeregowego)  
4 – gniazdo uziemiające 
5 – gniazdo wejściowe dla elektrody odniesienia 
6 – gniazdo wejściowe dla elektrody pomiarowej lub kombinowanej 
7 – przełącznik rodzaju pomiaru, przełączający układ na pomiar pH lub –mV lub +mV 
8 – przełącznik rodzajów zakresów 
      pozycja „0” odpowiada zwarciu wejścia pH metru 
      pozycja „14” – pomiar na zakresie zgubnym 
      pozycja „1,4+c” – pomiar w zakresie dokładnym 
9 – przełącznik kompensacji 
10 – tarcza z podziałką temperaturową ustawiona na aktualne wartości sprawności  
         elektrody przez ustawienie kreski tarczy na opisanej w % sprawności elektrody 
11 – pokrętło ręcznej kompensacji zmian temperaturowych  
        nachylenia charakterystyki elektrody  sprzężone poprzez tarczę 10  
        z kompensacją zmniejszonej sprawności elektrody 
12 – pokrętło AP – służące do cechowania pH-metru na roztwór wzorcowy 
13 – mechaniczny korektor zera miernika 
 
Uruchomienie pH-metru uniwersalnego N 512 
1. Aparat należy podłączyć do gniazda z bolcem zerującym.  
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2. Przed włączeniem wyłącznika sieciowego 1, należy przełącznik rodzaju pomiaru 7 ustawić na „pH” a przełącznik 
    zakresów 8 na „0”. 
3. Przełącznik kompensacji  9 ustawić na 7 dla pomiaru pH. 
4. Przed włączeniem pH-metru do sieci należy jeszcze sprawdzić czy włączona jest tzw. zwora w miejsce rejestratora 
    oraz sprawdzić, czy wskazówka miernika odpowiada dokładnie pozycji „0” i ewentualnie skorygować wskazanie 
    mechanicznym korektorem zera 13. 
5. Włączyć prąd elektryczny wyłącznikiem sieciowym 1 i odczekać około 15 minut. 

Cechowanie  pH-metru 
1. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „0” 
2. Przełącznik rodzaju pomiaru 7 ustawić w pozycji pH. 
3. Tarczę temperatury 10 ustawić dokładnie na 100% sprawności elektrody. 
4. Pokrętło temperatury 11 ustawić dokładnie na temperaturę roztworu wzorcowego. 
5. Elektrodę pomiarową pH-metru zanurzyć całkowicie w roztworze wzorcowym o pH 6,88, zmierzyć z dokładnością  
    ±0,5°C temperaturę roztworu i jeżeli temperatura jest różna od 20°C odczytać wartość pH roztworu z tabeli   
    korekcyjnej. 
6. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „14” 
7. Pokrętłem AP 12 ustawić wskazówkę dokładnie na właściwe wartości pH roztworu. 
8. Przełącznik kompensacji 9 ustawić w pozycji „6” (zakres pomiarowy 6-7,4 pH) 
9. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „1,4+C” 
10. Pokrętłem AP 12 ustawić wskazówkę dokładnie na właściwe wartości pH roztworu 
11. Od tej chwili nie zmieniać położenia pokrętła AP 12 
12. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „0” 
13. Wyjąć elektrodę, opłukać starannie wodą destylowaną i zanurzyć w drugim roztworze wzorcowym o pH 4 
14. Przełącznik kompensacji 9 ustawić w pozycji „3” (zakres pomiarowy 3-4,4 pH) 
15. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „1,4+C” 
16. Wskazówka miernika powinna wskazywać dokładnie wartość „1” na górnej skali (3+1 pH). Jeśli jest inaczej  
      należy: 

a) pokrętłem temperatury 11 ustawić wskazówkę dokładnie na wartość „1” 
b) tarczę temperatury 10 ustawić względem aktualnej pozycji pokrętła temperatury 11, tak by kreska 

wskaźnikowa na pokrętle pokrywała się dokładnie ze zmierzoną temperaturą roztworu wzorcowego 
c) kreska wskaźnikowa tarczy temperatury 10 wskazuje teraz sprawność elektrody pomiarowej w % teoretycznej 

wartości odniesionej do temp.20 C  
17. Przełącznik zakresów ustawić w pozycji „0”  

Pomiar pH roztworu badanego 
1. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „0”. 
2. Elektrody opłukać wodą destylowaną (lub opłukać roztworem badanym) osuszyć bibułką i zanurzyć w roztworze 
    badanym. 
3. Przełącznik zakresów 8 ustawić w pozycji „14”. 
4. Odczytać zgrubną wartość pH badanego roztworu na dolnej skali. 
5. Przełącznik zakresu 8 ustawić ponownie w pozycji „0”. 
6. Przełącznik kompensacji 9 przełączyć na odpowiedni zakres (zmierzona wartość zgrubna pH minus wartość  
    pozycji przełącznika ma być mniejsza od 1,4 pH). 
7. Zmierzyć dokładnie temperaturę badanego roztworu i jeżeli jest różna od temperatury roztworu użytego do  
    cechowania należy pokrętło temperatury 11 ustawić na właściwą temperaturę. Należy zwrócić uwagę, by nie  
    zmieniać pozycji tarczy 10.  
8. Przełącznik zakresu 8 ustawić w pozycji „1,4+C”. 
9. Odczytać wartość na górnej skali. Wynik pomiaru jest równy sumie wartości wskazanej i wartości pozycji  
    przełącznika kompensacji 9. 
10. Po zakończeniu pomiaru ustawić przełącznik zakresu 8 ponownie w pozycji „0”  


