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CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
ĐỘ LẶP VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC
PHƯƠNG PHÁP
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1. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
• Hóa chất chứa chất chuẩn có thể gây nguy hại nếu không sử dụng đúng cách.
• Đọc bảng an toàn hóa chất (SDS) trước khi sử dụng.
•Trang bị bảo hộ: Bảo vệ mắt và mặc quần áo phù hợp khi được yêu cầu và thực hiện cẩn

thận theo hướng dẫn.
• Sự cố tràn thuốc thử: Nếu xảy ra sự cố tràn thuốc thử, hãy lau sạch ngay lập tức và rửa sạch với
nhiều nước. Nếu thuốc thử tiếp xúc với da, rửa kỹ vùng bị tiếp xúc bằng nước. Tránh hít phải hơi
thoát ra.
• Xử lý chất thải: Để xử lý đúng bộ thuốc thử và mẫu đã phản ứng, liên hệ với cơ sở xử lý chất thải
để được cấp phép.

2. ĐỘ LẶP VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC
Độ lặp là kết quả các phép đo lặp lại với nhau.
Độ lặp thường được biểu thị bằng độ lệch chuẩn
(SD).
Độ chính xác được định nghĩa là sự gần của kết
quả thử nghiệm với giá trị thực.
Mặc dù độ lặp cho thấy độ chính xác cao, nhưng
độ lặp có thể không chính xác. Hình bên cạnh
giải thích các định nghĩa này.
Đối với mỗi phương pháp, độ chính xác được thể
hiện trong phần đo có liên quan.

3. PHƯƠNG PHÁP
3.1. METHOD SELECTION (LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP)
Để chạy một phép phân tích, một phương pháp cần phải được tải lên. Các tùy chọn sau đây có sẵn
trong menu phương pháp : FACTORY METHOD (Phương pháp nhà máy), USER METHOD (Phương pháp
người dùng), FAVORITE METHOD (Phương pháp ưa thích) và CREATE NEW (Tạo mới).
Sử dụng phím

hoặc

để chọn FACTORY METHOD.

Bấm phím

để vào menu FACTORY METHOD.

Bấm phím

để quay lại màn hình chính.

bên trái của màn hình. Sử dụng phím

hoặc

để cuộn qua các phương pháp.

Để xem các phương pháp bằng ID, nhấn phím VIEW.
Nhấn phím CFM để chạy phương pháp đã chọn.

PHƯƠNG PHÁP

Thiết bị này lưu trữ lên đến 150 FACTORY METHOD. Số lượng phương pháp sẽ được hiển thị ở phía dưới

Để xem thông tin của phương pháp đã chọn hoặc đánh dấu là phương pháp ưa thích (nếu được bật)
bấm phím
Sử dụng phím

.
hoặc

để xem các tùy chọn sẵn có.

Để xem thông tin mục đã chọn bấm phím CFM, màn hình sẽ hiển thị "ordering Info".

Để thêm một phương pháp vào danh sách yêu thích bấm phím CFM khi "Set Favorite" được hiển thị.
Nếu phương pháp đã được đánh dấu là mục ưa thích thì "Clear Favorite" sẽ được hiển thị trên màn
hình.

Nhấm phím

để quay trở lại danh sách các phương pháp.
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SỰ THU THẬP, ĐO MẪU VÀ THUỐC THỬ

4. SỰ THU THẬP, ĐO MẪU VÀ THUỐC THỬ
4.1. SỬ DỤNG PIPET TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH THỂ TÍCH ĐÚNG CÁCH
Để thêm chính xác lượng mẫu hoặc thuốc thử vào cuvet hoặc lọ vial nên sử dụng pipiet tự động cố
định thể tích hoặc pipet loại A. Hanna cung cấp một số loại pipet tự động cố định thế tích như sau:
Mã

Thể tích

HI731339

100µL

HI731340

200µL

HI731341

1000µL

HI731342

2000µL

Hướng dẫn sử dụng đúng cách pipet tự động cố định thể tích:
(a) Gắn đầu pipet vào. Nhấn nút xuống điểm dừng thứ nhất
(b)Nhúng đầu pipet vào chất lỏng khoảng 2-3 mm.
(c) Từ từ để nút di chuyển trở lại vị trí ban đầu, đợi 2 giây.
(d) Lấy pipet ra khỏi chất lỏng.
(e) Để thêm chất lỏng vào dụng cụ chứa, đặt đầu pipet vào thành trong của dụng cụ chứa.
(f)Từ từ nhấn nút xuống điểm dừng thứ nhất
(g)Chờ cho đến khi chất lỏng được cho hết vào dụng cụ chứa.
(h)Nhấn nút xuống điểm dừng thứ hai, điều này sẽ giúp tất cả chất lỏng còn lại trong pipet được
bơm hết vào dụng cụ chứa.
4.2. SỬ DỤNG ỐNG TIÊM ĐÚNG CÁCH
(a) Đẩy pít tông hoàn toàn vào ống tiêm và đưa đầu vào dung dịch.
(b) Kéo pít tông lên cho đến khi cạnh dưới của con dấu chính xác
trên vạch cho thể tích mong muốn.
(c) Lấy ống tiêm ra và làm sạch bên ngoài đầu ống tiêm, hãy chắc
chắn rằng không có giọt chất lỏng nào trên đầu ống tiêm.
(d) Sau đó, giữ ống tiêm ở vị trí thẳng đứng phía trên cuvet, đẩy pít
tông xuống, thể tích mong muốn đã được thêm vào cuvet.
4.3.SỬ DỤNG ỐNG NHỎ GIỌT ĐÚNG CÁCH
(a) Gõ nhẹ chai nhỏ giọt lên bàn vài lần và dùng vải lau sạch bên
ngoài
		 (b) Luôn luôn đặt chai nhỏ giọt thẳng đứng trong lúc thêm thuốc thử
vào mẫu.
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4.4. CÁCH SỬ DỤNG THUỐC THỬ GÓI DẠNG BỘT ĐÚNG CÁCH
(a) Dùng kéo cắt miệng gói thuốc thử
(b) Đẩy lề gói thuốc thử vào để tạo dạng ống máng ở miệng gói.
(c) Đổ hết thuốc thử trong gói ra ngoài.

Kỹ thuật trộn đúng cách rất quan trọng đối với độ lặp của kết quả đo. Kỹ thuật trộn cho từng phương
pháp được liệt kê trong phần quy trình đo.
(a) Đảo ngược cuvet một vài lần hoặc trong một thời gian xác định: giữ cuvet ở vị trí thẳng đứng. Lật
ngược cuvet và đợi cho tất cả dung dịch chảy đến đầu nắp, sau đó đưa cuvet về vị trí thẳng đứng và
chờ cho tất cả dung dịch chảy xuống đáy cuvet. Tốc độ chính xác cho kỹ thuật trộn này là 10-15 lần
đảo ngược hoàn toàn trong 30 giây.
Kỹ thuật trộn này gọi là "đảo ngược Cuvet" theo hình bên dưới:

CHUẨN BỊ CUVET

5. CHUẨN BỊ CUVET

(b) Lắc cuvet, di chuyển cuvet lên xuốn có thể nhẹ hoặc mạnh. Phương pháp pha trộn này được biểu
thị bằng cách lắc nhẹ nhàng hoặc lắc mạnh theo hình bên dưới:

Lắc nhẹ

Lắc mạnh

- Để tránh làm thuốc thử rơi vãi và để kết quả đo chính xác hơn, nên dùng nút khóa bằng nhựa trong
HPDE cho cuvet
và sau đó mới gắn nắp đen.
- Khi lắc cuvet có thể tạo bong bóng khí trong mẫu cho kết quả cao hơn thực tế, nên
lắc nhẹ để loại bỏ bọt khí.
- Đừng để mẫu phản ứng chờ quá lâu sau khi bỏ thuốc thử, điều này có thể làm kết
quả bị sai.
- Khi cần lấy nhiều kết quả trong một hàng, nên lấy giá trị zero mới cho mỗi mẫu và
dùng cùng cuvet để đo và zero.
- Sau khi lấy kết quả đo, cần phải đổ bỏ mẫu ngay nếu không cuvet thủy tinh sẽ bị
nhuộm màu.
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CUVETTE ADAPTERS

- Tất cả thời gian phản ứng trong hướng dẫn này ở 25oC (77°F). Theo quy luật
chung, thời gian phản ứng tăng ở 20°C (68°F) và giảm ở nhiệt độ >25 oC.

6. CUVETTE ADAPTERS
Máy quang phổ Iris HI801 được thiết kế để có thể làm việc với 5 loại cuvet khác nhau:
• 22 mm tròn
• 16 mm tròn
• 13 mm lọ (vial)
• 10 mm vuông
• 50 mm hình chữ nhật
Máy được cung cấp 3 loại cuvet adapters:

adapter cho vial 13 mm

adapter cho cuvette 16 mm

adapter cho cuvette 10 mm

Lưu ý: Các cuvet hình tròn 22 mm và hình chữ nhật 50 mm không cần adapter. Các cuvet này có
thể được đặt trực tiếp vào máy đo.
Các bước chuẩn bị máy khi sử dụng adapter cho cuvet:
1. Mở nắp máy đo.
2. Chọn adapter phù hợp với loại cuvet cần thiết cho phương pháp đo.
3. Định hướng adapter sao cho dấu chỉ mục được căn chỉnh với dấu chỉ mục nằm bên trong
máy.
4. Sử dụng áp lực nhẹ, đẩy adapter xuống cho đến khi chạm đến đáy của giá đỡ máy đo.
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CUVETTE ADAPTERS
5. Máy đo đã sẵn sàng để sử dụng. Luôn sử dụng adapter đã chọn cho cả hai phép đo "Zero" và
"Read" như được chỉ định trong phần hướng dẫn phương pháp.
CẢNH BÁO: Việc sử dụng adapter cho cuvet không đúng cách có thể gây ra thiệt hại không thể khắc
phục cho máy đo. Luôn luôn sử dụng các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng adapter cho các loại cuvet.
• Không bao giờ sử dụng lực quá mức để chèn adapter vào máy. Bạn sẽ có thể chèn cuvet với áp lực
nhẹ.Nếu cuvet không chạm đáy, nếu có điện trở lớn hoặc nếu bạn đang gặp phải lỗi ánh sáng thấp
trong suốt quá trình vận hành, thì hãy kiểm tra lại xem các dấu chỉ mục có được căn chỉnh trên adapter
và máy đo không.
• Không bao giờ chèn cuvet/ mẫu nóng vào adapter. Các mẫu phải ở gần nhiệt độ phòng trước khi đưa
vào máy đo/ adapter.
• Không cố đóng nắp mẫu trong khi sử dụng cuvet hoặc adapter 13 mm. Điều này là bình thường đối với
cuvet/adapter để ngăn nắp đóng hoàn toàn.

7. TIMERS (HẸN GIỜ)
sẽ hiển thị trên màn

Bấm phím
để truy cập vào menu Timer. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển thị thời
gian đếm ngược. Để ngừng hoặc cài đặt lại bộ hẹn giờ bấm phím STOP.

TIMERS (HẸN GIỜ)

Mỗi phương pháp đòi hỏi một quy trình đo khác nhau.
Nếu một hoặc nhiều bộ hẹn giờ được sử dụng trong quá trình đo thì phím
hình chính với thẻ TIMER ở phía trên.
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TIMERS (HẸN GIỜ)

Nếu phương pháp yêu cầu nhiều hơn một bộ hẹn giờ. Bấm phím
giờ và bấm phím
để chọn TIMER 2 đến TIMER 5.

để truy cập vào menu hẹn

Khi hết giờ, bấm phím ZERO hoặc READ để tiếp tục. Nếu tiếng bíp hẹn giờ được bật, một tiếng bíp
dài sẽ vang lên khi bộ hẹn giờ đạt đến "00:00".

CHUYỂN ĐỔI CÔNG THỨC/ĐƠN VỊ HÓA HỌC

Lưu ý: Phải zero máy trước khi bắt đầu đo. Thực hiện theo hướng dẫn trong phần quy trình đo để
chuẩn bị cuvet zero.
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8. CHUYỂN ĐỔI CÔNG THỨC/ĐƠN VỊ HÓA HỌC
Yếu tố chuyển đổi công thức/đơn vị hóa học được lập trình sẵn vào máy và phương pháp cụ thể
(chỉ có Factory Method).
Trên màn hình chính bấm phím
Bấm phím

sẽ nhìn thấy thẻ CHEM FORM xuất hiện ở trên.

để xem công thức hóa học mặc định.

Nếu thêm công thức hóa học khác sẵn có bấm phím
quả sẽ tự động chuyển sang công thức mới.
Bấm phím

hoặc

để chọn công thức mới. Kết

để quay lại màn hình đo với công thức mới đã được cập nhật

ALKALINITY

9. QUY TRÌNH PHƯƠNG PHÁP
9.1. ALKALINITY (ĐỘ KIỀM)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 500 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±5 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng
610 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Bromocresol xanh
ID phương pháp
#001
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả 			
HI775S		
Thuốc thử kiềm		
HI93755-53
Thuốc thử khử Clo		

Số lượng
1 mL
1 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI775-26
25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Alkalinity sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
Lưu ý: Clo có trong mẫu sẽ làm nhiễu kết quả đo độ kiềm. Để loại bỏ clo
thêm vào mẫu chưa phản ứng 1 giọt thuốc thử HI93755-53.
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ALKALINITY
• Sử dụng ống tiêm 1mL để thêm 1mL thuốc thử đo độ kiềm HI775S vào
cuvet.

• Đậy nắp cuvet và trộn đều bằng cách đảo ngược cuvet 5 lần.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L canxi carbonat (CaCO3).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả 			
HI755S		
Thuốc thử kiềm		

ALKALINITY, MARINE

9.2. ALKALINITY, MARINE (ĐỘ KIỀM, NƯỚC BIỂN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo			
0 đến 300 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải			
1 mg/L
Độ chính xác			
±5 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng			
610 nm
Loại cuvet			
Đường kính 22 mm
Phương pháp			
Bromocresol xanh
ID phương pháp
#002
Số lượng
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI775-26
25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Alkalinity Marine sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.

• Sử dụng ống tiêm 1mL để thêm 1mL thuốc thử đo độ kiềm HI775S vào
mẫu.

15

ALKALINITY, MARINE

• Đậy nắp cuvet và đảo ngược cuvet nhẹ nhàng 5 lần.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L canxi carbonat (CaCO3).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang độ cứng
carbonat (dKH).

• Nhấn phím
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để quay trở lại màn hình đo.

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả			
HI93712A-0		
Thuốc thử Nhôm A
HI93712B-0		
Thuốc thử Nhôm B
HI93712C-0		
Thuốc thử Nhôm C

ALUMINIUM

9.3. ALUMINUM (NHÔM)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 1.00 mg/L (Al3+)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.04 mg/L ±4% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
530 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the aluminon method.
ID phương pháp
#003
Số lượng
1 gói
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93712-01
100 lần đo
HI93712-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Aluminum sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Đổ 50 mL mẫu vào cốc có vạch chia.

•Thêm vào cốc 1 gói thuốc thử A HI93712A-0 và trộn cho đến khi thuốc thử tan
hoàn toàn.

• Thêm tiếp vào cốc 1 gói thuốc thử A HI93712B-0 và trộn cho đến khi thuốc thử
tan hoàn toàn.

10 mL

•Châm vào cuvet với 10 mL mẫu (đến vạch).

#1

10 mL
#2

• Thêm 1 gói thuốc thử C HI93712C-0 vào cuvet (#1). Đậy nắp lại và lắc
nhẹ nhàng cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn. Đây là mẫu blank.
#1

17

ALUMINIUM

• Đặt cuvet (#1) vào khoang và đậy nắp lại.

#1

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 15 phút.
• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet (#1) ra và đặt cuvet (#2) vào máy rồi đóng nắp lại.

#2

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L của Al3+.

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

•Nhấn phím
oxide (Al2O3).
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trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L aluminum

để quay trờ lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sắt trên 20 mg/L
Độ kiềm trên 1000 mg/L
Phosphat trên 50 mg/L
Fluoride phải không tồn tại trong mẫu

ALUMINIUM

• Nhấn phím
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AMMONIA LOW RANGE

9.4. AMMONIA LOW RANGE (AMONI THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo: 		
0.00 đến 3.00 mg/L (dưới dạng NH3-N)
Độ phân giải:		
0.01 mg/L
Độ chính xác:
± 0,04 mg/L ± 4% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng:
425nm
Loại cuvet:		
Đường kính 16 mm
Phương pháp: 		
ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler
method.
ID phương pháp:
#004
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93700A-0
Thuốc thử A đo Amoni thang thấp
HI93700B-0
Thuốc thử B đo Amoni thang thấp

Số lượng
4 giọt
4 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93700-01
100 lần đo
HI93700-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Ammonia LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL
• Chèn cuvet adapter 16mm vào máy theo quy trình được mô tả trong phần Cuvet
Adapters (xem trang 10).

.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo

• Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 4 giọt thuốc thử HI93700A-0. Đậy nắp lại và trộn đều
dung dịch.
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• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

AMMONIA LOW RANGE

• Thêm vào 4 giọt thuốc thử HI93700B-0. Đậy nắp lại và trộn đều
dung dịch.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 3 phút và 30 giây.
• Bấm phím READ, máy hiển thị kết quả theo mg/L NH3

• Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím
mg/L NH4+

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L NH3 hoặc

• Bấm phím

để quay trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Axeton, Ancol, Andehit, Glyxin, độ cứng trên 1 g/L, Sắt, Cloramin hữu cơ, Sunfit, nhiều hợp chất
không vòng và amin vòng thơm.
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AMMONIA LOW RANGE (13 mm VIAL)

9.5. AMMONIA LOW RANGE (13 MM VIAL) (AMONI THANG THẤP (13 MM VIAL))
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 3.00 mg/L (NH3-N)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
± 0.10 mg/L hoặc ± 5% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
Bước sóng		
425 nm
Loại cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology,
D1426 Nessler method.
ID phương pháp
#005
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả 					
HI93764A-0* Thuốc thử Ammonia thang thấp Vial		
HI93764-0
Thuốc thử Nessler 				
*Nhận dạng lọ thuốc thử: A LR, nhãn màu trắng.

Số lượng
1 vial
4 giọt

Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93764A-25 25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Ammonia LR (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvette
Adapters (xem trang 10)
•Tháo nắp lọ thuốc thử HI93764A-0.
• Thêm 5.0 mL mẫu vào lọ vial, giữ lọ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp lọ vial và đảo ngược vài lần để trộn đều.

• Đặt lọ vial vào khoang đo.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Đóng nắp lọ vial và đảo ngược vài lần để trộn đều.

• Đặt lọ vial vào khoang đo.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 3 phút và 30 giây.
• Nhấn phím READ, máy hiển thị kết quả đo theo mg/L of ammonia nitrogen (NH3-N).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

AMMONIA LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Lấy lọ vial ra.
•Tháo nắp và thêm 4 giọt thuốc thử Nessler HI93764-0 vào vial.

•Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L ammonia
(NH3) or ammonium (NH4+).

• Nhấn phím

để quy trờ lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Các hợp chất hữu cơ: chloramines, các loại aliphatic và amine thơm, glycine hoặc urea trên 100
ppm; để loại bỏ các hợp chất này có thể dùng phương pháp chưng cất.
Các hợp chất hữu cơ: aldehydes, alcohols (ví dụ như ethanol) hoặc acetone trên 1 %; để loại bỏ các
hợp chất này có thể dùng phương pháp chưng cất. Sulfide: có thể là nguyên nhân gây ra độ đục.
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AMMONIA MEDIUM RANGE

9.6. AMMONIA MEDIUM RANGE (AMONI THANG TRUNG)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 10.00 mg/L (dưới dạng NH3-N)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.05 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
425 nm
Loại cuvet		
Đường kính 16 mm
Phương pháp		
ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler
method.
ID phương pháp
#006
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93715A-0
Thuốc thử Amoni thang trung A		
HI93715B-0
Thuốc thử Amoni thang trung B		

Số lượng
4 giọt
4 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93715-01
100 lần đo
HI93715-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Ammonia MR sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

• Chèn cuvet adapter 16mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10).

.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.
• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và
sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 4 giọt thuốc thử HI93715A-0. Đậy nắp lại và trộn đều
dung dịch.
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10 mL

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

AMMONIA MEDIUM RANGE

• Thêm vào 4 giọt thuốc thử HI93715B-0. Đậy nắp lại và trộn đều dung
dịch.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 3 phút và 30 giây.
• Bấm phím READ, máy hiển thị kết quả theo mg/L NH3-N.

• Bấm phím
ngày và giờ).
• Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp,
để xem công thức hóa học.

• Bấm phím
mg/L NH4+.

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L NH3 hoặc

• Bấm phím

để quay trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Axeton, Ancol, Andehit, Glyxin, độ cứng trên 1 g/L, Sắt, Cloramin hữu cơ, Sunfit, nhiều hợp chất
không vòng và amin vòng thơm.
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AMMONIA HIGH RANGE

9.7. AMMONIA HIGH RANGE (AMONI THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.0 đến 100.0 mg/L (NH4+)
Độ phân giải		
0.1 mg/L
Độ chính xác		
±0.5 mg/L ±5% ở 25°C
Bước sóng		
425 nm
Loại cuvet		
Đường kính 16 mm
Phương pháp		
ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler
method.
ID phương pháp
#007
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93733A-0
Thuốc thử Amoni thang cao A
HI93733B-0
Thuốc thử Amoni thang cao B

Số lượng
4 giọt
9 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93733-01
100 lần đo
HI93733-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Ammonia HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 1mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet.
• Chèn cuvet adapter 16mm vào máy bằng quy trình được mô tả
trong phần Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Sử dụng pipet để thêm vào cuvet thuốc thử HI93733B-0 lên đến
vạch mức 10 mL. Đậy nắp và trộn đều dung dịch.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
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1 mL

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

AMMONIA HIGH RANGE

• Thêm vào 4 giọt HI93733A-0. Đậy nắp và trộn đều bằng cách lắc xoáy
dung dịch.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 3 phút và 30 giây.
• Bấm phím READ, máy hiển thị kết quả đo theo mg/L NH4+.

• Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng , ID phương pháp, ngày và giờ).

• Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím
hoặc NH3.

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L NH3-N

• Bấm phím

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Axeton, Ancol, Andehit, Glyxin, độ cứng trên 1 g/L, Sắt, Chloramines hữu cơ, Sunfit, nhiều hợp chất
không vòng và amin vòng thơm.
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AMMONIA HIGH RANGE (13 mm VIAL)

9.8. AMMONIA HIGH RANGE (13 MM VIAL) (AMONI THANG CAO (13 MM VIAL))
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.0 đến 100.0 mg/L (NH3-N)
Độ phân giải		
0.1 mg/L
Độ chính xác		
± 1.0 mg/L hoặc ± 5% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
Bước sóng		
430 nm
Loại cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology,
D1426 Nessler method.
ID phương pháp
#008
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
Số lượng
HI93764B-0* Thuốc thử Ammonia tahng cao Vial 1 vial
HI93764-0
Thuốc thử Nessler 			
4 giọt
*Nhận dạng lọ thuốc thử: A HR, nhãn màu xanh.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93764B-25 25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Ammonia HR (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvette
Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp lọ thuốc thử HI93764B-0.
• Thêm 1.0 mL mẫu vào lọ vial, giữ lọ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp lọ vial và đảo ngược vài lần để trộn đều.

• Đặt lọ vial vào khoang đo.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.
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• Đóng nắp lọ vial và đảo ngược vài lần để trộn đều.

• Đặt lọ vial vào khoang đo

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 3 phút và 30 giây.
• Nhấn phím READ, máy hiển thị kết quả đo theo mg/L of ammonia nitrogen (NH3-N).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng , ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

AMMONIA HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Thêm vào 4 giọt thuốc thử Nessler HI93764-0.

•Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L ammonia
(NH3) or ammonium (NH4+).

• Nhấn phím

để quy trờ lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Các hợp chất hữu cơ: chloramines, các loại aliphatic và amine thơm, glycine hoặc urea trên 100
ppm; để loại bỏ các hợp chất này có thể dùng phương pháp chưng cất.
Các hợp chất hữu cơ: aldehydes, alcohols (ví dụ như ethanol) hoặc acetone trên 1 %; để loại bỏ các
hợp chất này có thể dùng phương pháp chưng cất. Sulfide: có thể là nguyên nhân gây ra độ đục.

29

BROMINE

9.9. BROMINE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 10.00 mg/L (Br2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.08 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, DPD method.
ID phương pháp
#009
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
HI93716-0
Thuốc thử Bromine		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93716-01
100 lần đo
HI93716-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Bromine sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

•Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93716-0. Đậy nắp cuvet và lắc nhẹ nhàng
trong 20 giây để thuốc thử hòa tan hoàn toàn.
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BROMINE

•Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ, máy hiển thị kết quả đo theo mg/L bromine (Br2).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

•Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Chlorine, Iodine, Ozone, các dạng oxi hóa của Chromium và Manganese.
Trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng1 phút sau khi
thêm thuốc thử.
Trong trường hợp nước có độ kiềm lớn hơn 300 mg/L CaCO3 hoặc độ axit lớn hơn 150 mg/L CaCO3,
màu của mẫu có thể chỉ lên một phần hoặc nhanh chóng phai. Để khắc phục vấn đề này, trung hòa
mẫu với HCl hoặc NaOH pha loãng.
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CALCIUM

9.10. CALCIUM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp 		
ID phương pháp

0 đến 400 mg/L (Ca2+)
1 mg/L
±10 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
466 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Oxalate method.
#010

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả				
-			
Đệm				
HI93752A-Ca		
Thuốc thử Calcium A		
HI93752B-Ca		
Thuốc thử Calcium B		

Số lượng
4 giọt
7 mL
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI937521-01
50 lần đo
HI937521-03 150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Calcium sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Sử dụng ống tiêm 5mL để thêm 3 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet.

3 mL mẫu

• Sử dụng pipet để làm đầy cuvet đến vạch mức 10 mL bằng thuốc
thử Calcium A HI93752A-Ca.

• Thêm vào 4 giọt đệm.
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CALCIUM

• Đậy nắp cuvet và đảo ngược vài lần để trộn đều hỗn hợp.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

• Sử dụng ống tiêm 1mL để thêm 1mL thuốc thử Calcium B HI93752BCa vào mẫu. Đảo ngược cuvet 10 lần để trộn đều hỗn hợp (khoảng
15 giây).

•Đặt cuvet trở lại vào máy đo.

•. Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút.
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CALCIUM

•Đảo ngược cuvet 10 lần để trộn đều hỗn hợp (khoảng 15 giây).

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L của calcium (Ca2+).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Axit (CaCO3) trên 1000 mg/L
Kiềm (CaCO3) trên 1000 mg/L
Magnesium (Mg2+) trên 400 mg/L
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
HI7581		
Thuốc thử Calcium A		
HI7582		
Thuốc thử Calcium B		

CALCIUM, MARINE

9.11. CALCIUM, MARINE (CALCIUM NƯỚC BIỂN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
200 đến 600 mg/L (Ca2+)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
610 nm
Loại cuvet		
Đường kính 16 mm
Phương pháp 		
Adaptation of the Zincon method.
ID phương pháp
#011
Số lượng
1 mL
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI758-26
25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Calcium Marine sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Sử dụng ống tiêm 1mL để thêm 1mL thuốc thử Calcium A HI7581 vào cuvet.
• Chèn cuvet adapter 16mm vào máy theo quy trình được
mô tả trong phần Cuvet Adapters (xem trang 10).
• Sử dụng pipet nhựa để thêm vào cuvet đến vạch mức 10
mL bằng nước khử ion và đậy nắp. Đảo ngược cuvet 5 lần
để trộn đều hỗn hợp.

10 mL

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
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CALCIUM, MARINE

•Sử dụng micropipette HI731339 để thêm 0.1 mL mẫu vào cuvet.

• Thêm tiếp vào thuốc thử Calcium B HI7582. Đậy nắp cuvet và lắc
mạnh trong 15 giây hoặc cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.
Để yên cuvet 15 giây để bọt khí biến mất trước khi đo.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium (Ca2+).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CHLORIDE

9.12. CHLORIDE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp 		
ID phương pháp

0.0 đến 20.0 mg/L (Cl-)
0.1 mg/L
±0.5 mg/L ±5% ở 25 °C
455 nm
Đường kính 22 mm
Thủy ngân (II) thiocyanat
#012

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
HI93753A-0
Thuốc thử Chloride A		
HI93753B-0
Thuốc thử Chloride B		

Số lượng
1 mL
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93753-01
100 lần đo
HI93753-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chloride sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection (xem
trang 6).
• Cho vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (lên đến vạch mức).

• Cho vào cuvet (#2) 10 mL mẫu (lên đến vạch mức).

#1
10 mL

Lưu ý:
• Đối với các mẫu có nồng độ ion chloride thấp, tráng cuvet vài lần
với mẫu trước khi thêm 10 ml mẫu vào cuvet.

#2
10 mL

• Để có kết quả chính xác nhất, sử dụng hai pipet chia độ để thêm chính xác
10 mL nước khử ion và 10 mL mẫu vào các cuvet.

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 0.5 mL thuốc HI93753A-0 vào mỗi cuvet.

#1

#2

• Đậy nắp cuvet và trộn đều mỗi cuvet bằng cách đảo ngược cuvet trong
vòng 30 giây.
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CHLORIDE
• Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93753B-0 vào mỗi cuvet bằng ống tiêm 1mL thứ
hai.

#1

#2

• Đậy nắp cuvet và trộn đều mỗi cuvet bằng cách đảo ngược cuvet trong
vòng 30 giây.
#1

• Đặt cuvet số (#1) vào trong khoang đo và đậy nắp lại.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút.
• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.

• Đặt cuvet số (#2) vào máy và đóng nắp.
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#2

•Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

•Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

CHLORIDE

• Bấm phím READ để bắt đầu đo. Thiết bị sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chloride (Cl-).

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Đối với các mẫu kiềm, trung hòa trước khi thêm thuốc thử. Độ pH của mẫu sau khi thêm thuốc thử
nên vào khoảng bằng 2.
Các mẫu có màu đậm sẽ gây nhiễu, do đó chúng phải được xử lý đầy đủ trước khi thực hiện thử
nghiệm. Các chất rắn lơ lửng với lượng lớn nên được loại bỏ bằng cách lọc trước khi tiến hành đo.
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CHLORINE DIOXIDE

9.13. CHLORINE DIOXIDE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 to 2.00 mg/L (ClO2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.10 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Chlorophenol Red method.
ID phương pháp
#013
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93738A-0
Thuốc thử Chlorine Dioxide A		
HI93738B-0
Thuốc thử Chlorine Dioxide B		
HI93738C-0
Thuốc thử Chlorine Dioxide C		
HI93738D-0
Thuốc thử Chlorine Dioxide D		

Số lượng
1 mL
1 gói
1 mL
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93738-01
100 lần đo
HI93738-03		
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Chlorine Dioxide sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

•Châm mẫu vào 2 lọ vial (#1 & #2) đến vạch mức 25 mL.

#1

#2

25 ml

25 ml

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 0.5 mL
thuốc thử HI93738A-0
vào mỗi lọ vial (#1 & #2),
đậy nắp và đảo ngược vài lần để trộn.

#1

•Thêm tiếp 1 gói thuốc thử
HI93738B-0 vào lọ vial (#1).Đậy nắp và đảo ngược vài lần
cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn. Đây là mẫu blank.

#1
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#2

#1 & #2

#1 & #2

#1

CHLORINE DIOXIDE

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 0.5 mL thuốc thử HI93738C-0 vào mỗi lọ vial (#1 & #2), đậy nắp và
đảo ngược vài lần để trộn

#2

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 0.5 mL thuốc thử HI93738D-0 vào mỗi lọ vial (#1 & #2), đậy nắp
và đảo ngược vài lần để trộn. Lọ vial (#2) chứa mẫu phản ứng.

#1 & #2

#1

10 mL

#1

#2
#1

• Châm vào cuvet (#1) 10 mL mẫu blank (chứa trong lọ vial (#1)) đến vạch mức
và đậy nắp.
• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đậy nắp máy.
• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo

• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu phản ứng (chứa trong lọ vial (#2)) đến vạch
mức và đậy nắp.

#2
10 mL
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CHLORINE DIOXIDE

• Đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.

#2

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L
chlorine dioxide (ClO2).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

QUY TRÌNH LẤY MẪU
Nên phân tích mẫu chlorine dioxide ngay sau khi lấy mẫu về. Các mẫu chlorine dioxide phải được
lưu trữ trong chai thủy tinh kín tối màu, thể tích bình chứa không quá lớn so với thể tích mẫu. Nếu
nhiệt độ quá cao (trên 25°C/77°F), phải tránh khuấy trộn và tiếp xúc với ánh sáng.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Các chất oxi hóa mạnh có thể làm ảnh hưởng đến kết quả đo.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI95762-0
Thuốc thử Chlorine dư thang siêu thấp

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI95762-01
100 lần đo
HI95762-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chlorine Free ULR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

CHLORINE, FREE ULTRA LOW RANGE

9.14. CHLORINE, FREE ULTRA LOW RANGE (CHLORINE DƯ THANG SIÊU THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.000 đến 0.500 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.001 mg/L
Độ chính xác		
±0.020 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#014

10 mL

.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo

•Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI95762-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây.
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CHLORINE, FREE ULTRA LOW RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 1 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Độ kiềm: trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại dưới dạng bicarbonate (HCO3, pH mẫu <8.3); trên 25 mg/L
CaCO3 nếu tồn tại ở dạng cacbonat (CO32-, pH mẫu > 9.0). Trong cả hai trường hợp, sự phát triển màu
của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể nhanh chóng phai dần. Để giải quyết điều này,
trung hòa mẫu bằng HCl loãng.
Độ axit: trên 150 mg/L CaCO3 sự phát triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể
nhanh chóng phai dần. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng NaOH pha loãng.
Độ cứng: trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút
sau khi thêm thuốc thử bột.
Bromine (Br2), Ozone (O3), Chloride dioxide (ClO2).
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.00 đến 5.00 mg/L (Cl2)
0.01 mg/L
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
525 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
#015

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
THUỐC THỬ DẠNG BỘT
Mã		
Mô tả				
HI93701-0
Thuốc thử Chlorine dư

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93701-01
100 lần đo (thuốc thử bột)
HI93701-03
300 lần đo (thuốc thử bột)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Chlorine Free LR (POWDER) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

CHLORINE, FREE LOW RANGE (POWER REAGENT)

9.15. CHLORINE, FREE LOW RANGE (POWER REAGENT) (CHLORINE DƯ THANG THẤP, THUỐC THỬ
BỘT)

10 mL
.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
•Thêm vào 1 gói thuốc thử Chlorine dư HI93701-0
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây.
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CHLORINE, FREE LOW RANGE (POWER REAGENT)

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đếm ngược hoặc chờ trong 1 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

Lưu ý: Chlorine dư và tổng phải được đo riêng biệt với các mẫu khác nhau theo các quy trình có
liên quan nếu muốn thu được cả hai giá trị.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Iodine, Ozone, các dạng oxi hóa của Chromium và Manganese. Trong trường hợp nước có
độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột. Nếu
nước được sử dụng cho quy trình này có giá trị độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hoặc giá trị axit
lớn hơn 150 mg/L CaCO3, màu của mẫu chỉ có thể phát triển một phần hoặc có thể nhanh chóng
phai. Để khắc phục tình trạng này trung hòa mẫu bằng HCl hoặc NaOH pha loãng.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
THUỐC THỬ NƯỚC:
Mã		
Mô tả					
HI93701A-F
Thuốc thử Chlorine dư A		
HI93701B-F
Thuốc thử Chlorine dư B		

Số lượng
3 giọt
3 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93701-F
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chlorine Free LR (LIQUID) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

CHLORINE, FREE LR (LIQUID REAGENT)

9.16. CHLORINE, FREE LR (LIQUID REAGENT) (CHLORINE DƯ THANG THẤP THUỐC THỬ NƯỚC)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 5.00 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#016

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
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CHLORINE, FREE LR (LIQUID REAGENT)

• Thêm vào cuvet 3 giọt HI93701A-F và 3 giọt HI93701B-F

• Lắc nhẹ nhàng để trộn đều.

• Thêm 10 mL mẫu chưa phản ứng. Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng.

10 mL

.• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 1 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Iodine, Ozone, các dạng oxi hóa của Chromium và Manganese. Trong trường hợp nước có
độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột. Nếu
nước được sử dụng cho quy trình này có giá trị độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hoặc giá trị axit
lớn hơn 150 mg/L CaCO3, màu của mẫu chỉ có thể phát triển một phần hoặc có thể nhanh chóng
phai. Để khắc phục tình trạng này trung hòa mẫu bằng HCl hoặc NaOH pha loãng.

CHLORINE, FREE LR (LIQUID REAGENT)

• Nhấn phím
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CHLORINE, FREE HIGH RANGE

9.17. CHLORINE, FREE HIGH RANGE (CHLORINE DƯ THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 10.00 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#017
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI 93701-0
Thuốc thử Chlorine dư			
HI 93734B-0 Thuốc thử Chlorine tổng và dư		

Số lượng
1 gói
5 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93734-01
100 lần đo
HI93734-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chlorine Free HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Thêm vào cuvet 5 mL thuốc thử HI93734B-0.

• Châm tiếp vào cuvet 5 mL mẫu chưa phản ứng đến vạch mức 10 mL và đậy
nắp. Lắc nhẹ nhàng vài giây.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
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• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

CHLORINE, FREE HIGH RANGE

• Thêm 1 gói thuốc thử HI93701-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 1 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.
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CHLORINE, FREE HIGH RANGE
52

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Độ kiềm: trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại dưới dạng bicarbonate (HCO3, pH mẫu <8.3); trên 25
mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng cacbonat (CO32-, pH mẫu > 9.0). Trong cả hai trường hợp, sự phát
triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể nhanh chóng phai dần. Để giải quyết
điều này, trung hòa mẫu bằng HCl loãng.
Độ axit: trên 150 mg/L CaCO3.sự phát triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể
nhanh chóng phai dần. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng NaOH pha loãng.
Độ cứng: trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút
sau khi thêm thuốc thử bột.
Bromine (Br2), Chloride dioxide (ClO2), Iodine (I2), các dạng oxi hóa của Manganese và Chromium,
Ozone (O3).

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI95761-0
Thuốc thử Chlorine tổng thang siêu thấp

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI95761-01
100 lần đo
HI95761-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Chlorine Total ULR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

CHLORINE, TOTAL ULTRA LOW RANGE

9.18. CHLORINE, TOTAL ULTRA LOW RANGE (CHLORINE, TỔNG THANG SIÊU THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.000 đến 0.500 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.001 mg/L
Độ chính xác		
±0.020 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#018

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đậy nắp
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
•Thêm 1 gói thuốc thử Chlorine tổng HI95761-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây.
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CHLORINE, TOTAL ULTRA LOW RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Độ kiềm: trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại dưới dạng bicarbonate (HCO3, pH mẫu <8.3); trên 25
mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng cacbonat (CO32-, pH mẫu > 9.0). Trong cả hai trường hợp, sự phát
triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể nhanh chóng phai dần. Để giải quyết
điều này, trung hòa mẫu bằng HCl loãng.
Độ axit: trên 150 mg/L CaCO3.sự phát triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể
nhanh chóng phai dần. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng NaOH pha loãng.
Độ cứng: trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút
sau khi thêm thuốc thử bột.
Bromine (Br2), Ozone (O3), Chloride dioxide (ClO2).
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
THUỐC THỬ BỘT:
Mã		
Mô tả					
HI93711-0
Thuốc thử Chlorine tổng 		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93711-01
100 lần đo (bột)
HI93711-03
300 lần đo (bột)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Chlorine Total LR (POWDER) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đậy nắp

CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (POWDER REAGENT)

9.19. CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (POWDER REAGENT)
(CHLORINE TỔNG THANG THẤP THUỐC THỬ BỘT)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 5.00 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#019

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
•Thêm 1 gói thuốc thử Chlorine tổng HI93711-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây.
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CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (POWDER REAGENT)

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

Lưu ý: Chlorine dư và tổng phải được đo riêng biệt với các mẫu khác nhau theo các quy trình có
liên quan nếu muốn thu được cả hai giá trị.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Iodine, Ozone, các dạng oxi hóa của Chromium và Manganese. Trong trường hợp nước có
độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3 lắc mẫu trong khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột.
Nếu nước được sử dụng cho quy trình này có giá trị độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hoặc giá
trị axit lớn hơn 150 mg/L CaCO3, màu của mẫu chỉ có thể phát triển một phần hoặc có thể nhanh
chóng phai. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng HCl hoặc NaOH pha loãng.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
THUỐC THỬ NƯỚC:
Mã		
Mô tả				
HI93701A-T
Thuốc thử Chlorine A		
HI93701B-T
Thuốc thử Chlorine B		
HI93701C-T
Thuốc thử Chlorine C		

Số lượng
3 giọt
3 giọt
1 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93701-T
300 lần đo (thuốc thử nước)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chlorine Total LR (LIQUID) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đậy nắp

CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (LIQUID REAGENT)

9.20. CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (LIQUID REAGENT)
(CHLORINE TỔNG THANG THẤP (THUỐC THỬ NƯỚC))
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 5.00 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#020

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

57

CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (LIQUID REAGENT)

• Thêm vào cuvet 3 giọt thuốc thử HI93701A-T,
3 giọt HI93701B-T và 1 giọt HI93701C-T. Lắc xoáy để trộn đều.

• Thêm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng. Đậy nắp và lắc nhẹ
nhàng.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Iodine, Ozone, các dạng oxi hóa của Chromium và Manganese. Trong trường hợp nước có
độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3 lắc mẫu trong khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử bột.
Nếu nước được sử dụng cho quy trình này có giá trị độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hoặc giá
trị axit lớn hơn 150 mg/L CaCO3, màu của mẫu chỉ có thể phát triển một phần hoặc có thể nhanh
chóng phai. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng HCl hoặc NaOH pha loãng.

CHLORINE, TOTAL LOW RANGE (LIQUID REAGENT)

Lưu ý: Chlorine dư và tổng phải được đo riêng biệt với các mẫu khác nhau theo các quy trình
có liên quan nếu muốn thu được cả hai giá trị.
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CHLORINE TOTAL HIGH RANGE

9.21. CHLORINE TOTAL HIGH RANGE (CHLORINE TỔNG THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 10.00 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA DPD method 330.5.
ID phương pháp
#021
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93701-0
Thuốc thử Chlorine dư			
HI93734B-0
Thuốc thử Chlorine tổng và dư		
HI93734C-0
Thuốc thử Chlorine tổng			

Số lượng
1 gói
5 mL
3 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93734-01
100 lần đo
HI93734-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chlorine Total HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Thêm vào cuvet 5 mL thuốc thử HI93734B-0.

• Châm thêm vào cuvet 5 mL mẫu chưa phản ứng và đậy nắp.
Lắc nhẹ nhàng trong vài giây.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Thêm vào cuvet 3 giọt thuốc thử HI93734C-0.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93701-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng 20 giây.

CHLORINE TOTAL HIGH RANGE

•Lấy cuvet ra.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.
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CHLORINE TOTAL HIGH RANGE
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Độ kiềm: trên 1000 mg/L CaCO3 nếu tồn tại dưới dạng bicarbonate (HCO3, pH mẫu <8.3); trên 25
mg/L CaCO3 nếu tồn tại ở dạng cacbonat (CO32-, pH mẫu > 9.0). Trong cả hai trường hợp, sự phát
triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể nhanh chóng phai dần. Để giải quyết
điều này, trung hòa mẫu bằng HCl loãng.
Độ axit: trên 150 mg/L CaCO3.sự phát triển màu của mẫu sẽ không đáng tin cậy hoặc màu có thể
nhanh chóng phai dần. Để giải quyết điều này, trung hòa mẫu bằng NaOH pha loãng.
Độ cứng: trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút
sau khi thêm thuốc thử bột.

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả							
HI95771A-0
Thuốc thử Chlorine tổng thang siêu cao A		
HI95771B-0
Thuốc thử Chlorine tổng thang siêu cao B		

Số lượng
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI95771-01
100 lần đo
HI95771-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Chlorine Total UHR sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).

CHLORINE, TOTAL ULTRA HIGH RANGE

9.22. CHLORINE, TOTAL ULTRA HIGH RANGE (CHLORINE TỔNG THANG SIÊU CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 500 mg/L (Cl2)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±3 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Standard Methods for Examination of Water and 		
			
Wastewater, 20th edition, 4500-Cl.
ID phương pháp
#022

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đậy nắp

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 1 gói HI95771A-0 và 1 gói HI95771B-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ trong 20 giây.
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CHLORINE, TOTAL ULTRA HIGH RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 2 phút 30 giây.
Lưu ý: Sau 1 phút đảo ngược cuvet 5 lần.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L chlorine (Cl2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine (Br2), dạng oxi hóa của Manganese, Chromium, Chlorine Dioxide (ClO2), Ozone (O3) và Iodine
(I2).
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93749-0
Thuốc thử Chromium (VI) thang thấp		

CHROMIUM (VI) LOW RANGE

9.23. CHROMIUM (VI) LOW RANGE (CHROMIUM (VI) THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 300 µg/L (Cr (VI))
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±10 µg/L ±4% ở 25°C
Bước sóng		
535 nm
Loại Cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
ASTM Manual of Water and Environmental Technology,
			
D1687 Diphenylcarbohydrazide method.
ID phương pháp
#023
Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93749-01
100 lần đo
HI93749-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chromium (VI) LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu không phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93749-0.
Đậy nắp và lắc mạnh trong 10 giây.
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CHROMIUM (VI) LOW RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 6 phút.
• Bấm phím READ ,máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L chromium (Cr6+).

•Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng , ID phương pháp, ngày và giờ).

•Bấm phím

để xem công thức hóa học.

•Bấm phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang µg/L của cromat
(CrO42-) hoặc dicromat (Cr2O72-).

• Bấm phím

để quay trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Vanadi (V) trên 1 ppm. Tuy nhiên, đợi 10 phút trước khi đọc sẽ loại bỏ nhiễu.
Sắt trên 1 ppm. Các ion thủy ngân và thủy ngân gây ra sự ức chế phản ứng nhẹ.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả							
HI93723-0
Thuốc thử đo Chromium (VI) thang cao		

CHROMIUM (VI) HIGH RANGE

9.24. CHROMIUM (VI) HIGH RANGE ( CHROMIUM (VI) THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 1000 µg/L (Cr(VI))
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±5 µg/L ±4% ở 25°C
Bước sóng		
535 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
ASTM Manual of Water and Environmental Technology,
			
D1687 Diphenylcarbohydrazide method.
ID phương pháp
#024
Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93723-01
100 lần đo
HI93723-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Chromium (VI) HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu không phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93723-0.
Đậy nắp và lắc mạnh trong 10 giây.
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CHROMIUM (VI) HIGH RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 6 phút.
• Bấm phím READ, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L Chromium (Cr6+).

•Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

•Bấm phím

để xem công thức hóa học.

•Bấm phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang µg/L của cromat
2(CrO4 ) hoặc dicromat (Cr2O72-).

• Bấm phím

để quay trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Vanadi (V)
trên 1 ppm. Tuy nhiên, đợi 10 phút trước khi đọc sẽ loại bỏ nhiễu.
Sắt trên 1 ppm. Các ion thủy ngân và thủy ngân gây ra sự ức chế nhẹ phản ứng.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI93754A-0*		
Thuốc thử lọ vial đo COD thang thấp
DEIONIZED120		
Nước khử ion					
* Nhận dạng lọ thuốc thử: COD A, nhãn màu đỏ.

Số lượng
2 lọ vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754A-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng.
Một lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở
nhiệt độ phòng. Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi
bộ số đo và luôn sử dụng cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE EPA (13 mm VIAL)

9.25. CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE EPA (13 mm VIAL)
COD THANG THẤP EPA (13 MM VIAL )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 150 mg/L (O2)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±5 mg/L hoặc ±4% giá trị đo ở 25°C
Bước sóng		
420 nm
Loại Cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Adaptation of the USEPA 410.4 approved method for the COD determination
			
on surface waters and wastewaters.
ID phương pháp
#025

KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử HI93754A-0

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ vial (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ vial (#2), trong khi giữ các lọ ở
góc 45 độ. Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE EPA (13 mm VIAL)

• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.

• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.

• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.
• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc đảo
ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.
• Chọn phương pháp COD LR EPA (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong
phần Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvet
Adapters (xem trang 10)
• Đặt lọ trắng (#1) vào khoang đo.
• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra và đặt lọ chứa mẫu (#2) vào khoang đo.

• Bấm phím READ để bắt đầu đo ,máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).
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#1

#2

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE EPA (13 mm VIAL)

• Bấm phím
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE MERCURY FREE (13 mm VIAL)

9.26. CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE MERCURY FREE (13 MM VIAL)
COD THANG THẤP PHƯƠNG PHÁP THỦY NGÂN DƯ (13 MM VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 150 mg/L (O2)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±5 mg/L hoặc ±4% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
Bước sóng		
420 nm
Loại cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Dichromate Mercury Free
ID phương pháp
#026
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả					
HI93754D-0*		
Thuốc thử COD thang thấp Vial
DEIONIZED120		
Nước khử ion				
*Nhận dạng lọ thuốc thử: COD D, nhãn màu đỏ.

Số lượng
2 vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754D-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một
lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ
phòng. Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử
dụng cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an toàn
HI740217 khi phá mẫu.
KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử đo COD Thang thấp HI93754D-0

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ thứ nhất (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ thứ hai (#2), trong khi giữ
các lọ ở góc 45 độ. Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.

• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.

• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc
đảo ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.
• Chọn phương pháp COD LR Hg Free (13 mm ) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

#1

• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvet
Adapters (xem trang 10)
• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.
• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE MERCURY FREE (13 mm VIAL)

• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.

#2

• Đặt lọ (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo ,máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxyen (O2).
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE MERCURY FREE (13 mm VIAL)
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• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quy trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0 đến 150 mg/L (O2)
1 mg/L
±5 mg/L hoặc ±4% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
420 nm
Đường kính 13 mm
Dichromate ISO
#027

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả					
HI93754F-0*		
Thuốc thử COD thang thấp Vial
DEIONIZED120		
Nước khử ion				
*Nhận dạng lọ thuốc thử: COD F, nhãn màu đỏ.

Số lượng
2 vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754F-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một
lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ
phòng. Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử
dụng cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE ISO (13 mm VIAL)

9.27. CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE ISO (13 MM VIAL)
COD THANG THẤP ISO (13 mm VIAL )

KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử đo COD Thang thấp HI93754F-0.

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ (#2), trong khi giữ các lọ ở góc 45 độ.
Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE ISO (13 mm VIAL)

• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.

• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.
• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.
• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc
đảo ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.
• Chọn phương pháp COD LR ISO (13 mm) sử dụng quy trình
được mô tả trong phần Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả
trong phần Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.
• Đặt lọ (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo ,máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxy (O2).
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#1

#2

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quy trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND LOW RANGE ISO (13 mm VIAL)

• Nhấn phím
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE EPA (13 mm VIAL)

9.28. CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE EPA (13 MM VIAL)
COD THANG TRUNG EPA (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại Cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0 đến 1500 mg/L (O2)
1 mg/L
±15 mg/L hoặc ±3% của giá trị đo ở 25°C
610 nm
Đường kính 13mm
Adaptation of the USEPA 410.4 approved method for the COD determination
on surface waters and wastewaters.
#028

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI93754B-0*		
Thuốc thử lọ vial đo COD thang trung
DEIONIZED120		
Nước khử ion					
*Nhận dạng lọ thuốc thử: COD B, nhãn màu trắng.

Số lượng
2 vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754B-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến
thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một
lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ phòng.
Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử dụng
cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.
KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử HI93754B-0.

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ (#2), trong khi giữ các lọ ở góc 45 độ.
Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.
• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm, sau đó đặt chúng vào giá đựng
ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.

• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc đảo
ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.

•Chọn phương pháp COD MR EPA (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong
phần Method Selection (xem trang 6)
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)

#1

• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE EPA (13 mm VIAL)

• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.

#2

• Đặt lọ (#2) vào khoang đo.

• Bấm phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE EPA (13 mm VIAL)
80

• Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0 đến1 500 mg/L (O2)
1 mg/L
±15 mg/L hoặc ±3% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
610 nm
Đường kính 13 mm
Dichromate Mercury Free
#029

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả					
HI93754E-0*		
Thuốc thử COD thang trung Vial
DEIONIZED120		
Nước khử ion				
*Nhận dạng lọ thuốc thử: COD E, nhãn màu trắng.

Số lượng
2 vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754E-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một
lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ
phòng. Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử
dụng cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến150C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an toàn
HI740217 khi phá mẫu.
KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử HI93754E-0

CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE MERCURY FREE (13 mm VIAL)

9.29. CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE MERCURY FREE (13 MM VIAL)
COD THANG TRUNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NGÂN DƯ (13 mm VIAL)

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ vial (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ vial (#2), trong khi giữ các lọ ở góc
45 độ. Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.

• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.

• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.

• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng.
Không lắc hoặc đảo ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.
• Chọn phương pháp COD MR Hg Free (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.
• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.
• Đặt lọ chứa mẫu (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).
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#1

#2

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quy trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE MERCURY FREE (13 mm VIAL)

• Nhấn phím
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CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE ISO (13 mm VIAL)

9.30. CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE ISO (13 MM VIAL)
COD THANG TRUNG ISO (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0 đến 1500 mg/L (O2)
1 mg/L
±15 mg/L hoặc ±3% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
610 nm
Đường kính 13 mm
Dichromate ISO
#030

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI93754G-0*		
Thuốc thử COD thang trung Vial		
DEIONIZED120		
Nước khử ion					
*Nhận dạng lọ thuốc thử: COD G, nhãn màu trắng.

Số lượng
2 vial
2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754G-25		
24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn
(SDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn
đến thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một lọ trống
có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ phòng. Để cải
thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử dụng cùng
một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.
KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử đo COD Thang trung HI93754G-0.

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ vial (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ vial (#2), trong khi giữ các lọ ở góc
45 độ. Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.
• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.
• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc đảo
ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.

• Chọn phương pháp COD MR ISO (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả
trong phần Cuvette Adapters (xem trang 10)

#1

• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy lọ vial ra.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE ISO (13 mm VIAL)

• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150 °C.

#2

• Đặt (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo ,máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).

85

CHEMICAL OXYGEN DEMAND MEDIUM RANGE ISO (13 mm VIAL)
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• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quy trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Chloride (Cl¯) trên 2000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại Cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0 đến 15000 mg/L (O2)
1 mg/L
±150 mg/L hoặc ±2% kết quả đo ở 25°C
610 nm
Đường kính 13 mm
Adaptation of the USEPA 410.4 approved method for the COD determination
on surface waters and wastewaters.
#031

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI93754C-0*		
Thuốc thử lọ vial đo COD thang cao		
DEIONIZED120		
Nước khử ion					
* Nhận dạng lọ thuốc thử: COD C, nhãn màu xanh lá cây.

Số lượng
2 vial
0.2 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93754C-25 24 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo và lưu ý. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng: Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một
lọ trống có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong vài tháng ở nhiệt độ
phòng. Để cải thiện độ chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo
và luôn sử dụng cùng một lượng thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn một mẫu đồng nhất. Các mẫu chứa chất rắn có khả năng lắng cần phải được đồng nhất
hóa bằng máy xay.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến150 °C (302 °F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND HIGH RANGE EPA (13 mm VIAL)

9.31. CHEMICAL OXYGEN DEMAND HIGH RANGE EPA (13 MM VIAL)
COD THANG TRUNG ISO (13 mm VIAL)

KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi hai lọ thuốc thử HI93754C-0

• Thêm 2.0 mL nước khử ion vào lọ vial (#1) và 2.0 mL mẫu vào lọ vial (#2), trong khi giữ các lọ ở góc
45 độ. Đậy nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
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• Đặt các lọ vào lò phản ứng và đun nóng trong 2 giờ ở 150°C.
• Khi hết thời gian phá mẫu, tắt lò phản ứng.
Đợi trong hai mươi phút để cho các lọ nguội đến khoảng 120°C.

• Đảo ngược từng lọ vài lần trong khi vẫn còn ấm,
sau đó đặt chúng vào giá đựng ống nghiệm.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.

• Để các lọ trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ phòng. Không lắc hoặc đảo
ngược chúng, các mẫu có thể bị đục.

•Chọn phương pháp COD HR EPA (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong
phần Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10).
• Đặt lọ (#1) vào khoang đo.

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy lọ vial ra.
• Đặt lọ (#2) vào khoang đo.

• Bấm phím READ để bắt đầu đo ,máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).
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#1

#2

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Chloride (Cl¯) trên 20000 mg/L.
Các mẫu có nồng độ Cl¯ cao hơn nên được pha loãng.

CHEMICAL OXYGEN DEMAND HIGH RANGE EPA (13 mm VIAL)

• Bấm phím
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COLOR OF WATER

9.32. COLOR OF WATER (MÀU CỦA NƯỚC)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 500 PCU (Platinum Cobalt Units)
Độ phân giải		
1 PCU
Độ chính xác		
±10 PCU ±5% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
460 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Method		
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
			
Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method.
ID phương pháp
#032
PHỤ KIỆN CẦN THIẾT
Màng 0.45 µm.
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Color of Water sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm nước khử ion vào cuvet (#1) đến vạch mức và đóng nắp.

10 mL
#1
• Đặt cuvet (#1) vào trong khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

10 mL
#2

• Châm mẫu chưa lọc vào cuvet (#2) lên đến vạch mức và đóng nắp.
Đây là màu ban đầu của mẫu.

• Lọc 10 mL mẫu qua bộ lọc có màng 0.45 µm vào cuvet (#3), thêm 10 mL
mẫu vào cuvet và đóng nắp. Đây là màu thực của mẫu.
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#3

• Đặt cuvet (#2) vào trong khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy sẽ hiển thị giá trị màu ban đầu trước khi lọc của mẫu theo
Platinum Cobalt Units (PCU).

COLOR OF WATER

#2

#3
• Lấy cuvet (#2) ra khỏi máy, đặt cuvet (#3) vào máy đo và đóng nắp.

•Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy sẽ hiển thị giá trị màu sau khi lọc của mẫu
theo Platinum Cobalt Units (PCU).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
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COPPER LOW RANGE

9.33.COPPER LOW RANGE (ĐỒNG THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 1500 µg/L (Cu)
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±10 µg/L hoặc ±5% của giá trị đo ở 25°C
Bước sóng		
575 nm
Loại Cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
EPA
ID phương pháp
#033
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI95747-0
Thuốc thử đồng thang thấp		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI95747-01
100 lần đo
HI95747-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Copper LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy Cuvet ra.
• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI95747-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ trong khoảng 15 giây

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.
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• Bấm phím READ , máy hiển thị kết quả theo µg/L Cu.

•Bấm phím

COPPER LOW RANGE

• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 45 giây.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng , ID phương pháp, ngày và giờ).

•Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Bạc (Ag), Xyanua (CN-)
Đối với các mẫu vượt qua khả năng đệm của thuốc thử (khoảng pH 6.8), nên điều chỉnh pH trong
khoảng từ 6 đến 8.
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COPPER HIGH RANGE

9.34. COPPER LOW RANGE (ĐỒNG THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 5.00 mg/L (Cu)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.02 mg/L ±4% giá trị đo ở 25 °C
Bước sóng		
560 nm
Loại Cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
EPA
ID phương pháp
#034
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93702-0
Thuốc thử Đồng thang cao		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93702-01
100 lần đo
HI93702-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Copper HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp

• Bấm phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.
• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93702-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ trong khoảng 15 giây
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• Bấm phím
để truy cập và menu hẹn giờ. Bấm START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển
thị đếm ngược hoặc chờ trong 45 giây.
• Bấm phím READ, máy hiển thị kết quả theo mg/L Cu.

•Bấm phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

•Bấm phím

để xem công thức hóa học.

• Bấm phím

COPPER HIGH RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

để quy trờ lại màn hình đo.

THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU
Bạc (Ag), Xyanua (CN-)
Đối với các mẫu vượt qua khả năng đệm của thuốc thử (khoảng pH 6.8), nên điều chỉnh pH trong
khoảng từ 6 đến 8.
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9.35. CYANIDE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.000 đến 0.200 mg/L (CN-)
0.001 mg/L
±0.005 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
610 nm
Đường kính 22 mm
Pyridine-Pyrazalone
#035

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
HI93714A-0
Thuốc thử Cyanide A		
HI93714B-0
Thuốc thử Cyanide B		
HI93714C-0
Thuốc thử Cyanide C		

Số lượng
1 muỗng
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93714-01
100 lần đo
HI93714-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Cyanide sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra và thêm vào 1 muỗng thuốc thử HI93714A-0.
Nhớ đóng nắp chai đựng thuốc thử lại ngay lập tức sau khi sử dụng..
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Lưu ý: Chú ý cách lấy thuốc thử bằng muỗng:
- Không nhấn, ém thuốc thử
		
- Không lấy thuốc thử quá đầy

• Đậy nút nhựa HDPE và đóng nắp ngay lập tức,
để khí clo tạo ra từ phản ứng không bị thoát ra ngoài,
lắc nhẹ nhàng trong 30 giây.

• Đợi 30 giây sau đó thêm vào 1 gói thuốc thử HI93714B-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong vòng 10 giây.

•Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93714C-0.
Đậy nắp và lắc mạnh trong vòng 20 giây

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 25 phút.
Lưu ý: Lắc nhẹ nhàng cuvet 4 hoặc 5 lần trong 20 phút đầu tiên.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L cyanide (CN-).
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CYANIDE

•Nhấn phím
• Nhấn phím
• Nhấn phím
cyanide (KCN).

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L potassium

• Nhấn phím
để quay trở lại màn hình đo.
Lưu ý: Kết quả chính xác nhất khi đo ở 20-25°C.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Độ đục trong mẫu cao sẽ làm kết quả đo lớn hơn giá trị thực tế. Các chất oxy hóa (như chlorine)
hoặc các chất khử (sulfide hoặc sulfur dioxide) cũng làm gây nhiễu kết quả đo. Chưng cất sẽ loại
bỏ những thành phần gây nhiễu trên. Các mẫu có giá trị pH cao phải được điều chỉnh đến khoảng
7 pH trước khi đo.
CẢNH BÁO: cyanides, dung dịch cyanide và hydrogen cyanide giải phóng acid, rất độc.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

CYANURIC ACID

9.36. CYANURIC ACID
0 đến 100 mg/L (CYA)
1 mg/L
±1 mg/L ±15% kết quả đo 25 °C
525 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the turbidimetric method.
#036

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93722-0
Thuốc thử Cyanuric Acid		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93722-01
100 lần đo
HI93722-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Cyanuric Acid sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

#1

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

#1

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Châm vào cốc 25 mL mẫu (đến vạch mức).

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93722-0 và trộn đều để thuốc thử hòa tan.
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CYANURIC ACID

#2
• Châm vào cuvet #2 10 mL mẫu phản ứng (được chứa trong cốc vừa pha)
lên đến vạch mức, đóng nắp.

10 mL
#2

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 45 giây.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L cyanuric acid.

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu Cuvette		
Phương pháp		
			
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93729-0

0.00 - 2.00 mg/L (F-)
0.01 mg/L
±0.03 mg/L ±3% giá trị đo tại 25 °C
575 nm
22 mm diameter
Adaptation of the Standard Phương pháps for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, SPADNS Phương pháp.
#037

Mô tả						
Thuốc thử đo Fluoride thang thấp		

Số lượng
4 mL

FLUORIDE LOW RANGE

9.37. FLUORIDE LOW RANGE (FLUORIDE THANG THẤP)

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93729-01
100 lần đo
HI93729-03
300 lần đo
QUY TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Fluoride LR theo hướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).

• Thêm 2 mL thuốc thử HI93729-0 vào 2 cuvet.

• Thêm nước khử ion vào cuvet (#1) đến vạch 10mL, đóng nắp lại và lắc đều
vài lần.

2 mL

• Thêm mẫu vào cuvet (#2) đến vạch 10mL, đóng nắp lại và lắc đều
vài lần.

Lưu ý: Để đạt giá trị chính xác, vui lòng sử dụng 2 pipette tự động
để cho chính xác 8mL nước cất và 8mL mẫu vào cuvet.

10 mL

10 mL

#1

#2

#1
• Đặt cuvet (#1) vào máy và đóng nắp lại.
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FLUORIDE LOW RANGE

• Nhấn phím
để vào phần timer. Nhấn START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển thị thời
gian đếm ngược, hoặc đợi 2 phút.
• Nhấn ZERO, màn hình sẽ hiển thị "-0-" sau khi máy zero và sẵn sàng đo mẫu.

#2

• Lấy cuvet ra.
• Cho cuvet (#2) vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn READ để máy bắt đầu đọc. Sau khi đo xong, màn hình sẽ hiển thị mg/L fluoride (F-).

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

Lưu ý: Với mẫu nước thải và nước biển, cần phá mẫu (chưng cất) trước khi đo.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Alkalinity (tính theo CaCO3) trên 5000 mg/L; Aluminum trên 0.1 mg/L; Iron, ferric trên10 mg/L;
Chloride trên 700 mg/L; orthoPhosphate trên 16 mg/L; Sodium hexametaphosphate trên 1.0 mg/L;
Sulfate trên 200 mg/L;
Mẫu có màu và độ đục có thể cần chưng cất; mẫu có hàm lượng alkaline cao có thể trung hòa
bằng acid nitric.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo 		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93739A-0
HI93739B-0

0.0 - 20.0 mg/L (F-)
0.1 mg/L
±0.5 mg/L ±3% giá trị đo tại 25 °C
575 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Phương pháps for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, SPADNS Phương pháp.
#038

Mô tả						
Thuốc thử đo Fluoride thang cao A		
Thuốc thử đo Fluoride thang cao B		

Số lượng
2 mL
8 mL

FLUORIDE HIGH RANGE

9.38. FLUORIDE HIGH RANGE (FLUORIDE THANG CAO)

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93739-01
Thuốc thử cho 100 lần đo
HI93739-03
Thuốc thử cho 300 lần đo
QUY TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Fluoride HR theo hướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).

• Thêm 2.00 mL thuốc thử HI93739A-0 vào 1 cuvet bằng
xy lanh 1mL. Sau đó dùng pipet nhựa để thêm HI93739B-0
vào cuvet đến vạch 10mL.

2 mL

10 mL

• Đóng nắp lại và lắc đều vài lần.

• Đặt cuvett vào máy và đóng nắp lại.
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FLUORIDE HIGH RANGE

• Nhấn phím
để vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển thị
đồng hồ đềm ngược, hoặc đợi 2 phút.
• Nhấn ZERO, màn hình sẽ hiển thị "-0-" sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Lấy cuvet ra khỏi máy.

• Thêm 1mL mẫu vào cuvet bằng xy lanh 1mL.

• Đóng nắp lại và lắc đều vài lần.

• Cho lại cuvet vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, nhấn phím
để chọn Timer 2.
Nhấn phím START để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược, hoặc chờ 1 phút.
•Nhấn phím READ để bắt đầu đọc mẫu. Sau khi đo xong, màn hình sẽ hiển thị mg/L fluoride (F-).
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để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

FLUORIDE HIGH RANGE

• Nhấn phím

Lưu ý: Đối với nước biển và nước thải, cần phải phá mẫu (chưng cất) trước khi đo.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Alkalinity (tính theo CaCO3) trên 5000 mg/L;
Aluminum trên 0.1 mg/L;
Iron, ferric trên 10 mg/L;
Chloride trên 700 mg/L
orthoPhosphate trên 16 mg/L;
Sodium hexametaphosphate trên 1.0 mg/L;
Sulfate trên 200 mg/L
Mẫu có màu và độ đục cao cần phải được xử lý trước khi đo
Mẫu có tính kiềm cao có thể dùng acid nitric để trung hòa.
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HARDNESS, CALCIUM

9.39. HARDNESS, CALCIUM ( ĐỘ CỨNG, CALCIUM)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 2.70 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.08 mg/L ±4% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
523 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
			
Wastewater, 18th edition, Calmagite method.
ID phương pháp
#039
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93720A-0
Thuốc thử độ cứng Calcium A		
HI93720B-0
Thuốc thử độ cứng Calcium B		
HI93720C-0
Thuốc thử độ cứng Calcium C		

Số lượng
0.5 mL
0.5 mL
1 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93720-01
100 lần đo
HI93720-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Hardness (Calcium) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Tráng cốc vài lần bằng dung dịch mẫu chưa phản ứng trước khi châm
50 mL mẫu vào cốc (đến vạch mức)

• Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93720A-0 và lắc xoáy dung dịch trong cốc để
trộn đều.

• Thêm 0.5 mL HI93720B-0 và lắc xoáy dung dịch trong cốc để trộn đều.
Sử dụng dung dịch này để tráng 2 cuvet trước khi châm vào cuvet
10 mL dung dịch đến vạch mức.

•Thêm vào 1 giọt thuốc thử HI93720C-0 vào cuvet (#1).
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#1

#2

#1
• Đặt mẫu cuvet #1 vào khoang đo và đóng nắp.

HARDNESS, CALCIUM

• Đóng nắp và đảo ngược cuvet #1 vài lần để trộn đều. Đây là mẫu blank.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2
• Lấy cuvet (#1) ra và đặt cuvet (#2) vào máy.

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy đo sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium carbonate (CaCO3).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(°dH).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang (°e), (°f) hoặc
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HARDNESS, CALCIUM

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

Lưu ý: Thử nghiệm này sẽ làm cốc thủy tinh nhiễm calcium. Để kiểm tra độ sạch, lặp lại phép thử
nhiều lần cho đến khi bạn có được kết quả nhất quán.
PHÂN PHỐI MẪU
Phương pháp này được thiết kế để xác định mức độ cứng thấp, thường được tìm thấy trong các
hệ thống lọc nước. Khi thử nghiệm một số nguồn nước khác, không có gì lạ khi gặp các mức độ
cứng lớn hơn thang đo của phương pháp này. Vấn đề này có thể được khắc phục thông qua việc
pha loãng mẫu. Pha loãng phải được thực hiện với nước không có độ cứng .
Việc pha loãng để giảm mức độ cứng theo hệ số một trăm được thực hiện như sau:
• Lấy 1 mL mẫu vào ống tiêm.
• Đặt ống tiêm vào cốc có dung tích 50 mL, đảm bảo rằng cốc đó sạch và trống và bơm 0.5 mL vào
cốc.
• Đổ đầy cốc đến vạch 50 mL bằng nước không có độ cứng.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng khi hàm lượng kim loại nặng trong mẫu quá lớn.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93719A-0
Thuốc thử độ cứng Magnesium A
HI93719B-0
Thuốc thử độ cứng Magnesium B
HI93719C-0
Thuốc thử độ cứng Magnesium C
HI93719D-0
Thuốc thử độ cứng Magnesium D

Số lượng
0.5 mL
0.5 mL
1 giọt
1 giọt

HARDNESS, MAGNESIUM

9.40. HARDNESS, MAGNESIUM ( ĐỘ CỨNG, MAGNESIUM)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 2.00 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.11 mg/L ±5% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
523 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, EDTA Colorimetric method.
ID phương pháp
#040

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93719-01
100 lần đo
HI93719-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Hardness (Magnesium) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection-Lựa chọn phương pháp (xem trang 6).

• Tráng cốc vài lần bằng dung dịch mẫu chưa phản ứng trước khi châm
50 mL mẫu vào cốc (đến vạch mức)

• Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93719A-0
và lắc xoáy dung dịch trong cốc để trộn đều.

• Thêm 0.5 mL thuốc thử HI93719B-0 và lắc xoáy dung dịch trong cốc để trộn đều.
Sử dụng dung dịch này để tráng 2 cuvet.

• Châm dung dịch vừa pha vào 2 cuvet đến vạch mức 10 mL.

10 mL

10 mL

#1

#2
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HARDNESS, MAGNESIUM

• Thêm 1 giọt thuốc thử HI93719C-0 vào cuvet (#1), đóng
nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn đều. Đây là mẫu
blank.

#1

• Thêm 1 giọt thuốc thử HI93719D-0 vào cuvet (#2),
đóng nắp và đảo ngược nhiều lần để trộn đều. Đây
là mẫu đo.

#2

• Đặt mẫu cuvet #1 vào khoang đo và đóng nắp.

#1

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet (#1) ra, đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.
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#2

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(°dH).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang (°e), (°f) hoặc

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

HARDNESS, MAGNESIUM

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy đo sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium carbonate (CaCO3).

Lưu ý: Thử nghiệm này sẽ làm cốc thủy tinh nhiễm calcium. Để kiểm tra độ sạch, lặp lại phép thử
nhiều lần cho đến khi bạn có được kết quả nhất quán.
PHÂN PHỐI MẪU
Phương pháp này được thiết kế để xác định mức độ cứng thấp, thường được tìm thấy trong các
hệ thống lọc nước. Khi thử nghiệm một số nguồn nước khác, không có gì lạ khi gặp các mức độ
cứng lớn hơn thang đo của phương pháp này.Vấn đề này có thể được khắc phục thông qua việc
pha loãng mẫu. Pha loãng phải được thực hiện với nước không có độ cứng.
Việc pha loãng để giảm mức độ cứng theo hệ số một trăm được thực hiện như sau:
• Lấy 1 mL mẫu vào ống tiêm.
• Đặt ống tiêm vào cốc có dung tích 50 mL, đảm bảo rằng cốc đó sạch, trống và bơm 0.5 mL vào
cốc.
• Đổ đầy cốc đến vạch 50 mL bằng nước không có độ cứng.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng khi hàm lượng kim loại nặng trong mẫu quá lớn.
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HARDNESS, TOTAL LOW RANGE

9.41. HARDNESS, TOTAL LOW RANGE ( ĐỘ CỨNG, TỔNG THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 250 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±5 mg/L ±4% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA recommended method 130.1.
ID phương pháp
#041
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93735IND-0 Thuốc thử chỉ thị độ cứng		
HI93735A-LR Thuốc thử độ cứng thang thấp A
HI93735B-0
Đệm độ cứng B			
HI93735C-0
Fixing Reagent				

Số lượng
0.5 mL
9 mL
2 giọt
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93735-00
100 lần đo (LR, 0 đến 250 mg/L)
HI93735-0
300 lần đo (LR - 100 lần đo, MR - 100 lần đo, HR - 100 lần đo)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Hardness Total LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet. Thêm tiếp 0.5 mL
thuốc thử HI93735IND-0.

• Sử dụng pipet nhựa để thêm vào cuvet 10 mL HI93735A-LR

• Thêm vào 2 giọt HI93735B-0. Đậy nắp và đảo ngược 5 lần để trộn đều
dung dịch.
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•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

HARDNESS, TOTAL LOW RANGE

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Lấy cuvet ra và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93735C-0. Đậy nắp và lắc
nhẹ nhàng trong 20 giây để trộn đều.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium carbonate (CaCO3).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
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HARDNESS, TOTAL LOW RANGE

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(°dH).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang (°e), (°f) hoặc

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng khi hàm lượng kim loại nặng trong mẫu quá lớn.

114

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93735IND-0 Thuốc thử chỉ thị độ cứng			
HI93735A-MR Thuốc thử độ cứng thang trung A		
HI93735B-0
Đệm độ cứng B				
HI93735C-0
Fixing Reagent					

Số lượng
0.5 mL
9 mL
2 giọt
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93735-01
100 lần đo (MR, 200 đến 500 mg/L)
HI93735-0
300 lần đo(LR - 100 lần đo, MR - 100 lần đo, HR - 100 lần đo)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.

HARDNESS, TOTAL MEDIUM RANGE

9.42. HARDNESS, TOTAL MEDIUM RANGE (ĐỘ CỨNG, TỔNG THANG TRUNG)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
200 đến 500 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±7 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA recommended method 130.1.
ID phương pháp
#042

QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Hardness Total MR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet. Thêm tiếp 0.5 mL thuốc thử
HI93735IND-0.

• Sử dụng pipet nhựa để thêm vào cuvet 10 mL thuốc thử HI93735A-MR.

• Thêm vào 2 giọt HI93735B-0.
Đậy nắp và đảo ngược 5 lần để trộn đều dung dịch.
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HARDNESS, TOTAL MEDIUM RANGE

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93735C-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây để trộn đều.

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium carbonate (CaCO3).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(°dH).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang (°e), (°f) hoặc

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng khi hàm lượng kim loại nặng trong mẫu quá lớn.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93735IND-0 Thuốc thử chỉ thị độ cứng		
HI93735A-HR Thuốc thử độ cứng thang cao A
HI93735B-0
Đệm độ cứng B			
HI93735C-0
Fixing Reagent				

Số lượng
0.5 mL
9 mL
2 giọt
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93735-02
100 lần đo (HR, 400 đến 750 mg/L)
HI93735-0
300 lần đo (LR - 100 lần đo, MR - 100 lần đo, HR - 100 lần đo)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.

HARDNESS, TOTAL HIGH RANGE

9.43. HARDNESS, TOTAL HIGH RANGE (ĐỘ CỨNG, TỔNG THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
400 đến 750 mg/L (CaCO3)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±10 mg/L ±2% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA recommended method 130.1.
ID phương pháp
#043

QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Total Hardness HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Thêm 0.5 mL mẫu chưa phản ứng vào cuvet. Thêm tiếp 0.5 mL thuốc thử
HI93735IND-0.

• Sử dụng pipet nhựa để thêm vào cuvet 10 mL thuốc thử HI93735A-HR.

• Thêm vào 2 giọt HI93735B-0.
Đậy nắp và đảo ngược 5 lần để trộn đều dung dịch.
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HARDNESS, TOTAL HIGH RANGE

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93735C-0.
Đậy nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây để trộn đều.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn READ để bắt đầu đo. Máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L calcium carbonate (CaCO3).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(°dH).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang (°e), (°f) hoặc

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng khi hàm lượng kim loại nặng trong mẫu quá lớn.

HARDNESS, TOTAL HIGH RANGE

• Nhấn phím
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HYDRAZINE

9.44. HYDRAZINE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp 		
			
ID phương pháp

0 đến 400 µg/L (N2H4)
1 µg/L
±3 µg/L ±3 % kết quả đo ở 25°C
466 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, 		
method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde method.
#044

REQUIRED REAGENT
Mã		
Mô tả				
HI93704-0
Thuốc thử Hydrazine 		

Số lượng
24 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93704-01
100 lần đo
HI93704-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Hydrazine sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (đến vạch mức).

10 mL

#1
• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức).

10 mL

#2

• Thêm 12 giọt thuốc thử HI93704-0 vào mỗi cuvet
đóng nắp và lắc nhẹ nhàng để trộn đều
(khoảng 30 giây).

#1

• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.
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#2

#1

HYDRAZINE

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 12 phút. Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi
đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet (#1) ra.

• Đặt cuvet(#2) vào máy đo và đóng nắp.

#2

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L hydrazine (N2H4).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Các yếu tố ảnh hưởng gồm: mẫu có màu sậm, mẫu có độ đục cao, amine thơm.
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IODINE

9.45. IODINE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0.0 đến 12.5 mg/L (I2)
0.1 mg/L
±0.1 mg/L ±5% kết quả đo ở 25 °C
525 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
Wastewater, 18th edition, DPD method.
#045

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93718-0
Thuốc thử Iodine 			

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93718-01
100 lần đo
HI93718-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Iodine sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đóng nắp.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93718-0 .
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng khoảng 20 giây để thuốc thử hòa tan.
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IODINE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút 30 giây.
•Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L iodine (I2).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Chlorine, Ozone, Các dạng oxi hóa của Chromium and Manganese.
Trong trường hợp nước có độ cứng lớn hơn 500 mg/L CaCO3, lắc mẫu trong khoảng 2 phút sau khi
thêm thuốc thử.
Trong trường hợp nước có độ kiềm lớn hơn 250 mg/L CaCO3 hoặc độ acid lớn hơn 150 mg/L CaCO3,
màu của mẫu có thể chỉ lên một phần hoặc nhanh chóng phai. Để khắc phục vấn đề này, trung hòa
mẫu với HCl hoặc NaOH pha loãng.
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IRON LOW RANGE

9.46. IRON LOW RANGE (SẮT THANG THẤP)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu Cuvette		
Phương pháp		
ID phương pháp

THUỐC THỬ
Mã		
HI93746-0

0.000 - 1.600 mg/L (Fe)
0.001 mg/L
±0.01 mg/L ±8% giá trị đo tại 25 °C
575 nm
22 mm diameter
Adaptation of the TPTZ Phương pháp.
#046

Mô tả					
Thuốc thử đo Sắt Thang Thấp

Số lượng
2 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93746-01
HI93746-03

Thuốc thử cho 50 lần đo
Thuốc thử cho 150 lần đo

TIẾN TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Iron LR dựa theo phần hướng dẫn trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Cho nước deionized vào ống đong đến vạch 25mL.

25 mL

• Cho 1 gói thuốc thử HI93746-0 vào ống đong, đóng nắp lại và lắc
mạnh trong 30s, để tạo thành mẫu trắng.

• Cho 10mL mẫu trắng vào cuvet và đóng nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào máy và đóng nắp lại.
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IRON LOW RANGE

• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị “-0-” sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Lấy cuvette ra khỏi máy.
• Cho 25mL mẫu cần đo vào 1 ống đong khác.

25 mL

• Cho 1 gói HI93746-0 vào ống đong, đóng nắp và lắc mạnh trong
30 giây để tạo thành mẫu thực.

• Cho 10mL mẫu thực vào cuvette và đóng nắp lại.

10 mL
• Cho cuvette vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím
để vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu timer 1, màn hình sẽ hiển thị
đồng hồ đếm ngược, hoặc đợi 30s.
• Nhấn phím READ, sau khi đo xong màn hình sẽ hiển thị mg/L sắt (Fe).
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IRON LOW RANGE

• Nhấn phím

để truy cập các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn

để trở lại màn hình đođể trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Cadmium trên 4.0 mg/L
Chromium3+ trên 0.25 mg/L
Chromium6+ trên 1.2 mg/L
Cobalt trên 0.05 mg/L
Copper trên 0.6 mg/L
Cyanide trên 2.8 mg/L
Manganese trên 50.0 mg/L
Mercury trên 0.4 mg/L
Molybdenum trên 4.0 mg/L
Nickel trên 1.0 mg/L
Nitrite ion trên 0.8 mg/L
pH của mẫu nên trong khoảng 3 - 4 để tránh mẫu bị đục.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvette		
Phương pháp		
			
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93721-0

0.00 - 5.00 mg/L (Fe)
0.01 mg/L
±0.04 mg/L ±2% giá trị đo tại 25 °C
525 nm
22 mm diameter
Adaptation of the EPA Phenanthroline Phương pháp 315B, for natural and
treated waters.
#047

Mô tả					
Thuốc thử Iron Thang Cao		

IRON HIGH RANGE

9.47. IRON LOW RANGE (SẮT THANG THẤP)

Số lượng cần thiết
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93721-01
Thuốc thử cho 100 lần đo
HI93721-03
Thuốc thử cho 300 lần đo
TIẾN TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Iron HR dựa theo thướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).
• Cho 10mL mẫu cần đo vào cuvet và đóng nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị “-0-” sau khi máy đã zero và sẵn sàng đo mẫu.

• Lấy cuvet ra, thêm vào 1 gói thuốc thử HI93721-0.
Đóng nắp và lắc đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.
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• Cho lại cuvet vào máy và đóng nắp máy lại.

• Nhấn phím

để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ

hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.
• Nhấn phím READ, sau khi đo xong màn hình sẽ hiển thị mg/L Sắt (Fe).

• Nhấn phím

để truy cập các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày, giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Molybdate Molybdenum trên 50 ppm
Calcium trên 10000 ppm (tính theo CaCO3)
Magnesium trên 100000 ppm (tính theo CaCO3)
Chloride trên 185000 ppm.
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9.48. MAGNESIUM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0 đến 150 mg/L (Mg2+)
1 mg/L
±5 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
466 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Calmagite method.
#048

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93752A-Mg Thuốc thử Magnesium A		
HI93752B-Mg Thuốc thử Magnesium B		

Số lượng
1 mL
9 mL

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
HI937520-01 50 lần đo
HI937520-03 150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Magnesium sử dụng quy trình được mô tả
trong phần Method Selection (xem trang 6).

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm 1 mL
thuốc thử HI93752A-Mg vào cuvet.
Sau đó sử dụng pipet để thêm 9 mL
thuốc thử HI93752B-Mg lên đến vạch mức 10 mL

1 mL

• Đóng nắp và đảo ngược cuvet vài lần để trộn đều.

• Đặt cuvet vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Lấy cuvet ra.
• Thêm vào cuvet 0.5 mL mẫu.
• Đóng nắp và đảo ngược cuvet vài lần để trộn đều.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 15 giây
•Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo magnesium (Mg2+).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Acidity (CaCO3) trên 1000 mg/L, alkalinity (CaCO3) trên 1000 mg/L, Calcium (Ca2+) trên 200 mg/L, Mẫu
không chứa sắt, nhôm, đồng.
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THUỐC THỬ
Mã		
HI93748A-0
HI93748B-0
HI93748C-0
HI93703-51

Mô tả						
Thuốc thử Manganese Thang Thấp A		
Thuốc thử Manganese Thang Thấp B		
Thuốc thử Manganese Thang Thấp C		
Chất giải keo tụ				

MANGANESE LOW RANGE

9.49. MANGANESE LOW RANGE (MANGANESE THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 - 300 µg/L (Mn)
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±7 µg/L ±3% giá trị đo tại 25 °C
Bước sóng		
560 nm
Kiểu cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the PAN Method.
ID phương pháp
#049
Số lượng
2 gói
0.40 mL
2 mL
6 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93748-01
Thuốc thử cho 50 lần đo
HI93748-03
Thuốc thử cho 150 lần đo
QUY TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Manganese LR dựa theo hướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).

• Cho 10mL nước khử ion vào cuvet thứ nhất (#1).

10 mL

#1
• Cho 10mL mẫu vào cuvette thứ hai (#2).

10 mL

#2

• Mỗi cuvet cho thêm 1 gói HI93748A-0, đóng nắp lại và lắc đến khi
thuốc thử hòa tan hoàn toàn.
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• Thêm 0.2 mL dung dịch HI93748B-0 vào mỗi cuvet, sau đó đóng nắp và
lắc nhẹ trong 30 giây.

• Thêm 1 mL dung dịch HI93748C-0 vào mỗi cuvet, sau đó đóng nắp và
lắc nhẹ.

• Thêm 3 giọt dung dịch HI93703-51 vào mỗi cuvet, đóng nắp và lắc
nhẹ trong 30 giây.

• Đặt cuvet thứ nhất (#1) chứa nước cất đã hòa tan với thuốc thử vào trong #
máy và đóng nắp lại.

1

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình
sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc đợi 2 phút. Sau đó nhấn phím ZERO , màn hình sẽ hiển thị
"-0-" sau khi zero xong và sẵn sàng để đo mẫu.
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• Tiếp tục cho cuvet thứ hai (#2) chứa mẫu đã phản ứng
với thuốc thử vào máy.

MANGANESE LOW RANGE

#2

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo mẫu. Sau khi đo xong, màn hình sẽ hiển thị µg/L manganese (Mn).

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả đo.

• Nhấn phím
để chuyển kết quả đo thành µg/L potassium permanganate (KMnO4) hoặc
permanganate (MnO4-).

•Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Aluminum trên 20 mg/L
Cadmium trên 10 mg/L
Calcium trên 200 mg/L tính theo CaCO3
Cobalt trên 20 mg/L
Copper trên 50 mg/L
Iron trên 10 mg/L
Lead trên 0.5 mg/L
Magnesium trên 100 mg/L tính theo CaCO3
Nickel trên 40 mg/L
Zinc trên 15 mg/L.
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9.50. MANGANESE HIGH RANGE (MANGANESE THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvette		
Phương pháp		
			
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93709A-0
HI93709B-0

0.0 - 20.0 mg/L (Mn)
0.1 mg/L
±0.2 mg/L ±3% giá trị đo tại 25 °C
525 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Phương pháps for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, Periodate Method.
#050

Mô tả						
Thuốc thử Manganese Thang Cao A		
Thuốc thử Manganese Thang Cao B		

Số lượng
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93709-01
Thuốc thử cho 100 lần đo
HI93709-03
Thuốc thử cho 300 lần đo
TIẾN TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Manganese HR dựa theo hướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).
• Cho 10mL mẫu vào cuvet và đóng nắp lại.

• Cho cuvet vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị “-0-” sau khi zero xong và sẵn sàng đo.

• Lấy cuvet ra khỏi máy.

• Thêm 1 gói HI93709A-0 vào cuvet, đóng nắp và lắc đều trong 2 phút.
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10 mL

đóng nắp và lắc đều trong 2 phút.

• Cho lại cuvet vào máy và đóng nắp lại.

MANGANESE HIGH RANGE

• Tiếp tục thêm 1 gói HI93709B-0 vào cuvet,

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc chờ 1 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ, màn hình sẽ hiển thị mg/L manganese (Mn).

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn phím
để chuyển kết quả đo thành mg/L potassium permanganate (KMnO4) hoặc
permanganate (MnO4-).

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Calcium trên 700 mg/L;
Chloride trên 70000 mg/L
Iron trên 5 mg/L;
Magnesium trên 100000 mg/L
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9.51. MAPLE SYRUP (SIRO LÁ PHONG)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 100.00 %T
Độ phân giải		
0.01 %T
Độ chính xác		
±3% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
560 nm
Loại cuvet 		
Đường kính 10 mm
Phương pháp		
Đo trực tiếp
ID phương pháp
#051
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
-		
Glycerol 			

Số lượng
3 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93703-57
Glycerol, (4) 		
30 mL
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Maple Syrup sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Sử dụng ống tiêm để thêm glycerol vào cuvet, lên đến 5 mm (0.2’’) dưới vạch mức.

• Chèn vial adapter 10 mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvet
Adapters (xem trang 10)
• Đặt cuvet vào giá đỡ cuvet, chú ý đến hướng ánh sáng được chỉ định bởi mũi
tên trên thiết bị.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
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• Đặt cuvet vào giá đỡ cuvet,
chú ý đến hướng ánh sáng được chỉ định bởi mũi tên trên thiết bị.
• Nhấn READ để bắt đầu đo.
Thiết bị hiển thị phần trăm truyền qua ánh
sáng so với tiêu chuẩn Glycerol Standard
(cố định ở mức một trăm phần trăm)

•Nhấn phím

MAPLE SYRUP

• Sử dụng ống tiêm thêm 4 mL maple syrup để làm sạch cuvet, lên đến 5 mm (0.2’’) dưới vạch mức.
Đây là mẫu đo.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

TIÊU CHUẨN USDA

Grade A Color
Classes

Taste

Percent Light
Transmittance

Grade A Golden

Delicate

≥75

Grade A Amber

Rich

50 - 74

Grade A Dark

Robust

25 - 49

Grade A Very Dark

Strong

<25

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi bóng khí hoặc độ đục của mẫu. Cuvet bị trầy xước hoặc bẩn cũng
sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Luôn luôn kiểm tra cuvet trước khi sử dụng.
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9.52. MOLYBDENUM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.0 đến 40.0 mg/L (Mo6+)
0.1 mg/L
±0.3 mg/L ±5% kết quả đo ở 25 °C
420 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the mercaptoacetic acid method.
#052

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93730A-0
Thuốc thử Molybdenum A		
HI93730B-0
Thuốc thử Molybdenum B		
HI93730C-0
Thuốc thử Molybdenum C		

Số lượng
1 gói
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93730-01
100 lần đo
HI93730-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Molybdenum sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đóng nắp.

• Đặt cuvet vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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10 mL

25 mL

MOLYBDENUM

• Châm vào vial 25 mL mẫu.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93730A-0, đóng nắp vial và
đảo ngược vài lần để hòa tan thuốc thử.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93730B-0 vào vial, đóng nắp vial và
đảo ngược vài lần để hòa tan thuốc thử.

•Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93730C-0 đóng nắp vial và
lắc mạnh để hòa tan thuốc thử.

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu (lên đến vạch mức) từ vial và đóng nắp.

10 mL
• Đặt cuvet vào khoang đo và đóng nắp.
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• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút.
•Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L molybdenum (Mo6+).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L
2molybdate (MoO4 ).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Aluminum trên 50 mg/L
Chromium trên 1000 mg/L
Copper trên 10 mg/L
Iron trên 50 mg/L
Nickel trên 50 mg/L
Nitrite (NO2¯)
Sulfate trên 200 mg/L
Các mẫu được đệm cao hoặc có độ pH cực cao có thể vượt quá khả năng đệm của thuốc thử.
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9.53. NICKEL LOW RANGE (NICKEL THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.000 đến 1.000 mg/L (Ni)
Độ phân giải		
0.001 mg/L
Độ chính xác		
±0.010 mg/L ±7% giá trị đo tại 25 °C
Bước sóng		
565 nm
Kiểu cuvet		
Đường kính 16 mm
Phương pháp		
Adaptation of the PAN Method.
ID phương pháp		
#053
THUỐC THỬ
Mã		
HI93740A-0
HI93740B-0
HI93740C-0
HI93703-51

Mô tả						
Thuốc thử Nickel Thang Thấp A		
Thuốc thử Nickel Thang Thấp B		
Thuốc thử Nickel Thang Thấp C		
Chất giải keo tụ (tùy trường hợp)		

Số lượng
2 gói
2 mL
2 gói
4-6 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93740-01
Thuốc thử cho 50 lần đo
HI93740-03
Thuốc thử cho 150 lần đo
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Nickel LR dựa theo hướng dẫn trong phần Method Selection
(trang 6).
Lưu ý: nên đo mẫu trong khoảng nhiệt độ 20 - 24 °C để đạt kết quả chính xác.
• Sử dụng 2 cốc đựng hóa chất, 1 cốc đựng 25mL nước deionized (mẫu trắng) và 1
cốc đựng 25mL mẫu.

• Thêm 1 gói HI93740A-0 vào mỗi cốc và lắc đều đến khi thuốc thử hòa tan.
Lưu ý: Nếu mẫu có chứa sắt (Fe3+), cần hòa tan thuốc thử hoàn toàn trước khi
tiếp tục các bước tiếp theo.

• Thêm 1 mL HI93740B-0 vào mỗi cốc và lắc đều khoảng 10 giây.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc đợi 15 phút.
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•Cho 1 gói HI93740C-0 vào mỗi cốc và lắc đều đến khi thuốc thử hòa tan hoàn toàn.

•Cho 10mL mẫu trắng vào cuvet thứ nhất (#1).
10 mL

• Đặt cuvet vào máy và đóng nắp lại.

#1

• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị “-0-” sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Cho 10 mL mẫu vào cuvet thứ hai (#2).
10 mL

#2
• Cho cuvet thứ hai vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím READ. Sau khi đo xong, màn hình sẽ hiển thị mg/L nickel (Ni).

• Nhấn phím
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để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

để xem công thức hóa học của kết quả.

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

NICKEL LOW RANGE

• Nhấn phím

Lưu ý: Nếu nhiệt độ trên 30°C có thể có hiện tượng cuvet bị đục. Trong trường hợp này, cần thêm
2-3 giọt HI93703-51 vào mỗi cuvet và lắc đều đến khi hết đục trước khi cho vào máy để zero và đo
mẫu.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Co2+ không được có trong mẫu
Fe2+ không được có trong mẫu
Al3+ trên 32 mg/L
Ca2+ trên 1000 mg/L (tính theo CaCO3)
Cd2+ trên 20 mg/L
Cl¯ trên 8000 mg/L
Cr3+ trên 20 mg/L
Cr6+ trên 40 mg/L
Cu2+ trên 15 mg/L
F¯ trên 20 mg/L
Fe3+ trên 10 mg/L
K+ trên 500 mg/L
Mg2+ trên 400 mg/L
Mn2+ trên 25 mg/L
Mo6+ trên 60 mg/L
Na+ trên 5000 mg/L
Pb2+ trên 20 mg/L
Zn2+ trên 30 mg/L
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9.54.NICKEL HIGH RANGE (NICKEL THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93726-0

0.00 - 7.00 ppt (Ni)
0.01 ppt
±0.07 ppt±4% giá trị đo tại 25 °C
575 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the photometric method.
#054

Mô tả					
Thuốc thử Nickel Thang Cao		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93726-01
Thuốc thử cho 100 lần đo
HI93726-03
Thuốc thử cho 300 lần đo

TIẾN TRÌNH ĐO

• Chọn phương pháp Nickel HR theo hướng dẫn trong phầnMethod Selection
(trang 6).
• Cho 10mL mẫu vào cuvet và đóng nắp lại.
10 mL

• Cho cuvette vào máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị "-0-” sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Lấy cuvette ra và cho 1 gói HI93726-0 vào.
Đóng nắp và lắc đều đến khi thuốc thử hòa tan hoàn toàn.

• Cho lại cuvet vào máy và đóng nắp lại.
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để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 1 phút.
• Nhấn phím READ, sau khi đo xong màn hình sẽ hiển thị mg/L nickel (Ni).

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, thời gian đo).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả đo.

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

NICKE HIGH RANGE

• Nhấn phím

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Có thể bị ảnh hưởng nếu mẫu có chứa kim loại đồng.
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9.55. NITRATE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.0 đến 30.0 mg/L (NO3-- N)
0.1 mg/L
±0.5 mg/L ±10% kết quả đo ở 25°C
525 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the cadmium reduction method.
#055

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93728-0
Thuốc thử Nitrate 			

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93728-01
100 lần đo
HI93728-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Nitrate sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu (đến vạch mức) và đóng nắp.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93728-0.

• Đóng nắp và lắc mạnh lên xuống trong đúng 10 giây. Tiếp tục trộn bằng cách
đảo ngược cuvet nhẹ nhàng trong 50 giây, trong khi lắc chú ý không gây ra
bọt khí. Bột sẽ không tan hoàn toàn. Thời gian và phương pháp lắc có thể
ảnh hưởng đến kết quả đo.
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Lưu ý: Phương pháp này bị ảnh hưởng nhiều bởi kỹ thuật thực hiện. Xem
quy trình Cuvette Preparation ở trang 9 để biết kỹ thuật trộn đúng cách.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 4 phút 30 giây.
•Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L nitrate-nitrogen (NO-3-N).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(NO3¯).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L nitrate

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Ammonia, amines như urea và các amine béo bậc I;
Chloride trên100 ppm;
Chlorine trên 2 ppm
Đồng; Sắt(III);
Các chất oxi hóa mạnh và khử mạnh
Mẫu phải không chứa Sulfide.
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9.56. NITRATE, CHROMOTROPIC ACID (13 MM VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.0 đến 30.0 mg/L (N03--N)
Độ phân giải		
0.1 mg/L
Độ chính xác		
±1.0 mg/L hoặc ±3% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
Bước sóng		
410 nm
Loại cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Chromotropic acid method.
ID phương pháp
#056
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả				
Số lượng
HI93766V-0* Thuốc thử Nitrate Vial		
1 vial
HI93766-0
Thuốc thử Nitrate		
1 gói
*Nhận dạng lọ thuốc thử: N, nhãn màu trắng
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93766-50
50 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an
toàn (SDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo, cảnh báo và ghi chú. Không làm như
vậy có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.
• Chọn phương pháp Nitrate Chromotropic Acid (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvette Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp lọ thuốc thử HI93766V-0.
• Thêm 1.0 mL mẫu vào lọ vial, giữ lọ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược vial 10 lần để trộn đều. Đây là mẫu blank.
Cảnh báo: Các lọ sẽ nóng lên trong quá trình trộn, hãy thận trọng khi xử lý.
Lưu ý: Phương pháp này bị ảnh hưởng nhiều bởi kỹ thuật thực hiện. Xem
quy trình Cuvette Preparation ở trang 9 để biết kỹ thuật trộn đúng cách.

• Đặt vial vào khoang đo.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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Lưu ý: Phương pháp này bị ảnh hưởng nhiều bởi kỹ thuật thực hiện. Xem
quy trình Cuvette Preparation ở trang 9 để biết kỹ thuật trộn đúng cách.

• Đặt vial vào trong khoang đo.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút.
•Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L nitrate-nitrogen (NO3--N).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

NITRATE, CHROMOTROPIC ACID (13 mm VIAL)

• Lấy vial ra.
• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93766-0.
• Đóng nắp và đảo ngược vial 10 lần. Đây là mẫu đo.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
(NO3¯).

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L nitrate

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Barium (Ba2+) trên 1 mg/L; Chloride (Cl-) trên 1000 mg/L; Nitrite (NO2-) trên 50 mg/L;
Những mẫu chứa trên 100 mg/L nitrite phải được xử lý trước khi đo: thêm 400 mg urea vào 10 mL
mẫu, trộn cho đến khi hòa tan hoàn toàn sau đó tiến hành quy trình đo như bình thường.
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9.57. NITRITE, MARINE ULTRA LOW RANGE (NITRITE, NƯỚC BIỂN THANG SIÊU THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 200 µg/L (N02--N)
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±8 µg/L ±4% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
480 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1.
ID phương pháp
#057
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả							
HI764-25
Thuốc thử Nitrite Marine thang siêu thấp		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI764-25
25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Nitrite Marine ULR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đóng nắp.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI764-25.
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 15 giây.
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10 mL

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 15 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L nitrite-nitrogen (NO2--N).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

NITRITE, MARINE ULTRA LOW RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang µg/L nitrite
(NO2¯) hoặc sodium nitrite (NaNO2).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sự ảnh hưởng có thể gây ra bởi các ion: Fe2+,Fe3+, Cu2+, Hg2+, Ag+, Bi3+, Au3+, Pb2+, Sb3+, O4V3- và PtCl62-.
Thuốc thử oxi hóa mạnh và khử mạnh.
Nitrate (trên 100 mg/L) có thể làm kết quả đo bị sai.
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9.58. NITRITE LOW RANGE (NITRITE THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 600 µg/L (NO2--N)
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±20 µg/L ±4% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
480 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1.
ID phương pháp
#058
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93707-0
Thuốc thử Nitrite thang thấp		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93707-01
100 lần đo
HI93707-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Nitrite LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đóng nắp.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93707-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 15 giây.
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• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 15 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L nitrite-nitrogen (NO2--N).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

NITRITE LOW RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang µg/L nitrite
(NO2-) hoặc sodium nitrite (NaNO2).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sự ảnh hưởng có thể gây ra bởi các ion: Fe2+,Fe3+, Cu2+, Hg2+, Ag+, Bi3+, Au3+, Pb2+, Sb3+, O4V3- và PtCl62-.
Thuốc thử oxi hóa mạnh và khử mạnh.
Nitrate (trên100 mg/L) có thể làm kết quả đo bị sai.
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9.59. NITRITE HIGH RANGE (NITRITE THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 150 mg/L (NO2-)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±4 mg/L ±4% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Ferrous Sulfate method.
ID phương pháp
#059
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93708-0
Thuốc thử đo Nitrite thang cao		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93708-01
100 lần đo
HI93708-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Nitrite HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch mức) và đóng nắp.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

•Thêm 1 gói thuốc thử HI93708-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.
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• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L nitrite (NO2-).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

NITRITE HIGH RANGE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L nitritenitrogen (NO2--N) hoặc sodium nitrite (NaNO2).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.
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9.60. NITROGEN, TOTAL LOW RANGE (13 MM VIAL)
NITROGEN, TỔNG THANG THẤP (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.0 - 25.0 mg/L (N)
0.1 mg/L
±1.0 mg/L hoặc ±5% giá trị đo tại 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
420 nm
Đường kính 13 mm
Chromotropic acid method.
#060

THUỐC THỬ
Mã			
Mô tả							
HI93767A-B*
Vial phá mẫu Nitrogen Tổng Thang Thấp		
DEIONIZED120
Nước khử ion						
PERSULFATE/N
Thuốc thử Potassium Persulfate			
BISULFITE/N
Thuốc thử Sodium Metabisulfite			
HI93767-0		
Thuốc thử Nitrogen Tổng				
HI93766V-0LR**
Vial Nitrogen Tổng Thang Thấp			
* Dấu hiệu nhận biết: N LR, nhãn xanh lá
** Dấu hiệu nhận biết: N LR, nhãn đỏ

Số lượng
2 vial
2 mL
2 gói
2 gói
2 gói
2 vial

Lưu ý: Lưu trữ vial chưa sử dụng ở thoáng mát, không có ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

HI93767A-50 Thuốc thử cho 49 lần đo
Hộp 1: Bộ thuốc thử HI93767A-50
Hộp 2: Bộ thuốc thử Nitrogen Tổng Thang Thấp HI93767A&B-50

QUY TRÌNH ĐO

Trước khi sử dụng vui lòng đọc kỹ bảng MSDS, nếu thao tác không đúng có thể dẫn tới
tai nạn cho người sử dụng.

Lưu ý về mẫu trắng: Phương pháp này cần sử dụng mẫu trắng, 1 vial mẫu trắng có thể tái
sử dụng tối đa 1 tuần nếu được lưu trữ trong nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng. Để có độ chính
xác cao, vui lòng chuẩn bị lại mẫu trắng mỗi lần đo mẫu, mẫu trắng và mẫu thực cần sử dụng
thuốc thử có cùng 1 số LOT.
• Gia nhiệt máy HI839800 đến 105°C (221°F). Tấm chắn an toàn HI740217 nên được sử dụng để đảm
bảo an toàn trong quá trình đo.
KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẾP TỪ HOẶC LÒ VI SÓNG bởi vì có thể làm tràn thuốc thử ra ngoài, gây
độc hại cho môi trường.
• Tháo nắp 2 vial HI93767A-B.

• Thêm vào mỗi vial 1 gói Persulfate/N.
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nghiêng 1 góc 45 độ khi cho mẫu và nước cất vào.

• Đóng nắp và lắc đến khi thuốc thử bên trong tan hoàn toàn.

NITROGEN, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Cho 2 mL nước khử ion vào vial thứ nhất (#1) và 2 mL mẫu vào vial thứ hai (#2), nên giữ vial

• Cho 2 vial vào máy phát mẫu và gia nhiệt trong 30 phút tại 105°C.
• Tắt máy sau khi phá mẫu xong, đặt vial trong giá đỡ và để nguội đến nhiệt độ
phòng.
CẢNH BÁO: Vial đang nóng, cẩn thận thao tác.

• Chọn phương pháp Nitrogen Total LR (13 mm) theo hướng dẫn trong phần Method Selection
(trang 6).
• Cho vial adapter 13 mm vào máy theo hướng dẫn trong phần Cuvette Adapter (trang 10).
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NITROGEN, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Cho thêm 1 gói BISULFITE/N vào mỗi vial. Đóng nắp và lắc đều trong 15 giây.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.

• Tháo nắp và cho thêm 1 gói HI93767-0 vào mỗi vial. Đóng nắp và lắc đều khoảng 15 giây.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, Nhấn phím
để chọn Timer 2. Nhấn phím
START để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc đợi 2 phút.
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• Thêm 2 mL mẫu trắng đã phá mẫu vào vial thứ nhất (#1) và 2 mL mẫu thực đã phá mẫu vào vial
thứ hai (#2), khi làm nên giữ vial nghiêng 1 góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược 10 lần.

CẢNH BÁO: Vial sẽ nóng lên khi trộn lẫn với nhau, khi thao tác cần cẩn thận.
Lưu ý: Phương pháp đo này khá khó. Nên xem phần chuẩn bị Cuvet trong trang 9 để thực hiện
thao tác chính xác.

NITROGEN, TOTAL THANG THẤP (13mm VIAL)

• Tháo nắp 2 vial HI93766V-0LR.

#1
• Cho vial thứ nhất chứa mẫu trắng vào máy(#1).

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím
để chọn Timer 3. Nhấn phím
START để bắt đầu Timer 3, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc đợi 5 phút.

• Nhấn phím ZERO, màn hính sẽ hiển thị "-0-" sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.
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NITROGEN, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Lấy vial thứ nhất ra.

• Đặt vial thứ hai (#2) chứa mẫu cần đo vào máy.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo mẫu. Màn hình sẽ hiển thị mg/L nitrogen (N) sau khi đo xong.

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, thời gian đo).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả đo.

• Nhấn phím

để chuyển đổi giá trị đo được sang mg/L ammonia (NH3) hoặc nitrate (NO3-).

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromide (Br -) trên 60 mg/L
Chloride (Cl-) trên 1000 mg/L
Chromium (Cr3+) trên 0.5 mg/L
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#2

NITROGEN, TỔNG THANG CAO (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvette		
Phương pháp		
ID phương pháp

10 - 150 mg/L (N)
1 mg/L
±3 mg/L hoặc ±4% giá trị đo tại 25 °C, lấy giá trị nào tốt hơn.
420 nm
Đường kính 13 mm
Chromotropic acid method.
#061

THUỐC THỬ
Mã			
Mô tả						
Số lượng
HI93767B-B*		
Vial phá mẫu Nitrogen Tổng Thang Cao
2 vial
DEIONIZED120
Nước khử ion					
0.5 mL
PERSULFATE/N
Thuốc thử Potassium Persulfate		
2 gói
BISULFITE/N		
Thuốc thử Sodium Metabisulfite		
2 gói
HI93767-0		
Thuốc thử Nitrogen Tổng			
2 gói
HI93766V-0HR**
Vial Nitrogen Tổng Thang Cao			
2 vial
* Dấu hiệu nhận biết: N HR, nhãn đỏ
** Dấu hiệu nhận biết: N HR, nhãn xanh lá
Lưu ý: Lưu trữ vial chưa sử dụng ở thoáng mát, không có ánh sáng.

NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

9.61. NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 MM VIAL)

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93767B-50 Thuốc thử cho 49 tests.
Hộp 1: Bộ thuốc thử HI93767B-50
Hộp 2: Bộ thuốc thử Nitrogen Thang Cao HI93767A&B-50.

QUY TRÌNH ĐO

Trước khi sử dụng vui lòng đọc kỹ bảng MSDS, nếu thao tác không đúng có thể dẫn tới tai
nạn cho người sử dụng.

Lưu ý về mẫu trắng: Phương pháp này cần sử dụng mẫu trắng, 1 vial mẫu trắng có thể tái
sử dụng tối đa 1 tuần nếu được lưu trữ trong nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng. Để có độ chính
xác cao, vui lòng chuẩn bị lại mẫu trắng mỗi lần đo mẫu, mẫu trắng và mẫu thực cần sử dụng
thuốc thử có cùng 1 số LOT.
• Gia nhiệt máy phá mẫu HI839800 đến 105°C (221°F). Tấm chắn an toàn HI740217 nên được sử
dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình làm.
KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẾP TỪ HOẶC LÒ VI SÓNG vì có thể làm thuốc thử tràn ra ngoài trong quá
trình gia nhiệt, gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh.

• Tháo nắp 2 vial HI93767B-B.
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NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Cho 1 gói PERSULFATE/N vào mỗi vial.

• Cho 0.5 mL nước deionized vào vial thứ nhất (#1) và 0.5 mL mẫu vào vial thứ hai (#2), khi làm nên
giữ vial nghiêng 1 góc 45 độ.

• Đóng nắp lại và lắc mạnh khoảng 30 giây hoặc đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.

• Cho hai vial vào máy phá mẫu trong 30 phút tại 105°C.
• Sau khi phá mẫu xong, cho vial vào giá đỡ, để nguội đến nhiệt độ phòng.
CẢNH BÁO: Vial đang nóng, cẩn thận khi thao tác.

• Chọn phương pháp Nitrogen Total HR (13 mm) theo hướng dẫn trong phần Method Selection
(trang 6).
• Đặt vial adapter 13 mm vào máy theo hướng dẫn trong phần Cuvette Adapter (trang 10).
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• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.

NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Tháo nắp vial ra và cho thêm mỗi vial 1 gói BISULFITE/N. Đóng nắp và lắc đều trong khoảng 15
giây.

• Tháo nắp vial ra và cho thêm vào mỗi vial 1 gói HI93767-0. Đóng nắp lại và lắc đều khoảng 15 giây.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, Nhấn phím
để chọn Timer 2. Nhấn phím
START để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
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NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Tháo nắp 2 vial HI93766V-0HR.
• Cho 2 mL mẫu trắng đã phát mẫu vào vial thứ nhất (#1) và 2 mL mẫu thực đã phá mẫu vào vial
thứ hai (#2), giữ vial nghiêng 1 góc 45 độ khi làm.

• Đóng nắp lại thật chặt và đảo ngược 10 lần.
CẢNH BẢO: vial sẽ nóng lên trong quá trình cho mẫu vào, nên cẩn thận khi thao tác.
Lưu ý: Phương pháp này khá khó, nên xem phần chuẩn bị Cuvette trong
trang 9 để thực hiện thao tác chính xác.

#1

• Đặt vial thứ nhất (#1) vào máy.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, Nhấn phím
để chọn Timer 3. Nhấn phím
START để bắt đầu Timer 3, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút. Nhấn
phím ZERO, màn hình sẽ hiển thị "-0-" sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Lấy vial thứ nhất ra.

• Đặt vial thứ hai (#2) vào máy.
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#2

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, thời gian đo).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả đo.

• Nhấn phím

để chuyển kết quả đo thành mg/L ammonia (NH3) hoặc nitrate (NO3¯).

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

Phương pháp này sẽ xác định toàn bộ nitrogen dạng vô cơ và hữu cơ có trong mẫu.

NITROGEN, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Nhấn phím READ. Sau khi đo xong, màn hình sẽ hiển thị mg/L nitrogen (N).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromide (Br¯) trên 240 mg/L
Chloride (Cl¯) trên 3000 mg/L
Chromium (Cr3+) trên 0.5 mg/L
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OXYGEN, DISSOLVED

9.62. OXYGEN, DISSOLVED (OXYGEN HÒA TAN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0.0 đến 10.0 mg/L (O2)
0.1 mg/L
±0.4 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
466 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method.
#062

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93732A-0
Thuốc thử Oxygen hòa tan A		
HI93732B-0
Thuốc thử Oxygen hòa tan B		
HI93732C-0
Thuốc thử Oxygen hòa tan C		

Số lượng
5 giọt
5 giọt
10 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93732-01
100 lần đo
HI93732-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Oxygen Dissolved sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào một chai thủy tinh 60 mL mẫu chưa phản ứng.
• Đậy nắp và chắc chắn rằng một phần nhỏ của mẫu tràn ra bên ngoài.
• Tháo nắp ra và thêm vào 5 giọt thuốc thử HI93732A-0 và 5 giọt thuốc thử
HI93732B-0.
• Thêm mẫu vào chai. Đậy nắp và chắc chắn rằng một phần nhỏ
của mẫu tràn ra bên ngoài.
Lưu ý: Thực hiện điều này để đảm bảo không có bọt khí trong chai vì bọt
khí sẽ làm sai lệch giá trị đo.
• Đảo ngược chai vài lần cho đến khi mẫu chuyển sang màu vàng
và có chất keo tụ xuất hiện.

• Để mẫu đứng trong khoảng 2 phút để cho chất keo tụ lắng xuống.

• Khi dung dịch ở một nửa phía trên của chai đã trong, thêm 10 giọt thuốc thử
HI93732C-0.
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• Châm vào cuvet (#1) 10 mL từ chai (lên đến vạch mức)
và đóng nắp.

10 mL

#1

OXYGEN, DISSOLVED

• Đảo ngược chai vài lần cho đến khi các chất keo tụ hòa tan hoàn toàn.
Mẫu đã sẵn sàng để đo khi nó có màu vàng và trong hoàn toàn.

#1
• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.
• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu từ chai (lên đến vạch mức)
và đóng nắp.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

#2

10 mL

#2

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L oxygen (O2).
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OXYGEN, DISSOLVED

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Kết quả đo bị ảnh hưởng bởi chất có tính oxi hóa và tính khử.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI96773A-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers A		
HI96773B-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers B		

Số lượng
2 gói
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI96773-01
50 lần đo
HI96773-03
150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Oxygen Scavengers (Carbohydrazide) sử dụng quy trình được mô tả trong
phần Method Selection xem trang 6).

OXYGEN SCAVENGERS (CARBOHYDRAZIDE)

9.63. OXYGEN SCAVENGERS (CARBOHYDRAZIDE)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 1.50 mg/L (Carbohydrazide)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.02 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the iron reduction method.
ID phương pháp
#063

• Châm vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (đến vạch mức).
• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu (đến vạch mức).

10 mL

10 mL

#1

#2

• Thêm vào cuvet (#1) 1 gói thuốc thử HI96773A-0
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#1

• Thêm vào cuvet (#2) 1 gói thuốc thử HI96773A-0. Đóng nắp và đảo ngược
cuvet 30 giây.

#2

•Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm vào mỗi cuvet
0.5 mL thuốc thử HI96773B-0.

#1

#2
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OXYGEN SCAVENGERS (CARBOHYDRAZIDE)

•Đóng nắp và đảo ngược cuvet 10 giây.

#1
• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút. Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi
đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2
• Lấy cuvet ra.
• Đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L carbohydrazide.

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Borate (Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (II), độ cứng (CaCO3), Lignosulfonates, Manganese, Molybdenum,
Nickel, Phosphate, Phosphonates, Sulfate, kẽm, ánh sáng và nhiệt độ.
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OXYGEN SCAVENGERS (DEHA)

9.64. OXYGEN SCAVENGERS (DEHA)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 1000 µg/L (DEHA)
Độ phân giải		
1 µg/L
Độ chính xác		
±5 µg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the iron reduction method.
ID phương pháp
#064
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
HI96773A-0
HI96773B-0

Mô tả						
Thuốc thử Oxygen Scavengers A		
Thuốc thử Oxygen Scavengers B		

Số lượng
2 gói
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI96773-01
50 lần đo
HI96773-03
150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Oxygen Scavengers (DEHA) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (đến vạch mức).

10 mL
#1

• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu (đến vạch mức).
10 mL
#2

• Thêm vào cuvet (#1) 1 gói thuốc thử HI96773A-0
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.
#1

• Thêm vào cuvet (#2) 1 gói thuốc thử HI96773A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#2

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm vào mỗi cuvet
0.5 mL thuốc thử HI96773B-0.

#1

#2
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OXYGEN SCAVENGERS (DEHA)

•Đóng nắp và đảo ngược cuvet 10 giây.

#1
• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút. Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi
đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2
• Lấy cuvet ra.
• Đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L µg/L DEHA.

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Borate (Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (II), độ cứng (CaCO3), Lignosulfonates, Manganese, Molybdenum,
Nickel, Phosphate, Phosphonates, Sulfate, kẽm, ánh sáng và nhiệt độ.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI96773A-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers A		
HI96773B-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers B		

Số lượng
2 gói
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI96773-01
50 lần đo
HI96773-03
150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Oxygen Scavengers (Hydro) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

OXYGEN SCAVENGERS (HYDROQUINONE)

9.65. OXYGEN SCAVENGERS (HYDROQUINONE)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 2.50 mg/L (Hydroquinone)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.04 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính22 mm
Phương pháp		
Adaptation of iron reduction method.
ID phương pháp
#065

• Châm vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (đến vạch mức).
10 mL

• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu (đến vạch mức).

#1

10 mL

• Thêm vào cuvet (#1) 1 gói thuốc thử HI96773A-0
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#2

• Thêm vào cuvet (#2) 1 gói thuốc thử HI96773A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#1

• Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm vào mỗi cuvet
0.5 mL thuốc thử HI96773B

#2

#1

#2
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SCAVENGERS OXYGEN (HYDROQUINONE)

•Đóng nắp và đảo ngược cuvet 10 giây.

#1
• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút. Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi
đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2

• Lấy cuvet ra.
• Đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L hydroquinone.

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Borate (Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (II), độ cứng (CaCO3), Lignosulfonates, Manganese, Molybdenum,
Nickel, Phosphate, Phosphonates, Sulfate, kẽm, ánh sáng và nhiệt độ.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI96773A-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers A		
HI96773B-0
Thuốc thử Oxygen Scavengers B		

Số lượng
2 gói
1 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI96773-01
50 lần đo
HI96773-03
150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Oxygen Scavengers (ISA) sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào cuvet (#1) 10 mL nước khử ion (đến vạch mức).
• Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu (đến vạch mức).

10 mL

10 mL

#1

#2

OXYGEN SCAVENGERS (ISOASCORBIC ACID)

9.66. OXYGEN SCAVENGERS (ISOASCORBIC ACID)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 4.50 mg/L (Isoascorbic acid)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.03 mg/L ±3 % kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
575 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the iron reduction method.
ID phương pháp
#066

• Thêm vào cuvet (#1) 1 gói thuốc thử HI96773A-0
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#1

• Thêm vào cuvet (#2) 1 gói thuốc thử HI96773A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 30 giây.

#2

•Sử dụng ống tiêm 1 mL để thêm vào mỗi cuvet
0.5 mL thuốc thử HI96773B

#1

#2
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OXYGEN SCAVENGERS (ISOASCORBIC ACID)

•Đóng nắp và đảo ngược cuvet 10 giây.

#1
• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút. Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi
đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2
• Lấy cuvet ra.
• Đặt cuvet (#2) vào máy đo và đóng nắp.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L Isoascorbic acid.

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Borate (Na2B4O7), Cobalt, đồng, sắt (II), độ cứng (CaCO3), Lignosulfonates, Manganese, Molybdenum,
Nickel, Phosphate, Phosphonates, Sulfate, kẽm, ánh sáng và nhiệt độ.
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OZONE

9.67. OZONE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.00 đến 2.00 mg/L (O3)
0.01 mg/L
±0.02 mg/L ±3% kết quả đo ở 25 °C
525 nm
Đường kính 22 mm
Colorimetric DPD Method.
#067

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93757-0
Thuốc thử Ozone 			
HI93703-52-0 Bột Glycine (Thuốc thử tùy chọn)

Số lượng
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93757-01
100 lần đo
HI93757-03
300 lần đo
HI93703-52
100 lần đo (không bắt buộc)
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
Lưu ý: Nếu mẫu bị nghi ngờ có chứa dư lượng chlorine (chlorine tự do hoặc clo tổng), hãy làm
theo quy trình đo được mô tả dưới đây, chlorine là chất gây nhiễu mạnh.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Ozone sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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OZONE

•Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93757-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 20 giây.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L ozone (O3) (chỉ đối với mẫu
chứa clorine dư).

Lưu ý: Đối với các mẫu chứa chlorine, giá trị đo được sẽ được lưu là A.
QUY TRÌNH ĐO BỔ SUNG
Đối với các mẫu chứa chlorine

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.
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10 mL

OZONE

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93703-52-0 Glycine Powder.
Đóng nắp và lắc cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.

• Thêm tiếp 1 gói thuốc thử HI93757-0. Đóng nắp và lắc nhẹ trong 20 giây

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, giá trị đo được là B.

• Để xác định nồng độ mg/L ozone (O3) trong mẫu có chứa chlorine, lấy A trừ B.
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OZONE

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bromine, Chlorine Dioxide, Iodine.
Alkalinity trên 250 mg/L CaCO3 màu của mẫu có thể chỉ lên một phần hoặc nhanh chóng phai. Để
khắc phục vấn đề này, trung hòa mẫu với HCl pha loãng. Trong trường hợp độ cứng lớn hơn 500
mg/L CaCO3,lắc mẫu khoảng 2 phút sau khi thêm thuốc thử.
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pH

9.68. PH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
ID phương pháp

6.5 đến 8.5 pH
0.1 pH
±0.1 pH ở 25 °C
525 nm
Đường kính 22 mm
Phenol Red.
#068

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả			
HI 93710-0
Thuốc thử pH		

Số lượng
5 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI 93710-01
100 lần đo
HI 93710-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp pH sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection (xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra và thêm 5 giọt thuốc thử HI93710-0.
Đậy nắp và trộn đều dung dịch.
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pH
• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả pH.

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

(PHOSPHORUS, NƯỚC BIỂN THANG SIÊU THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0 đến 200 µg/L (P)
1 µg/L
±5 µg/L ±5% kết quả đo 25°C
610 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
Wastewater, 18th edition, Amino Acid method.
#069

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả								
HI736-25
Thuốc thử Phosphorus Marine thang siêu thấp 		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI736-25
25 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Phosphorus Marine ULR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Rửa sạch, đậy nắp và lắc cuvet vài lần với mẫu chưa phản ứng.

PHOSPHORUS, MARINE ULTRA LOW RANGE

9.69. PHOSPHORUS, MARINE ULTRA LOW RANGE

10 mL

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Thêm 1 gói thuốc thử HI736-25. Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng (khoảng 2
phút) cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.
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PHOSPHORUS, MARINE ULTRA LOW RANGE

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo µg/L phosphorus (P).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang µg/L phosphate
(PO43-) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Iron trên 50 mg/L
Silica trên 50 mg/L
Silicate trên 10 mg/L
Copper trên 10 mg/L
Hydrogen sulfide, arsenate, mẫu đục và đệm cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả đo.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93713-0
Thuốc thử Phosphate thang thấp

PHOSPHATE LOW RANGE

9.70. PHOSPHATE LOW RANGE (PHOSPHATE THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 2.50 mg/L (PO43-)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.04 mg/L ±4% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
610 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Ascorbic Acid method.
ID phương pháp
#070
Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93713-01
100 lần đo
HI93713-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Phosphate LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Rửa sạch, đậy nắp và lắc cuvet vài lần với mẫu chưa phản ứng.
• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra và thêm 1 gói thuốc thử HI93713-0. Đóng nắp và lắc nhẹ
nhàng (khoảng 2 phút) cho đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.
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PHOSPHATE LOW RANGE

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphate (PO43¯).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L of
phosphorus (P) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Iron trên 50 mg/L
Silica trên 50 mg/L
Silicate trên 10 mg/L
Copper trên 10 mg/L
Hydrogen sulfide, arsenate, mẫu đục và đệm cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả đo.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93717A-0
Thuốc thử Phosphate thang cao A
HI93717B-0
Thuốc thử Phosphate thang cao B

Số lượng
10 giọt
1 gói

PHOSPHATE HIGH RANGE

9.71. PHOSPHATE HIGH RANGE (PHOSPHATE THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.0 đến 30.0 mg/L (PO43-)
Độ phân giải		
0.1 mg/L
Độ chính xác		
±1 mg/L ±4% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
525 nm
Loại cuvet		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
			
Wastewater, 18th edition, Amino Acid method.
ID phương pháp
#071

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93717-01
100 lần đo
HI93717-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Phosphate HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).

• Châm đầy cuvet bằng 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Thêm vào cuvet 10 giọt thuốc thử HI93717A-0.
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PHOSPHATE HIGH RANGE

• Thêm tiếp 1 gói thuốc thử HI93717B-0 vào cuvet. Đóng nắp và lắc nhẹ
nhàng để thuốc thử tan hoàn toàn.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphate (PO43¯).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L of
phosphorus (P) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sulfide
Chloride trên 150000 mg/L
Calcium trên 10000 mg/L CaCO3
Magnesium trên 40000 mg/L CaCO3
Sắt (III) trên 100 mg/L.
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THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả					
HI93758V-0AH*		
Thuốc thử Phosphorus Vial		
HI93758B-0		
Dung dịch NaOH 1.20N		
HI93758-0		
Thuốc thử Phosphorous		
*Nhận dạng lọ thuốc thử: P AH, nhãn màu trắng

Số lượng
1 vial
2 mL
1 gói

Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93758B-50 50 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an toàn (SDS).
Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo, cảnh báo và ghi chú. Không làm như vậy có thể
dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.

PHOSPHORUS, ACID HYDROLYZABLE (13 mm VIAL)

9.72. PHOSPHORUS, ACID HYDROLYZABLE (13 MM VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 1.60 mg/L (P)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.05 mg/L hoặc ±5% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn.
Bước sóng		
610 nm
Loại cuvet		
Đường kính 13 mm
Phương pháp		
Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the 		
			
Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid
			
method.
ID phương pháp
#072

• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.
• KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp ra khỏi lọ thuốc thử HI93758V-0AH.

• Thêm 5 mL mẫu vào lọ vial, giữ lọ vial nghiêng một góc 45 độ.

• Đóng nắp và đảo ngược vial để trộn đều.

•Đặt lọ vial vào máy phá mẫu và đun nóng trong 30 phút ở 150°C.
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PHOSPHORUS, ACID HYDROLYZABLE (13 mm VIAL)

• Sau quá trình phá mẫu đặt vial cẩn thận lên giá đựng ống nghiệm và đợi nguội
đến nhiệt độ phòng.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.
• Chọn phương pháp Phosphorous Acid Hydrolyzable (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả trong
phần Method Selection-Lựa chọn phương pháp (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)
•Tháo nắp vial ra và thêm vào 2 mL dung dịch NaOH 1.20 N HI93758B-0,
trong khi thêm giữ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược vial để trộn đều
• Đặt vial vào khoang đo.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy vial ra.
• Tháo nắp và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93758-0.
• Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 2 phút cho
đến khi thuốc thử tan hoàn toàn.

• Đặt vial vào trong khoang đo.
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• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphorus (P).

Lưu ý: Phương pháp này cho phép phát hiện phosphate tự do (orthophosphate) và phosphate
vô cơ ngưng tụ (meta-, pyro- và các polyphosphate) có trong mẫu.
•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L
3¯
phosphate (PO4 )hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

PHOSPHORUS, ACID HYDROLYZABLE (13 mm VIAL)

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sự có mặt của Arsenate ở bất kỳ nồng độ nào.
Silica trên 50 mg/L
Sulfide trên 9 mg/L
Để loại bỏ sunfua: thêm nước Bromine cho đến khi dung dịch có màu vàng nhạt; loại bỏ lượng
nước Bromine dư thừa bằng cách thêm dung dịch Phenol.
Độ đục và chất lơ lửng với lượng lớn có thể gây nhiễu vì các điều kiện phản ứng axit mạnh có thể
hòa tan chất lơ lửng hoặc gây ra sự giải hấp các hạt phosphate. Trước khi đo, độ đục hoặc chất lơ
lửng phải được loại bỏ bằng cách xử lý bằng than hoạt tính và bằng cách lọc trước.
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PHOSPHORUS, REACTIVE LOW RANGE (13 mm VIAL)

9.73. PHOSPHORUS, REACTIVE LOW RANGE (13 MM VIAL)
(PHOSPHORUS, PHẢN ỨNG THANG THẤP (13 mm VIAL))
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
			
ID phương pháp

0.00 đến 1.60 mg/L (P)
0.01 mg/L
±0.05 mg/L hoặc ±4% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
610 nm
Đường kính 13 mm
Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the 		
Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid
method.
#073

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93758A-0* Thuốc thử Phosphorus Reactive Vial		
HI93758-0
Thuốc thử Phosphorus			
*Nhận dạng lọ thuốc thử: P R, nhãn màu đỏ.

Số lượng
1 vial
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93758A-50 50 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Phosphorus Reactive LR (13 mm)
sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp ra khỏi lọ thuốc thử HI93758A-0
• Thêm 5 mL mẫu vào vial, trong khi thêm giữ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược vial để trộn đều
• Đặt vial vào trong khoang đo.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy vial ra.
• Tháo nắp và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93758-0.
• Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 2 phút cho đến khi
thuốc thử tan hoàn toàn.
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• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphorus (P).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

PHOSPHORUS, REACTIVE LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Đặt vial vào trong khoang đo.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L
3¯
phosphate (PO4 ) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sự có mặt của Arsenate ở bất kỳ nồng độ nào; Silica trên 50 mg/L; Sulfide trên 6 mg/L
Để loại bỏ sunfua: thêm nước Bromine cho đến khi dung dịch có màu vàng nhạt; loại bỏ lượng
nước Bromine dư thừa bằng cách thêm dung dịch Phenol.
Độ đục và chất lơ lửng với lượng lớn có thể gây nhiễu vì các điều kiện phản ứng có thể hòa tan
chất lơ lửng hoặc gây ra sự giải hấp các hạt phosphate. Trước khi đo, độ đục hoặc chất lơ lửng
phải được loại bỏ bằng cách xử lý bằng than hoạt tính và bằng cách lọc trước.
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PHOSPHORUS, REACTIVE HIGH RANGE (13 mm VIAL)

9.74. PHOSPHORUS, REACTIVE HIGH RANGE (13 MM VIAL)
PHOSPHORUS, PHẢN ỨNG THANG CAO (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0.0 đến 32.6 mg/L (as P)
0.1 mg/L
±0.5 mg/L hoặc ±4% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
420 nm
Đường kính 13 mm
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
Wastewater, 20th edition, 4500-P C, vanadomolybdophosphoric acid method.
#074

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả							
HI93763A-0*		
Thuôc thử Phosphorus Reactive thang cao Vial
DEIONIZED120		
Nước khử ion						
*Nhận dạng lọ thuốc thử: P RHR, nhãn màu xanh.

Số lượng
2 vial
5 mL

Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93763A-50 49 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng:Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một lọ trống có
thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong 2 tuần ở nhiệt độ phòng. Để cải thiện độ
chính xác, hãy chạy một ống thuốc thử trắng cho mỗi bộ số đo và luôn sử dụng cùng một lượng
thuốc thử cho ống thuốc thử trắng và mẫu.
• Chọn phương pháp Phosphorus Reactive HR (13 mm)sử dụng quy trình được mô tả trong phần
Method Selection-Lựa chọn phương pháp (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp 2 lọ thuốc thử HI93763A-0.

• Thêm 5 mL nước khử ion vào (#1) và 5 mL mẫu vào vial (#2), trong khi thêm giữ vial nghiêng một
góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược vial để trộn đều.

#1
• Đặt vial (#1) vào khoang đo và nhấn nó xuống hoàn toàn.
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• Lấy vial (#1) ra.
#2

• Đặt vial (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphorus (P).

•Nhấn phím
• Nhấn phím

PHOSPHORUS, REACTIVE HIGH RANGE (13 mm VIAL)

Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 7 phút. •Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó
máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L
3¯
phosphate (PO4 ) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.
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PHOSPHORUS, REACTIVE HIGH RANGE (13 mm VIAL)
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Bismuth; Fluoride
pH: mẫu nên có pH trung tính
Sulfide: để loại bỏ sunfua: thêm nước Bromine cho đến khi dung dịch có màu vàng nhạt; loại bỏ
lượng nước Bromine dư thừa bằng cách thêm dung dịch Phenol.
Nhiệt độ: phương pháp này nhạy cảm với nhiệt độ.
Nhiệt độ được khuyến cáo là từ 20 đến 25 °C:
Độ đục và chất lơ lửng với lượng lớn có thể gây nhiễu vì các điều kiện phản ứng axit mạnh có thể
hòa tan chất lơ lửng hoặc gây ra sự giải hấp các hạt phosphate. Trước khi đo, độ đục hoặc chất lơ
lửng phải được loại bỏ bằng cách xử lý bằng than hoạt tính và bằng cách lọc trước.

(PHOSPHORUS, TỔNG THANG THẤP (13 mm VIAL))
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
			
ID phương pháp

0.00 đến 1.60 mg/L (P)
0.01 mg/L
±0.05 mg/L hoặc ±5% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
610 nm
Đường kính 13 mm
Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the 		
Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid
method.
#075

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả					
HI93758V-0*		
Thuốc thử Phosphorus Vial		
HI93758C-0		
Dung dịch NaOH 1.54N		
HI93758-0		
Thuốc thử Phosphorus 		
PERSULFATE/P		
Potassium Persulfate			
*Nhận dạng lọ thuốc thử: P TLR, nhãn màu đỏ.

Số lượng
1 vial
2 mL
1 gói
1 gói

Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93758C-50 50 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an
toàn (SDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo, cảnh báo và ghi chú. Không làm như
vậy có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.

PHOSPHORUS, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

9.75. PHOSPHORUS, TOTAL LOW RANGE (13 MM VIAL)

• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến 150°C (302°F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.
• KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp lọ thuốc thử vial HI93758V-0.

• Thêm 5 mL mẫu vào lọ vial, giữ lọ vial nghiêng một góc 45 độ.

• Thêm vào 1 gói PERSULFATE/P. Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng cho đến khi thuốc thử bột tan hoàn
toàn.
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PHOSPHORUS, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

•Đặt lọ vial vào máy phá mẫu và đun nóng trong 30 phút ở 150 ° C.
• Sau quá trình phá mẫu đặt vial cẩn thận lên giá đựng ống nghiệm và đợi nguội
đến nhiệt độ phòng.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.
• Chọn phương pháp Phosphorus Total LR (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả
trong phần Method Selection-Lựa chọn phương pháp (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần
Cuvet Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp vial và thêm chính xác 2 mL dung dịch NaOH 1.54 N HI93758C-0
trong khi thêm giữ vial nghiêng một góc 45 độ.
• Đóng nắp và đảo ngược vial để trộn đều

• Đặt vial vào khoang đo.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy vial ra.
• Tháo nắp và thêm vào 1 gói thuốc thử HI93758-0.
• Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng trong 2 phút cho đến khi
thuốc thử tan hoàn toàn.

• Đặt vial vào trong khoang đo.
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• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphorus (P).

Lưu ý: Phương pháp này cho phép phát hiện phosphate tự do (orthophosphate) và phosphate
vô cơ ngưng tụ (meta-, pyro- và các polyphosphate) có trong mẫu.
•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

PHOSPHORUS, TOTAL LOW RANGE (13 mm VIAL)

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.

trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L

• Nhấn phím

phosphate (PO )hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).
3¯
4

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Sự có mặt của Arsenate ở bất kỳ nồng độ nào.
Silica trên 50 mg/L
Sulfide trên 90 mg/L
Độ đục và chất lơ lửng với lượng lớn có thể gây nhiễu vì các điều kiện phản ứng axit mạnh có thể
hòa tan chất lơ lửng hoặc gây ra sự giải hấp các hạt phosphate. Trước khi đo, độ đục hoặc chất lơ
lửng phải được loại bỏ bằng cách xử lý bằng than hoạt tính và bằng cách lọc trước.

199

PHOSPHORUS, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

9.76. PHOSPHORUS, TOTAL HIGH RANGE (13 MM VIAL)
PHOSPHORUS, TỔNG THANG CAO (13 mm VIAL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0.0 đến 32.6 mg/L (P)
0.1 mg/L
±0.5 mg/L hoặc ±5% giá trị đo ở 25°C, lấy giá trị nào tốt hơn
420 nm
Đường kính13 mm
Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and 		
Wastewater, 20th edition, 4500-P C vanadomolybdophosphoric acid method.
#076

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI93758V-0HR*		
Thuốc thử Phosphorus Vial			
HI93758C-0		
Dung dịch NaOH 1.54N			
HI93763B-0		
Thuốc thử Total Phosphorous vial B		
DEIONIZED120		
Nước khử ion					
PERSULFATE/P		
Potassium Persulfate				

Số lượng
2 vial
4 mL
1 mL
5 mL
2 gói

*Nhận dạng lọ thuốc thử: P THR, nhãn màu xanh.
Lưu ý: Lưu trữ các lọ thuốc thử không sử dụng ở nơi tối và mát mẻ.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93763B-50 49 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
Trước khi sử dụng bộ thuốc thử, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và Bảng dữ liệu an
toàn (SDS). Đặc biệt chú ý đến tất cả các cảnh báo, cảnh báo và ghi chú. Không làm như
vậy có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người vận hành.
Hiệu chỉnh ống thuốc thử trắng:Phương pháp này yêu cầu một ống thuốc thử trắng. Một lọ trống
có thể được sử dụng nhiều lần. Các lọ trống ổn định trong 1 tuần ở nhiệt độ phòng.
• Làm nóng bằng máy HANNA® Reactor HI839800 đến150 °C (302 °F). Nên sử dụng tấm chắn an
toàn HI740217 khi phá mẫu.
• KHÔNG SỬ DỤNG LÒ HOẶC LÒ VIBA vì có thể gây rò rỉ, ăn mòn, và có thể gây nổ.
• Tháo nắp 2 lọ vial HI93758V-OHR.

• Thêm 5 mL nước khử ion vào vial (#1) và thêm 5 mL mẫu vào vial (#2), trong khi thêm giữ lọ vial
nghiêng một góc 45 độ.
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•Đặt lọ vial vào máy phá mẫu và đun nóng trong 30 phút ở 150°C.
• Sau quá trình phá mẫu đặt vial cẩn thận lên giá đựng ống nghiệm và đợi nguội
đến nhiệt độ phòng.
Cảnh báo: Các lọ vẫn còn nóng, hãy cẩn thận khi xử lý.

• Chọn phương pháp Phosphorus Total HR (13 mm) sử dụng quy trình được mô tả
trong phần Method Selection (xem trang 6).
• Chèn vial adapter 13mm vào máy bằng quy trình được mô tả trong phần Cuvet
Adapters (xem trang 10)
• Tháo nắp vial và thêm chính xác 2 mL dung dịch NaOH 1.54N HI93758C-0 vào mỗi lọ vial, trong khi
thêm giữ vial nghiêng một góc 45 độ. Đóng nắp chặt và đảo ngược nhiều lần để trộn đều.

PHOSPHORUS, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Thêm 1 gói PERFSULFATE/P vào mỗi vial. Đóng nắp và lắc nhẹ nhàng cho đến khi thuốc thử bột
tan hoàn toàn.

•Tháo nắp vial và thêm 0.5 mL thuốc thử HI93763B-0 vào mỗi vial, trong khi thêm giữ vial nghiêng
một góc 45 độ. Đóng nắp và đảo ngược vial nhiều lần để trộn đều.

• Đặt vial (#1) vào khoang đo.
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PHOSPHORUS, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 7 phút. •Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó
máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2

• Lấy vial ra.
• Đặt vial (#2) vào khoang đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L phosphorus (P).

Lưu ý: Phương pháp này cho phép phát hiện phosphate tự do (orthophosphate) và phosphate
vô cơ ngưng tụ (meta-, pyro- và các polyphosphate) có trong mẫu.
•Nhấn phím
• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L
3¯
phosphate (PO4 ) hoặc phosphorus pentoxide (P2O5).

• Nhấn phím
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để quay trở lại màn hình đo.

PHOSPHORUS, TOTAL HIGH RANGE (13 mm VIAL)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Arsenate;
pH: mẫu nên có pH trung tính
Nhiệt độ: phương pháp này nhạy cảm với nhiệt độ.
Chúng tôi khuyến cáo nên thêm thuốc thử Molybdovanadate và nhiệt độ đo từ 20 đến 25 °C:
Độ đục và chất lơ lửng với lượng lớn có thể gây nhiễu vì các điều kiện phản ứng axit mạnh có thể
hòa tan chất lơ lửng hoặc gây ra sự giải hấp các hạt phosphate. Trước khi đo, độ đục hoặc chất lơ
lửng phải được loại bỏ bằng cách xử lý bằng than hoạt tính và bằng cách lọc trước.
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POTASSIUM LOW RANGE

9.77. POTASSIUM LOW RANGE (KALI THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.0 đến 20.0 mg/L (K)
Độ phân giải		
0.1 mg/L
Độ chính xác		
±2 mg/L ±7% kết quả đo ở 25 °C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet 		
Đường kính 22 mm
Phương pháp 		
Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method.
ID phương pháp
#077
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93750A-0
Thuốc thử Potassium A		
HI93750B-0
Thuốc thử Potassium B		

Số lượng
6 giọt
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93750-01
100 lần đo
HI93750-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Potassium LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
•Châm vào cuvet 10 mL mẫu (đến vạch).

• Thêm 6 giọt thuốc thử HI93750A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 5 lần để trộn đều dung dịch.

10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

POTASSIUM LOW RANGE

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93750B-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ trong 1 phút.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L potassium (K).

•Nhấn phím
• Nhấn phím
•Nhấn phím
oxide (K2O).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L potassium

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Ammonium trên 10 ppm
Calcium trên 10000 ppm CaCO3
Chloride trên 12000 ppm
Magnesium trên 8000 ppm CaCO3
Sodium trên 8000 ppm
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POTASSIUM MEDIUM RANGE

9.78. POTASSIUM MEDIUM RANGE (KALI THANG TRUNG)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
10 đến 100 mg/L (K)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±10 mg/L ±7% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet 		
Đường kính22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method.
ID phương pháp
#078
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả			
Số lượng
HI93750A-0
Thuốc thử Potassium A
6 giọt
HI93750B-0
Thuốc thử Potassium B
1 gói
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93750-01
100 lần đo
HI93750-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Potassium MR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Pha loãng mẫu: Trong bình định mức 100 mL, thêm chính xác 20 mL mẫu và thêm nước khử ion
đến vạch mức. Đây là mẫu đo.
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu (đến vạch).
10 mL

• Thêm 6 giọt thuốc thử HI93750A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 5 lần để trộn đều dung dịch.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo potassium (K).

•Nhấn phím
• Nhấn phím
•Nhấn phím
oxide (K2O).

• Nhấn phím

POTASSIUM MEDIUM RANGE

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93750B-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ trong 1 phút.

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L potassium

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Ammonium trên 10 ppm
Calcium trên 10000 ppm CaCO3
Chloride trên 12000 ppm
Magnesium trên 8000 ppm CaCO3
Sodium trên 8000 ppm.
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POTASSIUM HIGH RANGE

9.79. POTASSIUM HIGH RANGE (KALI THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
20 đến 200 mg/L (K)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±20 mg/L ±7% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet 		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method.
ID phương pháp
#079
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93750A-0
Thuốc thử Potassium A		
HI93750B-0
Thuốc thử Potassium B		

Số lượng
6 giọt
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93750-01
100 lần đo
HI93750-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRINH ĐO
• Chọn phương pháp Potassium HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Pha loãng mẫu: Trong bình định mức 100 mL, thêm chính xác 20 mL mẫu và thêm nước khử ion
đến vạch mức. Đây là mẫu đo.
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu (đến vạch).
10 mL

• Thêm 6 giọt thuốc thử HI93750A-0.
Đóng nắp và đảo ngược cuvet 5 lần để trộn đều dung dịch.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.
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• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

POTASSIUM HIGH RANGE

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93750B-0.
Đóng nắp và lắc nhẹ trong 1 phút.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo potassium (K).

•Nhấn phím
• Nhấn phím
•Nhấn phím
oxide (K2O).

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L potassium

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Ammonium trên 10 ppm
Calcium trên 10000 ppm CaCO3
Chloride trên 12000 ppm
Magnesium trên 8000 ppm CaCO3
Sodium trên 8000 ppm
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9.80. SILICA LOW RANGE (SILICA THANG THẤP)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet 		
Phương pháp		
			
ID phương pháp

0.00 đến 2.00 mg/L (SiO2)
0.01 mg/L
±0.03 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
610 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, 		
D859, Heteropoly Molybdenum Blue method.
#080

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả						
HI93705A-0
Thuốc thử Silica thang thấp A		
HI93705B-0
Thuốc thử Silica thang thấp B		
HI93705C-0
Thuốc thử Silica thang thấp C		

Số lượng
6 giọt
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93705-01
100 lần đo
HI93705-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Silica LR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL

• Thêm 6 giọt thuốc thử HI93705A-0.
Đóng nắp và lắc xoáy dung dịch để trộn đều.
• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer.
Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1,
màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 4 phút.
• Thêm 1 gói thuốc thử HI93705B-0 và lắc để thuốc thử tan hòa tan.
•Nhấn phím

để truy cập vào phần Timer, nhấn phím

để chọn

Timer 2. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị
đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 1 phút.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.
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•Lấy cuvet ra.

SILICA LOW RANGE

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Thêm 1 gói thuốc thử HI93705C-0 và lắc cho đến khi thuốc thử tan hoàn
toàn.

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

•Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer,nhấn phím
để chọn Timer 3. Nhấn phím START
để bắt đầu Timer 3, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L silica (SiO2).

•Nhấn phím
• Nhấn phím
•Nhấn phím

• Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).
để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L silicon (Si).

để quay trở lại màn hình đo.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Phosphate trên 60 mg/L (giảm 2% kết quả đo)
Phosphate trên 75 mg/L (giảm 11% kết quả đo)
Sulfide và nồng độ sắt cao.
Loại bỏ màu sắc và độ đục bằng cách zero máy như trong quy trình hướng dẫn.

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI96770A-0
Thuốc thử Silica thang cao A		
HI96770B-0
Thuốc thử Silica thang cao B		
HI96770C-0
Thuốc thử Silica thang cao C		

SILICA HIGH RANGE

9.81. SILICA HIGH RANGE (SILICA THANG CAO)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0 đến 200 mg/L (SiO2)
Độ phân giải		
1 mg/L
Độ chính xác		
±1 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
466 nm
Loại cuvet 		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the USEPA Method 370.1 for drinking, surface and saline 		
			
waters, domestic and industrial wastes and Standard Method 4500-SiO2.
ID phương pháp
#081
Số lượng
1 gói
1 gói
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI96770-01
100 lần đo
HI96770-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Silica HR sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method Selection
(xem trang 6).
• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.
10 mL

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

•Lấy cuvet ra.
• Thêm 1 gói thuốc thử HI96770A-0 và lắc cho đến khi thuốc thử tan hoàn
toàn.
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• Thêm 1 gói thuốc thử HI96770B-0. Đóng nắp và lắc mạnh cho đến khi
thuốc thử tan hoàn toàn

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 10 phút.

• Thêm 1 gói thuốc thử HI96770C-0 và lắc mạnh cho đến khi thuốc thử tan
hoàn toàn

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer,nhấn phím
để chọn Timer 2. Nhấn phím START
để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L silica (SiO2).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

•Nhấn phím
(Si).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.
trong màn hình công thức hóa học để chuyển đổi kết quả sang mg/L of silicon

SILICA HIGH RANGE

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Phosphate trên 60 mg/L (giảm 2% kết quả đo)
Phosphate trên 75 mg/L (giảm 11% kết quả đo)
Sulfide và nồng độ sắt cao.
Loại bỏ màu sắc và độ đục bằng cách zero máy như trong quy trình hướng dẫn.
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9.82. SILVER (BẠC)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet 		
Phương pháp		
ID phương pháp

0.000 đến 1.000 mg/L (Ag)
0.001 mg/L
±0.020 mg/L ±5% kết quả đo ở 25°C
570 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the PAN method.
#082

THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã		
Mô tả					
HI93737A-0
Thuốc thử Silver A			
HI93737B-0
Thuốc thử Silver B			
HI93737C-0
Thuốc thử Silver C			
HI93737D-0
Thuốc thử Silver D			
HI93703-51
Dispersing Agent			

Số lượng
1 mL
1 mL
2 mL
2 mL
6 giọt

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93737-01
50 lần đo
HI93737-03
150 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Silver sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
.Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, thực hiện các thí nghiệm đo trong khoảng 20-24 °C.

• Châm vào 2 cốc 25 mL mẫu.

• Thêm vào 1 mL thuốc thử HI93737A-0 vào cốc #1 (mẫu blank)
lắc nhẹ nhàng để trộn đều.

• Thêm 1mL thuốc thử HI93737B-0 vào cốc #2 (mẫu đo) lắc nhẹ nhàng để trộn
đều.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.
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• Thêm 1 giọt thuốc thử HI93737C-0 vào mỗi cốc và lắc đều.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer,nhấn phím
để chọn Timer 2. Nhấn phím START
để bắt đầu Timer 2, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút.

• Thêm 1mL thuốc thử HI93737D-0 và lắc đều.

•Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer,nhấn phím
để chọn Timer 3. Nhấn phím START
để bắt đầu Timer 3, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 3 phút.

•Châm vào cuvet (#1) 10 mL mẫu chứa trong cốc #1 (đến vạch mức).

#1

10 mL

• Thêm 3 giọt HI93703-51, đóng nắp và đảo ngược cuvet nhẹ nhàng
trong 10 giây.
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• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

#1

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

#2

•Châm vào cuvet (#2) 10 mL mẫu đo chứa trong cốc 2 (lên đến vạch mức).

10 mL

• Thêm 3 giọt HI93703-51, đóng nắp và đảo ngược cuvet nhẹ nhàng trong
10 giây.

#2
•Đặt cuvet (#2) vào máy đo.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L silver (Ag).

•Nhấn phím
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để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Al3+ trên 30 mg/L				
Ca2+ trên 1000 mg/L (CaCO3)			
Cd2+ trên 20 mg/L				
Cl¯ trên 8000 mg/L				
Co2+ trên1.5 mg/L				
Cr3+ trên 20 mg/L				
Cr6+ trên 40 mg/L				
Cu2+ trên 15 mg/L				
F¯ trên 20 mg/L				

SILVER

• Nhấn phím

Fe2+ trên 1.5 mg/L
Fe3+ trên 10 mg/L
K+ trên 500 mg/L
Mn2+ trên 25 mg/L
Mg2+ trên 1000 mg/L (CaCO3)
Na+ trên 5000 mg/L
Ni2+ trên 1.5 mg/L
Pb2+ trên 20 mg/L
Zn2+ trên 30 mg/L
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9.83. SULFATE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Loại cuvet 		
Phương pháp		
ID phương pháp

0 đến 150 mg/L (SO42-)
1 mg/L
±5 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
466 nm
Đường kính 22 mm
Sulfate is precipitated with barium chloride crystals.
#083

THUỐC THỬ CẦN THIẾT

Mã		
HI93751-0

Mô tả				
Thuốc thử Sulfate		

Số lượng
1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

HI93751-01
100 lần đo
HI93751-03
300 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.

QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Sulfate sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection-Lựa chọn phương pháp (xem trang 6).

• Châm vào cuvet 10 mL mẫu chưa phản ứng (đến vạch) và đậy nắp lại.

• Đặt cuvet vào khoang và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Thêm vào 1 gói thuốc thử HI93751-0.
• Đóng nắp và đảo ngược nhẹ nhàng cuvet nhẹ nhàng trong 1 phút
(đảo ngược khoảng 30 lần).
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10 mL

SULFATE

• Đặt cuvet trở lại vào máy đo và đóng nắp.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần Timer. Nhấn phím START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ
hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 5 phút.
• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L sulfate (SO42-).

•Nhấn phím

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

• Nhấn phím

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Calcium (CaCO3) trên 20000 mg/L
Chloride (Cl¯)trên 40000 mg/L
Magnesium (MgCO3) trên 10000 mg/L
Silica (SiO2) trên 500 mg/L
Màu của mẫu hoặc chất lơ lửng với hàm lượng lớn sẽ gây trở ngại: nên loại bỏ bằng cách lọc trước
khi tiến hành đo.
Chất hữu cơ với số lượng lớn có thể cản trở sự kết tủa của barium sulfate.
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9.84. SURFACTANTS, ANIONIC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
0.00 đến 3.50 mg/L (SDBS)
Độ phân giải		
0.01 mg/L
Độ chính xác		
±0.04 mg/L ±3% kết quả đo ở 25°C
Bước sóng		
610 nm
Loại cuvet 		
Đường kính 22 mm
Phương pháp		
Adaptation of the USEPA method 425.1 and Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS.
ID phương pháp
#084
THUỐC THỬ CẦN THIẾT
Mã			
Mô tả						
HI95769A-0		
Thuốc thử Anionic Surfactants A		
HI95769B-0		
Thuốc thử Anionic Surfactants B		
-			
Thuốc thử Chloroform				
DEIONIZED120		
Nước khử ion					

Số lượng
4 giọt
2 giọt
10 mL
15 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI95769-01
40 lần đo
Các phụ kiện khác xem thêm trang 232.

QUY TRÌNH ĐO
•Chọn phương pháp Surfactants Anionic sử dụng quy trình được mô tả trong phần Method
Selection (xem trang 6).
• Châm vào xilanh 25 mL mẫu.
Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác nên sử dụng pipet thủy tinh loại A.
•Thêm 2 giọt thuốc thử HI95769A-0 và 2 giọt thuốc thử HI95769B-0.

•Đóng nắp vial và đảo ngược để trộn đều, dung dịch chuyển sang màu xanh.
• Thêm 10 mL thuốc thử Chloroform.
Lưu ý: Cloroform đậm đặc hơn nước và sẽ chìm xuống đáy lọ vial.

• Đảo ngược vial hai lần và tháo nắp để giải phóng áp lực đã tích tụ bên trong.

• Đóng nắp xilanh và lắc mạnh trong 30 giây.
Lưu ý: Đảm bảo nắp đóng chặt khi lắc.
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• Tháo nắp ra.
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•Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, nhấn phím
để chọn Timer 1. Nhấn phím START
để chọn Timer 1, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút. Trong giai đoạn
này, lớp chloroform tách ra khỏi lớp nước, màu của lớp nước sẽ nhạt đi một chút, trong khi lớp
chloroform sẽ chuyển sang màu xanh.

• Loại bỏ lớp dung dịch nước phía trên bằng pipet nhựa dài, không loại bỏ lớp
chloroform phía dưới.
• Thêm 15 mL nước khử ion vào vial (lên đến vạch mức 25 mL).
• Thêm 2 giọt thuốc thử HI95769A-0.
• Đảo ngược lọ vial hai lần và tháo nắp để giải phóng áp lực nào đã tích tụ bên trong.

• Đóng nắp xilanh và lắc mạnh trong 30 giây.
Lưu ý: Đảm bảo nắp đóng chặt khi lắc.

•Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, nhấn phím
để chọn Timer 2. Nhấn phím START
để chọn Timer 2, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc chờ 2 phút. Trong giai đoạn này,
lớp chloroform tách ra khỏi lớp nước.

• Tháo nắp ra.
• Dùng pipet nhựa sạch để hút lớp chloroform phía dưới cho vào cuvet.
Không lấy lớp nước phía trên.

Lưu ý: Dung dịch trong cuvet phải trong. Nếu dung dịch bị vẩn đục, sự phân tách giữa lớp
chloroform và nước có thể được cải thiện bằng cách làm ấm nhẹ cuvet (cầm cuvet trong tay).
Nếu lớp chloroform chứa một số giọt nước bám trên thành cuvet, hãy xoay nhẹ hoặc đảo ngược
cuvet.
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Điều quan trọng là phải chuyển ít nhất 7 mL lớp chloroform vào cuvet, dưới vạch 10 mL
khoảng 0.5 cm (1/4”). Nếu thể tích chloroform trong cuvet thấp hơn 7 mL, thì độ chính xác của
thử nghiệm có thể bị ảnh hưởng. Vui lòng lặp lại thử nghiệm, chờ lâu hơn 2 phút để cho lớp
chloroform và lớp nước tách nhau hoàn toàn.
•Đóng nắp cuvet. Đây à cuvet (#2) chứa mẫu phản ứng để đo.

#2
#1 mẫu
trắng

• Châm vào một cuvet khác 10 mL Chloroform (đến vạch mức) và đóng nắp.
Đây là cuvet chứa mẫu blank (#1).

#1

• Đặt cuvet (#1) vào khoang đo và đóng nắp.

•Nhấn phím Zero. Màn hình sẽ hiển thị "-0-" khi đó máy đã được Zero và sẵn sàng để đo.

• Lấy cuvet ra.

#2

• Đặt cuvet (#2) vào khoang đo và đóng nắp.

• Nhấn phím READ để bắt đầu đo, máy sẽ hiển thị kết quả theo mg/L SDBS.

•Nhấn phím

224

để truy cập vào chức năng khác (bước sóng, ID phương pháp, ngày và giờ).

để xem công thức hóa học.

• Nhấn phím

để quay trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Các chất hoạt động bề mặt cation - nhiễu âm
Hạt hấp thu - nhiễu âm
Sulfide - nhiễu âm
Sulfate hữu cơ, sulfonate - can thiệp tích cực
Các chất oxy hóa mạnh (Cl2, H2O2, S2O82-,...) - nhiễu âm
Các mẫu được đệm cao hoặc có độ pH cực cao có thể vượt quá khả năng đệm của thuốc thử: pH
nên được điều chỉnh giữa 4 và 9 với NaOH pha loãng cho các mẫu axit hoặc với HCl pha loãng cho
các mẫu kiềm, trước khi thêm thuốc thử.

SURFACTANTS, ANIONIC

• Nhấn phím
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9.85. ZINC (KẼM)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo		
Độ phân giải		
Độ chính xác		
Bước sóng		
Kiểu cuvette 		
Phương pháp		
			
ID phương pháp
THUỐC THỬ
Mã		
HI93731A-0
HI93731B-0

0.00 - 3.00 mg/L (Zn)
0.01 mg/L
±0.03 mg/L ±3% giá trị đo tại 25°C
620 nm
Đường kính 22 mm
Adaptation of the Standard Phương pháps for the Examination of Water and
Wastewater, 18th edition, Zincon Phương pháp.
#085

Mô tả			
Thuốc thử Zinc A
Thuốc thử Zinc B

Số lượng
1 gói
0.5 mL

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
HI93731-01
Thuốc thử cho 100 lần đo
HI93731-03
Thuốc thử cho 300 lần đo
QUY TRÌNH ĐO
• Chọn phương pháp Zinc theo hướng dẫn trong phần Method Selection (trang 6).
• Cho 20 mL mẫu vào vial thủy tinh.

• Cho 1 gói HI93731A-0 vào và đóng nắp vial, lắc đều đến khi thuốc thử hòa
tan hoàn toàn.

• Cho vào cuvet 10 mL mẫu và đóng nắp.

10 mL
• Cho cuvet vào máy và đóng nắp lại.
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• Nhấn phím ZERO. Màn hình sẽ hiển thị "-0-” sau khi zero xong và sẵn sàng đo mẫu.

• Cho thêm 0.5 mL HI93731B-0 vào cuvette và đóng nắp bằng
nhựa HDPE được cung cấp kèm để hạn chế các yếu tố gây nhiễu .
• Đóng nắp và lắc đều khoảng 15 giây.

• Cho cuvette vào lại máy và đóng nắp lại.

• Nhấn phím
để truy cập vào phần timer, Nhấn phím
để chọn Timer 1. Nhấn phím
START để bắt đầu Timer 1, màn hình sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc đới 3 phút 30 giây.
• Nhấn phím READ, sau khi đo xong màn hình sẽ hiển thị mg/L zinc (Zn).

• Nhấn phím

để truy cập vào các thông tin khác (bước sóng, ID phương pháp, thời gian đo).
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• Nhấn phím

để xem công thức hóa học của kết quả đo.

• Nhấn phím

để trở lại màn hình đo.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Aluminum trên 6 mg/L;
Iron trên 7 mg/L;
Cadmium trên 0.5 mg/L;
Manganese trên 5 mg/L;
Copper trên 5 mg/L;
Nickel trên 5 mg/L.
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Mô tả				

Alkalinity 			
Alkalinity, Marine		
Aluminum			
Ammonia LR			
Ammonia LR (13 mm Vial)
Ammonia MR			
Ammonia HR			
Ammonia HR (13 mm Vial)
Bromine			
Calcium			
Calcium, Marine		
Chloride			
Chlorine Dioxide		
Chlorine, Free ULR		
Chlorine, Free LR (POWDER)
Chlorine, Free LR (LIQUID)
Chlorine, Free HR		
Chlorine, -tal ULR		
Chlorine, -tal LR (POWDER)
Chlorine, -tal LR (LIQUID)
Chlorine, -tal HR		
Chlorine, -tal UHR		
Chromium (VI) LR		
Chromium (VI) HR		
COD LR EPA (13 mm Vial)
COD LR FREE Hg (13 mm Vial)
COD LR ISO (13 mm Vial)
COD MR EPA (13 mm Vial)
COD MR FREE Hg (13 mm Vial)
COD MR ISO (13 mm Vial)
COD HR EPA (13 mm Vial)
Color of Water			
Copper LR			
Copper HR			
Cyanide			
Cyanuric Acid 			
Fluoride LR 			
Fluoride HR			
Hardness, Calcium		
Hardness, Magnesium
Hardness, -tal LR		
Hardness, -tal MR		
Hardness, -tal HR		

Thang đo			
0 - 500 mg/L 			
0 - 300 mg/L 			
0.00 - 1.00 mg/L		
0.00 - 3.00 mg/L		
0.00 - 3.00 mg/L		
0.00 - 10.00 mg/L		
0.0 - 100.0 mg/L		
0.0 - 100.0 mg/L		
0.00 - 10.00 mg/L		
0 - 400 mg/L			
200 - 600 mg/L		
0.0 - 20.0 mg/L		
0.00 - 2.00 mg/L		
0.000 - 0.500 mg/L		
0.00 - 5.00 mg/L		
0.00 - 5.00 mg/L		
0.00 - 10.00 mg/L		
0.000 - 0.500 mg/L		
0.00 - 5.00 mg/L		
0.00 - 5.00 mg/L		
0.00 - 10.00 mg/L		
0 - 500 mg/L			
0 - 300 µg/L			
0 - 1000 µg/L			
0 - 150 mg/L			
0 - 150 mg/L			
0 - 150 mg/L			
0 - 1500 mg/L			
0 - 1500 mg/L			
0 - 1500 mg/L			
0 - 15000 mg/L		
0 - 500 PCU			
0 - 1500 µg/L			
0.00 - 5.00 mg/L		
0.000 - 0.200 mg/L		
0 - 100 mg/L			
0.00 - 2.00 mg/L		
0.0 - 20.0 mg/L		
0.00 - 2.70 mg/L		
0.00 - 2.00 mg/L		
0 - 250 mg/L			
200 - 500 mg/L		
400 - 750 mg/L		

Phương pháp

Bromocresol green
Bromocresol green
Aluminon
Nessler
Nessler
Nessler
Nessler
Nessler
DPD
Oxalate
Zincon
Mercury (II) Thiocyanate
Chlorophenol Red
DPD
DPD
DPD
DPD
DPD
DPD
DPD
DPD
Standard Phương pháps 4500-Cl
Diphenylcarbohydrazide
Diphenylcarbohydrazide
Adaptation of the USEPA 410.4
Dichromate Hg Free
Dichromate ISO
Adaptation of the USEPA 410.4
Dichromate Hg Free
Dichromate ISO
Adaptation of the USEPA 410.4
Colorimetric Platinum Cobalt
Bicinchoninate
Bicinchoninate
Pyridine-Pyrazalone
Turbidimetric
SPADNS
SPADNS
Calmagite
EDTA
EPA 130.1
EPA 130.1
EPA 130.1
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Mô tả							
Thang đo		
Hydrazine					
0 - 400 µg/L		
Iodine						
0.0 - 12.5 mg/L		
Iron LR						
0.00 - 1.60 mg/L
Iron HR					
0.00 - 5.00 mg/L
Magnesium					
0 - 150 mg/L		
Manganesse LR				
0 - 300 µg/L		
Manganesse HR				
0.0 - 20.0 mg/L
Molybdenum					
0.0 - 40.0 mg/L
Nickel LR					
0.000 - 1.000 mg/L
Nickel HR					
0.00 - 7.00 ppt		
Nitrate 					
0.0 - 30.0 mg/L
Nitrate (Chromotropic Acid, 13 mm Vial)
0.0 - 30.0 mg/L
Nitrite, Marine ULR				
0 - 200 µg/L		
Nitrite LR					
0 - 600 µg/L		
Nitrite HR					
0 - 150 mg/L		
Nitrogen, -tal LR (13 mm Vial)			
0.0 - 25.0 mg/L
Nitrogen, -tal HR (13 mm Vial)			
10 - 150 mg/L		
Oxygen, Dissolved 				
0.0 - 10.0 mg/L
Oxygen Scavengers (Carbohydrazide)		
0.00-1.50mg/L		
Oxygen Scavengers (DEHA) 			
0 - 1000 µg/L		
Oxygen Scavengers (Hydroquinone)		
0.00-2.50mg/L		
Oxygen Scavengers (Isoascorbic Acid)
0.00-4.50mg/L		
Ozone						
0.00 - 2.00 mg/L
pH						
6.5 - 8.5 pH		
Phosphorus, Marine ULR			
0 - 200 µg/L		
Phosphate LR					
0.00 - 2.50 mg/L
Phosphate HR					
0.0 - 30.0 mg/L
Phosphorus, Reactive LR (13 mm Vial)
0.00 - 1.60 mg/L
Phosphorus, Reactive HR (13 mm Vial)
0.0 - 32.6 mg/L
Phosphorus, Acid Hydrolyzable (13 mm Vial) 0.00 - 1.60 mg/L
Phosphorus, -tal LR (13mm VIAL)		
0.00 - 1.60 mg/L
Phosphorus, -tal HR (13 mm Vial)		
0.0 - 32.6 mg/L
Potassium LR					
0.0 - 20.0 mg/L
Potassium MR					
10 - 100 mg/L		
Potassium HR					
20 - 200 mg/L		
Silica LR					
0.00 - 2.00 mg/L
Silica HR					
0 - 200 mg/L		
Silver 						
0.000 - 1.000 mg/L
Sulfate 					
0 - 150 mg/L		
Surfactants, Anionic 				
0.00 - 3.50 mg/L
Zinc						
0.00 - 3.00 mg/L
Maple Syrup					
0.00 - 100.00%T

Phương pháp
p-Dimethylaminobenzaldehyde
DPD
TPTZ
Phenanthroline
Calmagite
PAN
Periodate
Mercap-acetic Acid
PAN
Colorimetric
Cadmium reduction
Chromotropic Acid
Diazotization
Diazotization
Ferrous Sulfate
Chromotropic Acid
Chromotropic Acid
Winkler
Iron Reduction
Iron Reduction
Iron Reduction
Iron Reduction
DPD
Phenol Red
Ascorbic Acid
Ascorbic Acid
Amino Acid
Ascorbic Acid
Vanadomolybdophosphoric Acid
Ascorbic Acid
Ascorbic Acid
Vanadomolybdophosphoric Acid
Tetraphenylborate
Tetraphenylborate
Tetraphenylborate
Heteropoly Blue
EPA
PAN
Barium Chloride
EPA 425.1
Zincon
Direct measure

Mã					
HI736-25 			
HI755-26 			
HI758-26 			
HI764-25			
HI775-26 			
HI93700-01 			
HI93700-03 			
HI93701-01 			
HI93701-03 			
HI93701-F 			
HI93701-T 			
HI93702-01 			
HI93702-03 			
HI93703-52 			
HI93703-57			
HI93704-01 			
HI93704-03 			
HI93705-01 			
HI93705-03 			
HI93707-01 		
HI93707-03 			
HI93708-01 			
HI93708-03 			
HI93709-01 			
HI93709-03 			
HI93710-01 			
HI93710-03 			
HI93711-01 			
HI93711-03 			
HI93712-01 			
HI93712-03		
HI93713-01 			
HI93713-03 			
HI93714-01			
HI93714-03		
HI93715-01 			

Mô tả
25 phosphorus marine ULR tests
25 alkalinity marine tests
25 calcium marine tests
25 nitrite marine ULR tests
25 alkalinity fresh water tests
100 ammonia LR tests
300 ammonia LR tests
100 chlorine free LR tests (powder)
300 chlorine free LR tests (powder)
300 chlorine free LR tests (liquid)
300 chlorine total LR tests (liquid)
100 copper HR tests
300 copper HR tests
100 ozone tests
glycerol, (4) 30 mL
100 hydrazine tests
300 hydrazine tests
100 silica LR tests
300 silica LR tests
100 nitrite LR tests
300 nitrite LR tests
100 nitrite HR tests
300 nitrite HR tests
100 manganese HR tests
300 manganese HR tests
100 pH tests
300 pH tests
100 chlorine total LR tests (powder)
300 chlorine total LR tests (powder)
100 aluminum tests
300 aluminum tests
100 phosphate LR tests
300 phosphate LR tests
100 cyanide tests
300 cyanide tests
100 ammonia MR tests

HI93715-03			

300 ammonia MR tests

HI93716-01 			

100 bromine tests

HI93716-03 		

300 bromine tests

HI93717-01 			

100 phosphate HR tests

HI93717-03 			

300 phosphate HR tests

HI93718-01 			

100 iodine tests
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Mã					

Mô tả		

HI93719-01 			

100 hardness magnesium tests

HI93719-03 			

300 hardness magnesium tests

HI93720-01 			

100 hardness calcium tests

HI93720-03 			

300 hardness calcium tests

HI93721-01 			

100 iron HR tests

HI93721-03 			

300 iron HR tests

HI93722-01 			

100 cyanuric acid tests

HI93722-03 			

300 cyanuric acid tests

HI93723-01 			

100 chromium (VI) HR tests

HI93723-03 			

300 chromium (VI) HR tests

HI93726-01 			

100 nickel HR tests

HI93726-03 			

300 nickel HR tests

HI93728-01 			

100 nitrate tests

HI93728-03 			

300 nitrate tests

HI93729-01		

100 fluoride LR tests

HI93729-03 			

300 fluoride LR tests

HI93730-01 			

100 molybdenum tests

HI93730-03 			

300 molybdenum tests

HI93731-01 			

100 zinc tests

HI93731-03 			

300 zinc tests

HI93732-01 			

100 dissolved oxygen tests

HI93732-03 			

300 dissolved oxygen tests

HI93733-01 			

100 ammonia HR tests

HI93733-03 			

300 ammonia HR tests

HI93734-01			

100 chlorine free and total HR tests

HI93734-03			

300 chlorine free and total HR tests

HI93735-01 			

100 hardness total MR tests (200 to 500 mg/L)

HI93735-02 			

100 hardness total HR tests (400 to 750 mg/L)

HI93735-0 			

300 hardness total tests (LR - 100 tests, MR - 100 tests, HR - 100 tests)

HI93735-00 			

100 hardness total LR tests (0 to 250 mg/L)

HI93737-01			

50 silver tests

HI93737-03 			

150 silver tests

HI93738-01 			

100 chlorine dioxide tests
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Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895
USA
www.hannainst.com
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