
 

 

 

Wapniowa elektroda jonoselektywna, nr kat. 9660 
 
Wprowadzenie: 
Ta elektroda jest uŜywana do pomiaru stęŜenia jonów wapniowych w roztworach wodnych, 
wodach naturalnych i gruntowych, czystych i zanieczyszczonych (ścieki), sokach i napojach, 
Ŝywności itp. 
Jonoselektywna, stała, polimerowa membrana jest umieszczona na końcu elektrody. Nie wymaga 
elektrolitu ani specjalnego przechowywania. Konstrukcja membrany jest bezobsługowa. Ta 
elektroda wskaźnikowa zawsze musi pracować razem z elektrodą referencyjną (odniesienia). 
 
Specyfikacja techniczna: 
 

Rodzaj elektrody Wskaźnikowa 

Rodzaj membrany Polimer 

Zakres pomiarowy 0.4 mg/l … 4 g/l 

Zakres liniowości pomiaru Od 1 mg/l w górę 

Optymalne warunki pracy pH 3.5…11.00 / 5…40ºC 

Optymalne nachylenie krzywej kalibracyjnej w 
zakresie liniowości 

25±5 mV / pCa2+ w 20 ± 5ºC 

Elektrolit do elektrody referencyjnej Octan litu LiCH3COO 0.1M 

Regulator siły jonowej (ISA) KCl 3M (CRISOLYT) 

Wtyk BNC 

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne 

 
Jony przeszkadzające: Współczynniki selektywności: Al3+ = 5, Fe2+ = 0.02, Ba2+ = 0.005, Cu2+ = 
0.002, Mg2+ = 0.00005, K+ = 0.00005, NH4

+ = 0.000025. 
 
Dokładność: ±0.5mV co odpowiada ±2% zmierzonej wartości stęŜenia jonu Ca2+ w próbce. 
 
Urządzenia i akcesoria: 

- pH/jonometr lub pH-metr z rozdzielczością 0.1 mV 
- Elektroda referencyjna 
- Mieszadło 
- Naczynia, pipety, kolby miarowe 

 
Odczynniki i roztwory 

- Woda dejonizowana / demineralizowana do przygotowania roztworów. 
- Elektrolit do elektrody referencyjnej, octan litu LiCH3COO 0.1 M. 
- Regulator siły jonowej (ISA) KCl 3M (CRISOLYT, nr kat. 9500). Przygotowanie: OdwaŜyć 

22.38 g czystego analitycznie chlorku potasu KCl i rozpuścić w kolbie miarowej 100 ml 
uzupełniając wodą do kreski. Przygotowany roztwór regulatora siły jonowej ISA 
oznakować. 

- Roztwory kalibracyjne wykonywać jako rozcieńczenia z roztworu podstawowego o 
stęŜeniu 0.1 mol/l Ca2+ lub 1 g/l Ca2+. Przygotowane roztwory kalibracyjne oznakować. 

 
Przygotowanie elektrody 
NaleŜy podłączyć elektrodę jonoselektywną do miernika i usunąć kapturek ochronny. Unikać 
dotykania membrany polimerowej elektrody jonoselektywnej. Elektroda jest gotowa do uŜycia. 
Elektroda referencyjna: naleŜy podłączyć do miernika i usunąć kapturek ochronny. Napełnić 
roztworem elektrolitu, octanem litu LiCH3COO 0.1 M. Poziom elektrolitu w elektrodzie 



 

 

 

referencyjnej musi być zawsze min. 2 cm powyŜej poziomu badanej próbki. W przypadku 
ubytków uzupełniać oraz okresowo wymieniać na świeŜy. 
 
Wskazówki praktyczne 

- Próbki i roztwory wzorcowe powinny być w tej samej temperaturze. 
- Wszystkie pomiary powinny być wykonywane przy takim samym stopniu mieszania. 
- Uszkodzenia (zarysowania) lub osady na powierzchni membrany pogarszają czas 

odpowiedzi i charakterystykę pomiarową elektrody. 
- Ilość regulatora siły jonowej ISA dodawanego do wzorców oraz próbek musi być taka 

sama. Wartość pH powinna być pomiędzy 3.5 a 11.00. Jest to podstawowa zasada przy 
stosowaniu roztworu ISA. 

 
Przygotowywanie roztworów wzorcowych i próbek do pomiaru 
Na kaŜde 100 części roztworu wzorcowego oraz próbki do analizy naleŜy dodawać 2 części 
regulatora siły jonowej ISA. 
 
Kalibracja 
 Przygotowanie roztworów wzorcowych 

- Z przygotowanych roztworów podstawowych: 0.1mol/l Ca2+ lub 1g/l Ca2+ wykonać 
odpowiednie rozcieńczenia w sposób: Pobrać 10ml roztworu podstawowego i przenieść 
do kolby miarowej 100ml. Dopełnić do kreski otrzymując w ten sposób 10-krotnie 
rozcieńczony roztwór. Zachowując tą zasadę przygotować kolejne rozcieńczenia do 
kalibracji. Ogólnie z roztworu podstawowego 0.1mol/l (lub 1g/l w zaleŜności od 
wymaganej jednostki) pobierz 10ml i dopełnij do 100ml - otrzymasz roztwór 0.01mol/l, z 
którego następnie po pobraniu 10ml i dopełnieniu do 100ml otrzymasz roztwór 0.001mol/l 
i tak dalej dla kolejnych rozcieńczeń. 

- Stosuj zawsze świeŜe roztwory do kalibracji szczególnie gdy wykonujesz 
kalibrację dla niskiego zakresu stęŜenia jonów wapniowych. 

- Do przygotowywanych roztworów kalibracyjnych zawsze dodawaj regulatora siły jonowej 
ISA według zaleŜności: na 100 części wzorca dodać 2 części regulatora. 
 
Przeprowadzanie kalibracji 

- Kalibrację przeprowadzaj zawsze zaczynając od niskich wartości rozcieńczeń w stronę 
wyŜszych, bardziej stęŜonych roztworów. 

- Pomiędzy roztworami wzorcowymi zawsze dokładnie opłukuj elektrody świeŜą porcją 
wody dejonizowanej. 

- StęŜenia roztworów wzorcowych do kalibracji muszą być dobierane tak, aby 
spodziewana zawartość oznaczanego jonu wapniowego w badanej próbce zawierała się 
w obszarze pomiędzy nimi. 

Pomiary 
 

- Do przygotowanych próbek do analizy zawsze dodaj regulatora siły jonowej ISA według 
zaleŜności: na 100 części próbki 2 części regulatora. 

- Pomiędzy próbkami zawsze dokładnie opłukuj elektrody świeŜą porcją wody 
dejonizowanej. Nie wycieraj mechanicznie membrany. 

 
Przechowywanie elektrody 

Elektrodę jonoselektywną, wapniową po pomiarach dokładnie opłucz w wodzie 
destylowanej, osusz i przechowuj na sucho w kapturku ochronnym. W przypadku 
dłuŜszej przerwy w uŜytkowaniu przed przystąpieniem do pomiarów przeprowadź 30 



 

 

 

minutowe, wstępnie kondycjonowanie membrany elektrody w roztworze wzorcowym 
jonów wapniowych o stęŜeniu 0.01M Ca2+. 
Elektrodę odniesienia przechowuj w kapturku ochronnym, wypełnionym porcją 
świeŜego roztworu octanu litu LiCH3COO 0.1M. 
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