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Brennisteinsvetni (H2S ppm) og súrefni (O2 ppb) í dreifikerfi Orkuveitu Reykjavíkur 26. september 2003.
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Athugasemd: Nokkur frávik í mælingum. Nesjavellir að fara í gang og súrefnispúls að fara í gegnum kerfið. Sjá gagnaskrá til að fylgjast með mælingum
sem framkvæmdar voru. Komið í gott lag núna. Þá mælist súrefni út úr húsi í Fornhaga. Þetta síðastnefnda er mjög ótrúlegt miðað við yfirmagn að

brennisteinsvetni í vatninu og ætti súrefnið að eyðast áður en það kemur til neytenda. Verður kannað betur nú strax í dag. Varla ástæða til að missa svefn
yfir, hugsanlega jafnvel mæliskekkja.
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1. Inngangur

Í kjölfar tæringavandamála sem upp komu hjá litlum hluta viðskiptavina Hitaveitu Reykjavíkur kringum 1990, var
hafist handa við að undirbúa og byggja upp ítarlegt mælinganet til þess að fylgjast með magni brennisteinsvetnis
(H

2
S) og súrefnis (O

2
) í dreifikerfinu. Í dag eru reglulega (~10 daga fresti) tekin 25 sýni á níu stöðum á Reykjavíkur-

svæðinu og þau greind með tilliti til brennisteinsvetnis og súrefnis. Vinna þessi er nú hluti af lokaskoðun á gæðum
heita vatnsins í gæðakerfi Orkuveitu Reykjavíkur, og er nánar lýst í skjali VLH-020. Í framhaldi af mælingum
þessum eru tvö skjöl í mælaborði stjórnandans uppfærð (EBH-430 og EBH-431) og má sjá þau hér til hliðar í
smækkuðu formi.

Brennisteinsvetni (H
2
S) er náttúruleg gastegund sem fyrirfinnst víða á svæðum þar sem jarðhiti eða eldvirkni eru á

yfirborði. Brennisteinsvetni er eituð og illþefjandi gastegund, en almennt er styrkur hennar í andrúmslofti vel fyrir
neðan hættumörk. Á háhitasvæðinu við Nesjavelli er meðalstyrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti venjulega á
bilinu 0,1 til 0,3 ppm, en vitað er að á einstaka stöðum getur styrkurinn orðið meiri eða 1 - 5 ppm. Þá getur
brennisteinsvetni safnast fyrir í lægðum og myndað dauðapolla . Ekki þykir æskilegt að starfsmenn starfi við hærri
brennisteinsvetnisstyrk en 10 ppm, en fari styrkurinn yfir 300 ppm er þeim bráður bani búinn. Nefið er mjög næmt
fyrir brennisteinsvetni og nemur auðveldlega brennisteinsvetni niður í 0,01 ppm, en nefið mettast fljótt og er því
mjög óáreiðanlegt í að meta vaxandi styrk brennisteinsvetnis eða mjög há gildi. Starfsmenn OR ganga því með
nema sem mælir styrk brennisteinsvetnis og gefur viðvaranir ef styrkurinn nálgast hættumörk.

Í jarðhitavatni lághitasvæðanna er uppleyst brennisteinsvetni og er styrkur þess venjulega á bilinu 0 til 3ppm, oftast
þó undir 1 ppm. Við afgösun verður til þessi hveralykt sem íbúar landsins eru flestir hættir að taka eftir, en
erlendum gestum bregður við. Það stafar m.a. af því að brennisteinsvetni myndast einnig við rotnun lífrænna efna,
og gæti því fnykurinn bent til þess að vatnið standist ekki lágmarks gæðastaðla eða sé jafnvel blandað frárennslis-
vatni. Þetta er að sjálfsögðu ekki rétt, enda á uppleyst brennisteinsvetnisins í heitu vatni á Íslandi uppruna sinn að
rekja til kólnandi kvikuinnskota í skorpu jarðar. Við afgösum berst gasið í efri hluta skorpunar, þar sem það leysist
upp í heitum jarðhitavökvanum og berst með honum til yfirborðs.

Uppleyst súrefni (O2) finnst að öllu jöfnu ekki í jarðhitavatni en fyrirfinnst hins vegar í andrúmslofti og köldu grunn-
vatni, og er í seinna tilvikinu að mestu ættað frá yfirborðinu á formi regnvatns sem sígur niður í berggrunninn.
Komist súrefni í jarðhitavatnið, t.d með blöndun við súrefnismettað (11 ppm) grunnvatn í jarðhitageyminum sjálfum,
millirennsli í heimahúsum, við upptöku á súrefni úr andrúmslofti í miðlunartönkum, biluðum dælubúnaði eða
einhverri handvömm, er hætta á tæringu á stálleiðslum, bæði í dreifikerfi OR og í heimahúsum.

Brennisteinsvetni og súrefni eru bæði afar hvarfgjarnar gastegundir og geta ekki komið saman án þess að hvarfast
hvor við aðra, þar til önnur eða báðar eru uppurnar. Tilvist brennisteinsvetnis í jarðhitavatni er því nokkurs konar
öryggisventill sem getur, upp að vissu marki, fyrirbyggt algjörlega tæringu á stálleiðslum. Vegna eðli jarðhita-
vatnsins að innihalda brennisteinsvetni en ekkert uppleyst súrefni er dreifikerfi Orkuveitu Reykjavíkur og megnið af
innanhússkerfi notenda úr stálblöndum. Enda er lítil sem engin hætta á efnahvörfum (útfellingum eða tæringu) þar
sem brennisteinsvetni og stálblöndur koma við sögu, að minnsta kosti við þennan lága styrk brennisteinsvetnis sem
fyrirfinnst í jarðhitavatninu. Öðru máli gegnir um koparleiðslur. Kopar og brennisteinsvetni ganga greiðlega í
efnasamband og mynda koparsúlfíð. Koparsúlfíðið myndar svarta skán innan á leiðslur, sem losnar auðveldlega
þegar kröftuglega er opnað frá vatnsrennsli. Myndast síðan ný skán, og þannig koll af kolli, þar til leiðslan tærist í
sundur og vatnstjón hlýst af. Kopar eru því óæskilegur í allar heitavatnsleiðslur, þar sem vatnið sem um þær rennur
er náttúrulegt jarðhitavatn og inniheldur brennisteinsvetni.

Uppleyst súrefni er hins vegar þekktur tæringarmiðill á stáli og telst því óæskilegt að hafa það í dreifikerfi veitu-
stofnana. Þó er tæringarvirkni uppleysts súrefnis í kaldavatnsleiðslum nánast hverfandi þrátt fyrir að vatnið sé
mettað súrefni (11 ppm). Stafar það af lágu hitastigi vatnsins en hvarfahraði minnkar með lækkandi hitastigi.
Komist súrefni í hitaveituleiðslur, eykst hvarfahraðinn og tæring verður allsráðandi. Að öllu jöfnu eyðir brenni-
steinsvetni í jarðhitavatni öllu súrefni sem hugsanlega berst í dreifikerfi veitunnar. Komist hins vegar súrefni í miklu
magni eða síendurtekið í hitaveituleiðslur getur komið upp sú staða að brennisteinsvetnið dugi ekki til og að súrefnið
nái yfirhöndinni með tilheyrandi tæringu.

Tilgangur gæðaeftirlits á jarðhitavatni Orkuveitu Reykjavíkur er að tryggja að nægilega mikið yfirmagn af brenni-
steinsvetni sé í vatninu til að eyða öllu því súrefni sem kann að fyrirfinnast eða kann að berast í vatnið á leið sinni til
notanda.
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1: NaOH

2: Aceton

3: Hg-acetat4: Díthízón

6: Pípetta7: Plaststautar

8: Bíretta

9: Erlenmayer flöskur

10: Tafla

6: Pípetta 8: Bíretta

Bírettan tekur 2 ml.

Bírettan er fyllt þannig að enda
hennar e r s t ung ið o f an í H g-
acetatið og það sogað upp með að
snúa skaftinu rangsælis þar til
vökvinn er kominn upp fyrir tölu-
stafinn 0.

Síðan er bírettunni snúið við og
skaftinu snúið réttsælis til að reka
út allt loft. Þar næst er fyrsta at-
riðið endurtekið og bírettan endan-
lega fyllt.

Við títrun er skaftinu á bírettunni
snúið hægt réttsælis, og jafngildir
heill hringur 0,1 ml, en það eru
svörtu þverstrikin á bírettunni.
Ljósu langstrikin tákna 0,002 ml og
fimm langstrik eru því 0,01 ml.
Mesta nákvæmni er u.þ.b. 0,005
ml, en það jafngildir tveimur og
hálfu langstriki.

0,1 ml

0,01 ml

Pípettan tekur milli 0,25 ml og
5,20 ml eftir því hvernig hún er
stillt. Við notum hana alltaf við
5,00 ml, eins og sést á mynd-
inni.

Auðvelt er að breyta stillingunni
viljandi eða óviljandi. Það er
gert með að snúa endastautnum
réttsælis (lækka gildi) eða rang-
sælis (hækka gildi) í 0,05 ml
þrepum.

Nánar verður fjallað um notkun
pípettunnar á síðu 6.

Snúa
réttsælis

eða
rangsælis

0,005 ml

Snúa
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eða
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2. Greining á brennisteinsvetni (H2S) og súrefni (O2)

Hér á eftir fylgir lýsing á öllum þeim búnaði og þeirri aðferðafræði sem þarf til að efnagreina brennisteinsvetni með
títrun og uppleyst súrefni með litgreiningu í dreifikerfi OR. Hjá OR er reglulega mælt á þremur stöðum, þ.e.
Reykjavíkursvæðinu (RVK), Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar (HAB) og á Nesjavöllum (NES). Hjá RVK er
notast við tösku sem inniheldur öll þau tæki og tól nauðsynleg til mælinga á brennisteinsvetni og súrefni. Hjá HAB
eru fastar mælistöðvar með öllum búnaði, svo og hjá NES. Brennisteinsvetni og súrefni er einnig mælt við allar
reglubundnar og óreglubundnar sýnatökur, t.d. í árlegri lághitaborholusöfnun, á rannsóknarstofu, í dreifikerfinu og
jafnvel í heimahúsum, þegar svo ber undir. Undantekningalaust er þá notast við töskuna sem áður var minnst á.
Eftirfarandi lýsing miðast við búnað rannsóknarstofunnar, en búnaður hjá HAB og á Nesjavöllum er nauðalíkur og
aðferðafræðin nákvæmlega eins. Aðeins nokkur geymsluílát og tíðni mælinga eru frábrugin milli staða. Í
lýsingunni verður leitast við að tilgreina öll séreinkenni sem einkenna þessar greiningar hjá HAB og NES. Hjá RVK
er mælt óreglulega á viku til tveggja vikna fresti, hjá HAB er mælt annan hvern mánudag og á hverjum degi á
Nesjavöllum þegar vatnsframleiðsla er í gangi. Viðbótarmælingum er skotið inn eftir því sem ástæða þykir til.

3. Brennisteinsvetni: Tæki og tól (efni):

1: 5 N NaOH (natríum hýdroxíð) lausn
NaOH-lausnin er blönduð á rannsóknarstofu OR þannig að 200 g af föstu NaOH er leyst upp í einum lítra af afjónuðu
vatni. NaOH er fengið frá fyrirtækinu Merck í Darmstadt í Þýskalandi gegnum Lyfjadreifingu ehf. Afjónað vatn er
framleitt á rannsóknarstofu OR.

2: Acetón (CH3COCH3)
Acetón er fengið blandað og tilbúið frá fyrirtækinu Merck í Darmstadt í Þýskalandi gegnum Lyfjadreifingu ehf.

3: 0,001 M kvikasilfursacetat (Hg(CH3OO)2)
Hg-acetat er blandað á rannsóknarstofu OR, þannig að 0,3187 g af föstu Hg-acetati er leyst upp í einum lítra af afjónuðu
vatni. Hg-acetat er fengið frá fyrirtækinu Merck í Darmstadt í Þýskalandi gegnum Lyfjadreifingu ehf. Afjónað vatn er
framleitt á rannsóknarstofu OR.

4: Díthízón-litvísir (C13H12N4S)
Díthízón-litvísir er fengið frá fyrirtækinu Merck í Darmstadt í Þýskalandi gegnum Lyfjadreifingu ehf.

5: Sýni (hitaveituvatn)

6: 5 ml pípetta

7: plaststautar (3 stykki)

8: 2 ml bíretta

9: 100 ml Erlenmayer glerflöskur (2 stykki)

10: Tafla til að umreikna millilítra Hg-acetat yfir í ppm H2S.
Jafnan lítur þannig út: H2S (ppm) = (ml Hg-acetat x 34)/ml sýni

Viðvörun:

NaOH er sterkur basi (lútur) og ber að meðhöndla varlega. Komist hann á klæðnað, koma göt á fötin eftir dálítinn tíma. Komist
hann á skinn, fer að svíða eftir smá tíma og skinnið losnar frá líkamanum. Nota kalt vatn til að þrífa föt og skinn. Gott að nota
einnota hanska og vinnuklæðnað. Algengt að hvítar útfellingar falli út nálægt stút og loki íláts. Þetta er NaOH á föstu formi og
varast ber að snerta það berum höndum. Engin eituráhrif en mjög ætandi. Þekkist undir nafninu vítissódi.

Aceton er rokgjarnt uppleysiefni. Gufar hratt upp og hefur sterka lykt. Komist aceton á skinnið veldur það mikilli kælingu á
húðinni, þurrkar hana upp og skilur eftir ljósleita slikju. Mjög eldfimt. Varast reykingar og opinn eld.

Hg-acetat inniheldur kvikasilfur sem er þungmálmur. Langvarandi snerting getur valdið seinni tíma þungmálmaeitrun. Varast
ber því að fá vökvann á sig og þrífa sig almennt vel eftir notkun. Þess ber þó að geta að lausinin er mjög veik, og því er áhættan
hverfandi.

Díthízón er sterkt litarefni, sem vont er að fá á föt og hendur vegna litastyrks og almennra óhreininda.
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Títrað sýni
Endapunkti náð

Millilitur

ATH: Litur þessara lausna og breytingar á lit þeirra sést mun betur innandyra við
rafmagnsljós, heldur en utanhúss við dagsbirtu eða sólarljós.

1. Til að sjúga upp vökva
með pípettu, ber að þrýsta
stýripinna næstum alla leið
niður (að fyrstu mótstöðu).

2. Síðan er stýripinna sleppt
rólega og vökvinn sogast upp

í plaststautinn.

3. Til að tæma pípettu ber að
þrýsta stýripinna alla leið
niður (framhjá mótstöðu).

ATH: Ekki snúa eða velta pípettu, alltaf vinna með hana í svipaðri stöðu og sést á myndunum.

Samanburður á lit lausna við títrun brennisteinsvetnis (H2S)
með Hg-acetati og díthízón-litvísi.
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4. Títrun á brennisteinsvetni (H2S)

Athugasemd 1: Greina alltaf að minnsta kosti tvö sýni

Alltaf á að títra tvö sýni og ætíð á að vera gott samræmi á niðurstöðum, þ.e. innan við 5% skekkja. Ef það gengur
ekki eftir verður að greina þriðja sýnið til að skera úr um hvort hinna tveggja er nær sannleikanum.

Athugasemd 2: Hreinlæti og þrif

Vönduð og yfirveguð vinnubrögð eru farsæl þegar kemur að efnagreiningum. Mikil hætta er á því að lausnir geti
mengast þegar þær eru notaðar, og því ber að loka öllum flöskum eins fljótt og auðið er. Ennig skal geyma allar
lausnir og tæki milli mælinga í læstri, ljóslausri hyrslu. Þá skal alltaf nota sömu plaststauta með sömu lausnum, til
þess að draga úr hættu á mengun. Bírettuna skal alltaf tæma að lokinni títrun. Erlenmayer-flöskur skal einungis
skola með köldu kranavatni, aldrei nota sápur eða hreinsiefni. Óþarfi er að þrífa aðra hluti að innan , en allt í lagi
er að hreinsa hluti varlega að utan.

Athugasemd 3: Endurnýjun efna

Á Nesjavöllum (NES) fá menn áfyllingar á þriggja til fjögurra vikna fresti frá rannsóknarstofu á Bæjarhálsi. Ekki er
talið óhætt að geyma lausnir lengur á staðnum, vegna hættu á mengun enda er mikið um jarðhitagös í andrúmslofti.

Hjá HAB fá menn geymslulausnir til lengri tíma. Fræðilega séð gætu lausnir hjá þeim dugað í 3 til 6 mánuði, svo
lengi sem lausnirnar mengist ekki í meðhöndlun. Gerist það þarf umsvifalaust að skipta um lausnir.

1: Fylla bírettuna með 2 ml af Hg-acetati
Sérstaða HAB: HAB hefur tvær flöskur fyrir Hg-acetat. Geymslulausn sem aldrei er notuð beint við efnagreiningar og
vinnslulausn. Hella 3 - 6 ml af Hg-acetati úr flösku geymslulausn yfir í flösku vinnslulausn . Nota síðan bírettuna til að
draga upp 2 ml af Hg-acetati úr flösku vinnslulausn . Gert til að draga úr mengunarhættu, en Hg-acetat er mjög viðkvæmt
fyrir efnamengun og öðru áreiti.

2: Mæla 5 ml af NaOH með pípettu og setja í tvær erlenmayer-flöskur.
Nota viðeigandi plaststaut með pípettunni. Ekki þörf á mikilli nákvæmni.

3: Mæla 5 ml af acetoni með pípettu og blanda því út í erlenmayer-flöskurnar. Blanda vel saman.
Nota viðeigandi plaststaut með pípettunni. Ekki þörf á mikilli nákvæmni.

4: Mæla 10 ml af sýni (vatni) með pípettu og blanda því út í erlenmayer-flöskurnar. Blanda vel saman.
Nota viðeigandi plaststaut með pípettunni. Þarf að vera nákvæmt.

5: Setja korn af díthízon út í báðar erlenmayer-flöskurnar. Blanda vel saman. Lausnirnar verða
ljósgular.

6: Títra með Hg-acetat fylltri bírettu þar til lausnin breytir um lit úr ljósgulu í fjólublátt eða rauðleitt.
Nauðsynlegt er að blanda lausnunum vel saman á meðan títrun stendur. Endapunkti er náð þegar lausnin missir gula lit
sinn og byrjar að roðna. Ber þá að lesa af bírettunni og skrá töluna. Bæta svo við dropa af Hg-acetati til að fullvissa sig um
að endapunkti sé náð. Ef svo er verður lausnin fjólublá (sjá mynd á síðu 6).

7: Lesa styrkinn úr töflu, skrá niðurstöðuna og ganga frá búnaði.
Gangið frá búnaði og munið að tæma bírettuna.

Sérstaða NES: Skrá niðurstöður í sérstaka möppu sem geymd er á Nesjavöllum. Þar sem starfsmenn á Nesjavöllum stýra sjálfir
magni brennisteinsvetnis í framleiðslunni, geta mæld gildi verið næstum hvað sem er, en að öllu jöfnu er það á bilinu 0,100 til
0,190 ml Hg-acetat.

Sérstaða HAB: Senda mæliniðurstöður til rannsóknadeildar. Í Borgarnesi má búast við mæld gildi á bilinu 0,375 til 0,550 ml
Hg-acetat, en nokkru minna eða um 0,300 til 0,450 ml Hg-acetat á Akranesi.
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16

20

Samanburðarglerstautar
(0 - 20 ppb)

Samanburðarglerstautar
(0 - 100 ppb)

Samanburðarglerstautar
(0 - 1000 ppb)

0 - 20 ppb súrefnisglerstautar (R-7511)

Samanburðarhólkur K-7511
(0 - 20 ppb)

0 - 100 ppb súrefnisglerstautar (R-7540)

Samanburðarhólkur K-7599
(0 - 100 ppb)

0 - 1000 ppb
súrefnisglerstautar

(R-7501)

Samanburðarglerstautar
K-7501

(0 - 1000 ppb)

0 - 20 ppb súrefniskassi (ULR CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7511 og R-7511)

0 - 100 ppb súrefniskassi (CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7599 og R7540)

0 - 1000 ppb súrefniskassi (CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7501 og R-7501)
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5. Súrefni: Tæki og tól

1: 0 - 20 ppb súrefniskassi (ULR CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7511 og R-7511)

2: 0 - 100 ppb súrefniskassi (CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7599 og R-7540)

3: 0 - 1000 ppb súrefniskassi (CHEMets Kit Dissolved Oxygen K-7501 og R-7501)

4: Sýni (vatn)

Sérstaða Allir: Mismunandi er eftir stöðum hvaða gerðir súrefniskassa eru á hverjum stað.
Ræðst það m.a. af reynslu starfsmanna og þeim súrefnisgildum sem þeir mæla venjulega.

Myndir af súrefniskössunum eru hér til hliðar.

6. Greining á súrefni með litgreiningu

1: 0 - 20 ppb súrefnisglerstautur er brotinn í vatnsrásinni þannig að sýnið sogast inn í glerstautinn,
án þess þó að draga með sér andrúmsloft.

2: Fingri er haldið fyrir brotið og stautnum velt tvisvar til þrisvar sinnum og svo stungið í samanburðar-
hólkinn.

3. Bera samanburðarhólkinn upp að góðu ljósi og meta lit glerstautsins miðað við aðra glerstauta í hólkinum,
sem hafa þekktan súrefnisstyrk.

4: Skrá niðurstöðuna.

Sérstaða HAB: Senda niðurstöður á rannsóknardeild við Bæjarháls.

5: Við venjulegar aðstæður ætti súrefnið að vera 0 og frekari mælingar óþarfar. Mælist hins vegar súrefni, er
trúlega um mengun að ræða. Er þá mælt að nýju þar til mælingamaður er fullviss um að mælingin sé rétt.
Mælist uppleyst súrefni í vatninu ber að hafa samband við rannsóknardeild.

6: Ef styrkur súrefnis er hærri en 20 ppb, mettast súrefnisstauturinn. Þarf þá að nota 0 - 100 ppb súrefnisstauta
og bera lit sýnisins saman við glerstauta sem fylgja kassanum. Sé styrkur súrefnis hærri en 100 ppb, þarf að
nota 0 - 1000 ppb glerstauta við mælingar.

0 - 20 ppb
súrefniskassi

0 - 100 ppb
súrefniskassi

0 - 1000 ppb
súrefniskassi

Tækjabúnaður til súrefnismælinga
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Búffer pH 7

Eutech pH200
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7. Sýrustigsmælar á Nesjavöllum.

Á Nesjavöllum er fylgst með sýrustigi (pH) framleiðsluvatnins áður en því er dælt út úr húsi á Nesjavöllum. Notast
er við tvo sýrustigsmæla, einn færanlegan 744 pH meter frá Metrohm, og annan beintengdan kerfiráði (Eutech
pH200).

Sá sýrustigsmælir sem tengdur er kerfiráði er ætíð í vatnsrásinni og mælir því stöðugt (sjá myndir hér til vinstri).

Sýrustigsmælirinn frá Metrohm er venjulega geymdur í KCl-lausn inni á rannsóknastofu, og er staðlaður hvert skipti
þegar hann er notaður (sjá síðu 12). Fylgjast þarf einnig með að KCl-lausn sé í innra byrði elektróðunnar, og að hún
sé hrein og tær. Varast ber þó að skrúbba elektróður almennt.

Sýrustigsmælar er staðlaðir með stöðluðum lausnum frá Merck í Darmstadt, Þýskalandi. Lausnirnar koma
forblandaðar. Þær lausnir sem notaðar eru hafa sýrustig eða pH 4,00 ± 0,02, 7,00 ± 0,02 og 10,00 ± 0,05.

8. Stöðlun á kerfiráðssýrustigsmæli á Nesjavöllum.

Sýrustigsmælirinn (Eutech pH200) er kvarðaður vikulega:

a. Með því að skola skaut með afjónuðu vatni.

b. Hrista umfram vatn af skauti og stinga í pH 7 buffer og hræra örlítið.

c. Ýta á cal á skynjara og bíða eftir að Ready stendur á skjánum, ýta þá á enter.

d. Skola skaut í afjónuðu vatni, hrista og stinga buffer í pH 10 buffer og hræra örlítið.

e. Bíða eftir að Ready stendur á skjánum, ýta á enter

f. Skrá niður gildi á slope og offset og ýta á enter.

Starfsmenn rannsóknadeildar yfirfara kvörðun mælisins á fjögurra mánaða fresti.
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9. Stöðlun á 744 Metrohm pH-mæli á
Nesjavöllum.

1: Halda inni [pH Cal] þegar tækir er ræst
[ON/OFF].

2: Þrýsta á [pH Cal] þar til SP kemur á skjáinn.

3: Velja [ENTER].

4: Setja elektróðu í búffer pH 7 og þrýsta á [pH
Cal].

5: Tækið mælir nú hita lausnarinnar (tekur smá
tíma) og biður um pH gildi. Ef tækið birtir pH
7 er þrýst á [ENTER], annars eru pílutakkar
notaðir til að stilla á pH 7, áður en þrýst er á
[Enter].

6: Tækið biður um búffer 2.

7: Setja elektróðu í búffer pH 10 og þrýsta á [pH
Cal].

8: Tækið mælir nú hita lausnarinnar (tekur smá
tíma) og biður um pH gildi. Ef tækið birtir pH
10 er þrýst á [ENTER], annars eru pílutakkar
notaðir til að stilla á pH 10, áður en þrýst er á
[Enter].

9: Tækið birtir nú ýmsar upplýsingar en er svo
fljótlega tilbúið til mælinga.

10: Mæla búffer pH 4. Mælir staðlaður milli pH 7
og pH 10, en ætti að gefa gildi á bilinu pH 3,9
og pH 4,1.

11: Gangi það ekki eftir, ber að endurtaka lið 1 til
10, þar til mælingamaður er fullviss um að
stöðlunin hafi heppnast.

12: Mæla sýni.

pH CAL

ENTER

ON/OFF

Búffer pH 4 Búffer pH 7 Búffer pH 10

Sýrustig vatnsins mælt

744 Metrohm pH-mælir

Sýrustig vatnsins mælt

Elektróða stöðluð


