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Użycie właściwego czujnika pH i zasad dobrej praktyki pomiarowej to czynniki kluczowe dla uzyskania niez-
miennej jakości podłoża i spełnienia wymogów prawnych. Do testów pH USP 41 <1117> zaleca stosowanie 
płaskiej sondy. Odczyn pH każdej wyprodukowanej partii podłoża jest potwierdzany po schłodzeniu do 
temperatury pokojowej (20-25°C). Podłoża zakupione w stanie zmrożonym muszą przed pomiarem uzyskać 
temperaturę pokojową. Odczyn pH podłoża powinien się mieścić w zakresie ± 0,2 wartości wskazanej 
przez producenta, chyba że zwalidowana metoda dopuszcza szerszy zakres.

Pomiary pH na płytkach agarowych
Czujnikiem InLab® Surface Pro-ISM

W tej nocie aplikacyjnej wyjaśniamy, dlaczego czujnik InLab Surface Pro-ISM firmy METTLER TOLEDO jest 
idealnym rozwiązaniem do pomiaru pH na płytkach agarowych. USP 41 <1117> rekomenduje użycie pH 
jako parametru testowego w kontroli  jakości podłoży hodowlanych, takich jak płytki  agarowe. Jednak 
ich stała żelowa konsystencja i  zawartość białka utrudniają dokładny i  niezawodny pomiar pH kon-
wencjonalnym czujnikiem. Przedstawiamy również praktyczne wskazówki, jak uzyskiwać dokładne wyn-
iki i wydłużyć żywotność czujników.



No. Wyzwanie Rozwiązanie Opis

1 Pomiar pH na małych powierzchniach 
ciał stałych 

Płaska membrana pH Złącze styka się z próbką, co jest niezbędne do wykonania pomiaru. 

2 Niestabilny potencjał styku cieczy Szklana membrana LoT Szklana membrana o niskiej rezystancji sprawia, że czujnik jest bardzo czuły 
na pH. 

3 Dłuższy czas reakcji  Otwarte pierścieniowe złącze 
ceramiczne 

Zapewnia stosunkowo szybki wypływ elektrolitu, zmniejszając opóźnienie 
pomiaru. 

4 Trzon czujnika podatny na uszkodzenie Wytrzymały trzon 
z polisulfonu 

Zapewnia lepszą odporność chemiczną i mechaniczną. Uła-twia obsługę 
czujnika, zwiększając jego trwałość. 

5 Ługowanie jonów srebra z elementu refer-
encyjnego (drut Ag) powoduje: 
1. Niestabilne odczyty 
2.  Wytrącanie się osadu pomiędzy Ag 

a białkami i siarczkami (z substancji 
odżywczych) zanieczyszcza złącza. 
To skutkuje zmniejszeniem wypływu 
elektrolitu referencyjnego, prowadząc 
do wahania odczytów. 

System referencyjny 
ARGENTHAL™

Wkład z granulatem AgCl dostarcza jony srebra do reakcji chemic-
znej zachodzącej na przewodniku. Pułapka jonów srebra zapobiega 
przedostawaniu się jonów Ag+ do roztworu elektrolitu, zapobiegając w ten 
sposób wytrącaniu i zanieczyszczeniu złącza. Dzięki temu odczyty są sta-
bilne w porównaniu z konwencjonalnym czujnikiem wyposażonym w system 
referencyjny Ag/AgCl. 

6 Niespójnych wyników spowodowanych 
zmianami temperatur 

Wbudowany czujnik tempera-
tury (oraz funkcja ATC pH-me-
trów METTLER TOLEDO) 

Wartość odczynu pH zależy od temperatury. Wbudowany czujnik temper-
atury rejestruje temperaturę próbki. Podczas kalibracji wartość pH kompen-
suje wpływ temperatury, aby zapewnić dokładniejsze nachylenie. 

7 Bezpieczna i łatwa obsługa danych ISM® (technologia 
zarządzania inteligent-
nymi czujnikami pomiar-
owymi) 

Czujnik monitoruje ważne informacje, takie jak najnowsze dane kalibracyjne, 
maksymalna temperatura ekspozycji czujnika oraz dane czujnika, zapewniając 
maksymalną identyfikowalność i bezpieczeństwo danych. Pomaga również 
w automatycznym rozpoznawaniu czujnika po podłączeniu go do miernika. 

Tabela 1. Cechy i zalety InLab Surface Pro-ISM.
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Najbardziej odpowiedni czujnik: InLab Surface Pro-ISM

Rysunek 1: InLab Surface Pro-ISM, infografika.

Technologia zarządzania 
inteligentnymi czujnikami pomiarowymi

Wytrzymały trzon z polisulfonu

Wkład Ag/AgCl (Argenthal)

Wełna szklana

Pułapka jonów srebra

Ag+ wolny elektrolit referencyjny

Płaska szklana membrana pH (LoT)

Otwarte pierścieniowe złącze ceramiczne
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A. Kalibracja 
•  System należy regularnie kalibrować przy użyciu 

buforów MT, przynajmniej raz dziennie. 
•  Kalibrację należy zweryfikować, mierząc bufor pH 

o znanej wartości pH pomiędzy kalibracjami. 
•  Kalibracja zakresu wartości pH próbki wymaga 

użycia przynajmniej dwóch buforów pH, np. 
jeśli oczekiwane pH próbki ma wynosić 5,5, do 
kalibracji należy użyć buforów pH 4,01 i 7,00. 

•  Nachylenie 95-105% i przesunięcie o 0 mV ± 30 
mV zapewniają dobry stan elektrody, a tym samym 
wiarygodne pomiary. 

•  Zawsze używać świeżych buforów pH wysokiej 
jakości i nigdy nie używać ich ponownie. 

•  Aby uzyskać dokładne wyniki, bufory pH i roztwory 
próbek muszą mieć taką samą temperaturę. 

B. Pomiar
•  Przygotować płytki agarowe zgodnie z odpowied-

nim protokołem i sprawdzić pH po sterylizacji, 
ponieważ wartość pH może ulec zmianie. W przy-
padku podłoży kupionych na rynku nie jest to 
obowiązkowe. 

•  Delikatnie umieścić końcówkę czujnika InLab 
Surface Pro-ISM na powierzchni podłoża agaro-
wego. Zarejestrować wartość pH za pomocą auto-
matycznego punktu końcowego. 

•  Wykonać pomiary próbek w trzech powtórzeniach 
w wymaganej temperaturze. 

•  Po każdym pomiarze dokładnie oczyścić czujnik 
pH wodą dejonizowaną. W razie potrzeby użyć 
łagodnej wody z mydłem lub etanolu. W takim 
przypadku spłukać ponownie wodą dejonizowaną 
w celu usunięcia śladów rozpuszczalnika. 

•  Nie pocierać powierzchni czujnika; zawsze osuszać 
papierową chusteczką, aby usunąć nadmiar wody. 

•  Nie wolno narażać czujnika na działanie agresyw-
nych kwasowych lub zasadowych środków chemicz-
nych. Zakres pH określony dla czujnika InLab Surface 
Pro-ISM wynosi 1-11 jednostek, dlatego obejmuje 
wymagania dotyczące pH podłoży agarowych. 

C.  Przechowywanie 
•  Okresowo konserwować czujnik w roztworze 

0,01 M HCl w zależności od jego działania. 
Częstotliwość kondycjonowania zależy od liczby 
próbek analizowanych dziennie oraz od wieku czuj-
nika. Stare czujniki wymagają częstszego kondycjo-
nowania w porównaniu z nowymi. 

•  Po zakończeniu kondycjonowania ponownie skali-
brować czujnik. 

D. Przechowywanie 
•  Pomiędzy pomiarami i w nocy czujnik należy prze-

chowywać w nasadce nawilżającej wypełnionej 
roztworem do przechowywania InLab. 

•  Czujnika nie wolno przechowywać w stanie 
suchym ani w wodzie destylowanej, ponieważ ma 
to wpływ na szklaną membranę czułą na pH, co 
skraca jej żywotność. 

Rysunek 3: Pomiar czujnikiem InLab Surface Pro-ISM na płytce 
agarowej z dekstrozą ziemniaczaną.

Wyniki i dyskusja

Czujnikiem pH InLab Surface Pro-ISM zmierzono trzy 
różne typy płytek agarowych, stosując zasady dobrej 
praktyki opisane w poprzednim rozdziale.

Tabela 2: Wartości pH na płytkach agarowych zmierzone 
czujnikiem InLab Surface Pro-ISM.

Próbka 
Wartość pH Odchylenie 

standardowe 
Średni czas 

(s) Spodzie-
wana Uzyskana 

Charakter prób-
ki stałej 

7.3 7.22 0.03 22

Płytka agarowa 
z dekstrozą 
ziemniaczaną 

5.6 5.55 0.03 45

Płytka agarowa 
R2A 

7.20 7.20 0.04 33

Zastosowany system pomiarowy dał powta-
rzalne wyniki zgodne z oczekiwanymi warto-
ściami i dopuszczalnym czasem reakcji. Dla mie-
rzonych próbek płytek agarowych zaobserwowano 
odchylenie standardowe mniejsze niż 0,05 pH 
i średni czas reakcji krótszy niż 60 sekund.

Dobre praktyki pomiarowe zapewniają spójne wyniki wysokiej jakości
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For more information
www.mt.com/pH

Wniosek 

Specjalistyczny czujnik InLab Surface Pro-ISM to 
doskonały wybór do pomiaru pH na płytkach agaro-
wych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach 
i przepisach. Wdrożenie zasad najlepszej prak-
tyki w zakresie kalibracji i pomiarów wraz z odpo-
wiednią konserwacją czujników zapewnia lepsze 
wyniki przez cały okres eksploatacji czujnika.
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Więcej informacji od METTLER TOLEDO 
• Filmy na YouTube dotyczące obsługi elektrod:  

 www.mt.com/pHLab_ElectrodeHandlingVideos

•  Kompleksowa oferta pH-metrów, elektrod, roztwo-
rów i akcesoriów:  
 www.mt.com/pH

• Opracowanie techniczne o USP <791>:  
 www.mt.com/pHLab_USP791

• Nota aplikacyjna „pH w małej próbce”:  
 www.mt.com/pHLab_SmallSamples
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Program e-learningowy
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