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 pHبافر  یمحلولها

 سیدا یکاز  که هستندآب  پایه بر ییشیمیا هایمحلول )pH1 )pH buffersهای بافر

در برابر  هامحلولاین . دنشومی ساخته مزدوج نمکو  ضعیف زبا یک ،یاو آن  نمکو  ضعیف

مقاوم  رقیق شدن همچنین باز و یا یداس مقادیر اندکاز اضافه شدن  یناش pH اتییرتغ

های ها برای کالیبراسیون دستگاهویژگی فوق باعث شده است تا از این محلول هستند.

 استفاده شود.  pHسنجش 

مقدار با  pHنیاز به استفاده از محلولهای بافر  متر pHکالیبره کردن دستگاه های  به منظور

 یهااز محلول یانواع یدکتر مجلل یییمیاش یعمجتمع صنا رو از اینباشد می عددی دقیق

 یانمشتر یارمناسب در اخت هاییبندنموده و در بسته یدرا تول یو خنث یباز یدی،اس یبافر

 .خود قرار داده است

 

 

 

Booklet title 

                                                      
1 pH (Power of Hydrogen) 

 :اشاره کرد یربه موارد ز وانتمیمحصوالت  ینا یژگیو ینمهمتر

 مشخص یتو عدم قطعمعتبر  یزآنال یگواه یدارا. 

 یابی بهقابل رد NIST. 

  تضمین دقیق pH رقم اعشار. 2ها تا محلول 

 پا یزانم( یداریshelf life بیش از )سال.  2 

 ده است.شکه وابستگی به دما برای هر بافر بروی آن درج  های پلی اتیلنبندی شده در بطری بسته 

 بافر  یهاامکان ساخت محلولpH .با مقادیر عددی متناسب با نیاز مشتری 
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 مشکل علت پتانسیل نامتقارن شیب سوق الکترود

±1.5 mV -59.2±10 mV/pH 0±25 mV بدون مشکل سالم و ایده آل هر دو الکترود و دستگاه 

±1.5 mV -5mV/ pH از کمتر  0±55—65 mV ترک در بالب حساس 

الکترودمشکل در   

±1.5 mV از بیشتر  -59.2±10 mV/pH 0±25 mV مسموم شدن بخش مرجع بزرگتر از 

±1.5 mV -5mV/ pH از کمتر  0±25 mV اتصال کوتاه در سیم الکترود 

±1.5 mV -(15-50) mV/pH  کمتر از  0±25 mV الکترود قدیمی و فرسوده 

±1.5 mV از یشترب  -5mV/ pH از کمتر  0±25 mV  قطع شدن سیم الکترود  از بزرگتر 

±1.5 mV -59.2±10 mV/pH 0±25 mV   از بزرگتر
لکترولیت آلودگی یا انتخاب اشتباه ا

 درونی

 یتمشکل در الکترول

±1.5 mV از یشترب  -(15-50) mV/pH  از کمتر  0±25 mV   از بزرگتر
پل نمکی یا بالب پوشیده شده بوسیله 

 رسوب نمونه

±1.5 mV از یشترب  -59.2±10 mV/pH 0±25 mV الکترودگرفتگی در  پل نمکی مسدود 

 بافر مشخصات فنی بافر
4.00 ± 0.04 @ 25 °C 

Traceable in NIST 

فتاالت یدروژنه یمپتاس  
)Potassium hydrogen phthalate( 

7.00 ± 0.04 @ 25 °C 

Traceable in NIST 

 بافر فسفات
(KH2PO4/Na2HPO4 ) 

9.00 ± 0.04 @ 25 °C 

Traceable in NIST 

 بافر بوراکس
(NaOH/H3BO3) 

10.00 ± 0.04 @ 25 °C 

Traceable in NIST 

 بافر بوراکس
(NaOH/H3BO3) 

 ها آزمایشگاه مستند سازیجهت  یز معتبرآنال یگواه یهارا 

 دستگاه  یابی یبجدول عpH متر 
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