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Sensor de pH   1000556 
 

Instruções para o uso 
10/15 WH  

 

 

 

1. Indicações de segurança  

Para evitar danos duráveis dos eletrodos ph, 
armazenar estes somente na solução de 
armazenamento (pH 4,00 / KCl) incluída no 
fornecimento! 

 Evitar as seguintes impurezas: 

Lubrificantes orgânicos 

Resinas sintéticas, hidróxido de carbono 
macromolecular  

Depósitos de proteína 

Corantes 

Agentes de limpeza, soluções aquosas de 
      sabão 

Ácido clorídrico anidro aguado 

Álcool, acetona, éter 

Solução fermentosa ácida 

Solução aguada de hipocloro  

Soluções com íons de perclorato, prata e de 
enxofre  

 Não pôr a armação do eletrodo em contato 
com silicone orgânico! 

 Só armazenar o eletrodo a temperaturas 
entre +10°C e +35°C 

2. Descrição 

Os sensorbox incluindo o eletrodo de pH servem 
para a medição de valores de pH em soluções 
aquosas. 

Uma solução de armazenamento - e não um 
padrão primário! - está contida no fornecimento 

O sensorbox contém um reconhecimento 
automático por meio do 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornecimento 

1 sensorbox 

1 eletrodo pH 

2 pipetas de plástico 1 ml 

1 cabo conector mini DIN de 8-pin, 60 cm de 
comprimento 
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4. Dados técnicos 

Faixa de medição: pH 0 e pH 14 

Potencial zero pH: pH 7,00 ± 0,25 

Tipo de sensor: eletrodo de combinação 
Ag-AgCl, preenchido de 
gel, não recarregável  

Precisão: pH 0,05 na faixa de 20°C 
a 25°C 

Resolução: pH 0,01 

Tempo de reação: ≤ 1 s para 95% do valor 
final 

 

 

5. Utilização 

 Retirar a garrafa de proteção do eletrodo 
girando a tampa; logo, puxar e retirar a 
tampa do eletrodo. 

 Lavar com água destilada a parte inferior na 
área da bola de vidro, remover os restos de 
água e secar com papel de filtro. 

 Levar as bolhas de ar na parte inferior da 
câmara do eletrodo por meio de golpes 
cuidadosos para a parte superior da câmara. 

 Executar a calibragem do eletrodo, ver a 
esse respeito o item 6 "Calibragem". 

 Logo, lavar com água destilada, remover os 
restos de água e secar com papel de filtro. 

 Executar a medição. 

 Após concluir a medição, lavar o eletrodo 
com água destilada e proceder como antes 
da medição. 

 Encaixar a tampa sobre o eletrodo e 
aparafusar na garrafa de armazenamento. 

 

 

6. Calibragem 

 Conectar o eletrodo com o sensorbox e o 
sensorbox com a entrada analógica A do 
3B NETlogTM; a entrada analógica B serve 
para a medição de pH, porém não serve para 
a calibragem! 

 Esperar o reconhecimento do sensor "Probe 
Detect". 

 Premer o botão (Date/Time ) 4 x até "User 
Calibration" aparecer no display. 

 Iniciar a calibragem premendo o botão (Store 
). 

 Imergir o eletrodo de pH previamente lavado 
na solução base "Padrão primário pH 9,00“. 

 Selecionar as posições decimais do display 
do (SET 1) com os botões (Channel ) 

empurrando-os à esquerda ou com o botão 

(Date/Time ) empurrando-o à direita. 
 Elevar o valor exibido com o botão (Rate ) 

ou reduzir com o botão (Store ). 

 Ajustar o valor exibido +9.000e+00 e premer 

(Date/Time ). 

 Esperar a calibragem do valor de medição e 
( ACCEPT) aceitar o valor com o botão 

(Date/Time ). 

 Retirar eletrodo do "Padrão primário pH 
9,00“, lavar cuidadosamente e secar, imergir 
no "Padrão primário" pH 4,00". 

 Repetir o procedimento descrito 
anteriormente para (SET 2). 

 Esperar o reconhecimento do sensor "Probe 
Detect", logo executar a medição desejada. 

 

 

7. Limpeza dos eletrodos 

 Após um período de utilização prolongado, 
lavar o eletrodo numa solução aguada de 
Ácido clorídrico anidro HCl (0,1 mol) de 1 a 2 
minutos, lavar com água destilada e 
regenerar com cloreto de potássio KCl (4 
mol). 

 

 

8. Aplicações experimentais 

Medição de ácidos e bases caseiros  

Titulações ácido-base  

Observação de alterações do pH em reações 
químicas 

Teste da qualidade da água sob influência da 
fotossíntese em aquários  

Pesquisa da influência da chuva ácida e da sua 
neutralização 

Qualidade da água de rios e lagos  
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9. Exemplo de experiência 

9.1 Determinação qualitativa da curva de 
titulação de vinagre 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 sensor de pH 1000556 

1 cilindro de medição, 100 ml 1002870 

Vinagre caseiro pH 2,00 

Soda cáustica altamente diluída pH < 14,00 

 

 Verter 20 ml vinagre caseiro diluído na 
proporção de 1:10 no copo de vidro.  

 Imergir o eletrodo pH previamente 
cuidadosamente limpo até o fundo do copo 
de vidro na solução de vinagre. 

 Selecionar a entrada A no 3B NETlogTM e 
ativar a experiência sobre a determinação da 
curva de titulação no Software 3B NETlabTM 
(Template); aqui se encontram todos os 
ajustes necessários para a análise. 

 Executar a experiência e analisar: 

 

 

 

Fig. 1: Determinação qualitativa da curva de 
titulação do vinagre 

 

 
Fig.2: Titulação de uma solução de vinagre com 

soda 
 cáustica (NaOH) 
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