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Basics of… pH 

Wat is een ‘pH’ meting? 
 

 

• pH  = zuurgraad van een vloeistof  

 

 

• pH  = potentia Hydrogenii / pondus Hydrogenii 
  
 mV potentiaal in een pH-meetelektrode opgewekt door waterstof ionen (H+) ten 
 opzichte van een stabiele referentiespanning(/elektrode) 

 

 

 

 



Basics of… pH 

De pH van alledaagse producten  
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HCl (zoutzuur) 

Coca Cola  2,5 
Fanta 3,0 

Appelsap 3,5 
Bier 4,1 - 4,6 

Boter 4,8 - 4,9 Huid 4,8 - 5,8 

Melk 6,7 - 7,1 Menselijk bloed 7,414 
Eiwitten 7,6 - 8,0 

Zeep 

Zepen 11-12  

NaOH (1 mol/l) 14  
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pH meting: extreem hoge gevoeligheid & meetbereik 
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1 liter ultrapuur water = evenveel H+ 

als OH- = dus pH-neutraal!  

pH = -log H
+
 

Voorbeeld 1: 
pH = -log [0,01]  
pH = 2,00 

Voorbeeld 2: 
pH = -log (0,000000000001]   
pH = 12,00 

H2O ⇆ H
+
+ OH

-
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Om een idee te krijgen van dit extreem grote meetbereik 

• Meetbereik pH 0…14 komt overeen met gewicht-bereik van: 

• 1 mg … 100 biljoen mg 

 

1 zandkorrel …  174 stuks maximaal beladen Airbus A380  
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Hoeveelheid zuur/base nodig voor pH neutralisatie 
 

•Van pH 12 naar pH 7 -> 1 liter HCl nodig 

 

•Maar… Daarna van pH 7 naar pH 4 -> slechts 10 ml 
HCl nodig!) 
 

 

Hierdoor is een veel gehoorde ‘klacht’ bij pH neutralisatie in 
een tank:  
‘eerst komt er helemaal geen reactie en vervolgens schiet de 
pH regeling door’ 
 

 

 

Let op: dit voorbeeld is niet geschikt om pH regelingen op te ontwerpen, maar alleen 
om de log.schaal een praktisch handvat te geven 
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Hoe wordt pH gemeten? 
• Lakmoespapier 

 
 

 

 

 

• Potentiometrische meting 

• glas pH elektrode  ca. 85 % van alle pH elektroden 

• IsFET pH elektrode  ca. 10 % 

• Pfaudler pH elektrode  ca. 5 % 

 

 

 

Voordeel: erg goedkoop in aanschaf. 
 
Nadeel: lastig om productieprocessen op te sturen… 



Meetprincipe pH sensor: 2 elektroden + temp.sensor 
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pH elektrode 
 

mV potentiaal 
afhankelijk van pH 
waarde 
 

Omvorming naar pH 

pH glasbol 

3 mol/l  

KCl 

3 mol/l KCl 

Diafragma (open, PTFE, keramisch, 
sleuf, …) 

Referentie 
elektrode 

 
mV potentiaal 

(onafhankelijk van 
pH waarde) 

 

Temp.comp. 



Welke ‘magie’ gebeurt er bij die glasbol?!? 
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Als „buiten“ pH  = „binnen“ pH        = geen potentiaal verschil = 0 mV = pH 7 

 
Buiten meer H+-ionen in sensor       = positief mV potentiaal tov ref. elektrode = 
pH <7 
(en andersom) 

+ - 

Interne 
 buffer 

Gel laagje: 
0.0001 mm 

Dikte glasbol:  
0.2-0.5 mm 

pH 7 
- 
- 

- 

Basische 
oplossing 
pH > 7 

H+ 

+ 
+ 
+ 

Zure 
oplossing 
pH < 7 

H+ 
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Opbouw pH elektrode: tegenwoordig 

mV=p
H 

Digitaal signaal  
over standaard kabel 

1. De pH elektrode meet een potentiaal (in mV) 

2. ten opzicht van een (hopelijk…)  stabiele referentie elektrode 

3. temperatuur gecompenseerd 

4. alle signalen worden in sensor omgezet naar digitaal signaal 

5. en vervolgens inductief via connector naar meetversterker gestuurd 
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Temperatuur invloed op de pH meting 

• Zelfs pH buffer 7 heeft temp. invloed! 

 

• Idem voor pH buffer 4 

• Foute gedachtengang: ‘een pH sensor heeft een temp., dus 

temp.compensatie vindt automatisch plaats’ 

Wat is de invloed van 

temperatuurverandering  

van het proces op de pH 

waarde van uw medium? 

De oplossing: maak  eigen 

mediumcompensatie tabel 
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Nauwkeurigheid van pH meting 
 

3 grote oorzaken voor de totale fout van de meting 

 

1. de sensor 

2. kalibratie 

3. proces 
 

Hoe berekenen we de totale fout?  

RootMeanSquare methode (wortel uit som der kwadraten) 
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Totale fout pH meting 
• Toepassing: lage geleidbaarheid, 40°C, flow + druk aanwezig, PTFE diafragma 

Voorzichtige conclusie:  fout van een schone & gekalibreerde pH sensor in dit 
proces is 0,12 pH deel.   Maar nu de vraag: hoe is dit te controleren? 

pH  
NERD alert! 
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Gaat het bij een pH meting om nauwkeurigheid of herhaalbaarheid (precision)? 

Voorkeur 1! 
 
 
 
 
 
 

Voorkeur 2! 
 
 
 
 
 
 

Courtesy: www.hitachi-hightech.com 
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Hoe meetafwijkingen voorkomen en corrigeren? 

•Regelmatige reiniging 
• Reiniging met correct interval = een betrouwbare meting 

• Interval is afhankelijk van het  toepassing 

•Periodieke kalibratie 
• Afhankelijk van proces & gewenste nauwkeurigheid… 

• Frequentie: proefondervindelijk vaststellen per applicatie 

• Methode: Buffer pH 4 en pH 7 
 

Welk reinigingsmiddel? 
 

De vuistregel is wanneer proces onder de pH 7,00 zit, er gereinigd 

moet worden met een product boven pH7 en vice versa 
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99% vd kalibraties met pH buffer 4 en 7 

4   7                        pH   

+ mV 

Nulpunt   
  

Steilheid   

-  mV 
Kalibreren vs. justeren.  
Kalibreren = vergelijken van meetwaarde sensor met standaard buffers.  
Justeren = meetwaarde sensor aanpassen zodat de sensor hetzelfde aanwijst als de buffers 

Methode kalibratie: 
• Meet mV signaal bij pH7 
• Meet mV signaal bij pH4 
 
• Slope / Steilheid berekening ->  

(mV pH4 – mV pH7) / (7-4) = ca. 58 mV 
 
• Zero-point / Nulpunt berekening ->  

doordat steilheid bekend is, is het  
ook bekend waar de lijn door de 
0 mV lijn gaat = ca. pH 7,0 
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Digitale pH sensoren: reiniging + kalibratie in lab/werkplaats! 
Reiniging / Kalibratie in lab Reiniging / Kalibratie in fabriek: 
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Praktijk voorbeelden 
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5  Take aways 

 Cola is slecht voor je tanden doordat het zuur je glazuur aantast 

Logaritmische schaal (factor 10 concentratie wijziging per pH deel) 

Automatische inline reiniging zorgt voor langer onderhoudsinterval 

 
Kalibratie in lab/werkplaats bespaart geld en zorgt voor minder stilstand 

 

 

pH  
NERD alert! 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Vragen? 
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