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Kính göûi Quyù khaùch haøng, 

Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna.  

Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng (HDSD) naøy 

tröôùc khi söû duïng maùy. 

HDSD naøy caáp ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå söû duïng 

ñuùng thieát bò, ñoàng thôøi giuùp ngöôøi söû duïng coù khaùi nieäm 

roõ raøng ñeå coù theå öùng duïng roäng raõi thieát bò. 

Heä thieát bò naøy ñöôïc saûn xuaát theo ñuùng tieâu chuaån CE. 

KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

Xin vui loøng kieåm tra saûn phaåm caån thaän. Chaéc chaén raèng 

thieát bò khoâng bò hö hoûng. Trong tröôøng hôïp coù hö hoûng 

vui loøng lieân heä vôùi nhaø cung caáp gaàn nhaát. 

Moãi bộ cung caáp goàm: 

 Đệm độ cứng, 1 chai nhỏ giọt (30 mL) 

 Chỉ thị Calmagite, 1 chai nhỏ giọt (10 mL) 

 Dung dịch EDTA HI 3812-0, 1 chai (120 mL) 

 Cốc nhựa 20 mL có nắp 

 Cốc nhựa 50 mL có nắp 

 1 syringe 1 mL với tip.  

 Höôùng daãn söû duïng  

Chuù yù:  Baát  kyø  khoaûn naøo keå treân coù khieám khuyeát, haõy 

göûi traû laïi chuùng toâi trong nguyeân daïng ñoùng goùi ban  ñaàu. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 

Thang đo 0.0 đến 30.0 mg/L (ppm) CaCO3 

  0    đến 300 mg/L (ppm) CaCO3 

Gia số nhỏ 

nhất 

0.3 mg/L (đối với thang 0 - 30 mg/L) 

3 mg/L (đối với thang 0 - 300 mg/L) 

Phương pháp 

phân tích 

Chuẩn độ EDTA 

 

Kích thước 

mẫu 

5 mL hoặc 50 mL 

Số lượng 

mẫu 

100 (trung bình) 

Kích thước 200 x 120 x 60 mm (7.9 x 4.7x 2.4”) 

Khối lượng 460 g (1 lb.) 

 

 

 

Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 
 

Trong lòch söû, ñoä cöùng ñöôïc ñònh nghóa baèng khaû naêng 

nöôùc keát tuûa xaø phoøng. Sau ñoù, daïng ion trong nöôùc gaây ra 

söï keát tuûa ñaõ ñöôïc xaùc ñònh chuû yeáu laø canxi vaø magie.  

Chính vì vaäy, hieän nay, ñoä cöùng thöïc söï laø giôùi haïn ñònh 

löôïng cuûa caùc ion naøy trong maãu nöôùc. Caùc daïng ion khaùc 

nhö saét, keõm vaø mangan cuõng ñöôïc bieát laø caùc ion goùp 

phaàn vaøo ñoä cöùng tổng. Pheùp ño ñoä cöùng vaø quaù trình 

kieåm soaùt ñoä cöùng tieáp sau ñoù laø caàn thieát ñeå choáng söï 

ñoùng caën vaø taéc ngeõn trong oáng daãn nöôùc. Boä thuoác thöû 

ñoä cöùng Hanna giuùp cho quaù trình ñònh löôïng deã daøng, 

nhanh choùng vaø an toaøn. Daïng ñoùng goùi trong vali nhoû cho 

pheùp linh hoaït söû duïng boä thuoác thöû baát kyø nôi naøo. Kieåu 

thieát keá boä hoùa chaát giuùp cho noù deã daøng söû duïng. 

 

PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
 

Hàm lượng độ cứng theo mg/L (ppm) canxi cacbonat được 

tính bởi phương pháp chuẩn độ EDTA. Dung dịch được 

điều chỉnh đầu tiên tới pH 10 gọi là dung dịch đệm. Chất 

chỉ thị chelates với các ion kim loại như magie và canxi tạo 

phức màu đỏ. Khi thêm EDTA, các ion kim loại sẽ tạo phức 

với nó. Sau khi các ion kim loại tự do được tạo phức, lượng 

EDTA dư thừa sẽ loại bỏ theo các ion kim loại phức với 

chất chỉ thị tạo dung dịch màu xanh. Màu thay đổi từ đỏ 

sang xanh là kết thúc chuẩn độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  5  6 

HƯỚNG DẪN ĐO 
 

THANG CAO 0 – 300 mg/L CaCO3 
 

1. Tháo nắp cốc nhựa nhỏ. Đổ mẫu nước vào 

cốc đến vạch 5 mL và đậy nắp 

2. Nhỏ 5 giọt dung dịch Đệm độ cứng qua lỗ nhỏ trên nắp 

và lắc tròn cốc. 

 

3. Thêm 1 giọt Chỉ thị Calmagite qua lỗ nhỏ trên nắp và 

lắc tròn như trên. Dung dịch sẽ chuyển màu đỏ tím 

 

 

4. Dùng bơm tiêm chuẩn độ, đẩy pittong hoàn 

toàn vào xi lanh. Nhúng đầu hút vào dung 

dịch EDTA HI3812-0 và kéo pittong về 

vạch 0. 

 

5. Đặt đầu ống tiêm vào lỗ nhỏ trên nắp cốc 

nhựa và từ từ nhỏ giọt chuẩn độ vào và lắc 

đều sau mỗi lần nhỏ giọt. 
 

 

6. Tiếp tục thêm dung dịch chuẩn độ đến khi 

dung dịch chuyển sang màu tím. Sau đó lắc 

đều khoảng 15 giây sau mỗi lần nhỏ giọt 

đến khi dung dịch chuyển màu xanh. 

                 

7. Đọc số chỉ mL của dung dịch chuẩn độ trên thang bơm 

tiêm và nhân giá trị với 300, thu được kết quả của độ 

cứng theo mg/L (ppm) CaCO3. 

 
 

 

THANG THẤP  0.0 – 30.0 mg/L CaCO3 

Nếu kết quả dưới 30 mg/L, đo theo tiến trình sau: 

 

1. Tháo nắp cốc nhựa lớn. Đổ mẫu nước vào 

cốc đến vạch 50 mL và đậy nắp 

 

2. Tiếp tục như các bước trong tiến trình chuẩn độ Thang 

Cao. 

3. Đọc số chỉ mL của dung dịch chuẩn độ trên thang bơm 

tiêm và nhân giá trị với 30, thu được kết quả của độ 

cứng theo mg/L (ppm) CaCO3. 

 
 

PHỤ KIỆN 
 

HI 3812-100 

 

Thuốc thử cho bộ chuẩn HI3812 (100 lần đo) 

 

 

 

 

 

 

 

Quyù khaùch haøng löu yù, 

Tröôùc khi söû duïng caùc saûn phaåm naøy, phaûi baûo ñaûm chuùng 

thích hôïp vôùi moâi tröôøng laøm vieäc. Söû duïng caùc saûn phaåm 

naøy trong khu vöïc daân cö coù theå gaây nhieãu khoâng theå chaáp 

nhaän lieân quan ñeán caùc thieát bò radio vaø tivi. Baàu thuûy tinh 

ôû ñaàu ñieän cöïc nhaïy caûm vôùi söï phoùng ñieän. Luoân traùnh 

chaïm vaøo baàu thuûy tinh naøy. Trong quaù trình söû duïng, neân 

duøng daây noái ESD ñeå traùnh laøm hoûng ñieän cöïc do phoùng 

ñieän. Baát kyø bieán ñoåi naøo do ngöôøi söû duïng ñöa vaøo thieát 

bò cung caáp coù theå laøm giaûm hieäu suaát EMC (khaû naêng 

töông thích vôùi ñieän töø tröôøng) cuûa thieát bò. 

Ñeå traùnh soác ñieän, ñöøng söû duïng thieát bò khi ñieän theá taïi 

beà maët ño vöôït quaù 24 VAC hay 60 VDC. 

Khoâng ñöôïc tieán haønh ño trong caùc loø vi soùng ñeå traùnh 

hoûng hay chaùy maùy. 

 

Moïi baûn quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Caám sao cheùp toaøn boä hay moät phaàn 

saûn phaåm maø khoâng ñöôïc söï cho pheùp cuûa Hanna Instruments Inc., 

Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA., chuû baûn quyeàn. 

Hanna Instruments ñaêng kyù quyeàn söûa ñoåi thieát keá, caáu truùc vaø 

hình daùng cuûa saûn phaåm maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc. 
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