
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  
 
 
OVER PH: 

HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE 

METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN. 
 
--------------------------------------------- 
Uitvoering 
Waarom kies ik welke meter en waarom zijn er zoveel verschillende types? 
 
Meetprincipe 
Wat gebeurt er nu precies? 
 
Gebruik 
De elektrode is het belangrijkste gedeelte van de meting.... 
 
Kalibratie- waarom? 
Waarom moet een meter gekalibreerd worden en hoe frequent moet dat? 
 
Kalibratie- hoe? 
Hoe kalibreer je een pH meter nu precies? 
 
Onderhoud- schoonmaken 
Hoe onderhoud je de meter en de elektrode? 
 
Wat kan er fout gaan 
Een opsomming van 'onverwachte' resultaten.... 
 
Nooit doen  
Wat magje nooit doen met een pH elektrode? 
 
Demiwater 
Is het gebruik van demiwater aan te bevelen? 
 
Theorie 
pH De theoretische achtergrond van het meten van ph. 
 
------------------------------------------------ 
 
Uitvoering: 
Er zijn veel verschillende uitvoeringsvormen van pH meters. Grof weg in te delen in 4 
hoofdgroepen: Test-, Portable-, Bench- en Continu meters. 
 
 

 
 
Waarom zo veel verschillende uitvoeringen en wat is het verschil? 
 
De keuze van een meter is altijd sterk afhankelijk van een aantal factoren: 
 



1) het medium waar in wordt gemeten (samenstelling, temperatuur, druk, 

vervuilingetc.) 
 
2) de nauwkeurigheid die men wil bereiken (moet het een indicatie zijn of is het 

een exacte meting) 
 
3) de plaats waar wordt gemeten (veld gebruik, laboratorium, fabriek) 
 
4) de hoeveelheid geld die men wil uitgeven (...) 
 
Bij het maken van een keuze hoort de volgorde zoals die hierboven staat: 1-4 
 
In de meeste gevallen wordt eerst op factor 4 gelet: 
 
de prijs. 
Heel logisch, want waarom meer uitgeven dan nodig lijkt?  
Om duidelijk te maken dat het toch verstandig is om de applicatie te bekijken voordat 
een keuze wordt gemaakt, een paar recente voorbeelden:  
 
Klant wil graag een pH tester bestellen. Op de vraag waarin hij wil gaan meten, is het 

antwoord:  

 

in de tuinbouw, maar het gaat maar om een indicatie van de waarde, want zo ontzettend 

belangrijk is het nu ook weer niet en we hoeven niet zo vaak te meten. 

 

Na door vragen blijkt dat de meting in potgrond moet plaats vinden. 

Hierdoor worden opeens de eisen in een compleet andere context geplaatst. Van een 

'simpele meting' wordt het nu een meting waarbij mechanisch en qua vervuiling een 

aantal belangrijke factoren bepalend zijn voor de juiste keuze. 

 

Hetzelfde geldt voor bv een meting in laag geleidend water waarbij gewoon een indicatie 

voldoende zou zijn. 

 

De (logische) gedachte van de klant is dan, omdat het om een indicatie gaat, te kiezen 

voor een tester - dit zal echter nooit goed werken. 

 

Een 'normale' standaard pH elektrode zal in deze omstandigheden nooit een stabiel 

signaal kunnen geven. 

Voor een dergelijke meting moet een 'uitstromende' elektrode worden toegepast. 
 
 
Deze voorbeelden zijn enkel bedoeld om aan te geven dat het medium waarin gemeten 
wordt, de keuze grotendeels zal bepalen. De keuze van de elektrode (de eigenlijke 
meetsensor) is hierbij zeer belangrijk - pas daarna volgt de keuze voor type meter, 
uitvoering etc. 
 
Meetprincipe: 
 
Ongeacht de uitvoeringvan de meting, het meetprincipe blijft altijd gelijk. De meting 
bestaat uit elektronica in een passende behuizingen een elektrode. We gaan in dit 
verhaal uit van een 'combi pH elektrode' zoals die door Hanna Instruments in vrijwel alle 
gevallen wordt geleverd, maar ook bij 'losse' pH en referentie elektrodes blijft het 
principe gelijk.  
 
De elektronica zet het meetsignaal van de elektrode (dit is een milli Volt signaal) om naar 
een 'leesbaar' signaal en voert bovendien de benodigde compensaties uit op het signaal. 
Kijk hier voor de uitgebreide theoretische uitleg. Het 'leesbare' signaal wordt hierna weer 



omgezet naar bv een display en/of het wordt bvvia 4-20 mA aangeboden aan een PLC of 
ander systeem om hiermee een regeling uit te voeren. 
 

 
 
Voorbeelden van uitvoeringen voor veldgebruik en laboratorium.  
 
 
Gebruik: 
 
De elektrode vormt het lastige gedeelte van de meting. Het meet gedeelte is van glas en 
kan dus beschadigen bij onoordeelkundig gebruik. Hoewel de constructie zorgt voor een 
robuust geheel, is enige voorzichtigheid geboden. De meeste elektrodes worden 'nat' 
verpakt en zijn direct klaar voor gebruik. Is de elektrode helemaal droog, zet deze dan 
eerst ca. 8 uur in bewaarvloeistof om deze te activeren. Een pH elektrode werkt alleen 
goed als deze 'nat' is.  
 
Plaats de elektrode dan ook altijd na gebruik in een maatglas met voldoende 
bewaarvloeistof. Ook kunt u na het meten een kleine hoeveelheid vloeistof in de 
beschermdop gieten waarna u deze op de elektrode plaatst. Wanneer u er voor zorgt dat 
het glazen gedeelte van de pH-elektrode en de referentie nat blijven, dan kan de 
elektrode altijd direct gebruikt worden. 
 

 
pH elektrodes zijn er in veel verschillende uitvoeringen 
 
 
Kalibratie,waarom en hoe vaak: 
 
Kalibratie van een pH-meter is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de meter de juiste 
waarden weergeeft. Bij kalibratie wordt het gedrag van de elektrode bekend gemaakt 
aan de meter zodat deze er nauwkeurig op kan reageren. 
 
Niet elke elektrode heeft hetzelfde gedrag; bovendien verandert het gedrag van een 
elektrode naarmate deze ouder wordt. Ook als een elektrode vervuilt of wanneer men 
een elektrode vervangt dient men opnieuw te kalibreren. 
 
Kalibreren gebeurt met behulp van vloeistoffen: de zg buffers of kalibratie-vloeistoffen. 
Het klinkt logisch, maar wordt vaak vergeten: hoe beter de vloeistof is, hoe beter het 
resultaat van de kalibratie. Gebruik daarom altijd schone, nieuwe vloeistof. U kunt zich 
voorstellen dat vloeistof die al is gebruikt zal verontreinigen; hierdoor wordt de kalibratie 
zo goed als waardeloos. 
 



Hoe vaak u moet kalibreren is afhankelijk van de mate van gebruik en van eventuele 
vervuiling; hier is geen vaste indeling voor te maken. Bij zware verontreinigingen 
kalibreert u bv 1 keer per week en bij minimale verontreiniging 1 keer per 2 maanden. U 
kunt altijd 'testen' of kalibratie nodig is, door even te meten in pH7 en pH4 buffers. Is de 
afwijking minimaal, dan hoeft u niet te kalibreren. Een pH meter dient altijd eerst op pH 
7 gekalibreerd te worden om ervoor te zorgen dat uw meting nauwkeurig is. 
 
De algemene pH-schaal loopt van 0-14 pH. 
 
pH7 komt overeen met een waarde van 0 mV en is precies het middelpunt in deze pH-
schaal. 
 

 
 
Kalibratie pH in het kort: 
 
1) Plaats de pH-elektrode in de pH7 vloeistof en wacht ca. 1 minuut tot de meting stabiel 
is. 
De meter geeft nu een waarde van pH 7.01 weer, wanneer dit niet het geval is stelt u het 
instrument in op deze waarde. 
 
Afhankelijk van het type stelt u de meter 'handmatig' (draaien aan een stelschroef) of 
'automatisch' (d.m.v. een toets-combinatie) in. 
 
2) Spoel de elektrode hierna goed af 
 
3) Kalibreer de meter op het 2e punt (pH4)(Of kalibratie op 2 punten mogelijk is hangt 
af van het type meter) 
 
4) Spoel de elektrode hierna weer goed af 
 
5) Controleer of de meter goed is gekalibreerd: meet in de meet stand in pH7 en daarna 
in pH4. 
Wanneer de waardes nu niet juist zijn tijdens het meten, is er een grote kans dat de 
elektrode vervuild of uitgedroogd was. 
De eerste kalibratie heeft de vervuiling dan al gedeeltelijk opgelost, maar volg voor een 
goed resultaat de schoonmaakprocedure.  
 
 
6) Giet de kalibratie buffers NOOIT terug in het flesje, maar gebruik altijd verse 
buffervloeistof. 
 



 
 
 
Schoonmaakprocedure: 
Giet voldoende schoonmaakvloeistof in een (maat)beker en plaats de elektrode hier 
zover in dat het glazen bolletje en de referentie ondergedompeld zijn. 
Gebruik ook deze vloeistof eenmalig en giet deze nooit terug in de schone vloeistof. 
Wanneer de elektrode sterk verontreinigd is, plaatst u de elektrode ca. 30 minuten in de 
vloeistof voor een goed resultaat. Wanneer de elektrode minder sterk verontreinigd is, is 
ca. 10 minuten voldoende. Kalibreer hierna de meting. 
 
Nooit, nooit, nooit, nooit......!!!!!!!:- 

 
 
-NOOIT met de pH sensor ergens tegen aan stoten of deze laten vallen (de sensor is van 
glas) 
-NOOIT de sensor mechanisch belasten (bij montage 'wringen') 
 
- NOOIT de sensor droog weg leggen (zonder bewaarvloeistof) 
 
- NOOIT de sensor opslaan in demi-water (dat dit juist goed zou zijn is een veel 
voorkomend misverstand) 
 
- NOOIT een elektrode langer dan 2uur in de schoonmaakvloeistof laten staan 
 
- NOOITeen bestaande pH kabel verlengen of inkorten (de afscherming om de kabel is 
zeer complex) 
 
- NOOIT een pH elektrode in de directe nabijheid van een 'stoorbron' (bv een 
frequentieregelaar) toepassen 
 
- NOOIT een pH kabel in dezelfde kabel goot plaatsen als sterkstroomkabels. 
 
Wat kan er fout gaan: 
 
Wanneer u de meter niet kunt kalibreren, of wanneer de meting erg traag of instabiel is, 
kan dit verschillende oorzaken hebben. 
Hieronder treft u een aantal mogelijke oorzaken en oplossingen aan. 



 
Meting is instabiel,de pH blijft heen en weer gaan. 
Mogelijke oorzaken: 
 
*het glas van de pH elektrode is beschadigd door ruw gebruik: vervangen van elektrode 
 
*de elektrode is vervuild en heeft hierdoor geen open referentie verbinding met het 
medium: reinigen (zie schoonmaakprocedure) 
 
*het glas van de elektrode is vervuild: 
reinigen (zie schoonmaakprocedure) 
 
*kabel van de elektrode of de connector aan de kabel is beschadigd: slecht elektrisch 
contact: repareren/vervangen 
 
 
*storende invloed van een elektrisch signaal (bv een pomp) waardoor het mV signaal van 
de elektrode wordt verstoord- gebruik een type meting met 'matchingpin' waardoor de 
kans op storing verkleind wordt. 
 
*kalibratie vloeistof is vervuild of verouderd: 
neem altijd schone en dus 'verse' vloeistof 
 
*elektrode is vervuild (aanslag op glas of referentie): 
zet de elektrode in reinigingsvloeistof 
 
*display is niet stabiel of vaag: 
batterijen vervangen? 
 
*uitlezing is niet stabiel: 
elektrode te droog, laat deze een aantal uren staan in bewaarvloeistof. 

 
 
 
Theoretische uitleg van het begrip pH : 
 
pH staat voor de zuurgraad van waterige vloeistoffen. De pH komt overeen met de 
activiteit van de hydronium ionen in oplossing. De activiteit is vergelijkbaar met 
concentratie. Ofwel pH is een maat voor de H3O+concentratie. Hoe hoger de 
H3O+concentratie hoe zuurder de oplossing, hoe lager de pH waarde.  
pH kan op meerdere manieren gemeten worden: 
 
*Met indicatoren die een kleur (-verandering) geven afhankelijk van de pH-waarde. 
 
*Door toevoegingvan een pH neutraliserende (base bij zuur of omgekeerd) oplossing met 
een bekende concentratie. Toevoeging gebeurt tot een kleuromslag van de gebruikte pH-
indicator. 
Uit het toegevoegde volume kan de oorspronkelijke pH waarde teruggerekend worden. 
 
*Elektro chemisch met pH elektroden. 



 
pH-elektroden geven een spanning(mV) afhankelijk van de pH waarde van de vloeistof. 
Met pH elektroden kan op eenvoudige, betrouwbare en nauwkeurige manier een meting 
gedaan worden. 
 
Een meting met pH elektroden gebeurt met een meet- en een referentie elektrode. 
De meet elektrode geeft een spanning afhankelijk van de pH-waarde. De referentie 
elektrode geeft een vaste (referentie) spanning. 
 
De pH-meter meet het spanningsverschil tussen beide elektroden en rekent dit verschil 
om tot een pH-waarde volgens de volgende formule: E meting= E0+ Cloga(H+)Volgens 
de definitie is pH= -loga(H+)pH= (Emeting- E0)/59,16(@ 25°C) 
De spanning van de elektroden wordt tevens door de temperatuur beïnvloed. 
 
Bij temperaturen hoger dan 25°C neemt de spanningsverandering toe en bij lager dan 
25°C juist af. De meeste Hanna pH meters houden rekening met dit effect en hebben 
automatische temperatuur compensatie om nauwkeurigte meten over het gehele 
meetbereik. 
 
De omstandigheden (pH, temperatuur, vloeistof samenstellingen eventueel druk en 
mechanische belasting) bij toepassing leiden tot een logische keuze voor een optimale 
elektrode. Verdere eisen aan het gebruik (bijvoorbeeld: continu of af en toe meten) 
maken de keuze voor het type meter duidelijk. 

 
 
Demi water 
Één van de meest voorkomende fouten is het bewaren van de referentie (of combi) 
elektrode in demi water. Het blijft een steeds terugkerend punt in gesprekken met 
meetprofessionals. Kort en duidelijk: NIET DOEN! 
 
Demi water wordt zo ongeveer beschouwd als de 'Haarlemmer olie' (oftewel: is overal 
voor geschikt) van de meet techniek maar in dit geval raden wij het gebruik er van sterk 
af. De referentie elektrode zal n.l. binnen zeer korte tijd 'uitgeput' zijn doordat het demi 
water alle zouten uit de elektrode 'trekt'. 
 
 
Dit artikel wordt u aangeboden door Hanna Instruments BV. 
En is bewerkt voor op het aquaforum te plaatsen door Diesel en Mars. 
 



Heeft u vragen?  
info@hannainst.nl 
 
 
Geschreven door: Hanna instruments BV 


