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Це керівництво з експлуатації поширюється на pH метр “рН-305” (далі за 

текстом - прилад), вміщує дані про його конструкцію, принцип дії, технічні 

характеристики, повірку, гарантійні зобов’язання, вказівки, необхідні для правильної 

та безпечної експлуатації приладу за призначенням, а також правильного технічного 

обслуговування, транспортування та зберігання. 

До роботи з приладом допускається персонал, який вивчив керівництво з експлуатації 

та документацію, на яку є посилання в тексті. 

1. ОПИС І РОБОТА ПРИЛАДУ 

1.1 Призначення 

1.1.1 Прилад призначений для вимірювання pH водних розчинів, електрорушійної 

сили (далі - ЕРС) вимірювальної електрохімічної комірки (далі - комірки) та індикації 

температури розчинів. 

1.1.2 Прилад застосовують для вимірювання pH водних розчинів у різних галузях. 

1.1.3 Прилад повинен експлуатуватись за таких умов: 

- температура навколишнього повітря - від 5 °С до 40 °С; 

- відносна вологість навколишнього повітря - до 80 %; 

- напруга джерела живлення постійного струму - від 8 В до 12В; 
- температура проби - від 0 °С до 90 °С. 

1.2 Основні параметри та розміри 

1.2.1 Діапазон вимірювань pH-від 1,000 до 14,000. 

1.2.2 Діапазон вимірювань ЕРС - від мінус 1100,0 мВ до 1100,0 мВ. 

1.2.3 Діапазон измерения температури - від 0,0 °С до 100,0 °С. 

1.2.4 Ціна найменшого розряду табло при вимірюванні ЕРС -0,1 мВ. 

1.2.5 Ціна найменшого розряду табло при измерении температури - 0,1 °С. 

1.2.6 Ціна найменшого розряду табло при вимірюванні pH-0,001 pH. 

1.2.7 Маса вимірювального перетворювача (далі - ВП) - не більше 0,3 кг. 

1.2.8 Габаритні розміри ВП - не більше 190 мм х 105 мм х 60 мм. 
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1.2.9 Потужність споживання - не більше 0,09 Вт. (Без підсвітки) 

1.2.10 Прилад зберігає у пам’яті результати 200 останніх вимірювань pH. 

1.3 Характеристики 

1.3.1 Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні pH, за умов 

градуювання приладу: 
- буферними розчинами 1 розряду-! 0,03; 

буферними розчинами 2 розряду - ± 0,05. 
т
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1.3.2 Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні ЕРС -±0,5 мВ. 

1.3.3. Границі допустимої абсолютної похибки ВП при вимірюванні pH - £0,004. 

1.3.4. Час установлення робочого режиму - не більше 1хв. 

1.3.5 Час неперервної роботи - не більше 8 год. 

1.3.6 Прилад автоматично розрізняє в процесі градуювання такі робочі еталони pH 

(РЕ) - буферні розчини з номінальним значенням pH: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18, 12,43. 

Прилад у транспортній тарі витримує без пошкодження дію: 

— температури навколишнього середовища від мінус 10 до 50 °С; 

— відносної вологості до 98 % при температурі 35 °С; 

— транспортного трясіння з прискоренням 30 м/с
2
 і частотою 

від 80 до 120 ударів за хвилину. 

Середнє напрацювання на відмову становить не менше 4800 год. 

1.4 Комплектність 

1.4.1 Комплект постачання приладу згідно з табл. 1. 

 

1.5 Принцип дії та побудова 

1.5.1 В основу роботи приладу покладений принцип прямого потенціометричного 

вимірювання pH у водному розчині. 

1.5.2 ВП працює з електродною системою, яка у водному розчині створює 

електрорушійну силу (ЕРС), що відповідає рівнянню (1): 

Е = Еі  + S х (pH  - рНі)  (1) 

где Е - ЕРС електродної системи, мВ; 

S - крутизна електродної системи, мВ/pH; 

pH- від’ємний десятковий логарифм активності іонін водню. 

Еі - значення ЕРС в ізопотенціальній точці, мВ;

Таблиця 1 
Назва Кількість Примітки 

pH - метр “рН-305” у складі:   

Вимірювальний перетворювач “рН-305” 1 шт.  

*Блок електроживлення Т18-х-х 9В/150 мА 1 шт. або 

аналог 

Електрод скляний лабораторний комбінований ЭСК-

10603/4,7 

1 шт.  

ЭСК-10603/4,7. Керівництво з експлуатації 1 прим.  

Датчик температури РТ-1000-1 1 шт.  

рН-метр “рН-305”. Керівництво з експлуатації 1 прим.  

* Або аналог. 
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pHi - значення pH в ізопотенціальній точці; 

1.5.3 Прилад складається з: 

• вимірювального перетворювача (ВП) 

•  електрода вимірювального 

•  електрода порівняння 

• блока живлення або батарейки типу “КРОНА”. 

Керують роботою приладу за допомогою кнопок, що розташовані на передній 

панелі вимірювального перетворювача. Передня панель ВП має вид згідно з рис. 

“ЕП” - електрод порівняння, якщо рН-електрод не комбінований. Якщо рН-

електрод комбінований, то цей контакт залишити вільним. 

 “ДТ”- датчиктемператури якщовикористовують 

автоматичну температурну компенсацію температурних змін ЕРС. Якщо 

використовують ручну компенсацію температурних змін ЕРС, то цей роз’ємний 

контакт залишити вільним. 

У нижній частині корпусу ВП знаходиться відсік, у якому розміщують 

батарейку типу “КРОНА” . 

1.5.3 Интерфейс 

Режими роботи та настройки в приладі реалізовані у вигляді меню. 

Навігацію по пунктам меню здійснюють кнопкою ВИБІР, вхід у вибраний пункт 

меню, а також вихід з пункту меню - кнопкою СТАРТ. 

Числовой або текстовий параметр, котрий блимає змінюють кнопкою 

ВИБІР. Підтвердження зміни виконують кнопкою СТАРТ. 

1.6 Режим настройки приладу 

Складається з наступних пунктів меню: 

 

1.6.1 Вхід в режим настройок 

- Виключають живлення приладу кнопкою ВКЛ/ВИКЛ. 

- Нажимають и утримують натиснутою кнопку СТАРТ. 

- Нажимають кнопку ВКЛ/ВИКЛ. 

- Спостерігають на табло повідомлення Настройки >. 

- Відпускають кнопку СТАРТ. 

Після виконання даної процедури прилад переходить на перший пункт меню 

настройок - НІ» Мова 

1.6.2 Настройка мови інтерфейсу користувача НІ» Мова 

Для входу в даний пункт меню натискають кнопку СТАРТ. На табло з’являється 

повідомлення, наприклад, HUA> Українська. Кнопкою ВИБІР вибирають одну з 

мов: українська, російська, англійська. Зроблений вибір підтверджують кнопкою 

НІ Мова 

Н2 Час аналізу 

НЗ Електрод 

Н4 Очистка БД 
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СТАРТ. 

1.6.3 Час аналізу Н2» Час аналізу 

Даний параметр встановлює час (в секундах) вимірювання в режимі pH, а також час 

градуювання. Не рекомендується встановлювати цей параметр менш ніж 90с . 
6 

Для входу в даний пункт меню натискають кнопку СТАРТ. На табло з’являється 

повідомлення, наприклад, Та> 090 YN. Курсор у вигляді риски вказує на розряд який 

може бути змінений. Натискання кнопки ВИБІР переміщує курсор по цифровим 

розрядам и символам - Y (підтвердження зміни параметра) и N (не підтвердження 

зміни параметра). Натискання кнопки СТАРТ на блимаючому цифровому розряді 

збільшує його на 1; на символах Y або N вихід в меню настройок, відповідно, 

зберігаючи чи не зберігаючи зроблені зміни параметру Та. 

1.6.4 Настройки пов’язані з електродом НЗ» Электрод 
Складається з наступного підменю: 

 

ЕІ » рНі 

Значення координати ізопотенціальної точки pH екземпляра рН-електрода записують 

в даний параметр. Значення рНі приведено в паспорті на рН- електрод. 

Заводська настройка - 6,7. Процедура редагування аналогічна п. 1.6.3. 

Е2 » ФВПЕ 

Зарезервована для майбутнього використання ЕЗ » 

Результати градуювання 

Перегляд (без можливості змінити) результати останнього градуювання приладу: 

S - Крутизна електродної 

характеристики Тг - 

Температура буферних 

розчинів 

El, Е2 - ЕРС буферного розчина 1 , 2 

pH 1, рН2 - pH буферного розчина 1, 2 

Вхід/вихід з пункту меню по кнопці СТАРТ. Перегляд параметрів - кнопкою ВИБІР. 

Е4 » Вихід 

Вихід в меню настройок здійснюють кнопкою СТАРТ. 

1.6.5 Очистка бази даних Н4» Очистка БД 

Вхід/вихід з пункту меню здійснюють кнопкою СТАРТ. Для очистки бази даних 

вимірів pH використовують кнопку ВИБІР. 

2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
2.1 Підготовка приладу до використання 

2.1.1 При підготовці та використанні приладу за призначенням, необхідно виконувати 

чинні “Правила технічної експлуатації установок споживачів” (ПТЕ), “Правила 

техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів” (ПТБ)” та “Правила 

ЕІ РНі 

Е2 ФВПЕ 

ЕЗ Результати градуювання 

Е4 Вихід 
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безпечної роботи в хімічній лабораторії”. 

2.1.2 Підготовку приладу до використання вести наступним чином: 

- перевірити цілісність та повноту комплекту постачання; 

- витримати прилад при робочій температурі навколишнього повітря не менше 2 год, 

якщо він зберігався або транспортувався в умовах низької температури; 

- підготувати електроди до роботи згідно з паспортом на електроди; 

- установити батарею у батарейний відсік ВП або підключити блок живлення до ВП і 

електромережі. 

- увімкнути електроживлення ВП. На табло з’явиться повідомлення: 1»Режим pH , 

що є свідченням готовності ВП до роботи; 

- перевірити роботу електродів. Для цього занурити електроди у буферний розчин із 

значенням pH 1,65, кнопкою ВИБІР вибрати режим 2» Вимірювання ЕРС і 

натиснути кнопку СТАРТ для початку вимірювань ЕРС. Виміряне значення ЕРС, 

після стабілізації показів на протязі 90... 120 с, повинне відповідати паспортному 

значенню ЕРС рН-електрода у буферному розчині з pH 1,65, що приведене у паспорті 

на рН-електрод. 

Якщо покази приладу хаотичні, то перевірити за допомогою фільтрувального 

паперу (світла пляма на просвіт) наявність витоку електроліту з електрода 

порівняння. Якщо виток електроліту відсутній, то продовжити вимочувати електрод 

порівняння (комбінований електрод) у насиченому розчині КС1 ще деякий час після 

чого знову перевірити роботу електродів. Інколи, для отримання витоку електроліту, 

деякі електроди необхідно прокип’ятити 1..2 рази на протязі 5...10 хв у насиченому 

розчині КС1 з подальшим зануренням їх у холодну дистильовану воду. 

Якщо покази ЕРС стійкі, але відрізняються від паспортного значення, то 

необхідно перевірити буферний розчин; 
- виконати градуювання приладу; 

- виконати контрольні вимірювання pH у буферних розчинах. 

Абсолютна похибка вимірювання pH, яку розраховують як різницю між показом pH і 

значенням pH буферного розчину для температури вимірювання, повинна 

знаходитись у нормованих границях. 

2.2 Режими роботи 
2.2.1 Прилад може перебувати у таких режимах роботи: 

1» Режим pH 

2» Вимірювання ЕРС 

З» Індикація температури 

4» Градуювання 

5» База даних 

Режими роботи реалізовані у вигляді меню. Перехід на потрібний пункт меню 

здійснюється кнопкою ВИБІР. Вхід/вихід - кнопкою СТАРТ. 

2.1.2 Режим pH 

1) Переходять на пункт 1 » Режим pH 

2) Опускають електрод і ДТ у розчин на глибину не менш 20 мм. 

3) Натискають кнопку СТАРТ 

4) Спостерігають на табло інформацію: 
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Значок «р» - перед значенням температури, вказує на те, что прилад виконує 

ручную термокомпенсацію pH. З’являється якщо ДТ відключений від ВП. 

У разі, якщо параметр час аналізу Та (п. 1.6.3) встановлений в 0 індикація pH 

виконується на необмеженому проміжку часу. 

ІГ - індикатор градуювання, призначення якого наведене в табл. З 

 

 

5) По закінченню відліку часу спостерігають на табло результат. 

6) Виймають електроди та ДТ із проби. Промивають їх дистильованою водою. 

Обсушують залишки вологи фільтрувальним папером; 

7) Занурюють електроди та ДТ у пробу та натискають кнопку ВИБІР, щоб виконати 

повторне вимірювання. 

8) Натискають кнопку СТАРТ для виходу з режиму вимірювання pH. 

2.1.3 Вимірювання ЕРС 

Вимірювання ЕРС здійснюють таким чином: 

1) вибирають кнопкою режим - 2 » Вимірювання ЕРС; 

2) занурюють електроди у пробу на глибину не менше ніж 20 мм; 

ЕРС Відлік часу до 

закінчення виміру 

ІГ Температура 

Таблиця 3. Індикатор градуювання 
Мітка Опис Рекомендована дія 

грд Не було виконане 

градуювання приладу 

Виконати процедуру градуювання 

si Крутизна електродної 

характеристики менша, ніж 45 

мВ/pH 

1. Коли підключений новий рН- 

електрод: 

- перевірити буферні розчини; 

- підготувати електрод до роботи 

згідно з паспортом на електрод; 

- виконати процедуру градуювання. 

2. Коли підключений старий pH 

електрод: 
- замінити рН-електрод. 

   

st 

> 

Крутизна електродної 

характеристики більша чим 65 

мВ/pH 

- перевірити рівень електроліта, та 

наявність його протоку; 

- перевірити БР; 

- підготувати електрод до роботи 

згідно з паспортом на електрод; 

- виконати процедуру градуювання. 

Ok Параметри градуювання в 

нормі 

—
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3) натискають кнопку СТАРТ. На табло з’являться покази ЕРС; 

Натискають кнопку СТАРТ для виходу з режиму вимірювання ЕРС. 

2.1.4 Індикація температури 

Індикація показів температури здійснюють таким чином: 

1) вибирають кнопкою режим - 3» Індикація температури; 

2) натискають кнопку СТАРТ. На табло з’являться покази температури. 

Натискають кнопку ВИБІР для завдання іншого значення температури, якщо 

застосовується ручна компенсація температурних змін ЕРС. Задають значення 

температури по аналогії з п. 1.6.3. 

Натискають кнопку СТАРТ для виходу з режиму індикації температури. 

2.1.5 Градуювання 

2.1.5.1Градуювання - це процес настройки показів pH за допомогою робочих 

еталонів (буферних розчинів). Градуювання приладу потрібно виконувати перед 

початком його використання, а також усякий раз коли похибка вимірювань pH 

буферних розчинів виходить за допустимі межі. 

Градуювання здійснюють за двома буферними розчинами 1, 2 або 3-го розряду. 

Прилад автоматично розрізняє такі буферні розчини з номінальними значеннями 

pH: 1.64, 4.00, 6.87, 9.18, 12.43. 

Увага! Фактичне значення pH буферного розчину, в процесі градуювання, прилад 

визначає автоматично. 

Для отримання найменшої похибки вимірювання pH, необхідно 

використовувати БР із значенням pH, що охоплюють робочий діапазон вимірювань 

pH. 

Наприклад, відомо, що pH проб може бути від 4,00 до 6,00. У такому разі для 

градуювання потрібно використати два буферні розчини з номінальним значенням pH 

4,01 та 6,86. 

2.1.5.2 Порядок градуювання приладу наступний: 

1) вибирають пункт меню 4» Градуювання та натискають кнопку СТАРТ. 

2) на запрошення «Помістіть в БР1 електроди» опускають електрод і ДТ в перший 

БР на глибину не менш 20 мм та залишають на час 15...30 с. 

3) нажимають кнопку СТАРТ. Спостерігають покази ЕРС, температури, оберненого 

відліку часу. 

4) після відліку часу на табло буде блимати значення pH першого буферного розчину. 

Якщо воно вірне, то натискають кнопку СТАРТ, інакше кнопкою ВИБІР вибирають 

правильне значення pH першого буферного розчину і натискають кнопку СТАРТ. 

5) На табло з’явиться повідомлення «Помістіть в БР2 електроди». 

Виймають електрод та ДТ із першого буферного розчину. Промивають їх 

дистильованою водою. Обсушують залишки вологи фільтрувальним папером; 

6) виконують дії згідно з переліками 2)-4). На табло з’явиться повідомлення, 

наприклад, S > - 5 8 . 95 мВ/pH, що свідчить про успішне закінчення градуювання, так 

як значення крутизни електродної характеристики (S) ,  визначене у процесі 

градуювання, відповідає паспортному значенню на рН-електрод; 

7) натискають кнопку СТАРТ для виходу з режиму градуювання. Виймають електрод 

та ДТ із буферного розчину. Промивають їх дистильованою водою.. Залишки вологи 

обсушують фільтрувальним папером. 
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2.1.6 База даних 

2.1.6.1 Перегляд результатів вимірювань здійснюють таким чином: 

1) вибирають кнопкою ВИБІР - режим 5» База даних; 

2) натискають кнопку СТАРТ. На табло з’явиться показ, наприклад, 

9> 6.875. Цифра означає, що прилад запам’ятав дев’ять значень pH і дев’яте значення 

pH дорівнює 6,875. Для перегляду значень pH від останнього до першого утримують 

кнопку ВИБІР або натискають для перегляду кожного значення. 

2.1.6.2 Натискають кнопку СТАРТ для виходу з режиму перегляду результатів 

вимірювань. 
З МЕТОДИКА ПОВІРКИ 
Повірку приладу здійснють згідно з МПУ 167/05-2004. 

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

4.1 Прилад в упаковці виробника може транспортуватись будь-яким видом 

критого транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на 

кожному конкретному виді транспорту. 

4.2 Умови транспортування приладу, а також його зберігання в транспортній тарі 

виробника, повинне відповідати умовам зберігання 3 згідно з ГОСТ 15150 для 

температур від мінус 10 до 50 °С. 

4.3 При транспортуванні приладу потрібно дотримуватись правил згідно з 

маніпуляційними знаками, що нанесені на транспортну тару. 

4.4 Під час вантажно-розвантажувальних робіт прилад не повинен піддаватись дії 

прямих атмосферних опадів. 

5. МАРКУВАННЯ 

5.1 Маркування приладу та його складових частин відповідає вимогам ГОСТ 

14192, кресленням заводу-виробника і містить: 

- назву підприємства-виробника та товарний знак; 

- назву та умовне позначення приладу; 

- рік випуску і порядковий номер за системою нумерації виробника; 

- рід струму, номінальне значення напруги живлення та струм споживання. 

5.2 Маркування нанесене у такий спосіб, щоб забезпечувалась чіткість і якість 

нанесених позначок та зображень на протязі усього терміну їх використання. 

5.3 Транспортне маркування відповідає вимогам ГОСТ 14192 та технічним умовам. 

5.4 Транспортне маркування містить: 

- маніпуляційні знаки “Верх”, “Обережно крихке”; 

- основні, додаткові та інформаційні написи у відповідності із кресленнями 

виробника. 

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ 

НЕСПРАВНОСТЕЙ 

6.1 Технічне обслуговування приладу включає: 

- зміну настройок приладу пов’язаних із зміною типу електрода, часу 

вимірювань та очисткою бази результатів вимірювань; 

- градуювання; 

- перегляд результатів градуювання; 

- перевірку кабелів і з’єднань. 

6.2 Для переходу в режим настройок виконують дії згідно п. 1.6 

6.3 Можливі несправності та методи їх усунення 

6.3.1 Можливі несправності під час експлуатації приладу та методи їх усунення 
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приведені у табл. 4. 

 

7.1 Виробник гарантує безпеку експлуатації та відповідність 

характеристик якості приладу при дотриманні споживачем правил і умов 

транспортування, зберігання і експлуатації, наведених в експлуатаційній 

документації. 

7.2 Гарантійний термін експлуатації приладу становить 12 місяців від 

дня впровадження в експлуатацію. 

7.3 Гарантійний термін експлуатації електродів - згідно з паспортом на 

електроди

Таблиця 4 - Можливі несправності та методи їх усунення. 
Проявлення 

несправності 

Причина Методи усунення 

На Табло не 
з’являються будь-які 
символи, при 
натисканні на кнопки 
відсутній звуковий 
сигнал 

Відсутня напруга в 
електромережі 

Несправний блок живлення 
(батарейка) 

Замінити або 
відремонтувати 

Похибка вимірювань у 
буферних розчинах 
перевищує нормоване 
значення 

Тривалий час прилад не 
градуювався Значення 
крутизни електродної 
характеристики занижене 

Виконати градуювання 
приладу 

Замінити рН-електрод 

Покази ЕРС хаотичні Непідключений один або два 
електроди 
Відсутній проток електроліту 
у хлорсрібного електрода 

Несправний один з 
електродів 

Підключити електрод(и) 

Вимочити або 
прокип’ятити 
хлорсрібний електрод 

Методом заміщення 
виявити несправний 
електрод і замінити його 

Похибка вимірювань 
у гарячих пробах 
перевищує нормоване 
значення 

Координати ізопотенціальної 
точки “рНі” рН-електрода 
значно відрізняються від 
дійсного значення 
Непідключений датчик 
температури 

Визначити дійсні 
значення координат рН- 
електрода на 
відповідному 
обладнанні. 
Підключити датчик 
температури 

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
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(розшифрування підпису) 

(рік, місяць, число) 

* рН-метр рН-305 заводський № /3 0*f 

виготовлений і прийнятий у відповідності з обов’язковими вимогами 

актуалізованих державних стандартів, діючої технічної документації і визнаний 

придатним до експлуатації. 

Начальник ВТК 

(рік, місяць, число)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинна повірка виконана 

Державний повірник 

(особистий підпис) 

Місце печатки або відбитку 

повірочного тавра
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9.1 Рекламації організації - виробнику “рН-305”, подаються 

користувачем приладу у встановленому порядку. 

 

Додаток А 
(обов’язковий) 

9.2 Відомості про рекламації “рН-305” 
Дата 

рекламації 

Короткий зміст рекламації Дії, прийняті по рекламції 
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Додаток Б 
(обов’язковий) 

 

 

Таблиця А1 - залежність ЕРС від значень pH та температури стандартних 

буферних розчинів для електрода ЕСК-10601/7 з координатою ізопотенціальної 

точки рНі - 6,7; Еі =18 мВ ___________________________________________  
Температура, 

°С 

Е /pH, мВ/рН 

10 302,6/1,638 170,0/3,997 6,1/6,912 -129,8/9,329 

15 307,4/1,642 172,6/3,998 7,1/6,891 -129,3/9,275 

20 312,3/1,644 175,2/4,000 7,9/6,873 -129,0/9,225 

25 317,2/1,646 177,5/4,005 8,7/6,857 -128,8/9,179 

30 322,1/1,648 179,9/4,011 9,4/6,843 -128,8/9,138 

40 332,0/1,650 184,2/4,027 10,4/6,823 -129,1/9,066 

50 341,8/1,653 188,0/4,050 10,7/6,814 -130,2/9,009 

60 351,4/1,660 191,3/4,080 10,3/6,817 -131,8/8,965 

70 360,6/1,671 194,1/4,115 9,1/6,830 -134,1/8,932 

80 369,3/1,689 196,2/4,159 7,5/6,85 -137,0/8,91 

Таблиця Б1 - залежність опору датчика температури від   температури

 _______  ________  
Значення 

температури, 

°С 

0,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Значення опору, 

Ом 

1000,
0 

1038,4 1057,5 1076,6 1095,6 1114,6 

Значення 

температури, 

°С 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 100,0 

Значення опору, 

Ом 

1152,
3 

1189,8 1227,2 1264,3 1301,1 1374,2 
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