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HI931 MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ TỰ ĐỘNG
Chúc mừng bạn đã lựa chọn máy chuẩn độ của Hanna. Thiết bị này rất mạnh mẽ và linh hoạt, 
giúp phân tích chính xác và nhanh chóng nhiều mẫu khác nhau. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ 
tìm thấy:

QUICK START GUIDE (HƯỚNG DẪN NHANH)

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu sơ lược về thiết bị này, bao gồm các kết nối cơ bản, giao diện người 
dùng, cách thực hiện hiệu chuẩn và cách chạy một mẫu chuẩn độ.

INSTRUCTION MANUAL (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG)

Hướng dẫn cung cấp một mô tả toàn diện về giao diện người dùng, các tùy chọn chung, phương 
pháp, chế độ chuẩn độ/đo trực tiếp, chế độ pH, mV và ISE, bảo trì,...

APPLICATIONS BROCHURE (BROCHURE ỨNG DỤNG)

Tài liệu này sẽ cung cấp các phân tích thường được sử dụng. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên 
hệ với văn phòng Hanna để biết thêm chi tiết.

TITRATION THEORY (LÝ THUYẾT CHUẨN ĐỘ)

Hướng dẫn này mô tả nguyên tắc hoạt động của máy chuẩn độ. Nó bao gồm lý thuyết về các 
phương pháp chuẩn độ và cách tính toán kết quả của mỗi phương pháp.

Nếu bạn cần thêm thông tin kỹ thuật, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi hoặc xem danh sách 
liên hệ trên toàn thế giới của chúng tôi để biết đại diện của Hanna Instruments gần bạn trên 
website www.hannainst.com.
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Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Hanna Instruments.
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn nhanh này trước khi sử dụng máy. Bảng hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn 
những thông tin cần thiết để sử dụng đúng máy chuẩn độ.
Mục đích của hướng dẫn này là trình bày nhanh tổng quan về cài đặt và sử dụng máy. Để biết thêm 
thông tin chi tiết minh họa các khả năng mở rộng của máy chuẩn độ, vui lòng xem thêm ở phần 
Instruction Manual.

© 2018 Hanna Instruments
Tất cả các quyền được bảo lưu. Sao chép toàn bộ hoặc một phần đều bị cấm nếu như không có sự đồng 
ý bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, 
USA.
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Máy chuẩn độ tự động HI931 được thiết kế để thực hiện nhiều phép chuẩn độ với độ chính xác, độ 
linh hoạt và độ lặp cao, cho phép người dùng thu được kết quả chính xác với tốc độ nhanh. 
Bộ chuẩn độ có thể thực hiện chuẩn độ điểm cuối hoặc điểm tương đương và đo trực tiếp bằng 
cách đo pH/mV và nhiệt độ của mẫu.
Các báo cáo và phương pháp có thể được chuyển đến PC thông qua giao diện USB, được lưu vào 
thiết bị lưu trữ USB hoặc được in trực tiếp từ bộ chuẩn độ. Một bàn phím ngoài cũng có thể được 
gắn vào để thuận tiện hơn.
Làm thế nào để tôi tìm được thông tin chính xác?
- Quick Start Guide (Hướng dẫn nhanh) giúp người dùng có thể biết cách sử dụng máy trong 
một thời gian ngắn.
- Instruction Manual (Hướng dẫn sử dụng) cung cấp các mô tả đầy đủ về nguyên lý hoạt động 
của máy (giao diện người dùng, tùy chọn chung, phương pháp, chuẩn độ, pH, mV và ISE, bảo trì, ...).
- Titration Theory (Lý thuyết chuẩn độ) cung cấp các khái niệm cơ bản của chuẩn độ.
- Màn hình The contextual Help chứa những giải thích chi tiết của mọi màn hình.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Các biện pháp an toàn dưới đây phải được tuân thủ:
1. Không bao giờ kết nối hoặc ngắt kết nối bơm với máy chuẩn độ khi máy đang bật.
2. Xác nhận rằng buret và ống dẫn kèm theo được lắp chính xác 
3. Luôn luôn kiểm tra chai chuẩn độ và cốc chuẩn độ có nằm trên bề mặt phẳng không.
4. Luôn luôn lau sạch hóa chất bị đổ hay bắn ra ngoài ngay lập tức.
5. Tránh sử dụng máy trong các điều kiện môi trường dưới đây:

• Rung động mạnh
• Ánh sáng mặt trời trực tiếp
• Độ ẩm tương đối của khí quyểu trên 95% không ngưng tự
• Nhiệt độ môi trường dưới 10°C và trên 40°C
• Nguy cơ nổ

6. Thực hiện chuẩn độ bởi nhân viên có trình độ
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KẾT NỐI MÁY
PHÍA TRƯỚC MÁY CHUẨN ĐỘ

PHÍA SAU MÁY CHUẨN ĐỘ
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Bàn phím
Bàn phím máy chuẩn độ có 27 phím được chia làm 5 nhóm, như bên dưới:

Màn hình hiển thị

Giao diện người dùng chứa một vài màn hình. Trong mỗi màn hình, nhiều thông tin cùng xuất hiên 
một lúc. Thông tin được hiển thị một cách dễ dàng để đọc.
Các phím tùy chọn ảo mô tả chức năng được thực hiện khi nhấn các phím tương ứng bên dưới.
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CHỌN NGÔN NGỮ

Để thay đổi ngôn ngữ, nhấn  từ màn hình chính. Làm nổi bật tùy chọn Language. Sử dụng 

phím   và , chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng và nhấn .
Khởi đông lại máy chuẩn độ để áp dụng cài đặt ngôn ngữ mới.

TRỢ GIÚP

Thông tin về máy chuẩn độ có thể dễ dàng truy cập bằng cách nhấn . Trợ giúp theo ngữ cảnh 
có thẻ truy cập bất cứ lúc nào và nó cung cấp những thông tin về màn hình hiện tại.

PHƯƠNG PHÁP

Máy chuẩn độ HI931 có thể lưu trữ 100 phương pháp (phương pháp chuẩn và người dùng).
Phương pháp chuẩn
Mỗi máy chuẩn độ được cung cấp với các phương pháp chuẩn. Các phương pháp chuẩn này được 
phát triển bởi Hanna Instruments để đáp ứng yêu cầu phân tích của các ngành cụ thể (xử lý nước, 
rượu, sữa,...).
Phương pháp người dùng
Phương pháp người dùng cho phép người dùng tạo và lưu các phương pháp của họ. Mỗi phương 
pháp mới dựa trên một phương pháp có sẵn được thay đổi để phù hợp với một ứng dụng cụ thể.

HIỆU CHUẨN ĐIỆN CỰC pH
Để vào chế độ hiệu chuẩn pH, nhấn , sau đó nhấn , và  .

CHUẨN BỊ

Đổ một lượng nhỏ đệm pH 4.01, pH 7.01 và pH 10.01 vào cốc sạch. Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa để 
giảm thiểu nhiễu EMC.

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

• Nếu máy chuẩn độ đã được hiệu chuẩn trước đó và hiệu chuẩn không được xóa, để xóa hiệu chuẩn 
cũ nhấn .
Lưu ý: Khi một điện cực mới được sử dụng, việc xóa lịch sử hiệu chuẩn cũ là rất quan trọng. Phần 
lớn lỗi và cảnh báo xuất hiện trong quá trình hiệu chuẩn phụ thuộc vào lịch sử chuẩn độ.
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• Sử dụng cốc thứ 2 chứa đệm  pH 4.01 để rửa điện cực pH, điện cực nhiệt độ và cánh khuấy.
• Nhúng điện cực pH, điện cực nhiệt độ và cánh khuấy vào dung dịch pH 4.01. Bóng đèn điện cực 
pH phải được nhấn chìm trong dung dịch pH 4.01 và mối nối tham chiếu phải được nhấn chìm 5-6 
mm. Thêm dụng dịch đệm pH nếu cần thiết,
• Nhấn  để bật cánh khuấy.
• Khi giá trị đọc ổn định, nhấn  để cập nhật hiệu chuẩn.
• Thực hiện tương tự với dung dịch pH 7.01 và 10.01.
• Nhấn  để chấp nhận và thoát khỏi chế độ hiệu chuẩn pH.

CÁCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐỘ
Dung dịch cần thiết
• Chất chuẩn độ - 500 mL dung dịch Sodium Hydroxide (NaOH) 0.1 M (mol/L) chứa trong chai.

• Mẫu - Hydrochloric Acid (HCl) 0.1 mol/L.

• Nước cất hoặc nước khử ion.

Lưu ý: Nên sử dụng thuốc thử phân tích và nước để có kết quả chính xác.
Mồi Burette
• Đặt ống hút vào chai chuẩn độ và ống xả vào cốc chứa dung dịch thải.

• Từ màn hình chính nhấn .

 •Làm nổi bật tùy chọn Prime Burette và sau đó nhấn .

 •Nhập vào số lần rửa burette. Ít nhất là 3 lần.

 •Nhấn  để bắt đầu.

 •“Executing...” sẽ được hiển thị.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng dòng chất lỏng liên tục chảy trong burette. Để có kết quả chính xác, thì 
ống hút, ống xả và ống tiêm phải không có bóng khí.
Lựa chọn phương pháp
Trong phân tích này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp HI1009 Neutralization w/ NaOH.
Để chọn phương pháp này:

• Nhấn . Sử dụng phím  và  để làm nổi bật HI1009 Neutralization w/ NaOH.

• Nhấn .

Cài đặt thông số phương pháp
Để hiển thị thông số phương pháp, nhấn . 

Màn hình View/Modify Method sẽ hiển thị.

Chỉ một số thông số nhất định có thể thay đổi.

Đối với chuẩn độ này, nồng độ chất chuẩn độ NaOH và cỡ mẫu HCl cần được nhập vào.

Các bước cài đặt thông số:
• Làm nổi bật tùy chọn Titrant Conc., sau đó nhấn . 
 Màn hình The Titrant Concentration sẽ được hiển thị.
• Nhập vào đúng thể tích, sau đó nhấn .

• Làm nổi bật tùy chọn Analyte Size, sau đó nhấn .

• Nhập vào thể tích mẫu (ví dụ.: 5 mL), sau đó nhấn .

• Nhấn , làm nổi bật tùy chọn Save Method và sau đó nhấn .
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Cài đặt Báo cáo chuẩn độ
Người dùng có thể chọn thông tin lưu trữ cho mỗi phép chuẩn độ. Để cài đặt báo cáo chuẩn độ, 
thực hiện theo quy trình bên dưới:

• Từ màn hình chính, nhấn . Màn hình Data Parameters sẽ hiển thị.

• Làm nổi bật tùy chọn Setup Titration Report và nhấn .

• Đánh dấu các mục thêm vào báo cáo bằng kí hiệu “*”. Sử dụng phím  và  để làm nổi bật  
các mục và nhấn  /  để chuyển đổi qua lại giữ các mục.

• Nhấn  để lưu các báo cáo do người dùng tùy chỉnh.

Chuẩn bị mẫu
• Thêm 50 đến 65 mL nước cất/nước khử ion vào cốc chuẩn độ.

• Sử dụng pipette hoặc burette để thêm 5.0 mL mẫu (0.1M Hydrochloric Acid (HCl)) vào cùng cốc 
trên)

• Trượt cánh khuấy lên.

• Đặt cốc ở dưới cánh khuấy.

• Hạ cánh khuấy xuống cho đến khi điện cực được nhấn chìm trong dng dịch và cánh khuấy nằm 
sát dưới đáy cốc.

• Điều chỉnh thể tích của dung dịch mẫu với nước cất/nước khử ion cho đến khi bóng đèn của 
điện cực pH hoàn toàn nhấn chìm trong dung dịch mẫu và mối nối tham chiếu của điện cực nằm 
dưới bề mặt 5-6 mm.
Thực hiện chuẩn độ

• Từ màn hình chính, nhấn . Bạn sẽ được nhắc nhở nhập thể tích chất phân tích. Nhập 5 mL và 
nhấn . Máy chuẩn độ sẽ bắt đầu phép phân tích.

• Sau khi quá trình chuẩn độ kết thúc, thông báo “Titration Completed” sẽ xuất hiện trên màn hình 
với nồng độ cuối của chất phân tích trong mẫu và thể tích điểm tương đương.

Hiểu được thông tin hiểu thị.
Trong quá trình chuẩn độ, màn hình sau được hiển thị:
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Xem đồ thị trong quá trình chuẩn độ.
Sau khi một lượng chất chuẩn độ được phân phối,  sẽ được kích hoạt. Nhấn  hiển thị 
biểu đồ chuẩn độ theo thời gian. Các đường cong được hiển thị là các ô pH và đạo hàm bậc 1 với 
thể tích chuẩn độ (chi tiết xem phần Instruction Manual).
Hai biểu đồ được chia tỷ lệ để khớp trong cùng một của sổ màn hình. Nhấn  để thay đổi 
thang đo trục y thành giá trị pH hoạc giá trị đạo hàm thứ nhất. 

     
Chuẩn độ kết thúc
Việc chuẩn độ thường được kết thúc khi điểm cuối tương tương đầu tiên được phát hiện theo 
thuật toán đã chọn. Để đảm bảo phát hiện và nội suy đúng điểm cuối tương đương máy chuẩn độ 
sẽ tiếp tục thêm vài lần phân phối chất chuẩn độ vào cốc.
Kết quả chuẩn độ có thể được hiển thị trong màn hình chính hoặc trong màn hình Graph of 
Titration Data.
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Khi chuẩn độ kết thúc, máy chuẩn độ sẽ hiển thị thể tích điểm cuối tương đương và nồng độ cuối 
cùng của chất phân tích cùng vơi sthoong báo "Titration Completed".
Để xem đồ thị chuẩn độ và/hoặc kết quả, nhấn .
Khi chuẩn độ kết thúc, điểm cuối pH đánh dấu “x” trên đường cong chuẩn độ trong màn hình 
Graph of Titration Data. Giá trị của thể tích điểm cuối cũng được hiển thị bên cạnh điểm cuối
Kết quả
Các kết quả thu được từ náy chuẩn độ được lưu trữ trong một tập tin báo cáo có thể được xem, 
chuyển sang USB hoặc máy tính và in ra.
Xem dữ liệu chuẩn độ mới nhất
• Từ màn hình chính, nhấn . Màn hình Data Parameters sẽ hiển thị.
• Từ màn Data Parameters làm nổi bật tùy chọn Review Last Analysis Report và nhấn . 
Màn hình Review Result sẽ hiển thị.
• Sử dụng phím  và  để hiển thị thông tin liên quan đến chuẩn độ cuối cùng. Xem 
phần Titration Report ở trang tiếp theo.
In báo cáo chuẩn độ
Kết nối DOS/Windows-máy in song song tương thích trực tiếp với cổng kết nối DB 25 chân cắm 
nằm ở mặt sau của bộ chuẩn độ.
Lưu ý: Khi kết nối với máy in, vui lòng tắt máy chuẩn độ và máy in
Để in báo cáo:
• Từ màn hình Review Report, nhấn .
• Trong khi thông tin đang được in, thông báo “Printing” sẽ hiển thị trên màn hình.
• Nhấn  để quay trở lại màn hình Data Parameter.
• Nhấn  để quay lại màn hình chính.
lưu dữ liệu vào USB
Tính năng này cho phép lưu kết quả của phép chuẩn độ hoặc pH/mV/ISE vào USB.
•  Từ màn hình chính, nhấn , màn hình General Options sẽ hiển thị.
•  Làm nổi bật tùy chọn Save Files to USB Storage Device và sử dụng phím  và   .
• Cắm USB vào ở cắm.
• Nhấn , màn hình List of Files on Titrator sẽ hiển thị.
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    HI931 - Titration Report

 Method Name:     Neutralization w/ NaOH 
 Time & Date:         15:01 Jun 13, 2018 
 Report ID:                     Ti_00011 

              Calibration Data

	 	Buffer		 Potential		 Efficiency	Temp.	
          Time and Date          
	 	4.010pH			169.3mV						98.8%			24.0°C	A	
        11:44 Jun 13, 2018       
	 	7.010pH				-5.8mV						98.7%			23.9°C	A	
        11:42 Jun 13, 2018       
	 10.010pH		-180.7mV						98.7%			24.0°C	A	
	 	 						11:46	Jun	13,	2018							

	 										GLP	&	Meter	Information
 Sample Name:                            
	 Company	Name:																											
 Operator Name:                          
	 Electrode	Name:																									
 Field 1:                                
 Field 2:                                
 Field 3:                                
	 Titrator	Software	Version:								v1.00	
	 Base	Board	Software	Version:						v1.00	
	 Pump	1	Software	Version:										v1.00	
	 Stirrer	1	Software	Version:							v1.00	
 Titrator Serial Number:     TT180525011 
	 Analog	Board1	Serial	Number:AB180525005	
	 Pump	1	Serial	Number:							DP180525004	
 Stirrer 1 Serial Number:    OS180524001 
	 Analog	1	Calibration	Date:	May	25,	2018	

	 													Method	Parameters
 Name:            Neutralization w/ NaOH
	 Method	Revision:																				3.0
	 Analysis	Type:							Standard	Titration
	 Stirrer	Configuration:
     Stirrer:                  Stirrer 1
	 				Stirring	Speed:												1400	RPM

• Sử dụng phím  và  để chọn tập tin báo cáo.

• Nhấn  để chuyển tất cả các báo cáo có sẵn sang USB, hoặc làm nổi bật tên của tập tin 
báo cáo muốn chuyển và nhấn .

• Chuyển tập tin báo cáo sẽ tự động chuyển tập tin và đồ thị chuẩn độ tương ứng (*.BMP).

• Nhấn  để quay lại màn hình General Options.

• Nhấn  để quay lại màn hình chính

Báo cáo chuẩn độ
Khi di chuyển lên xuống giữa các trang với phím  và , các mục bên dưới có thể nhìn 
thấy trên màn hình máy chuẩn độ hoặc máy in. Thông tin tương tự có sẵn trên tệp báo cáo đã lưu 
(Ti_00007.rpt). 
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	 Pump	Configuration:
	 				Titrant	pump:																Pump	1
	 Dosing	Type:																				Dynamic
	 				Min	Vol:																			0.050	mL
	 				Max	Vol:																			0.500	mL
	 				delta	E:																		20.000	mV
	 End	Point	Mode:				pH	1EQ	point,1st	Der
	 Recognition	Options
	 				Threshold:																	50	mV/mL
	 				Range:																											NO
	 				Filtered	Derivatives:												NO
	 Pre-Titration	Volume:										0.000	mL
	 Pre-Titration	Stir	Time:										0	sec
	 Measurement	Mode:						Signal	Stability
	 				delta	E:																					1.0	mV
	 				delta	t:																						2	sec
	 				Min	wait:																					2	sec
	 				Max	wait:																				15	sec
	 Electrode	Type:																						pH
 Blank Option:                  No Blank
	 Calculations:				Sample	Calc.	by	Volume
	 Dilution	Option:															Disabled
	 Titrant	Name:																	0.1N	HaOH
	 Titrant	Conc.:										0.1000	N	(eq/L)
	 Analyte	Size:																10.0000	mL
	 Analyte	Entry:																				Fixed
	 Maximum	Titrant	Volume:							20.000	mL
	 Potential	Range:			-2000.0	to	2000.0	mV
	 Volume/Flow	Rate:			25	mL	/	50.0	mL/min
	 Signal	Averaging:													1	Reading
	 Significant	Figures:														XXXXX

	 N	(eq/L)	-->	meq/L

	 V	eq	1000meq	
 -*--*-------
	 			L			eq				
 -------------
  mL   L    
  --*------
     1000mL 

	 V	=	volume	dispensed	in	liters.
	 0.100	eq/L	->	titrant	conc.
	 10.000	mL	->	sample	volume

	 		Nr	Volume[mL]						mV						pH		Graphic	Temp.[°C]				Time	
	 			0						0.000			274.4			2.219						0.0		24.9		A	00:00:00	
	 			1						0.050			274.4			2.220						1.0		25.0		A	00:00:07	
	 			2						0.100			274.4			2.220						0.0		25.0		A	00:00:10	
	 			3						0.200			274.3			2.222					-0.8		25.0		A	00:00:12	
	 			4						0.400			274.0			2.227					-1.6		25.0		A	00:00:15	
	 			5						0.800			273.2			2.241					-2.0		25.0		A	00:00:18	
	 			6						1.300			271.5			2.271					-3.4		25.0		A	00:00:24	
	 			7						1.800			269.5			2.304					-3.9		25.1		A	00:00:30	
	 			8						2.300			267.2			2.344					-4.7		25.1		A	00:00:37	
	 			9						2.800			264.4			2.393					-5.7		25.1		A	00:00:43	
	 		10						3.300			260.8			2.455					-7.2		25.1		A	00:00:50	
	 		11						3.800			256.1			2.535					-9.3		25.1		A	00:00:58	
	 		12						4.300			250.3			2.635				-11.7		25.1		A	00:01:05	
	 		13						4.800			241.9			2.779				-16.8		25.1		A	00:01:14	
	 		14						5.300			228.3			3.011				-27.2		25.1		A	00:01:23	
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	 		15						5.800			193.0			3.614				-70.5		25.1		A	00:01:31	
	 		16						6.077				21.0			6.556			-620.0		25.1		A	00:01:48	
	 		17						6.128			-38.2			7.568		-1183.2		25.1		A	00:02:03	
	 		18						6.177		-123.6			9.031		-1708.0		25.1		A	00:02:19	
	 		19						6.227		-157.7			9.616			-682.8		25.1		A	00:02:28	
	 		20						6.278		-174.5			9.903			-335.8		25.1		A	00:02:35	
	 		21						6.339		-187.8		10.130			-215.9		25.1		A	00:02:42	

	 													Titration	Results
 Method Name:     Neutralization w/ NaOH 
 Time & Date:         15:01 Jun 13, 2018 
	 Analyte	Size:																10.0000	mL	
	 End	Point	Volume:														6.144	mL	
	 pH	Equivalence	Point:													8.063	
	 Result:																				61.444	meq/L	
	 Initial	&	Final	pH:					2.219	to	10.130	
	 Titration	Duration:								2:42	[mm:ss]	
 Titration went to Completion 

	 Analyst	Signature:	____________________

QS931    10/18
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Gửi đến Quý khách hàng,

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Hanna Instruments.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị. Bảng hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp 
cho bạn tất cả thông tin để sử dụng thiết bị một cách chính xác, cũng như có những ý tưởng chính xác 
bởi sự linh hoạt của nó.

Nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về kỹ thuật, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua website www.
hannavietnam.com hoặc số điện thoại 028 3926 0457/58/59.

© 2018 Hanna Instruments
Tất cả các quyền được bảo lưu. Sao chép toàn bộ hoặc một phần đều bị cấm nếu không có sự đồng ý 
bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, Hanna Instrument Inc, Woonsocket, Rhode Island, 02895, Hoa 
Kỳ.
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1. GIỚI THIỆU
HI931 là máy chuẩn độ điện thế tự động với độ chính xác, tính linh hoạt và độ lặp cao. HI931 
được thiết kế để thực hiện nhiều phương pháp chuẩn độ khác nhau, cho phép người dùng thu 
được cả kết quả tốt và phân tích tốc độ cao.
Các ưu điểm của HI931:

 z Đế máy nhỏ gọn, chiếm ít không gian.
 z Vỏ làm bằng nhựa cứng, kháng hóa chất mạnh.
 z Giá đỡ điện cực linh hoạt hỗ trợ lên đến 3 điện cực, 4 ống phân phối hóa chất, 1 cảm biến 
nhiệt độ và cánh khuấy có thể tháo rời.

 z Giá đỡ điện cực đặt các điện cực ở giữa cốc, cho phép đo lượng mẫu nhỏ.
 z Tích hợp bơm nhu động để bổ sung chất xúc tác hoặc dung môi.
 z Tự động làm báo cáo các chỉ tiêu theo nhu cầu người dùng.
 z Máy đo tích hợp pH/mV/ISE.
 z Hiển thị rõ ràng cảnh báo và thông báo lỗi.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin liên quan đến cài đặt và chức năng của máy chuẩn độ và 
hướng dẫn vận hành. Trước khi sử dụng máy chuẩn độ, bạn nên làm quen với các tính năng và 
chức năng khác nhau của nó.
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CÀI ĐẶT
2.1.MỞ KIỆN ĐÓNG GÓI
Lấy máy và phụ kiện khỏi hộp chứa và kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chắc chắn rằng không có hư 
hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào vui lòng mang sản phẩm đến trung 
tâm chăm sóc khách hàng gần nhất của Hanna.
Mỗi máy chuẩn độ điện thế HI931 được cung cấp kèm:

LINH KIỆN SỐ LƯỢNG

Máy chuẩn độ ............................................................................................................................................................................1 cái
Bơm .................................................................................................................................................................................................1 cái
Buret ...............................................................................................................................................................................................1 cái
Buret 25mL

• Ống hút với đầu kết nối và ống bảo vệ
• Ống định lượng với đầu phân phối hóa chất, đầu kết nối, ống bảo vệ
• Khóa ống 
• Công cụ tháo lắp buret
• Tấm chắn ánh sáng

Giá giữ điện cực và máy khuấy ..........................................................................................................................................1 cái
• Giá đỡ máy khuấy
• Máy khuấy
• Cánh khuấy (3 cái)
• Thanh đỡ

Nắp che buret trống ...............................................................................................................................................................1 cái
Vít đầu nhựa để khóa bơm và buret ............................................................................................................................. 2 cái
Cảm biến nhiệt độ ...................................................................................................................................................................1 cái
Nắp nối ngắn mạch .................................................................................................................................................................1 cái
Bộ chuyển đổi nguồn điện ..................................................................................................................................................1 cái
Cáp USB .........................................................................................................................................................................................1 cái
Hướng dẫn sử dụng ................................................................................................................................................................1 cái
Thẻ nhớ USB ...............................................................................................................................................................................1 cái
Ứng dụng PC HI900 (Bộ cài đặt USB Stick) ..................................................................................................................1 cái
Chứng nhận chất lượng ........................................................................................................................................................1 cái

Xem PHỤ LỤC 2, hình ảnh chuẩn độ điện thế
Nếu bất kỳ phụ kiện nào bị thiếu hoặc hư hỏng, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của bạn.

Lưu ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói cho đến khi bạn chắc chắn rằng các chức năng của máy 
hoạt động chính xác. Bất kỳ khoản nào kể trên bị hư hỏng hoặc bị lỗi hãy gửi trả lại cho chúng tôi 
trong nguyên trạng đóng gói ban đầu cùng với các phụ kiện được cung cấp
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ẶT 2.2. BIỆN PHÁP AN TOÀN
Các biện pháp an toàn dưới đây phải được tuân thủ:
1. Không bao giờ kết nối hoặc ngắt kết nối bơm với máy chuẩn độ khi máy đang bật.
2.  Cần đảm bảo buret và ống kèm theo được lắp chính xác (xem phần Bảo Trì Buret để biết thêm 

chi tiết).
3. Luôn luôn kiểm tra chai chuẩn độ và cốc chuẩn độ có nằm trên bề mặt phẳng không.
4. Luôn luôn lau sạch hóa chất bị đổ hay bắn ra ngoài ngay lập tức.
5. Tránh sử dụng máy trong các điều kiện môi trường dưới đây:

• Rung động mạnh
• Ánh sáng mặt trời trực tiếp
• Độ ẩm tương đối của khí quyểu trên 95% không ngưng tự
• Nhiệt độ môi trường dưới 10°C và trên 40°C
• Nguy cơ nổ

6. Thực hiện chuẩn độ bởi nhân viên có trình độ

2.3.LẮP ĐẶT
2.3.1.PHÍA TRƯỚC CỦA MÁY CHUẨN ĐỘ
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CÀI ĐẶT
2.3.2. PHÍA SAU CỦA MÁY CHUẨN ĐỘ

2.3.3.PHÍA SAU CỦA MÁY CHUẨN ĐỘ VỚI BƠM NHU ĐỘNG
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ẶT 2.3.4. BÊN PHẢI CỦA MÁY CHUẨN ĐỘ

2.3.5. LINH KIỆN
Lưu ý: Phải hoàn thành các thao tác lắp ráp trước khi kết nối máy chuẩn độ với nguồn điện.

2.3.5.1.MÁY KHUẤY VÀ GIÁ ĐỠ ĐIỆN CỰC
Để lắp giá đỡ điện cực và thanh đỡ:
- Tháo nắp bảo vệ khỏi máy chuẩn độ.
- Đặt thanh đỡ vào máy và xoay theo chiều kim đồng hồ.
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CÀI ĐẶT
2.3.5.2. LẮP MÁY KHUẤY VÀ ĐIỆN CỰC
Để lắp máy khuấy vào máy chuẩn độ làm theo các bước sau:

• Đặt giá đỡ điện cực (B) vào khoang giữ giá đỡ (A). Khoang giữ giá đỡ (A) có thể đảo ngược 
nếu cần thiết
• Đặt điện cực (C), cảm biến nhiệt độ (D) và khuấy từ (E) vào các lỗ chuyên biệt trên giá đỡ 
điện cực. Đẩy cho đến khi chúng ở vị trí ổn định.

Lưu ý: Đối với các mẫu nhỏ, sử dụng adapter điện cực (F) ở giữa giá đỡ điện cực.

• Lắp giá đỡ điện cực vào thanh đỡ và điều chỉnh đến chiều cao mong muốn bằng cách nhấn 
giũ nút bấm trên giá đỡ điện cực.
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ẶT 2.3.5.3. KẾT NỐI VỚI BƠM
Để kết nối với bơm làm theo các bước sau: 

• Lấy cáp bơm từ bên trong khoang. Kết nối bơm 1 với khoang bên trái và bơm 2 với khoang 
bên phải 
• Kết nối cáp bơm như hình bên dưới. Đầu kết nối nằm ở bên dưới của bơm.
• Hạ bơm xuống máy chuẩn độ, sau đó trượt nó về phía trước cho đến khi nó được chốt chắc 
chắn.
• Cố định bơm bằng cách khóa vít.

Để kết nối với bơm 2 cũng làm tương tự như trên.

2.3.5.4.HỖ TRỢ THÊM BURET TRỐNG
Để lắp buret trống vào máy, làm theo các bước sau:

• Chèn buret trống vào khoang
• Hạ buret trống  xuống máy chuẩn độ, sau đó trượt nó về phía trước cho đến khi nó được 
chốt chắc chắn.
• Cố định buret trống bằng cách khóa vít.
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CÀI ĐẶT
2.3.5.5. LẮP BURET

Đảm bảo rằng đánh dấu trên nắp van và trên thân buret được căn chỉnh với nhau.

Trong khi đảm bảo khớp nối giữa pit-tông ống tiêm (A) pit-tông bơm (B), trượt buret vào giá đỡ 
trên bơm buret
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ẶT 2.3.5.6. KẾT NỐI ỐNG BƠM NHU ĐỘNG
Để gắn ống bơm vào buret có bơm nhu động tích hợp làm như sau:

• Sử dụng tua-vit để tháo nắp nhựa (E) ra khỏi bơm.
• Tháo các đầu nối ống màu xanh (F).
•  Chèn con lăn (C) vào bên trái khoang (D). Các khớp nối trên đỉnh của con lăn sẽ nằm phía 

trên khoang giữ giá đỡ.
• Xoay bơm (A) ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi ống được gắn trên bơm
• Chèn con lăn (B) vào bên phải khoang (G). Các khớp nối trên đỉnh của con lăn sẽ nằm phía 
trên khoang giữ giá đỡ.
• Gắn ống hút và ống phân phối vào con lăn và thay thế các đầu nối ống màu xanh (F).
• Đậy nắp vỏ nhựa (E).
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• Kết nối điện cực với cổng BNC (A).
• Kết nối cảm biến nhiệt độ với cổng RCA (C).
• Kết nối máy khoáy với cổng MINI-DIN (D).
• Kết nối cap adapter với đầu nối nguồn(F).

Nr Chức năng Loại cổng

A Kết nối pH, ORP, ISE half-cell và 
điện cực kết hợp ISE BNC 

B Điện cực tham khảo  4 mm Banana 
C Cảm biến nhiệt độ RCA
D Máy khuấy Cổng 6-pin 
E USB USB Standard B
F Đầu nối nguồn (24VDC) Đầu nối nguồn DC
G Bàn phím PC 6-pin Mini DIN (Standard PS2)
H Máy in DB-25 
I Giao diện mở rộng Cổng 5-pin
J Giao tiếp RS232 (Balance Interface) DB-9 
K Chuyển mạch công suất
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3.1. KHỞI ĐỘNG
Sau khi thiết bị được lắp ráp và cài đặt, làm theo các bước dưới đây để bắt đầu chuẩn độ:

• Kết nối máy với ổ cắm điện có adapter nguồn được cung cấp.

• Bật máy chuẩn độ từ công tắc nguồn nằm phía sau máy.

• Đợi cho đến khi máy kết thúc quá trình khởi động.

• Bấm  khi được nhắc hoặc đợi vài giây để bắt đầu vào chuẩn độ

Lưu ý:   Tất cả các bước của quá trình khởi động được thực hiện phải được hoàn thành thành công. 
Nếu một trong các bước thất bại, hãy khởi động lại máy. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ 
với chúng tôi.
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Chương này mô tả các nguyên tắc cơ bản trên giao diện người dùng, chọn phương pháp và nhập 
giá trị từ bàn phím.
3.2.1. BÀN PHÍM
Bàn phím được nhóm thành 5 loại như sau:

3.2.1.1. PHÍM CHỨC NĂNG (FUNCTION KEY)
Nếu một trong những chức năng này được chọn, các chức năng liên quan sẽ được thực hiện ngay lập 
tức. Một số phím chỉ hoạt động trong các màn hình cụ thể:

   Bắt đầu hoặc dừng chuẩn độ

   Bật và tắt máy khuấy đã chọn

   Dự trữ (dùng để truy cập vào thiết bị ngoại vi)

   Truy cập vào Data Parameters Menu (báo cáo, GLP, thông tin máy, cài đặt báo cáo)

   Hiển thị trợ giúp

3.2.1.2. PHÍM TÙY CHỌN (OPTION KEYS)
Các phím này được gán cho các phím ảo trên màn hình. Các chức năng của chúng được liệt kê 
trong ô trên các nút và thay đổi phụ thuộc vào màn hình hiển thị.
Một phím ảo được gạch chân cũng có thể được kích hoạt bằng cách nhấn . 
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3.2.1.3. PHÍM MŨI TÊN (ARROW KEYS)
Những phím này có các chức năng:

• Di chuyển con trỏ trên màn hình.
• Tăng và giảm tốc độ máy khuấy từ và các cài đặt khác.
• Chọn kí tự trong màn hình chữ và số
• Điều hướng qua các menu tùy chọn khác.

3.2.1.4. BÀN PHÍM SỐ (NUMERIC KEYS)
Phím  đến    Sử dụng để chọn số từ 0 đến 9

    Chuyển đổi giữa giá trị dương và âm

       Dấu thập phân

3.2.1.5. PHÍM ENTER (ENTER KEY)
Phím này có các chức năng
 • Xác nhận nhập dữ liệu chữ và số.
 • Thực hiện phím tùy chọn ảo mặc định (gạch chân).

3.2.2. HIỂN THỊ
Máy chuẩn độ có màn hình đồ họa lớn.
Màn hình chính bên dưới với các giải thích ngắn gọn về các phân đoạn trên màn hình.
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Giao diện người dùng chứa một số màn hình. Tùy theo từng chức năng chuẩn độ, một hoặc nhiều 
màn hình sẽ được sử dụng.

3.2.3. MÀN HÌNH CHÍNH
Sau khi khởi động và cài đặt, màn hình hiển thị đầu tiên là màn hình chính.

Các thông tin trên màn hình chính:

Method name  Hiển thị tên của các phương pháp.

Time and date  Hiển thị ngày và giờ hiện tại

Temparature reading  Hiển thị nhiệt độ đo

 ATC:  Bù nhiệt tự động

 Manual:  Bù nhiệt bằng tay

             :  Nhiệt độ của đầu đo không được kết nối,bù nhiệt bằng tay

Stirrer information:  Máy khuấy được chọn và tốc độ cánh khuấy thực/cài đặt được  
   hiển thị trên RPM. Khi máy khuấy off, thông tin máy khuấy   
   không được hiển thị.

End point volume  Hiển thị thể tích chuẩn độ khi đạt được đến điểm cuối. Khi  
   không có phép chuản độ nào, thể tích hiển thị “0.000 mL”.

Result:  Hiển thị kết quả chuẩn độ hoặc kết quả đo trực tiếp

mV or pH reading:  Hiển thị giá trị đo hiện tại (mV hoặc pH).

 mV:  Giá trị điện thế thực tế.

 rel mV:  Giá trị điện thế có liên quan.

 pH:  Giá trị pH thực tế

Titration status:  Hiển thị trạng thái chuẩn độ được chọn

            hiển thị khi máy chuẩn độ chưa được thực hiện

Reminders:  Cho biết khi nào công việc cần được thực hiện và hiển thị lỗi

Pump 1 selected:  Hiển thị bơm hoạt động

No Results

Manual
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3.3. ĐIỀU HƯỚNG MENU

3.3.1. LỰA CHỌN MỘT TÙY CHỌN
Để chọn một tùy chọn mong muốn, chỉ cần nhấn vào phím phía 
dưới tương ứng các phím ảo trên màn hình. Ví dụ, để truy cập vào 
Method Options trên màn hình nhấn phím ngay bên dưới.

3.3.2. LỰA CHỌN MENU ITEM
Để chọn item từ màn hình menu, sử dụng phím mũi tên  và 

 để di chuyển thanh cuộn.
Khi menu lớn hơn màn hình, một thanh cuộn được kích hoạt ở 
bên phải. 

Phím  và  được sử dụng để kéo qua lại giữa các 
trang.

Để kích hoạt menu item đã chọn, nhấn  hoặc .

3.3.3. NHẬP VĂN BẢN
Để nhập văn bản gồm chữ và số, đầu tiên xóa văn bản trước bằng 
cách sử dụng .

Để nhập chữ cái, sử dụng phím mũi tên để chọn chúng sau đó 
nhấn . 

Để chỉnh sửa, sử dụng phím  và phím .

Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn phím .

Tên phương pháp sẽ được cập nhập và hiển thị trong màn hình 
View/Modify Method.
Sau khi tất cả các thông số mong muốn đã được cài đặt, nhấn 

. 
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Màn hình Saving Method cho phép người dùng lưu các thay đổi. 

Để thoát khỏi màn hình Saving Method nhưng không lưu, nhấn 

 hoặc chọn Exit Without Saving Method và nhấn . Để 

lưu thay đổi chọn Save Method và nhấn .

Lưu ý:  Để truy cập vào menu trợ giúp, nhấn vào biểu tượng . Giao diện trợ giúp sẽ hiện lên 
trên màn hình. Nhấn  hoặc  để quay lại màn hình trước đó.
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Màn hình General Options cho phép truy cập vào các tùy chọn mà không có liên quan trực tiếp 
đến quá trình chuẩn độ hoặc đo pH/mV/ISE. Để truy cập vào màn hình này, nhấn  trên màn 
hình chính.

4.1. LƯU TẬP TIN VÀO USB
Lựa chọn này cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu từ máy chuẩn độ vào USB.
Trong máy chuẩn độ, các loại tập tin có sẵn có bao gồm: 
 Standard Method Files - HIXXXXYY.MTD (e.g.: HI0001EN.MTD, HI1004EN.MTD)
 User Method Files - USERXXXX.MTD (e.g.: USER0001.MTD) 
 Report Files -Ti_XXXXX.RPT, mV_XXXXX.RPT, pH_XXXXX.RPT, ISEXXXXX.RPT, 
  mVrXXXXX.RPT (e.g.: Ti_00001.RPT, mV_00001.RPT, pH_00001.RPT,
   ISE00001.RPT, mVr00001.RPT)
Sử dụng phím  và  để chọn loại tập tin. Số lượng tập tin và tên tập tin trong máy chuẩn độ sẽ 
được hiển thị.
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          Xóa file được tô sáng

          Xóa tất cả các file hiển thị hiện tại

         Copy file được tô sáng từ máy chuẩn độ sang USB

          Copy tất cả các file hiển thị hiện tại từ máy chuẩn độ sang USB

          Quay lại màn hình General Options.
Trạng thái của quá trình chuyển (“Successful”/“Unsuccessful”) và tên của file hiện tại đang xử lý được 
hiển thị trong khi sao chép hoặc xóa.

Lưu ý: Các file sẽ được lưu vào USB trên thư mục HI931:

 - Phương pháp:  USB Drive:\HI931\Methods\*.mtd

 - Báo cáo:  USB Drive:\HI931\Reports\*.rpt

4.2. KHÔI PHỤC TẬP TIN TỪ USB
Màn hình này cho phép người dùng chuyển tập tin từ USB sang máy chuẩn độ.

 Standard Method Files  - HIXXXXYY.MTD (e.g.: HI0001EN.MTD, HI1004EN.MTD)

 User Method Files   - USERXXXX.MTD (e.g.: USER0001.MTD) 
 Report Files   -Ti_XXXXX.RPT, mV_XXXXX.RPT, pH_XXXXX.RPT, ISEXXXXX.RPT, mVrXXXXX.
    RPT (e.g.: Ti_00001. RPT, mV_00001.RPT, pH_00001.RPT, ISE00001.RPT,
     mVr00001.RPT)

Sử dụng phím  và  để chọn loại tập tin.

Số lượng tập tin và tên tập tin sẽ được hiển thị.
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Các phím chức năng:

  Xóa file được tô sáng từ USB.

  Xóa tất cả các file hiển thị hiện tại từ USB.

  Copy file được tô sáng từ USB sang máy chuẩn độ.

  Copy tất cả các file hiển thị hiện tại từ USB sang máy chuẩn độ.

  Quay lại màn hình General Options.
Lưu ý: Để khôi phục file từ USB, đảm bảo rằng các phương pháp và/hoặc báo cáo mà bạn muốn 
chuyển sang máy chuẩn độ nằm trong thư mục chính xác.

 - Phương pháp: USB Drive:\HI931\Methods\*.mtd

 - Báo cáo: USB Drive:\HI931\Reports\*.rpt

4.3. ADMINISTRATION (CHẾ ĐỘ QUẢN TRỊ)
Mã PIN gồm 4 chữ số có thể được đặt để ngăn chặn các thay đổi trái phép được thực hiện.
Khi người dùng vào chế độ quản trị và mã PIN chưa được đặt, người dùng sẽ được nhắc nhở nhập 
mã PIN mới.

Khi mã PIN được đặt, máy chuẩn độ có thể bị khóa. Khi máy chuẩn độ bị khóa, người dùng không 
thể sửa đổi phương pháp hoặc xóa báo cáo. Các chức năng cơ bản vẫn có thể sử dụng (xem trước 
báo cáo, lưu vào USB,...)
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Nếu bị mất hoặc quên mã PIN, nhấn recovery pin và liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.

4.4.TEMPERATURE (NHIỆT ĐỘ)
Temperature Menu cho phép truy cập vào tất cả các cài đặt liên quan đến nhiệt độ.
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4.4.1. TEMPERATURE SOURCE (BÙ NHIỆT ĐỘ)
Lựa chọn: Automatic Temperature (Bù nhiệt tự động) hoặc Manual Temperature (Bù nhiệt thủ 
công)

Chọn nguồn nhiệt độ được sử dụng để bù nhiệt độ.
Khi Automatic Temperature Compensation được chọn, “ATC” được hiển thị trên màn hình chính 
và khi Manual Temperature được chọn, “Manual” được hiển thị trên màn hình chính và một giá trị 
nhiệt độ được đặt trước được sử dụng để bù nhiệt độ.
Lưu ý: Lựa chọn cách thức bù nhiệt độ được chỉ định trong file báo cáo: A cho Automatic và M for 
Manual.

4.4.2. MANUAL TEMPERATURE SETTING (CÀI ĐẶT BÙ NHIỆT THỦ CÔNG)
Lựa chọn: -5.0 đến 105.0 °C (23.0 đến 221.0 °F, 268.2 đến 378.2 K) 
Nếu đầu dò nhiệt độ không được kết nối, người dùng có thể bù nhiệt độ bằng cách tự cài đặt nhiệt 
độ trên máy chuẩn độ.
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Lựa chọn: °C, °F hoặc K
Khoảng nhiệt độ được hiển thị trên màn hình Temperature Units.

4.5. DATE AND TIME SETTING (CÀI ĐẶT NGÀY VÀ GIỜ)
Màn hình này cho phép người dùng cài đặt ngày và giờ

Sử dụng phím  và  hoặc các phím số để chỉnh sửa ngày, giờ.

Nhấn  để di chuyển mũi tên đến mục tiếp theo.

Nhấn  hoặc  để thay đổi định dạng thời gian.

4.6. DISPLAY SETTINGS (CÀI ĐẶT HIỂN THỊ)
Màn hình này cho phép người dùng tùy chỉnh các cài đặt hiển thị.

Các phím tùy chọn:

    Tăng khoảng thời gian đèn nền sáng khi không sử dụng.

    Giảm khoảng thời gian đèn nền sáng khi không sử dụng.

Cường độ đèn có thể được điều chỉnh bằng phím  và  .

Cường độ đèn có 8 mức độ, từ 0 đến 7.
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Một bảng màu được hiển thị ở trung tâm màn hình cho phép dễ dàng lựa chọn cường độ đèn 
thích hợp.

Tùy chọn thời gian đèn nền sáng khi không có phím nào được nhấn trong khoảng thời gian đã đặt.

Nếu đèn nền tắt, bất kì tổ hợp phím nào cũng sẽ kích hoạt đèn nền mà không cần thực hiện bất kỳ  
hành động nào.

Phạm vi cho thời gian đèn nền sáng là từ 1 đến 60 phút. Để không giới hạn thời gian đèn nền sáng, 
tăng thời gian lên mức tối đa cho phép. “Off” sẽ xuất hiện trên màn hình.

4.7. BEEPER (TIẾNG BÍP)
Lựa chọn: On hoặc Off
Nếu tiếng bíp được bật (on) một âm thanh sẽ được phát ra sau khi chuẩn độ hoàn thành, khi nhấn 
phím không hợp lệ hoặc khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình chuẩn độ.
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Lựa chọn: Enabled hoặc Disabled 

Máy khuấy có thể được tắt trong phương pháp chuẩn độ riêng lẻ, nếu cần thiết

4.9. LANGUAGE (NGÔN NGỮ)
Lựa chọn: English, Português, hoặc Español

4.10. TOTAL VOLUME ALERT (THÔNG BÁO THỂ TÍCH TỔNG)
Lựa chọn: Off, 0 đến 10000 mL
Màn hình này cho phép một lời nhắc được lập trình sẵn xuất hiện khi bình chứa chất chuẩn độ 
dưới 100 mL. Thể tích chất chuẩn độ sẽ giảm trong khi chuẩn độ.

Sau khi thể tích chuẩn độ được nhập vào màn hình Total Volume Alert, một thông báo xuất hiện 
trên màn hình chính nhắc nhỏ người dùng định mức lại chất chuẩn độ.



4-11

GENERAL O
PTIO

NS (TÙY CHỌ
N CHUNG)

4.11. TITRANT AGE REMINDER (NHẮC NHỞ THEO THỜI GIAN)
Lựa chọn: Off, 0 đến 31 ngày
Một lời nhắc mặc định sẽ xuất hiện khi đến lúc cần xác minh nồng độ chất chuẩn độ hoặc thay đổi 
chất chuẩn độ

4.12. USB LINK WITH PC (USB LIÊN KẾT VỚI PC)
Để sử dụng tính năng này, cáp USB cần phải được kết nối từ máy chuẩn độ với PC. Đảm bảo rằng 
phần mềm HI900 PC đang chạy trên PC.

Active (Hoạt động)/Inactive (Không hoạt động): hiển thị trạng thái USB liên kết với PC. 

“Active” có nghĩa là máy chuẩn độ đang sử dụng USB liên kết với PC và không liên kết với thiết bị 
khác.

“Ready” cho thấy máy chuẩn độ có thể liên kết với PC.

Trong quá trình chuyển bất kì thông tin nào giữa PC và máy chuẩn độ, “Transmit” và thông tin về tỉ 
lệ phần trăm của file hiện tại đã được chuyển sẽ được hiển thị.
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Màn hình này cho phép người dùng kết nối cân phân tích tự động để thu được khối lượng mẫu 
trước khi chuẩn độ hoặc chuẩn hóa.

Cân được kết nối với máy chuẩn độ qua giao diện RS 232.

Nhấn  để thêm cân mới vào danh sách.

Nhấn  để kích hoạt cân đã chọn.

Nhấn  để bất hoạt cân đã chọn (cân tự động không có sẵn).

Nhấn  để tùy chỉnh tên và các tham số truyền thông nối tiếp được sử dụng bởi cân đã chọn

Đảm bảo rằng các cài đặt trên menu Balance Configuration phù hợp với các cài đặt cho cân của 
bạn (tốc độ baud, bits dữ liệu, bit chẵn lẻ, stop bits number, cú pháp lệnh yêu cầu). Có thể là cần 
thiết thay đổi các cài đặt trên cân của bạn. Người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng cân.

Trước khi rời khỏi màn hình này, đảm bảo rằng kết nối với cân hoạt động đúng bằng cách nhấn 
phím  .
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4.14. PRINTER MODE (CHẾ ĐỘ IN)
Lựa chọn: Ansi, Ascii, hoặc Text

Ansi mode: Sử dụng chế độ này khi máy in của bạn được đặt là Ansi. Trong trường hợp này tất cả 
 các kí tự có dấu/kí hiệu có sẵn trong máy chuẩn độ sẽ được in trên máy in của bạn.
Ascii mode:  Sử dụng chế độ này khi máy in của bạn được đặt là Ascii. Trong trường hợp này chỉ có 

vài kí tự có dấu/kí hiệu có sẵn trong máy chuẩn độ sẽ được in trên máy in của bạn.
Text mode: Sử dụng chế độ này khi khi bạn không cần in kí tự có dấu.

4.15. RESET TO DEFAULT SETTINGS (ĐẶT LẠI CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH)
Lưu ý:  Điều này sẽ xóa hết tất cả các cài đặt mà người dùng tạo ra - và khôi phục tất cả cài đặt của 

nhà sản xuất cấu hình máy chuẩn độ, thông số phương pháp chuẩn,...
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4.17. UPDATE SOFTWARE (CẬP NHẬT PHẦN MỀM)
Màn hình này cho phép người dùng cập nhật phần mềm chuẩn độ từ USB có chứa bộ cài đặt phần 
mềm.

Để cập nhật phần mềm làm như sau:

• Sao chép thư mục “Setup931” vào USB.

• Cắm USB vào máy chuẩn độ.

• Vào General Options, sau đó chọn Update Software. Máy chuẩn độ sẽ hiển thị phiên bản phần 
mềm hiện tại và phiên bản mới.

• Nhấn . Khi được nhắc, lấy USB ra và khời động lại máy.
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Tất cả các tham số cần thiết để hoàn thành một phép phân tích được nhóm vào một phương pháp.
Máy chuẩn độ được cung cấp với một gói các phương pháp tiêu chuẩn, các phương pháp này được 
Hanna Instruments phát triển và có thể được sử dụng để tạo các phương pháp người dùng.
Các phương pháp tiêu chuẩn và người dùng có thể được nâng cấp, lưu hoặc xóa bằng cách kết nối 
bộ chuẩn độ với PC bằng ứng dụng HI900 PC hoặc USB.

5.1. SELECTING METHODS (LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP)
Để chọn một phương pháp, nhấn  từ màn hình chính. Một danh sách các phương pháp có sẵn 
sẽ được hiển thị.

Trong màn hình Analysis Methods, bạn có thể xem danh sách tất cả các phương pháp có sẵn 
(phương pháp chuẩn và phương pháp người dùng).
Để chọn một phương pháp, tô sáng phương pháp sau đó nhấn , tên của phương pháp đã 
chọn sẽ được hiển thị trên màn hình chính.

5.2. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN
Các phương pháp tiêu chuẩn được phát triển cho các loại phân tích phổ biến nhất. 
Người dùng chỉ có thể sửa đổi các tham số phương pháp cụ thể (xem phần Method Options).
Ngoài ra, các phương pháp tiêu chuẩn có thể được sử dụng làm mẫu để tạo các phương pháp người 
dùng mới
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5.2.1. UPGRADING STANDARD METHODS (CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)
Để cập nhật bộ chuẩn độ bằng các phương pháp tiêu chuẩn mới, hãy làm theo các bước dưới đây:
Từ thiết bị lưu trữ USB:

• Lắp thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB, nằm ở bên phải của bộ chuẩn độ.

• Nhấn  từ màn hình chính.

• Dùng phím  và , tô sáng Restore from USB Storage Device và chọn .

• Dùng phím  và , điều hướng qua các loại tập tin để tìm “standard method files”. Danh sách với các 
phương pháp tiêu chuẩn có sẵn sẽ hiển thị.

• Nhấn phím   hoặc  cập nhật bộ chuẩn độ bằng các phương pháp tiêu chuẩn.

• Nhấn  để trở về màn hình General Options.
Từ PC:
Bạn có thể cập nhật bộ chuẩn độ bằng các phương pháp tiêu chuẩn từ PC bằng cách sử dụng ứng dụng HI900 
PC (xem phần General Options ).

5.2.2. DELETING STANDARD METHOD (XÓA CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN)
Các phương pháp tiêu chuẩn không cần thiết có thể được loại bỏ khỏi bộ chuẩn độ bằng cách làm theo quy 
trình dưới đây:
Từ màn hình General Options:

• Dùng phím   và  , tô sáng tùy chọn Save to USB Storage Device và nhấn .

• Dùng phím   và , điều hướng qua menu các loại tập tin để tìm kiếm mục “standard method files”. 
Các phương pháp tiêu chuẩn có sẵn sẽ được hiển thị.

• Nhấn phím  hoặc  để loại bỏ các phương pháp tiêu chuẩn không cần thiết.

• Nhấn  để trở về màn hình General Options.
Từ PC:
Các phương pháp tiêu chuẩn không cần thiết có thể được loại bỏ khỏi bộ chuẩn độ bằng cách sử dụng ứng 
dụng HI900 PC (xem phần General Options).

5.2.3. RESTORE THE STANDARD METHODS TO MANUFACTERER SETTINGS
(KHÔI PHỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN VỀ CÀI ĐẶT CỦA NHÀ MÁY)
Bạn có thể khôi phục các phương pháp tiêu chuẩn về cài đặt mặc định bằng cách tô sáng một phương pháp 
chuẩn và nhấn . 
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5.3. USER METHODS (PHƯƠNG PHÁP NGƯỜI DÙNG)
Các phương thức này được xác lập bởi người dùng (thường bằng cách sửa đổi một phương thức tiêu 
chuẩn).
Các phương thức người dùng có thể được phát triển theo yêu cầu của người dùng. Tất cả các tham 
số phương thức có thể được sửa đổi bởi người dùng.

5.3.1. CREATING USER METHODS (TẠO PHƯƠNG PHÁP NGƯỜI DÙNG)
Để tạo phương pháp người dùng mới, hãy bắt đầu từ phương pháp tiêu chuẩn hoặc phương pháp 
người dùng và làm theo các bước sau:

 • Nhấn  từ màn hình chính.
 • Dùng phím  và  , để tô sáng một phương pháp hiện có từ danh sách phương pháp.

 • Nhấn . Một phương pháp người dùng mới sẽ được tạo ra.

 • Nhấn  để kích hoạt phương thức người dùng mới.

Lưu ý: Chỉ có thể cài đặt một số phương pháp giới hạn trên bộ chuẩn độ. Bộ chuẩn độ có thể chứa 100 
phương pháp (tiêu chuẩn và người dùng). Khi đạt đến giới hạn, một thông báo cảnh báo sẽ được hiển 
thị. 
5.3.2. DELETING USER METHODS (XÓA PHƯƠNG PHÁP NGƯỜI DÙNG)

Để xóa phương pháp người dùng, nhấn  từ màn hình chính. Tô sáng phương pháp người dùng 
mà bạn muốn xóa và nhấn . Một cửa sổ sẽ xuất hiện để xác nhận việc xóa. nhấn  một 
lần nữa để xác nhận hoặc nhấn  hủy bỏ lệnh.
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5.4. VIEW / MODIFY METHOD (XEM/SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP)
Để sửa đổi các tham số của phương pháp, nhấn  từ màn hình chính. Một danh sách tất cả các 

tham số cho phương pháp đã chọn sẽ được hiển thị. Sử dụng phím  và , tô sáng tùy chọn mà 

bạn muốn sửa đổi và chọn .
Để thoát khỏi màn hình View / Modify Method, nhấn .

Bạn có thể chọn lưu các sửa đổi hoặc loại bỏ chúng.

5.5. METHOD OPTIONS (TÙY CHỌN PHƯƠNG PHÁP)
Lưu ý: Chỉ có thể thay đổi tùy chọn phương pháp nhất định cho các phương pháp tiêu chuẩn.

5.5.1. NAME (TÊN PHƯƠNG PHÁP)
Tùy chọn: Tối đa 24 ký tự
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5.5.2. METHOD REVISION (SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP)

Tùy chọn: Tối đa 3 ký tự

5.5.3. STIRRER CONFIGURATION (CẤU HÌNH CÁNH KHUẤY)
Sử dụng các phím mũi tên để chọn tùy chọn menu.

5.5.3.1. STIRRER (MÁY KHUẤY)
Tùy chọn: Stirrer 1 or Disable
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5.5.3.2. STIRRER SPEED (TỐC ĐỘ CÁNH KHUẤY)
Tùy chọn: 200 đến 2500 vòng / phút

5.5.4. PUMP CONFIGURATION (CẤU HÌNH BƠM)
Tùy chọn: Pump 1 hoặc Pump 2 (nếu được cài đặt) 
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5.5.5. DOSING TYPE (CHẾ ĐỘ BƠM)
Tùy chọn: Linear (Tuyến tính) hoặc Dynamic 

5.5.5.1. LINEAR DOSING (LIỀU TUYẾN TÍNH)
Liều lượng tuyến tính phân phối một thể tích chất chuẩn độ được xác định trước với mỗi lần thêm.

Tùy chọn Linear Dosing được khuyến nghị cho các phép chuẩn độ với tốc độ phản ứng chậm, 
chuẩn độ không độc và các ứng dụng cụ thể.
Lưu ý: Đối với các đường cong chuẩn độ dốc và bình thường, nên giảm thể tích của liều xuống nhỏ 
hơn để có được nhiều điểm xung quanh điểm tương đương.
Đối với các đường cong chuẩn độ phẳng, nên tăng thể tích của liều lên lớn hơn để phát hiện điểm 
tương đương.
Để đặt thể tích của liều, chọn Linear Dosing và nhập liều tối ưu.
 Các khoảng thể tích của mỗi liều:
 5 mL burette 0.001    đến 4.750 mL 
 10 mL burette 0.001     đến 9.500 mL
 25 mL burette 0.005     đến 23.750 mL
 50 mL burette 0.005     đến 47.500 mL 
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5.5.5.2. DYNAMIC DOSING (LIỀU ĐỘNG)
Bộ chuẩn độ xác định liều chuẩn độ bằng cách cố gắng duy trì một thay đổi điện thế nhất định 
(delta E) với mỗi lần thêm.
Sau một liều chuẩn độ, nếu thay đổi điện thế thấp hơn delta E đã đặt, liều tiếp theo sẽ tăng dần 
cho đến khi đạt được đến thể tích tối đa. Nếu thay đổi điện thế vẫn thấp hơn giá trị cài đặt, việc 
chuẩn độ sẽ tiếp tục với liều thể tích tối đa.
Sau một liều chuẩn độ, nếu thay đổi điện thế cao hơn delta E đã đặt, liều tiếp theo sẽ giảm dần 
cho đến khi đạt được thể tích tối thiểu. Nếu thay đổi điện thế vẫn cao hơn giá trị cài đặt, việc 
chuẩn độ sẽ tiếp tục với liều thể tích tối thiểu.
Chất chuẩn độ được thêm vào trong mẫu phụ thuộc vào độ gần của điểm cuối như trong biểu đồ 
bên dưới.
Liều động cho phép thêm liều lớn hơn nếu điện thế xa điểm cuối, giảm tổng thời gian chuẩn độ. 
Gần đến điểm cuối, máy sẽ thêm các liều nhỏ hơn, cung cấp nhiều dữ liệu hơn và độ chính xác 
cũng được cải thiện.

Các thông số sau phải được đặt:
min Vol: Liều nhỏ nhất được phân phối trong quá trình chuẩn độ.
The min Vol phải lớn hơn hoặc bằng:

0.001 mL   cho   burette 5 mL
0.001 mL   cho   burette 10 mL
0.005 mL   cho   burette 25 mL
0.005 mL   cho   burette 50 mL

max Vol: Liều lớn nhất được phân phối trong quá trình chuẩn độ.
The max Vol phải nhỏ hơn hoặc bằng 4.000 mL.
delta E: Đặt bước nhảy tiềm năng cố định phải đạt được sau mỗi liều chuẩn độ.
Phạm vi cho phép là giữa 0.1 và 99.999 mV.
Khuyến nghị về các thông số liều lượng:
Đối với đường cong chuẩn độ dốc và bình thường, các cài đặt được khuyến nghị là:
 delta E 3.5      đến 9 mV
 min Vol 0.010       đến 0.025 mL (đối với burette 25 mL)
 max Vol 0.075      đến 0.250 mL (đối với burette 25 mL)
Đối với các đường chuẩn độ phẳng, các cài đặt được khuyến nghị là:
 delta E 10      đến 15 mV
 min Vol 0.050      đến 0.150 mL (đối với burette 25 mL)
 max Vol 0.400      đến 0.600 mL (đối với burette 25 mL)
Để đạt được mức độ chính xác và độ lặp cao nhất, nên sử dụng 20-80% thể tích buret được sử 
dụng cho mỗi phép chuẩn độ. Nếu thể tích chất chuẩn độ được yêu cầu thấp hơn, có thể được sử 
dụng một buret nhỏ hơn.
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5.5.6. END POINT MODE (CHẾ ĐỘ ĐIỂM CUỐI)
Tùy chọn: Equivalence (pH hoặc mV) (Điểm tương đương) hoặc Fixed End Point (pH hoặc mV) (Điểm 
cuối cố định)

5.5.6.1. FIXED END POINT (pH OR mV) (ĐIỂM CUỐI CỐ ĐỊNH)
Fixed End Point (pH):
Tùy chọn: -2.000 đến 20.000 pH
Việc chuẩn độ được chấm dứt khi vượt quá giá trị pH đặt trước. Giá trị điểm cuối là giá trị được 
tính dựa trên thể tích được phân phối khi pH nằm dưới giá trị đặt trước và giá trị được phân phối 
khi pH vượt quá giá trị đặt trước.
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Fixed End Point (mV):
Tùy chọn: -2000.0 đến 2000.0 mV
Thuật toán phát hiện điểm cuối giống như đối với pH, nhưng giá trị ngưỡng được biểu thị bằng mV.

5.5.6.2. EQUIVALENCE END POINT - ĐIỂM CUỐI TƯƠNG ĐƯƠNG (pH OR mV)
Chuẩn độ được chấm dứt khi phát hiện điểm tương đương (điểm mà lượng chất chuẩn độ được 
thêm vào bằng với lượng chất phân tích có trong mẫu).
Number of Equivalence Point (Số điểm tương đương):
Tùy chọn: 1 đến 5
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End Point Determination (Phát hiện điểm cuối):
Lựa chọn: 1st derivative (Đạo hàm bậc 1) hoặc 2nd (Đạo hàm bậc 2)

Thuật toán phát hiện điểm tương đương đòi hỏi thêm ba liều chuẩn độ sau khi đạt đến điểm 
tương đương.
Thể tích điểm cuối được báo cáo là một giá trị được tính toán dựa trên một số điểm xung quanh 
điểm tương đương.
Đường cong chuẩn độ điện thế là đáp ứng trong điện thế mV hoặc pH giữa chỉ thị của điện cực so 
với thể tích của chất chuẩn độ được thêm vào.
Điểm uốn của đường chuẩn độ được coi là điểm tương đương của phản ứng hóa học.
Đối với các đường cong chuẩn độ không đối xứng, có thể giảm sai số lý thuyết bằng cách sử dụng 
liều động.
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1s Derivative (Đạo hàm bậc 1):
Khi đạo hàm bậc 1 được sử dụng để nhận biết điểm tương đương, điểm uốn đường chuẩn độ (EQP) 
là điểm mà đạo hàm bậc 1 đạt giá trị cực đại.

Thuật toán phát hiện tìm giá trị tối đa của đạo hàm bậc 1. Đạo hàm đầu tiên phải lớn hơn giá trị 
ngưỡng tại điểm tối đa (xem phần Recognition Options).

2nd Derivative (Đạo hàm bậc 2): 
Khi đạo hàm bậc 2 được sử dụng để nhận biết điểm tương đương, điểm uốn đường chuẩn độ 
(EQP) là điểm mà đạo hàm bậc 2 vượt qua 0.

Thuật toán phát hiện tìm kiếm điểm mà đạo hàm bậc 2 thay đổi.
Điểm được kiểm tra hoặc đạo hàm đầu tiên phải lớn hơn giá trị ngưỡng (xem phần Recognition 
Options).
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5.5.7. RECOGNITION OPTIONS (EQUIVALENCE END POINT ONLY) 
(TÙY CHỌN NHẬN DẠNG (CHỈ ĐIỂM CUỐI TƯƠNG ĐƯƠNG))
Màn hình Recognition Options là một tập hợp các tham số được sử dụng để tránh phát hiện sai 
điểm tương đương do hệ thống hóa học (chất chuẩn độ/mẫu và nồng độ) và/hoặc khả năng đáp 
ứng của điện cực.

5.5.7.1. THRESHOLD (NGƯỠNG TRÊN)
Tùy chọn: 1 đến 9999 mV/mL

Tham số này được đặt bởi người dùng tùy theo từng phân tích.
Ngưỡng biểu thị giá trị tối thiểu của đạo hàm đầu tiên, được biểu thị bằng mV/mL, máy sẽ không 
tìm điểm tương đương có giá trị dưới ngưỡng.

Giá trị được đề xuất là 40% giá trị tuyệt đối của đạo hàm đầu tiên.
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Tùy thuộc vào cấu hình đường chuẩn độ, có thể sử dụng hướng dẫn sau:

Đường cong chuẩn độ Ngưỡng (mV/mL)
Flat (Bằng)  1 đến 450

Normal (Bình thường) 50 đến 1800
Steep (Dốc) 1800 đến 9999

5.5.7.2. RANGE (PHẠM VI)
Tùy chọn: -2.000 đến 20.000 pH hoặc -2000.0 đến 2000.0 mV
Phạm vi là một tính năng tùy chọn để nhận dạng điểm tương đương. Máy chuẩn độ sẽ chỉ tìm 
kiếm điểm tương đương giữa các giá trị được đặt.
Tùy chọn Range có thể được bật bằng cách chọn "Yes" trong màn hình Range Options.
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Giá trị Limit 2 không được bằng so với giá trị Limit 1.

5.5.7.3. FILTERED DERIVATIVES (LỌC ĐẠO HÀM)
Tùy chọn: Yes hoặc No
Tùy chọn này thêm một quy trình lọc trong thuật toán tính đạo hàm bậc 1 và bậc 2 làm giảm ảnh 
hưởng của nhiễu pH hoặc mV.
Tùy chọn Filtered Derivatives được lọc có thể được bật bằng cách chọn "Yes" ở màn hình Filtered 
Derivatives Option.

Nhiễu có thể là do:
• Đặc tính hệ thống hóa học (mẫu, chất chuẩn độ, dung môi), chẳng hạn như các phản ứng hóa 
học chậm hoặc các mẫu không được xử lý như nước thải, nước máy, rượu vang
• Khả năng đáp ứng của điện cực
•  Cài đặt tham số phương pháp không chính xác như Signal Stability, Stirring Speed,...
•  Bổ sung chất chuẩn độ không đủ
Lưu ý: Sự thay đổi thể tích điểm cuối 1 hoặc 2 có thể thấy được là do quy trình lọc.
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5.5.8. PRE-TITRATION VOLUME (THỂ TÍCH TRƯỚC CHUẨN ĐỘ)
Trong quá trình chuẩn độ, điểm tương đương đạt được sau nhiều liều chuẩn độ. Các liều này 
chiếm nhiều thời gian trong khi không có liên quan để phát hiện điểm tương đương.
Bơm vào một thể tích lớn lúc đầu để có được bước nhảy trực tiếp đến gần điểm tương đương.
Liều đầu tiên này xảy ra sau khi hoàn thành thời gian khuấy trước chuẩn độ.
Phạm vi cho thể tích trước chuẩn độ được hiển thị bên dưới: 
 0.001 đến 4.750 mL cho burette 5 mL
 0.001 đến 9.500 mL cho burette 10 mL
 0.005 đến 23.750 mL cho burette 25 mL 
 0.005 đến 47.500 mL cho burette 50 mL

Để vô hiệu hóa bơm thể tích trước chuẩn độ, nhập 0.000 mL.
Lưu ý: Bơm vào một thể tích trước chuẩn độ trước rất được khuyến khích bất cứ khi nào có thể. 
Bơm ít liều hơn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn độ tổng thể.
5.5.9. PRE-TITRATION STIR TIME (THỜI GIAN KHUẤY TRƯỚC CHUẨN ĐỘ)
Tùy chọn: 0 đến 180 giây
Khi được bật, mẫu được trộn trong một khoảng thời gian xác định trước khi thêm bất kỳ chất 
chuẩn độ nào. Điều này giúp mẫu trở nên đồng nhất.

Thời gian khuấy trước chuẩn độ sẽ tắt nếu nhập 0 giây.
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5.5.10. MEASUREMENT MODE (THỜI ĐIỂM BƠM)
Tùy chọn: Signal Stability (Ổn định tín hiệu) hoặc Timed Increment (Tăng thời gian)
Trong quá trình chuẩn độ, việc ghi lại giá trị điện thế (mV) của dung dịch có thể được thực hiện 
theo hai cách: Signal Stability (Ổn định tín hiệu) hoặc Timed Increment (Tăng thời gian lưu).

5.5.10.1. SIGNAL STABILITY (ỔN ĐỊNH TÍN HIỆU)
Khi signal stability được chọn, bộ chuẩn độ chỉ thu được điện thế (mV) khi đạt đến điều kiện ổn 
định.
Các nguyên tắc ổn định tín hiệu được vẽ dưới đây:

Cửa sổ ổn định tín hiệu (điều kiện) biểu thị khoảng thời gian (∆t) trong đó điện thế được đo trong 
dung dịch (mV) được giới hạn bên trong khoảng tiềm năng (∆E).
Giá trị tín hiệu mới được ghi nhận nếu đạt được điều kiện ổn định sau thời gian chờ tối thiểu (t 
min).
Nếu không đạt được điều kiện ổn định và đã hết thời gian chờ tối đa (t max), giá trị sẽ được ghi.
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delta E: thay đổi tối đa điện thế trong delta t.
 Phạm vi là từ 0.1 đến 99.9 mV.

delta t: khoảng thời gian trong đó điện thế được đo.
 Phạm vi là từ 1 đến 10 giây.

t min wait: thời gian chờ tối thiểu trước khi kiểm tra độ ổn định. Đây cũng là thời gian chờ tối 
thiểu giữa hai liều.
 Phạm vi là từ 2 giây đến t max wait (thời gian chờ tối đa)

t max wait:  thời gian chờ tối đa giữa hai liều liên tiếp. Nếu thời gian chờ tối đa đã hết, một liều 
mới được thêm vào ngay cả khi không đạt được điều kiện ổn định tín hiệu.

 Phạm vi là từ thời gian chờ tối thiểu đến 180 giây.

5.5.10.2. TIMED INCREMENT (TĂNG DẦN ĐỀU)
Tùy chọn: 2 đến 180 giây
Khi timed increment được chọn, bộ chuẩn độ sẽ thu được điện thế (mV) tại một khoảng thời gian 
cố định (không kiểm tra độ ổn định tín hiệu).
Khoảng thời gian giữa hai lần ghi phải được đặt theo phản ứng và thời gian đáp ứng của điện cực.
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5.5.11. ELECTRODE TYPE (LOẠI ĐIỆN CỰC)
Tùy chọn: Tối đa 20 ký tự.

5.5.12. BLANK OPTION (TÙY CHỌN BLANK)
Tùy chọn: Disabled, V-Blank hoặc Blank-V

Tính năng này cho phép người dùng chọn quy trình cho các phép tính trống (trong đó V là thể tích 
chất chuẩn độ được phân phối trong quá trình chuẩn độ và blank là thể tích chất chuẩn độ được 
sử dụng cho mẫu trắng).
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Nếu một trong các tùy chọn (V-Blank hoặc Blank-V) được chọn trong màn hình View / Modify 
Method, giá trị blank sẽ được kích hoạt trên màn hình View/Modify Method và có thể cài đặt giá 
trị blank (tính bằng Lít).

5.5.13. CALCULATIONS (TÍNH TOÁN)
Kết quả cuối cùng được tính bằng cách sử dụng giá trị thể tích của điểm cuối (thể tích chuẩn độ 
tại điểm tương được hoặc tại điểm cuối cố định), và công thức được người dùng chọn.

5.5.13.1. STANDARD TITRATION (CHUẨN ĐỘ TIÊU CHUẨN)
5.5.13.1.1. CHỈNH SỬA GIÁ TRỊ BIẾN
Chỉnh sửa các biến trong một công thức được chọn trước đó.
Đối với mỗi công thức, các biến được chọn có thể bị thay đổi.
5.5.13.1.2. NO FORMULA (CHỈ mL) (KHÔNG CÓ CÔNG THỨC)
Chỉ có thể tích chất chuẩn độ (mL) cần thiết để đạt đến điểm cuối được hiển thị.
5.5.13.1.3. NO FORMULA (CHỈ L) (KHÔNG CÓ CÔNG THỨC)
Chỉ thể tích của chất chuẩn độ (L) cần thiết để đạt đến điểm cuối được hiển thị.
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5.5.13.1.4. SAMPLE CALCULATIONS BY WEIGHT (TÍNH TOÁN MẪU THEO KHỐI LƯỢNG)
Công thức này được sử dụng khi nồng độ của chất phân tích được xác định bởi khối lượng của 
mẫu. Các kết quả được dựa trên trọng lượng mẫu ban đầu (tính bằng gam).
Bộ chuẩn độ sẽ tính toán kết quả dựa trên các đơn vị được chọn.

Bộ chuẩn độ sẽ cung cấp kết quả dựa trên đơn vị chuẩn độ và mẫu được chọn.
Titrant Units (đơn vị chất chuẩn độ)
 M (mol/L)  mol/lit
 N (eq/L)  equivalents (đương lượng)/lit
 g/L  grams/lit
 mg/L  milligrams/lit
Final Result Units (đơn vị cuối của kết quả)
 ppt (g/kg)  phần nghìn (grams/kilogram)
 ppm (mg/kg)  phần triệu (milligrams/kilogram)
 ppb (µg/kg)  phần tỷ (micrograms/kilogram)
 % (g/100 g)  phần trăm khối lượng (grams/100 grams)
 mg/g  milligrams/gram
 mg/kg  milligrams/kilogram
 mol/kg  mol/kilogram
 mmol/g  millimol/gram
 eq/kg  equivalents (đương lượng)/kilogram
 meq/kg  milli equivalents/kilogram
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Ví dụ công thức được thể hiện bằng M (mol/L) làm đơn vị chuẩn độ và ppt (g/kg) làm đơn vị kết 
quả cuối cùng:

Các biến có thể được đặt theo lượng mẫu và chất chuẩn độ được sử dụng.
5.5.13.1.5. SAMPLE CALCULATIONS BY VOLUME (TÍNH TOÁN MẪU THEO THỂ TÍCH)
Công thức này được sử dụng khi nồng độ của chất phân tích được xác định theo khối lượng mẫu. 
Các kết quả được dựa trên khối lượng mẫu ban đầu (tính bằng mL).
Bộ chuẩn độ sẽ tính toán kết quả dựa trên các đơn vị được chọn.

Đơn vị chuẩn độ:
 M (mol/L)  mol/lit
 N (eq/L)  equivalents/lit
 g/L  grams/lit
 mg/L  milligrams/lit
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Đơn vị kết quả cuối:
 ppt (g/L)  phần nghìn (grams/liter) 
 ppm (mg/L)  phần triệu (milligrams/liter)
 ppb (µg/L)  phần tỷ (micrograms/liter)
 M (mol/L)  Mol (moles/liter) 
 N (eq/L)  Đương lượng (equivalents/liter)
 mg/L  milligrams/liter
 µg/L  micrograms/liter
 mmol/L  millimoles/liter
 mg/mL  milligrams/milliliter
 mg/100 mL  milligrams/100 milliliters
 g/100 mL  grams/100 milliliters 
 eq/L  equivalents/liter
 meq/L  milliequivalents/liter
Ví dụ công thức được hiển thị bên dưới dùng N (eq/L) làm đơn vị chuẩn độ và g/L làm đơn vị kết 
quả cuối cùng:

Các biến có thể được đặt theo lượng mẫu và  ượng chất chuẩn độ được sử dụng.

5.5.13.1.6. STANDARDIZE TITRANT BY WEIGHT (CHUẨN ĐỘ THEO KHỐI LƯỢNG)
Công thức này được sử dụng khi nồng độ của chất chuẩn độ được xác định bằng cách sử dụng một 
tiêu chuẩn rắn. Xác định nồng độ chất chuẩn độ dựa trên khốlượng chuẩn chính (tính bằng gam).
Công thức dựa trên đơn vị chuẩn độ đã chọn trước. Nếu đơn vị chuẩn độ là M (mol/L), công thức 
được sử dụng để tính kết quả được hiển thị bên dưới: 
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5.5.13.1.7. STANDARDIZE TITRANT BY VOLUME (CHUẨN HÓA CHẤT CHUẨN ĐỘ THEO THỂ 
TÍCH)
Công thức này được sử dụng khi nồng độ của chất chuẩn độ được xác định bằng cách sử dụng 
dung dịch chuẩn chính. Xác định nồng độ chất chuẩn độ dựa trên thể tích chuẩn độ (tính bằng 
mL).
Công thức này dựa trên đơn vị chuẩn độ đã chọn. Nếu đơn vị chuẩn độ là N (eq/L), công thức được 

sử dụng để tính kết quả được hiển thị bên dưới: 
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5.5.13.1.8. GENERIC FORMULA (CÔNG THỨC CHUNG)
Người dùng có thể xác định công thức tính toán của riêng họ dựa trên các đơn vị kết quả cuối cùng 
trong một mẫu rắn hoặc lỏng.
Final Result Units (Đơn vị cuối cùng)
 ppt (g/kg)  phần ngàn (grams/kilogram)
 ppt (g/L)  phàn ngàn (grams/liter)
 ppm (mg/kg) phần triệu (milligrams/kilogram)
 ppm (mg/L) phần triệu (milligrams/liter)
 ppb (µg/kg)  phần tỷ (micrograms/kilogram) 
 ppb (µg/L)  phần tỷ (micrograms/liter)
 % (g/100 g)  phần trăm khối lượng (grams/100 grams)
 M (mol/L)  Molarity (moles/liter)
 mg/g   milligrams/gram
 N (eq/L)  Normality (equivalents/liter)
 g/L  gram/liter
 mg/kg  milligrams/kilogram
 mg/L   milligrams/liter
 mol/kg  moles/kilogram
 µg/L  micrograms/liter
 mol/L  moles/liter
 mmol/g  millimoles/gram
 eq/kg  equivalents/kilogram
 mmol/L  millimoles/liter
 meq/kg  milliequivalents/kilogram
 mg/mL  milligrams/milliliter
 mg/100 mL  milligrams/100 milliliters
 g/100 mL  grams/100 milliliters
 eq/L  equivalents/liter
 meq/L  milliequivalents/liter
 No Unit  kết quả không đơn vị
Bộ chuẩn độ sẽ tính toán dựa theo đơn vị đã chọn. 
Công thức có thể là để chuẩn hóa chất chuẩn độ hoặc mẫu phân tích.
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Trong đó:
 C= Nồng độ chất chuẩn độ
 F1= Hằng số thứ 1
 F2 = Hằng số thứ 2
 F3 = Hằng số thứ 3
 S = khối lượng mẫu, tính bằng grams hoặc milliliters
 V = thể tích chất chuẩn độ, tính bằng lít, để đạt đến điểm kết thúc đặt trước hoặc tương đương 
(được xác định bởi bộ chuẩn độ)

Hằng số chung:

Quy đổi khối lượng
Một trong các hằng số nên là hệ số quy đổi khối lượng.
Ví dụ:
 mol/L  moles/Liter
 eq/L  equivalents/Liter
 g/L  grams/Liter
 mg/L  milligram/Liter

Tỷ lệ phản ứng:
Tỷ lệ phản ứng là tỷ lệ giữa chất phân tích và chất chuẩn độ hoặc chất chuẩn và chất chuẩn độ.
Ví dụ:
 mol/mol  mol của mẫu/mol của chất chuẩn
 mol/eq  mol của mẫu/equivalents của chất chuẩn độ
 eq/mol  equivalents của mẫu/mol của chất chuẩn độ
 mol/mol  mol của chất chuẩn độ/mol của chất chuẩn
 eq/mol  equivalents của chất chuẩn độ/mol của chất chuẩn
Ví dụ: 2 mol NaOH phản ứng với 1 mol H2SO4

Hệ số chuyển đổi đơn vị:
Được sử dụng để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường với nhau
Ví dụ :  L/1000 —> mL 
       g/1000 —> mg 

Hệ số chuyển đổi khối lượng:
Được dùng để chuyển đổi đơn vị giữa các đơn vị đo trọng lượng (kg, g, mg, µg, mol hoặc mmol).
ví dụ:  g —> mol
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5.5.14. DILLUTION OPTION (TÙY CHỌN PHA LOÃNG)
Tùy chọn: Enabled (Bật) hoặc Disabled (Tắt)
Khi mẫu ban đầu được pha loãng, chuẩn độ được thực hiện với một phần mẫu thử pha loãng, khi 
đó sẽ cần dùng đến các phép tính với hệ số pha loãng. 
Các phép tính được dựa trên khối lượng mẫu ban đầu (thể tích) để hiển thị kết quả cho mẫu ban 
đầu.

Final Dilution Volume:            Thể tích mẫu sau khi pha loãng
Aliquot Volume:                     Thể tích mẫu lấy từ pha loãng dùng để chuẩn độ
Analyte size to be diluted:     Khối lượng mẫu ban đầu (thể tích)

5.5.15. TITRANT NAME (CHẤT CHUẨN ĐỘ)
Tùy chọn: Tối đa 15 ký tự
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5.5.16. TITRANT CONCENTRATION (NỒNG ĐỘ CHẤT CHUẨN ĐỘ)
Nhập nồng độ chất chuẩn độ được sử dụng. Khi xác định nồng độ chất chuẩn độ, chỉ có đơn vị 
nồng độ được hiển thị. 

5.5.17. ANALYTE SIZE (THỂ TÍCH MẪU PHÂN TÍCH)
Tùy chọn: 0.001 đến 250.0 
Nhập thể tích của mẫu (đối với xác định nồng độ mẫu) hoặc thể tích chuẩn (đối với xác định nồng 
độ chất chuẩn).

5.5.18. ANALYTE ENTRY (NHẬP GIÁ TRỊ ĐO)
Tùy chọn: Fixed (Cố định) hoặc Manual (Thủ công)
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5.5.18.1. FIXED WEIGHT OR VOLUME (CỐ ĐỊNH KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH)
Mỗi phép chuẩn độ sẽ sử dụng khối lượng hoặc thể tích đã đặt trong các phép tính.

5.5.18.2. MANUAL WEIGHT OR VOLUME (KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH THỦ CÔNG)
Mỗi phép chuẩn độ, khối lượng hoặc thể tích chính xác có thể được nhập vào. Bộ chuẩn độ sẽ 
nhắc về khối lượng hoặc thể tích của chất phân tích ở đầu mỗi lần chuẩn độ.

5.5.19. MAXIMUM TITRANT VOLUME (THỂ TÍCH CHUẨN ĐỘ TỐI ĐA)
Tùy chọn: 0.100 đến 100.000 mL
Thể tích chuẩn độ tối đa được sử dụng trong chuẩn độ phải được đặt trước khi chuẩn độ.
Nếu không đạt được điểm kết thúc chuẩn độ (Điểm cuối cố định hoặc tương đương), thì phép 
chuẩn độ sẽ được chấm dứt sau khi thể tích chuẩn độ tối đa được phân phối. Thông báo lỗi 
(“Limits Exceeded”) sẽ xuất hiện trên màn hình.

5.5.20. POTENTIAL RANGE (GIỚI HẠN THANG ĐO)
Tùy chọn: -2000.0 đến 2000.0 mV
Giới hạn thang đo có thể đ ược thiết lập bởi người dùng. Chuẩn độ sẽ được chấm dứt và một thông 
báo lỗi sẽ xuất hiện nếu độ dẫn nằm ngoài các giới hạn này.
Các giới hạn này giúp loại bỏ phép chuẩn độ không tạo điểm cuối do vượt ngoài thang.
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5.5.21. VOLUME/FLOW RATE (THỂ TÍCH/TỐC ĐỘ DÒNG)
Tốc độ dòng chảy cho hệ thống định lượng có thể được đặt bởi người dùng trong khoảng từ 0.3 
đến hai lần thể tích buret:
 0.3 đến 10 mL/phút cho burette 5 mL
 0.3 đến 20 mL/phút cho burette 10 mL
 0.3 đến 50 mL/phút cho burette 25 mL
 0.3 đến 100 mL/phút cho burette 50 mL

Lưu ý: Máy sẽ tự động phát hiện thể tích của buret và hiển thị tốc độ dòng cao nhất.
Tốc độ dòng được đặt cho tất cả các buret.

5.5.22. SIGNAL AVERAGING (TÍN HIỆU TRUNG BÌNH)
Tùy chọn: 1,2,3 hoặc 4 reading

Tùy chọn này dùng để kích hoạt bộ lọc đọc giá trị mV/pH.
Nếu 1 Reading được chọn, bộ lọc vô hiệu hóa. Máy sẽ lấy kết quả đo cuối và gán nó vào “moving 
window” cùng với 2, 3 hoặc 4 kết quả đọc (tùy thuộc vào tùy chọn đã chọn). Trung bình của các kết 
quả đọc được hiển thị và được dùng để tính toán.
Tính trung bình nhiều kết quả đọc rất hữu ích vì tránh được sự nhiễu của điện cực.
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5.5.23. SIGNIFICANT FIGURES (SỐ THẬP PHÂN)
Tùy Chọn: Hai (XX), Ba (XXX), Bốn (XXXX) hoặc Năm (XXXXX)
Tùy chọn này cho phép bạn đặt định dạng để hiển thị kết quả chuẩn độ cuối cùng.

5.6. PRINTING (IN)
Để in các tham số phương thức, nhấn  từ màn hình chính.
Nhấn  và đợi vài giây cho đến khi máy in hoàn thành.
Nếu không có máy in nào được kết nối với ổ cắm chuyên dụng hoặc nếu máy in ngoại tuyến, thông 
báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình (Xem phần Connecting a Printer, để biết thông tin về cách kết 
nối máy in với bộ chuẩn độ)
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6.1. CHẠY MÁY CHUẨN ĐỘ
Trước khi bắt đầu chuẩn, đảm bảo rằng các điều kiện sau được đáp ứng:
• Ít nhất một bơm được lắp đặt đúng.
• Một burette được chèn vào bơm và chứa đầy chất chuẩn độ.
• Một ống hút được chèn vào chai chuẩn độ. Ống phân phối được đặt vào cốc chứa mẫu.
• Chất chuẩn/mẫu được cân/đo cẩn thận cho vào cốc.
• Điện cực và đầu dò nhiệt độ được nhấn chìm trong cốc thủy tinh.
• Phương pháp mong muốn được chọn và các tham số được đặt thành các giá trị tối ưu.

6.1.1. BẮT ĐẦU CHUẨN ĐỘ
Để bắt đầu phép phân tích mới, nhấn  từ màn hình chính
Khi phép phân tích bắt đầu:
• Máy khuấy sẽ bật (nếu được chọn).
• Bắt đầu khuấy trước khi chuẩn độ, nếu tính năng được bật (xem phần Titration Methods).
• Sau khi thời gian khuấy hoàn tất thì thể tích trước chuẩn độ được hiển thị, nếu được bật. (xem 
phần Titration Methods).
• Máy chuẩn độ sẽ bắt đầu phân tích và tiếp tục thêm chất chuẩn độ cho đến khi đến điểm cuối 
hoặc kết thúc chuẩn độ.

6.1.2. TẠM DỪNG CHUẨN ĐỘ
Trong khi phép chuẩn độ đang tiến hành, bạn có thể ngừng tạm thời bằng cách nhấn . Bơm 
sẽ dừng hoạt động. Để tiếp tục chuẩn độ nhấn . 

6.1.3. XEM ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ
Trong quá trình chuẩn độ, đường cong điện thế và đường cong đạo hàm (chỉ điểm tương đương) 
có thể được hiển thị trong màn hình Titration Graph bằng cách nhấn .
Đường cong điện thế và đường cong đạo hàm được thu nhỏ để khớp trong cùng màn hình.
Khi đạt đến điểm cuối chuẩn độ, thể tích được hiển thị trên biểu đồ và được đánh dấu “x”.
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Equivalence End Point (pH): Giá trị pH và đạo hàm được chọn với thế tích chất chuẩn độ được hiển 
thị (xem hình 1).
Equivalence End Point (mV): Giá trị mV và đạo hàm được chọn với thế tích chất chuẩn độ được hiển 
thị (xem hình 2).
Fixed End Point (pH): Giá trị pH và thể tích chất chuẩn độ được hiển thị (xem hình 3).
Fixed End Point (mV): Giá trị mV và thể tích chất chuẩn độ được hiển thị (xem hình 4).

 - Thay đổi thang đo trục y thành mV (hoặc pH) hoặc giá trị đạo hàm được chọn (của mV 
hoặc pH). Chỉ có sẵn cho chuẩn độ với điểm cuối tương đương

 - Cho phép bạn lưu biểu đồ dưới dạng bitmap. Chỉ có sẵn khi chuẩn độ kết thúc.

Hình 1

Hình 3

Hình 2

Hình 4
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6.2. DỪNG CHUẨN ĐỘ
Chuẩn độ kết thúc khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
• Titration Completed: Đây là chế độ duy nhất có kết quả cuối cùng hợp lệ. Điểm kết thúc/điểm ổn 
định đã đạt được, kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị.
• Manually Terminated: Chuẩn độ hiện tại được chấm dứt bởi người dùng trước khi điểm cuối được 
phát hiện.
• Limits Exceeded: Thể tích chất chuẩn độ tối đa được thêm vào nhưng vẫn chưa đạt đến điểm 
cuối chuẩn độ. Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện trên màn hình.
• Critical Error: Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra và việc chuẩn độ đã ngừng lại. Những lỗi này thường 
liên quan đến hệ thống định lượng. Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện trên màn hình.
• Potential Out of Range: Giá trị đo được từ điện cực nằm ngoài thang đo điện thế. Thông báo lỗi 
này sẽ xuất hiện trên màn hình.
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Nhấn  trên màn hình chính, bộ chuẩn độ có thể chuyển đổi sang chế độ Titrator, pH, mV 
hoặc ISE.
Màn hình hiển thị như sau:

       Chuyển sang chế độ Titrator.
        Chuyển sang chế độ pH.
       Chuyển sang chế độ mV.
       Chuyển sang chế độ ISE. 

7.1. HIỂN THỊ

Phím tùy chọn trong pH Mode:
     Màn hình General Option cho phép truy cập vào các tùy chọn liên quan đến quá trình  

 đo (xem phần General Option ).

     Lưu giá trị pH hiện tại (xem phần Manual Logging).
      hoặc

     Bắt đầu lưu giá trị (xem phần Automatic Logging)
     Vào màn hình hiệu chuẩn pH (xem pH Calibration).
     Vào màn hình cài đặt pH, các thông số được liên kết với phép đo pH và hiệu chuẩn   

  (xem phần pH Setup).
     Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chế độ: Titrator, pH, mV hoặc ISE.
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Để truy cập vào phần pH Setup, nhấn phím  khi đang ở chế độ pH.

Dùng phím  và phím  để làm nổi bật phần muốn chọn.

Nhấn phím  hoặc  để truy cập vào phần muốn chọn.

7.2.1. BUFFER ENTRY TYPE (CÁC LOẠI ĐỆM)
Tùy chọn: Automatic (Tự động), Semiautomatic (Bán tự động) hoặc Manual (Thủ công).

Automatic: Máy sẽ tự động chọn điểm hiệu chuẩn pH là bộ đệm gần nhất từ nhóm đệm được xác 
định từ trước (xem phần Edit Buffer Group).
Semiautomatic: Máy sẽ tự động chọn đệm gần nhất từ bộ đệm có sẵn (bộ đệm chuẩn và tùy 
chỉnh).
Manual: Bộ đệm hiệu chuẩn sẽ đươc người dùng chọn thủ công trong danh sách có sẵn (bộ đệm 
chuẩn và tùy chỉnh).
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7.2.2. FIRST CALIBRATION POINT (ĐIỂM HIỆU CHUẨN ĐẦU TIÊN)
Tùy chọn: Point (Điểm) hoặc Offset

Nếu chọn Point, các giá trị slope liền kề với các điểm hiệu chuẩn sẽ được đánh giá lại (hiệu chuẩn 
thông thường).
Nếu chọn Offset các giá trị slope hiện tại sẽ không được thay đổi.

7.2.3. EDIT CUSTOM BUFFERS (CÀI ĐẶT ĐIỂM CHUẨN TÙY CHỌN)
Nếu bạn muốn sử dụng bộ đệm khác với bộ đệm tiêu chuẩn, hãy sử dụng tùy chọn Edit Custom 
Buffers để đặt giá trị pH mong muốn, có thể đặt tối đa 5 bộ đệm pH.
Lưu ý: Bộ đệm tùy chọn không được bù nhiệt độ, nhập giá trị của bộ đệm ở nhiệt độ hiệu chuẩn.

•   Dùng phím  và phím  để chọn đệm mong muốn.

•   Nhấn phím  để xóa điểm chuẩn đã chọn.

•   Nhấn phím  để chỉnh sửa điểm chuẩn đã chọn.
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•   Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị bộ đệm pH.
•   Nhấn  để lưu giá trị.
•   Nhấn  để quay lại menu pH Setup.

7.2.4. EDIT BUFFER GROUP (SỬA NHÓM ĐỆM)
Tùy chọn: Tối đa năm điểm
Chọn tối đa năm giá trị đệm từ bộ đệm có sẵn (Hanna hoặc Custom) được sử dụng để nhận dạng 
giá trị đệm tự động.
Trong nhóm đệm, các giá trị pH phải cách nhau ít nhất 1,5 pH.
Nếu nhóm đệm đã chứa 5 giá trị đệm pH, ít nhất một giá trị đệm pH phải được loại bỏ để thêm 
một giá trị pH khác.

• Sử dụng các phím mũi tên để chọn giá trị đệm pH được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi nhóm 
đệm.
• Nhấn  hoặc  để thêm hoặc xóa đệm pH đã chọn.

• Nhấn  để trở về menu pH Setup.
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7.2.5. CALIBRATION REMINDER (NHẮC NHỞ HIỆU CHUẨN)
Tùy chọn: Daily (Hàng ngày), Periodic (Định kỳ) hoặc Disabled (Tắt).

Daily: Lời nhắc hiệu chuẩn sẽ xuất hiện hàng ngày vào một thời điểm nhất định.
Periodic: Lời nhắc hiệu chuẩn sẽ xuất hiện sau khi hết thời gian đã đặt kể từ lần hiệu chuẩn cuối 
cùng.
Disabled: Lời nhắc hiệu chuẩn sẽ không xuất hiện.

7.2.6. SET REMINDER PERIOD (CÀI ĐẶT THỜI GIAN NHẮC NHỞ)
Nếu chế độ Daily hoặc Periodic cho nhắc nhở hiệu chuẩn, thì thời gian nhắc cũng phải được đặt. 
Đối với thời gian nhắc nhở hàng ngày, thời gian trong ngày có thể được đặt.
Đối với khoảng thời gian nhắc nhở định kỳ, số ngày, giờ và phút có thể được đặt.

•   Nhấn  để di chuyển con trỏ đến mục tiếp theo.

•   Nhấn  để lưu các thay đổi hoặc  quay lại màn hình trước đó.

•   Nhấn  để tắt lời nhắc hiệu chuẩn và quay lại phần cài đặt pH.
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Tùy chọn này xóa thông tin hiệu chuẩn pH hiện có. Nếu hiệu chuẩn bị xóa, hiệu chuẩn nhà máy sẽ 
được sử dụng.
• Nhấn  để xóa hiệu chuẩn trước đó hoặc  trở về màn hình trước mà không xóa hiệu 
chuẩn.

7.2.8. DỮ LIỆU GLP pH
Hiển thị dữ liệu hiệu chuẩn pH.

7.2.9. LOGGING INTERVAL (GHI DỮ LIỆU)
Tùy chọn: từ 2 giây đến 8h 59 phút 59 giây
Đặt khoảng thời gian giá trị pH sẽ được lưu liên tục.
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7.2.10. STABILITY CRITERIA (TÍNH ỔN ĐỊNH)
Tùy chọn: Fast (Nhanh), Medium (Trung bình), Accurate (Chính xác).

Fast:            Kết quả nhanh hơn với độ chính xác thấp hơn
Medium:     Kết quả tốc độ trung bình với độ chính xác trung bình
Accurate:     Kết quả chậm hơn với độ chính xác cao

7.2.11. pH RESOLUTION (ĐỘ PHÂN GIẢI pH)

Tùy chọn: Một (X.X), Hai (X.XX) hoặc Ba (X.XXX) số thập phân.

7.2.12. STIRRER CONFIGURATION (CÁNH KHUẤY)

Tùy chọn: Stirrer 1 (Máy khuấy 1) hoặc Disable (Vô hiệu hóa)
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Tùy chọn: từ 200 đến 2500 RPM

7.3. pH CALIBRATION (HIỆU CHUẨN pH)
Nên hiệu chỉnh máy thường xuyên, hoặc khi cần độ chính xác cao.
Thiết bị cần được hiệu chỉnh lại khi:
•   Bất cứ khi nào điện cực pH được thay thế.
•   Ít nhất một lần mỗi tuần
•   Sau khi đo hóa chất mạnh.
•   Khi thông báo “No pH Calibration" (Không hiệu chuẩn pH) hoặc “pH Calibration Expired” (Hiệu 
chuẩn pH đã hết hạn) xuất hiện trên màn hình.
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CHUẨN BỊ
Đổ một lượng nhỏ dung dịch đệm vào cốc sạch. Nếu có thể, hãy sử dụng cốc nhựa để giảm hiệu 
ứng EMC.
Để hiệu chuẩn chính xác và để giảm nhiễu, sử dụng hai cốc cho mỗi dung dịch đệm: một để rửa 
điện cực và một để hiệu chuẩn. Nếu bạn đang đo trong phạm vi axit, sử dụng pH 7.01 hoặc 6.86 
làm bộ đệm đầu tiên và pH 4.01/3.00 hoặc 1.68 làm bộ đệm thứ hai. Nếu bạn đang đo trong phạm 
vi kiềm, sử dụng pH 7.01 hoặc 6.86 làm bộ đệm đầu tiên và pH 10.01/9.18 hoặc 12.45 làm bộ đệm 
thứ hai.
Đối với các phép đo phạm vi mở rộng (axit và kiềm), thực hiện hiệu chuẩn năm điểm bằng cách 
chọn năm giá trị đệm trên toàn bộ phạm vi pH.
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Trong quá trình hiệu chuẩn, người dùng có 8 lựa chọn đệm chuẩn: (pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01, 12,45) và tối đa 5 giá trị đệm tùy chỉnh.
Để đo chính xác, nên thực hiện hiệu chuẩn năm điểm. Ngoài ra, cần hiệu chuẩn ít nhất hai điểm. 
Để chuẩn độ pH, nên chọn đệm có giá trị lớn hơn và nhỏ hơn giá trị điểm cuối (ví dụ: nếu giá trị 
điểm cuối của bạn là 8,5, sử dụng đệm 7,01 hoặc 6,86 và 9,18 hoặc 10,01 để hiệu chuẩn).
Để bắt đầu hiệu chuẩn:
•    Nhấn . Nếu máy đã được hiệu chuẩn trước đó, hiệu chuẩn cũ có thể được xóa bằng cách 

nhấn .
Lưu ý: Khi sử dụng điện cực mới xóa lịch sử hiệu chuẩn là rất quan trọng.
•   Nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ khoảng 4 cm (1.5'') vào dung dịch đệm và khuấy nhẹ 
nhàng.
•   Nếu cần, chọn giá trị đệm hiệu chuẩn pH với  hoặc .

•    Khi kết quả đã ổn định nhấn  để cập nhật hiệu chuẩn. Giá trị đệm hiệu chuẩn sẽ được 
thêm vào Calibrated Buffer.

•    Rửa điện cực pH và đầu dò nhiệt độ, sau đó nhúng chúng vào dung dịch đệm tiếp theo và làm 
theo quy trình trên hoặc nhấn  để thoát khỏi hiệu chuẩn.

Lưu ý: 
•    Các điểm hiệu chuẩn mới sẽ thay thế các điểm cũ nếu chênh lệch giữa chúng là ± 0.2 pH. 
•   Đệm được sử dụng trong lần hiệu chuẩn cũ sẽ không còn chính xác để tái sử dụng.
•   Nếu hiệu chuẩn với đệm chuẩn ở chế độ MTC, giá trị pH và nhiệt độ có thể được sửa đổi bằng 
cách nhấn . Các giá trị có thể được điều chỉnh bằng các phím số. Nhấn  để lưu giá trị 
mới.



7-12 

CH
Ế 

ĐỘ
 p

H •   Trong chế độ ATC, giá trị pH của bộ đệm tùy chỉnh có thể điều chỉnh bằng cách nhấn . 
•   Nếu Automatic Buffer được chọn cho quy trình hiệu chuẩn, máy chuẩn độ sẽ tự động chọn đệm 
gần nhất với giá trị pH đo được từ nhóm đệm.
•   Nếu chọn Semiautomatic Buffer nhấn  hoặc   để chọn đệm. Chỉ có đệm nằm trong 
nhóm đệm được hiển thị.

LỜI NHẮC HIỆU CHUẨN
• Wrong Buffer. Please check the bufer (Đệm sai. Vui lòng kiểm tra lại đệm): Thông báo này xuất 
hiện khi có sự chênh lệch đáng kể giữa pH và giá trị của đệm hiệu chuẩn đã chọn. Nếu thông báo 
được hiển thị, hãy kiểm tra xem bạn đã chọn đệm hiệu chuẩn phù hợp chưa.
• Wrong buffer temperature (Nhiệt độ đệm sai): Thông báo này xuất hiện nếu nhiệt độ đệm nằm 
ngoài phạm vi nhiệt độ cho phép.
• Clean the electrode or check the buffer. Press  to update calibration (Làm sạch điện cực 
hoặc kiểm tra đệm. Nhấn  để cập nhật hiệu chuẩn): Thông báo này cảnh báo người dùng 
rằng một số bụi bẩn hoặc cặn lắng có thể nằm trên điện cực hoặc đệm bị nhiễm bẩn.
• Slope too low. Please check the buffer (Giá trị Slope quá thấp. Vui lòng kiểm tra lại đệm). Lời 
nhắc này xuất hiện khi giá trị slope hiện tại dưới 80% giá trị slope mặc định. Hiệu chuẩn lại thiết 
bị bằng đệm mới.

• Slope too high. Press  to clear the old calibration ( Giá trị Slope quá cao. Nhấn  để 
xóa giá trị hiệu chuẩn cũ): Thông báo này xuất hiện khi giá trị slope của đường chuẩn sai.

7.4. GHI DỮ LIỆU
Ghi dữ liệu có sẵn trong chế độ pH. Có thể ghi dữ liệu thủ công theo yêu cầu (Manual Logging) 
hoặc tự động (Interval Logging) theo các khoảng thời gian được cài đặt sẵn.
Để thiết lập các thông tin sẽ có trong báo cáo:
• Nhấn  để hiển thị màn hình Data Parameters.
• Chọn Setup pH/mV/ISE Report và nhấn  để hiển thị màn hình Setup pH/mV/ISE Report.

•  Sử dụng phím  và  để làm nổi bật dữ liệu mà bạn muốn hiển thị/ẩn trong báo cáo pH/
mV/ISE và nhấn   để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó.
•  Mỗi chỉ tiêu được đánh dấu “*” nghĩa là nó được chọn để thêm vào báo cáo.
•  Nhấn  để lưu báo cáo của người dùng.
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7.4.1. INTERVAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG)
Ghi dữ liệu tự động được đặt trong màn hình pH Setup.
Nhấn  để bắt đầu ghi dữ liệu.
Ghi dữ liệu tự động và tên của tập tin dữ liệu sẽ được hiển thị trên màn hình đo. pH.
Để dừng ghi tự động, nhấn .

8.4.2. MANUAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU THỦ CÔNG)
Để ghi giá trị đo pH thủ công, nhấn  từ màn hình pH measurement.
Một bản ghi mới sẽ được thêm vào báo cáo mỗi lần nhấn .
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Nhấn  trên màn hình chính, máy chuẩn độ có thể chuyển sang chế độ Titrator, pH, mV hoặc 
ISE.
Như bảng tương tự

        Chuyển sang chế độ chuẩn độ.

        Chuyển sang chế độ đo pH.

        Chuyển sang chế độ đo mV.

        Chuyển sang chế độ đo ISE. 

8.1. MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Màn hình đo mV được hiển thị như bên dưới.

Các phím tùy chọn chế độ đo mV:

   Màn hình General Option cho phép truy cập vào các tùy chọn không liên quan trực tiếp  
         đến quá trình đo (xem phần General Option).

  Lưu trữ giá trị mV hiện tại (xem phần Manual Logging).
    hoặc

  Bắt đầu ghi dữ liệu mV (xem phần Automatic Logging). 

  Vào màn hình hiệu chuẩn mV (xem phần pH Calibration).

  Vào màn hình cài đặt mV, các thông số được liên kết với phép đo và hiệu chuẩn pH (xem  
        phần pH Setup).

  Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chế độ đo khả dụng: Titrator, pH, mV hoặc ISE.
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8.2.1. CLEAR RELATIVE mV OFFSET (XÓA LIÊN QUAN mV OFFSET)

Nhấn  để xóa liên quan mV offset hoặc nhấn  để quay lại màn hình trước đó.

8.2.2. LOGGING INTERVAL (GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG)

Tùy chọn: 2 giây đến 8h 59 phút 59 giây
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8.2.3. STABILITY CRITERIA (TÍNH ỔN ĐỊNH)
Tùy chọn: Fast (Nhanh), Medium (Trung bình) hoặc Accurate (Chính xác). 

Fast:           Kết quả nhanh hơn với độ chính xác thấp hơn
Medium:    Kết quả tốc độ trung bình với độ chính xác trung bình
Accurate:   Kết quả chậm hơn với độ chính xác cao

8.2.4. STIRRER CONFIGURATION (CÁNH KHUẤY)

Tùy chọn: Stirrer 1 (Máy khuấy 1) hoặc Disabled (Vô hiệu hóa).

8.2.5. STIRRING SPEED (TỐC ĐỘ KHUẤY)
Tùy chọn: 200 đến 2500 vòng/phút
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• Nhấn  để chấp nhận giá trị.

• Nhấn  để hủy thao tác này và quay lại màn hình trước đó.

• Nhấn  để xóa chữ số cuối.

8.4. LOGGING (GHI DỮ LIỆU)
Ghi nhật ký dữ liệu có sẵn trong chế độ mV. Người dùng có thể ghi dữ liệu thủ công (Manual 
Logging) hoặc tự động (Interval Logging) theo các khoảng thời gian được xác định trước.

Để tùy chỉnh ghi dữ liệu báo cáo:

• Nhấn  để hiển thị màn hình Data Parameters.

• Chọn Setup pH/mV/ISE Report và nhấn  để hiển thị màn hình Setup pH/mV/ISE Report.

•  Dùng phím  và  để chọn thông tin dữ liệu mà bạn muốn hiển thị/ẩn trong pH/mV/ISE 

Report và sau đó nhấn  để kích hoạt/bất hoạt nó.

• Các mục có đánh dấu " * " được chọn để thêm vào báo cáo.

• Nhấn  để lưu các tùy chỉnh đã chọn.



8-7

CHẾ ĐỘ m
V

8.4.1. INTERVAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG)

Ghi dữ liệu tự động được đặt trong màn hình mV Setup.

Nhấn  để bắt đầu ghi dữ liệu.

Ghi dữ liệu tự động và tên của tập tin dữ liệu sẽ được hiển thị trên màn hình đo. 

Để ngừng ghi dữ liệu tự động, nhấn .

8.4.2. MANUAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU THỦ CÔNG)

Để ghi dữ liệu mV thủ công, nhấn  từ màn hình đo mV.

Một bản ghi dữ liệu mới sẽ được thêm vào báo cáo mỗi lần nhấn .
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Nhấn  từ màn hình chính, máy chuẩn độ có thể được chuyển sang các chế độ Titrator, pH, 
mV hoặc ISE.

Như bảng tương tự

      Chuyển sang chế độ Titrator.

      Chuyển sang chế độ pH.

      Chuyển sang chế độ mV.

      Chuyển sang chế độ ISE. 

9.1. MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Màn hình ISE được hiển thị như bên dưới.

Các phím tùy chọn trong Chế độ ISE:

   Màn hình General Option cho phép truy cập vào các tùy chọn không liên quan trực tiếp  
          đến quá trình đo (xem phần General Option).

   Lưu trữ đọc nồng độ hiện tại (xem phần Manual Logging).
 Hoặc

   Bắt đầu ghi dữ liệu ISE (xem phần Automatic Logging).

   Vào màn hình hiệu chuẩn ISE (xem phần ISE Calibration).

   Vào màn hình cài đặt ISE. Các thông số được liên kết với các phép đo ISE và hiệu chuẩn.

   Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chế độ đo khả dụng: Chế độ chuẩn độ, pH, mV  
          và ISE.
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Để truy cập Cài đặt ISE, nhấn  trong chế độ ISE. 

9.2.1. CALIBRATION GROUP (NHÓM HIỆU CHUẨN)
Tùy chọn: All Standards (Tất cả các điểm chuẩn) hoặc Standards Group (Nhóm tiêu chuẩn)

All Standards: Tập hợp các điểm chuẩn có sẵn bao gồm các Standards solutions và Custom 
solutions.
Standards Group: Tập hợp các điểm chuẩn đã được cài đặt sẵn trong máy.

9.2.2. TEMPERATURE COMPENSATION (BÙ NHIỆT ĐỘ)
Tùy chọn: Enable (Bật) hoặc Disable (Tắt)

Lưu ý: Nếu bạn đã bật Bù nhiệt độ, thì phải đặt điểm đẳng thế.
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9.2.3. ISOPOTENTIAL POINT (TEMPERATURE COMPENSATION)
ĐIỂM ĐẲNG THẾ (BÙ NHIỆT ĐỘ)
Tùy chọn: 1.00 E-2 đến 1.00 E+5 ppm
Tùy chọn này cho phép người dùng đặt điểm đẳng thế cho điện cực đã chọn khi bật bù nhiệt độ. 
Điểm đẳng thế có đơn vị là ppm. Điểm đẳng thế sẽ khác nhau đối với các điện cực khác nhau, nếu 
các phép đo sẽ được thực hiện ở một vài nhiệt độ khác nhau, nên nhập điểm đẳng thế nếu biết.

9.2.4. EDIT CUSTOM STANDARDS (CHỈNH SỬA ĐIỂM CHUẨN NGƯỜI DÙNG TỰ TẠO)
Tùy chọn: Tối đa năm lựa chọn

• Dùng phím  và  để chọn điểm chuẩn.

• Nhấn  để xóa điểm chuẩn.

• Nhấn  để chỉnh sửa điểm chuẩn đã chọn; sử dụng các phím số để chỉnh sửa điểm 
chuẩn.
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Tùy chọn: Tối đa 5 điểm chuẩn
• Sử dụng các phím mũi tên để chọn điểm chuẩn được thêm vào/loại bỏ khỏi nhóm tiêu chuẩn.

• Nhấn  hoặc  để thêm hoặc xóa điểm chuẩn đã chọn.

• Nhấn  để trở về menu ISE Setup.

9.2.6. CALIBRATION REMINDER (NHẮC NHỞ HIỆU CHUẨN)
Tùy chọn: Daily (Hàng ngày), Periodic (Định kỳ) hoặc Disable (Vô hiệu hóa).

Daily: Lời nhắc hiệu chuẩn sẽ xuất hiện hàng ngày vào thời gian được chỉ định.
Periodic: Lời nhắc hiệu chuẩn sẽ xuất hiện sau khi hết thời gian đã đặt kể từ lần hiệu chuẩn cuối 
cùng.
Disable: Lời nhắc hiệu chỉnh sẽ không xuất hiện.
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9.2.7. SET REMINDER PERIOD (CÀI ĐẶT THỜI GIAN NHẮC NHỞ)
Nếu tùy chọn Daily hoặc Periodic được chọn cho lời nhắc hiệu chỉnh, thì thời gian nhắc nhở cũng 
phải được đặt. 

Đối với nhắc nhở hàng ngày, thời gian trong ngày có thể được đặt.

Đối với khoảng thời gian nhắc nhở định kỳ, số ngày, giờ và phút có thể được đặt.

  • Nhấn  để di chuyển con trỏ đến mục tiếp theo.

 • Nhấn  để lưu các thay đổi hoặc  quay lại màn hình trước đó.

 • Nhấn  để tắt lời nhắc hiệu chỉnh và quay lại menu ISE Setup.

9.2.8. CLEAR CALIBRATION (XÓA HIỆU CHUẨN)
Tùy chọn này xóa hiệu chuẩn ISE hiện có. Nếu hiệu chuẩn bị xóa, hiệu chuẩn mới phải được thực 
hiện để tiến hành phép đo tiếp theo.

 •Nhấn  để xóa hiệu chuẩn trước đó hoặc  để quay lại màn hình trước đó.
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Hiển thị dữ liệu hiệu chuẩn ISE

9.2.10. ELECTRODE TYPE (LOẠI ĐIỆN CỰC)
Lựa chọn: Amoniac, Bromide, Cadmium, Canxi, Carbon Dioxide, Clorua, Cupric, Cyanide, Fluoride, 
Iodide, Lead, Nitrate, Potassium, Silver, Sodium, Sulfate, Sulfide hoặc năm điện cực tùy chọn.

Đối với chế độ Standard ISE

•  Nhấn  để xem hằng số ion (tên, khối lượng mol, điện tích/slope), nhấn  để trở về 
màn hình cài đặt.
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Đối với chế độ Custom ISE'

•  Nhấn  để chỉnh sửa hằng số Ion cho chế độ Custom ISE đã chọn. 

•  Dùng phím  và  để làm nổi bật hằng số ion mong muốn và nhấn  để chỉnh sửa 
giá trị.

•  Đặt tên Ion (có thể nhập tối đa 10 ký tự). 

•  Đặt phân tử khối thích hợp (tính bằng g/mol) bằng các phím số. Nhấn  để lưu giá trị 
hoặc nhấn  quay lại màn hình trước đó.

•  Chọn Electric charge (Điện tích)/Slope thích hợp. Sử dụng phím  và  để chọn giá trị và 
sau đó nhấn . Nếu không có điện tích, hãy đặt slope bằng cách nhấn . Nhấn 

 để lưu giá trị hoặc nhấn  quay lại màn hình trước đó.

9.2.11. CONCENTRATION UNIT (ĐƠN VỊ NỒNG ĐỘ)
Tùy chọn: ppt (g/L), ppm (mg/L), ppb (µg/L), mg/mL, M (mol/L), mmol/L, % w/v hoặc user 
defined (người dùng xác định).
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Tùy chọn: 2 giây đến 8h 59 phút 59 giây

9.2.13. STABILITY CRITERIA (TÍNH ỔN ĐỊNH)
Tùy chọn: Fast (Nhanh), Medium (Trung bình), Accurate (Chính xác).

Fast:           Kết quả nhanh hơn với độ chính xác thấp hơn

Medium:    Kết quả tốc độ trung bình với độ chính xác trung bình

Accurate:   Kết quả chậm hơn với độ chính xác cao

9.2.14. ISE SIGNIFICANT DIGITS (CHỮ SỐ CÓ NGHĨA)
Tùy chọn: Một (X), Hai (XX) hoặc Ba (XXX).
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9.2.15. STIRRER CONFIGURATION (CÁNH KHUẤY)
Tùy chọn: Stirrer 1 (Máy khuấy 1) hoặc Disable (Vô hiệu hóa)

9.2.16. STIRRING SPEED (TỐC ĐỘ KHUẤY)
Tùy chọn: 200 đến 2500 vòng/phút

9.3. ISE CALIBRATION (HIỆU CHUẨN ISE)
Nên hiệu chỉnh dụng cụ thường xuyên nếu cần độ chính xác cao, hoặc khi màn hình hiển thị thông 
báo "Calibrate Electrode". 

Điện cực sẽ cần 1 khoảng thời gian để ổn định sau khi ngâm vào dung dịch chuẩn. Người dùng sẽ 
được hướng dẫn chi tiết từng bước trên màn hình.Điều này sẽ làm cho việc hiệu chuẩn trở nên 
đơn giản và ít bị lỗi.

CHUẨN BỊ:

Đổ một lượng nhỏ dung dịch chuẩn vào cốc sạch. Nên sử dụng cốc nhựa để hạn chế hiệu ứng EMC.

Để kết quả hiệu chuẩn chính xác nhất, sử dụng hai cốc cho mỗi dung dịch tiêu chuẩn: một cốc để 
rửa điện cực và một cốc để hiệu chuẩn điện cực.

Lưu ý: cần thêm ISA (Điều chỉnh cường độ ion) thích hợp vào dung dịch chuẩn.
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Trước khi hiệu chuẩn, cần đảm bảo loại điện cực và đơn vị nồng độ đã được chọn trong ISE Setup. 

Có thể hiệu chuẩn tối đa 5 điểm bất kì trong danh sách các điểm chuẩn.

Hiệu chuẩn ISE và đo có thể có hoặc không bù nhiệt độ. Nếu bù nhiệt độ được bật, điểm đẳng 
điện phải được đặt trong phần ISE Setup.
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bị xóa, hiệu chuẩn cũ có thể được xóa bằng cách nhấn .

• Nhúng đầu dò ISE và đầu dò nhiệt độ ngập khoảng 2 cm vào trong dung dịch chuẩn có nồng 
độ thấp nhất.

• Lựa chọn nồng độ chuẩn với  hoặc .

• Khi giá trị đọc ổn định, nhấn  để cập nhật hiệu chuẩn. Giá trị điểm chuẩn sẽ được thêm 
vào danh sách Calibrated Standard.

• Chọn  và lặp lại quy trình tương tự với tất cả các điểm chuẩn có sẵn.

• Nhấn  để thoát khỏi chế độ hiệu chuẩn.

9.4.LOGGING (GHI DỮ LIỆU)
Mục ghi dữ liệu có sẵn trong chế độ ISE. Có thể ghi dữ liệu thủ công (Manual Logging) hoặc tự động 
(Interval Logging) tại các khoảng thời gian đã được đặt trước.
Để tùy chỉnh báo cáo ghi dữ liệu:

• Nhấn  để hiển thị màn hình Data Parameters.

• Chọn Setup pH/mV/ISE Report và nhấn  để hiển thị màn hình Setup pH/mV/ISE Report.

• Sử dụng phím  và  để làm nổi bật dữ liệu mà bạn muốn hiển thị/ẩn trong báo cáo pH/
mV/ISE và nhấn  để kích hoạt/bất hoạt nó.

• Các mục có đánh dấu " * " được chọn để thêm vào báo cáo.

• Nhấn  để lưu các tùy chỉnh đã chọn.
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8.4.1. INTERVAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG)
Ghi dữ liệu tự động được đặt trong màn hình ISE Setup.

Nhấn  để bắt đầu ghi dữ liệu.

Ghi dữ liệu tự động và tên của tập tin dữ liệu sẽ được hiển thị trên màn hình đo. 

Để ngừng ghi dữ liệu tự động, nhấn .

8.4.2. MANUAL LOGGING (GHI DỮ LIỆU THỦ CÔNG)
Để ghi dữ liệu mV thủ công, nhấn  từ màn hình ISE.

Một bản ghi dữ liệu mới sẽ được thêm vào báo cáo mỗi lần nhấn .
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10.1. BURETTE
Để truy cập màn hình Burette, bấm  từ màn hình chuẩn độ chính.
Làm nổi bật tùy chọn mong muốn và sau đó nhấn .

 cho phép bạn chọn máy bơm mong muốn cho burette (nó chỉ hoạt động nếu hai bơm 
được kết nối).

10.1.1. PRIME BURETTE (BƠM MỒI BURETTE)
Tùy chọn: Tối đa 5
Tùy chọn Prime Burette được sử dụng để làm đầy burette bằng chất chuẩn độ hoặc thuốc thử 
trước khi bắt đầu chuẩn độ. Quá trình này bao gồm một chu kỳ làm đầy và làm trống buret bằng 
chất chuẩn độ.
Hai chu trình súc rửa của burette được thể hiện trong hình dưới đây. Ống phân phối được kết nối ở 
phía bên phải và ống hút ở phía bên trái.
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Lưu ý: Trước khi bắt đầu thao tác này, ống hút phải được đưa vào chai chuẩn độ. Một thùng chứa 
chất thải nên được đặt dưới đầu ống phân phối để thu gom dung dịch thải. 
Để mồi burette, chọn Prime Burette, nhập số lần súc rửa và nhấn .
Chúng tôi khuyên rằng rửa ít nhất ba lần để đảm bảo rằng bọt khí được loại bỏ hoàn toàn.

10.1.2. MẸO RỬA
Khi chọn thao tác này 2 ml chất chuẩn độ sẽ được phân phối từ burette, giúp loại bỏ hoàn toàn 
không khí trong đầu ống phân phối.

10.1.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Manual Dispense cho phép xác định thể tích chất chuẩn độ bằng định lượng. Chọn Manual 
Dispense và nhấn .
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Sử dụng bàn phím số để nhập thể tích cần phân phối.
Thể tích phân phối thủ công phải nằm giữa các giới hạn hiển thị bên dưới:
 0.001 đến 4.750 mL cho buret 5 mL
 0.001 đến 9.500 mL cho buret 10 mL
 0.005 đến 23.750 mL cho một buret 25 mL
 0.005 đến 47.500 ml cho một buret 50 mL

10.1.4. LÀM SẠCH BURETTE
Tùy chọn này cho phép burette được làm trống trước khi làm sạch và/hoặc bảo quản burette. Các 
burette được làm sạch hai lần.
Lưu ý: Trước khi bắt đầu thao tác này, hãy tháo ống hút ra khỏi chai chuẩn độ.
Các hình dưới đây cho thấy các bước làm sạch burette.



10-6

CH
Ứ

C 
NĂ

NG
 P

HỤ 10.2. MÁY KHUẤY
Máy khuấy có thể được bật và tắt bằng cách nhấn .
Trong quá trình chuẩn độ, tốc độ khuấy có thể được điều chỉnh thủ công bằng cách sử dụng phím 

 và .

10.3. KẾT QUẢ
Từ màn hình Data Parameters, bạn có thể truy cập các tùy chọn sau:

10.3.1. XEM LẠI BÁO CÁO PHÂN TÍCH CUỐI CÙNG

Thông tin nhìn thấy trong báo cáo dựa trên các lựa chọn trong màn hình Setup Titration Report và 
Setup ISE/pH/mV Report.
Các phím tùy chọn:

   Xem lại biểu đồ. 

   In báo cáo chuẩn độ.

   Quay trở lại màn hình trước.

    Các phím có thể được sử dụng để di chuyển qua lại giữa các trang.
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10.3.2. XEM LẠI CÁC BÁO CÁO CÓ SẴN
Lên đến 100 báo cáo có thể được lưu trên bộ chuẩn độ. Để xem một trong các báo cáo đã lưu, hãy 
chọn một báo cáo và sau đó nhấn .

Báo cáo chỉ chứa thông tin được chọn trong màn hình Setup Titration Report và Setup pH/mV/ISE 
Report.
Các phím tùy chọn sau:

  Xem lại biểu đồ đã chọn.

  Xem lại báo cáo đã chọn.

  In báo cáo đã chọn.

  Xóa báo cáo đã chọn.

  Quay trở lại màn hình trước.

10.3.3. GLP DATA

Tùy chọn: Tối đa 20 ký tự
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HỤ Sample Name: Cho phép đặt tên mẫu trong mỗi báo cáo. Nếu ký tự cuối cùng là một số, tên mẫu 
sẽ tăng thêm một, với mỗi báo cáo chuẩn độ hoặc ghi nhật ký dữ liệu. 
Company Name: Cho phép ghi lại tên công ty trong mỗi báo cáo.
Operator Name: Cho phép ghi lại tên người thực hiện trong mỗi báo cáo.
Electrode Name: Cho phép ghi lại tên điện cực trong mỗi báo cáo.
Fields 1, 2, 3: Cho phép bất kì thông tin bổ sung được ghi lại trong mỗi báo cáo.
Các mục phải được chọn từ màn hình Setup Titration Report (xem phần Setup Titration Report) để 
được hiển thị trong báo cáo chuẩn độ.

10.3.4. METER INFORMATION (THÔNG TIN MÁY)

Hiển thị dữ liệu cấu hình máy:

Titrator Serial Number: Số sêri của máy.

Analog Board 1 Serial Number: Số sêri của bảng mạch.

Pump 1 (and/or) Serial Number: Số sêri của bơm được kết nối.

Titrator Software Version: Phiên bản phần mềm hiện tại được cài đặt trên máy.

Base Board Software Version: Phiên bản phần mềm hiện tại có trên bảng mạch.

Pump 1 (and/or 2) Software Version: Phiên bản phần mềm hiện tại cho bơm.

Analog 1 Calibration Date: Ngày nhà sản xuất hiệu chuẩn bảng mạch analog 1.

Lưu ý: Nếu qua hơn 1 năm kể từ ngày hiệu chuẩn của bảng mạch analog 1, thông báo Analog 1 
Calibration Due Calibration Due sẽ xuất hiện trên màn hình chính. Bảng mạch analog cần phải 
được hiệu chuẩn lại.
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10.3.5. SET UP pH/mV/ ISE (CÀI ĐẶT BÁO CÁO pH/mV/ISE)
Tùy chỉnh một báo cáo duy nhất để ghi lại các phép đo pH, mV và ISE. Dấu * có nghĩa là nó sẽ được 
thêm vào báo cáo.

 Thêm mục được chọn vào báo cáo.
 Xóa mục được chọn khỏi báo cáo.

 Quay trở lại màn hình Data Parameter Screen. Báo cáo không được cập nhật.

 Cập nhật báo cáo với các mục được chọn. Báo cáo đã lưu trước đó sẽ không được cập nhật.

  Di chuyển đến các mục tùy chọn.

10.3.6. SETUP TITRATION REPORT (CÀI ĐẶT BÁO CÁO CHUẨN ĐỘ)
Tùy chỉnh một báo cáo duy nhất để ghi lại kết quả chuẩn độ. Dấu * có nghĩa là nó sẽ được đưa vào 
báo cáo chuẩn độ.

 Thêm mục được chọn vào báo cáo.
 Xóa mục được chọn khỏi báo cáo.

 Quay trở lại màn hình Data Parameter Screen. Báo cáo không được cập nhật.

 Cập nhật báo cáo với các mục được chọn. Báo cáo đã lưu trước đó sẽ không được cập nhật.

  Di chuyển đến các mục tùy chọn
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Buret 25 ml đi kèm với máy chuẩn độ đạt tiêu chuẩn ISO 8655 để phân phối chính xác chất lỏng 
bằng bure động cơ piston.

11.1. BẢO TRÌ BURETTE
11.1.1. LẮP RÁP BURETTE
Buret được cung cấp với một ống tiêm 25 ml bên trong và với tất cả các phụ kiện được gắn (xem 
chương Setup). Bộ lắp ráp buret bao gồm một rigid housing chứa ống tiêm thủy tinh, van 3 chiều 
và ống chuẩn độ..

11.1.2. THAY ĐỔI BURETTE 

Tháo buret khỏi vị trí lắp ráp bằng cách trượt về phía trước và sau đó trượt buret mới vào.

11.1.3. THÁO RỜI BURETTE
Ống hút và ống xả đều có phụ kiện và ống bảo vệ. Ống hút được gắn ở phía bên trái và ống xả 
được gắn ở phía bên phải của burette.
Để tháo ống xả và ống hút làm theo các bước sau:
• Tháo ống bảo vệ màu xanh (A) bằng cách trượt nó ra khỏi ống chuẩn độ.
• Tháo khóa ống (B) khỏi giá đỡ burette.
• Xoay phụ kiện (C) ngược chiều kim đồng hồ để tháo nó ra khỏi giá đỡ burette.
• Trượt ống chuẩn độ qua các phụ kiện.
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I 11.1.4. LẮP RÁP BURETTE
Để gắn ống xả và ống hút, hãy làm theo các bước sau:
• Chèn đầu phẳng của ống chuẩn độ vào đầu ra của van (A) và vặn theo chiều kim đồng hồ để siết 
chặt. The highest of the 9 cuts should be vertical in the final position.
• Uốn ống lên vị trí thẳng đứng để vào phần cắt cao nhất của khớp nối (C).
• Thay thế khớp khóa ống (D).
• Thay thế ống bảo vệ ống màu xanh (E) bằng cách trượt nó qua ống chuẩn độ, bộ bảo vệ sẽ nằm 
trong khớp khóa ống.

11.1.5. RỬA BURETTE 
Để làm sạch burette, hãy làm theo các bước sau:
•  Nếu burette có chứa hóa chất, hãy tháo ống hút ra khỏi chai chuẩn độ và làm sạch burette 
(xem chương Auxiliary Functions).
• Đặt ống hút vào dung dịch làm sạch, nước khử ion hoặc dung môi chuẩn độ.
• Bơm xả burette 2 lần để vệ sinh burrette (xem chương Auxiliary Functions).
• Trong chu kỳ thứ hai, tháo ống hút ra khỏi dung dịch làm sạch, nước khử ion hoặc dung môi và 
cho phép không khí thay thế chất lỏng trong burette. Điều này sẽ làm sạch ống hút.
Nếu quy trình làm sạch đơn giản này không đầy đủ, hãy tiếp tục với các bước sau:
• Tháo burette khỏi máy bơm.
• Tháo các ống xả và ống hút. Giữ chúng riêng biệt khi làm sạch hoặc sử dụng cái mới.
• Tháo nắp bảo vệ khỏi đáy burette bằng cách sử dụng công cụ loại bỏ burette.
• Tháo xy-lanh ra khỏi burette bằng ngón tay.
• Rút piston ra khỏi xy-lanh.
• Làm sạch cả piston và xy-lanh bằng dung dịch vệ sinh thích hợp. Rửa sạch với nước khử ion.
• Loại bỏ chất lỏng dư thừa.

Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với chất chuẩn độ bằng tay mà không có dụng cụ bảo hộ. 
  Tránh đổ chất chuẩn độ. 
  Làm sạch mặt bên ngoài của ống tiêm và piston để loại bỏ các hóa chất mạnh. 
  Không chạm vào phần PTFE trắng của piston hoặc mặt trong của buret bằng tay trần  
 hoặc các vật liệu dính dầu mỡ.
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• Lắp lại piston vào xy-lanh.
• Đặt lại xy-lanh bằng cách vặn nó vào van bằng ngón tay
• Lắp lại nắp bảo vệ vào đáy của burette. Cẩn thận vị trí khi lắp.
• Trượt burette vào giá đỡ của burette. Chú ý vị trí của trụ piston với cặp bơm.
• Nên bơm xả burette 3 lần với chất chuẩn độ mới.

11.1.6. CHUẨN BỊ BURETTE (CHÂM CHẤT CHUẨN ĐỘ)
Trước khi bắt đầu chuẩn độ, burette phải được đổ đầy chất chuẩn độ để có được kết quả chính xác 
và lặp lại. Để làm đầy burette, hãy làm theo các bước và khuyến cáo dưới đây:
• Nếu cần, hãy làm sạch burette và đảm bảo nó trống.
• Từ màn hình chính nhấn .
• Làm nổi bật tùy chọn Prime Burette và nhấn .
•  Nhập số lần burette cần được súc rửa (khuyến cáo rửa tối thiểu ba lần để loại bỏ bọt khí).
• Nhấn .
Để tránh sự hiện diện của bọt khí bên trong burette, hãy đảm bảo có một dòng chất lỏng liên 
tục bên trong burette. Một chút không khí ngay trên mức chất lỏng ở lần đổ đầy đầu tiên là bình 
thường. Lần đổ đầy tiếp theo sẽ loại bỏ tất cả không khí; không còn không khí ở trong van.
Đôi khi trong quá trình này, gõ nhẹ ngón tay vào các ống rất hữu ích để loại bỏ bọt khí còn sót lại 
khỏi các ống.
Nếu vẫn còn bọt khí:
• Lấy ống hút ra khỏi bình chuẩn độ.
• Lặp lại quy trình chuẩn bị burette.
• Nếu vẫn không thành công, làm sạch burette một lần nữa.
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I 11.2. THIẾT BỊ NGOẠI VI
Cảnh báo!  Kết nối/ngắt kết nối POWER, PUMP ASSEMBLY, PRINTER, RS232 INTERFACE chỉ phải được 
thực hiện khi tắt máy chuẩn và các thiết bị bên ngoài.

11.2.1. KẾT NỐI VỚI MÁY IN
Các máy in có thể được kết nối với cổng Printer của máy chuẩn độ bằng cáp DB25.

Cảnh báo: Máy chuẩn độ và máy in bên ngoài đều phải TẮT trước khi chúng được kết nối.

11.2.2. KẾT NỐI BÀN PHÍM PC
Kết nối này cho phép bạn sử dụng Bàn phím PS/2 PC bên ngoài cùng với bàn phím của máy chuẩn 
độ.
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Sự tương ứng giữa bàn phím máy chuẩn độ và bàn phím ngoài loại United State 101 là:

Bàn phím PC ngoài (United States 101) Bàn phím máy chuẩn độ
Phím chức năng F-1

Phím chức năng F-2

Phím chức năng F-3

Phím chức năng F-4

Phím chức năng F-5 Phím tùy chọn 1 (từ trái sang phải)
Phím chức năng F-6 Phím tùy chọn 2 (từ trái sang phải)

Phím chức năng F-7 Phím tùy chọn 3 (từ trái sang phải)
Phím chức năng F-8 Phím tùy chọn 4 (từ trái sang phải)
Phím chức năng F-9 Phím tùy chọn 5 (từ trái sang phải)
Phím chức năng F-10

Phím mũi tên: Lên

Phím mũi tên: Xuống

Phím mũi tên: Trái

Phím mũi tên: Phải

Page Up

Page Down  
Phím số: 0 đến 9  to 
Enter

Phím chữ và số Cho phép nhập chữ và số.
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I 11.2.3. KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH
Bộ chuẩn độ có thể được kết nối với máy tính bằng cáp USB. Ứng dụng HI900 PC cần được cài đặt 
trên PC.

Kết nối cáp với cổng USB ở phía sau của máy chuẩn độ.
Kết nối cáp với cổng USB trên PC.
Mở màn hình USB Communication trên máy chuẩn độ (xem chương General Option)
Chạy ứng dụng HI900 PC và sau đó chọn Cổng USB thích hợp trên PC.

Ứng dụng HI900 PC cho phép chuyển các phương pháp và báo cáo giữa bộ chuẩn độ và PC.
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A1. HI931. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại phân tích Chuẩn độ tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn, Cố định pH/ mV, Điểm tương đương pH/ 
mV)

Chế độ điểm 
cuối

Cố định mV
Cố định pH
Điểm tương đương mV (đạo hàm thứ 1 hoặc thứ 2)
Điểm tương đương pH (dẫn xuất thứ 1 hoặc thứ 2) 

Burette

Thể tích 5 mL / 10 mL / 25 mL / 50 mL
Độ phân giải 0.001 mL
Lưu lượng 0.3 mL đến 2 x Thể tích Burette / phút

Độ chính xác

± 0.005 mL (5 mL Burette)
± 0.010 mL (10 mL Burette)
± 0.025 mL (25 mL Burette)
± 0.050 mL (50 mL Burette)

Máy khuấy
Tốc độ 200 đến 2500 vòng / phút
Độ phân giải 100 vòng / phút

mV

Thang đo -2000.0 đến 2000.0 mV
Độ phân giải 0.1 mV
Độ chính xác ± 0.1 mV
Hiệu chuẩn Hiệu chỉnh 1 điểm offset

pH

Thang đo -2.000 đến 20.000 pH
Độ phân giải 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Độ chính xác ± 0.001 pH
Hiệu chuẩn Tối đa 5 điểm với bộ đệm tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh

ISE

Thang đo 1x10-6 đến 9.999x1010

Độ phân giải 1 / 0.1 / 0.01
Độ chính xác ± 0.001 pH
Hiệu chuẩn Tối đa 5 điểm

Nhiệt độ
Thang đo

-5.0 đến 105 °C
23.0 đến 221.0 °F
268.2 đến 378.2 K

Độ phân giải 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1 K
Độ chính xác ± 0.1 °C / ± 0.2 °F / ± 0.1 K

Bộ nhớ dữ liệu
Phương pháp Lên đến 100 phương pháp chuẩn độ (tiêu chuẩn và 

người dùng)
Báo cáo Lên đến 100 báo cáo chuẩn độ và pH / mV / ISE
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Kết nối

Phép đo

1 x Cổng BNC (điện cực pH, ORP, ISE half-cell và điện cực 
kết hợp ISE)
Cổng nối chuối 1 x 4 mm (điện cực tham chiếu)
1 x Cổng RCA (cảm biến nhiệt độ)
1 x Cổng 6 chân (cánh khuấy)

Ngoại vi

1 x Cổng 6 chân Mini DIN (bàn phím PC ngoài)
1 x Cổng DB-25 (máy in)
1 x USB Standard B (kết nối PC)
1 x Cổng DB-9 (cân phân tích)
1 x USB Standard A (ổ flash USB)

Thông số kỹ 
thuật bổ sung

Giá đỡ điện cực

4 x khe đa năng (ống chất chuẩn độ/thuốc thử)
Khe điện cực 3 x 12 mm
1 khe cảm biến nhiệt độ
1 x khe khuấy trên cao

Màn hình màn hình màu 5.7” với đèn nền
Ngôn ngữ Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Nguồn điện 100-240 Vac, 50/60 Hz
Dòng điện 0.5 Amps
Thân máy ABS, PC và thép không rỉ
Bàn phím Polyester
Kích thước 315 x 205 x 375 mm (12.4 x 8.1 x 14.8 ")

Trọng lượng khoảng 4.3 kg (9.5 lbs.) với 1 bơm, cánh khuấy và cảm 
biến

Môi trường hoạt 
động 10 đến 40°C (50 đến 104°F); tối đa 95% RH

Môi trường lưu 
trữ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F); tối đa 95% RH
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PHỤ KIỆN
A2.1. DUNG DỊCH
A2.1.1. DUNG DỊCH CHUẨN pH
HI7001M  Dung dịch chuẩn pH 1.68, 230 mL
HI7001L  Dung dịch chuẩn pH 1.68, 500 mL
HI7004M  Dung dịch chuẩn pH 4.01, 230 mL
HI7004L  Dung dịch chuẩn pH 4.01, 500 mL
HI7006M  Dung dịch chuẩn pH 6.86, 230 mL
HI7006L  Dung dịch chuẩn pH 6.86, 500 mL
HI7007M  Dung dịch chuẩn pH 7.01, 230 mL
HI7007L  Dung dịch chuẩn pH 7.01, 500 mL
HI7009M  Dung dịch chuẩn pH 9.18, 230 mL
HI7009L  Dung dịch chuẩn pH 9.18, 500 mL
HI7010M  Dung dịch chuẩn pH 10.01, 230 mL
HI7010L  Dung dịch chuẩn pH 10.01, 500 mL

A2.1.2. DUNG DỊCH CHUẨN pH THEO FDA
HI8004L  Dung dịch chuẩn pH 4.01, 500 mL
HI8006L  Dung dịch chuẩn pH 6.86, 500 mL
HI8007L  Dung dịch chuẩn pH 7.01, 500 mL
HI8009L  Dung dịch chuẩn pH 9.18, 500 mL
HI8010L  Dung dịch chuẩn pH 10.01, 500 mL

A2.1.3. DUNG DỊCH CHUẨN pH KỸ THUẬT
HI5016  Dung dịch chuẩn pH 1.68, 500 mL
HI5003  Dung dịch chuẩn pH 3.00, 500 mL
HI5004  Dung dịch chuẩn pH 4.01, 500 mL
HI5068  Dung dịch chuẩn pH 6.86, 500 mL
HI5007  Dung dịch chuẩn pH 7.01, 500 mL
HI5091  Dung dịch chuẩn pH 9.18, 500 mL
HI5010  Dung dịch chuẩn pH 10.01, 500 mL
HI5124  Dung dịch chuẩn pH 12.45, 500 mL

A2.1.4. DUNG DỊCH CHUẨN pH MILLESIMAL
HI6016  Dung dịch chuẩn pH 1.679, 500 mL
HI6016-01  Dung dịch chuẩn pH 1.679, 1 L
HI6003  Dung dịch chuẩn pH 3.000, 500 mL
HI6003-01  Dung dịch chuẩn pH 3.000, 1 L
HI6004  Dung dịch chuẩn pH 4.010, 500 mL
HI6004-01  Dung dịch chuẩn pH 4.010, 1 L
HI6068  Dung dịch chuẩn pH 6.862, 500 mL
HI6068-01  Dung dịch chuẩn pH 6.862, 1 L
HI6007  Dung dịch chuẩn pH 7.010, 500 mL
HI6007-01  Dung dịch chuẩn pH 7.010, 1 L
HI6091  Dung dịch chuẩn pH 9.177, 500 mL
HI6091-01  Dung dịch chuẩn pH 9.177, 1 L
HI6010  Dung dịch chuẩn pH 10.010, 500 mL
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HI6124  Dung dịch chuẩn pH 12.450, 500 mL
HI6124-01  Dung dịch chuẩn pH 12.450, 1 L

A2.1.5. DUNG DỊCH RỬA ĐIỆN CỰC
HI7061M  Dung dịch rửa điện cực cơ bản, 230 mL
HI7061L  Dung dịch rửa điện cực cơ bản, 500 mL
HI7073M  Dụng dịch rửa Protein, 230 mL
HI7073L  Dụng dịch rửa Protein, 500 mL
HI7074M  Dung dịch rửa môi trường vô cơ, 230 mL
HI7074L  Dung dịch rửa môi trường vô cơ, 500 mL
HI7077M  Dung dịch rửa môi trường dầu, mỡ & chất béo, 230 mL
HI7077L  Dung dịch rửa môi trường dầu, mỡ & chất béo, 500 mL

A2.1.6. DỤNG DỊCH RỬA ĐIỆN CỰC THEO FDA 
HI8061M  Dung dịch rửa điện cực cơ bản, 230 mL
HI8061L  Dung dịch rửa điện cực cơ bản, 500 mL
HI8073M  Dung dịch rửa Protein, 230 mL
HI8073L  Dụng dịch rửa Protein, 500 mL
HI8077M  Dung dịch rửa môi trường dầu, mỡ & chất béo, 230 mL
HI8077L  Dụng dịch rửa môi trường dầu, mỡ & chất béo, 500 mL

A2.1.7. DUNG DỊCH BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC
HI70300M  Dung dịch bảo quản điện cực, 230 mL
HI70300L  Dung dịch bảo quản điện cực, 500 mL

A2.1.8. DUNG DỊCH BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC THEO FDA
HI80300M  Dung dịch bảo quản điện cực, 230 mL
HI80300L  Dung dịch bảo quản điện cực, 500 mL

A2.1.9. DUNG DỊCH CHÂM ĐIỆN CỰC
HI7071  Dung dịch điện phân KCl 3.5M + AgCl, 30 ml, cho các điện cực mối nối đơn.
HI7072  Dung dịch điện phân KNO3 1M, 30 mL
HI7075  Dung dịch điện phân KNO3 và KCl, 30 mL
HI7076  Dung dịch điện phân NaCl 1M, 30 mL
HI7078  Dụng dịch điện phân (NH4)2SO4, 30 mL
HI7082  Dung dịch điện phân KCl 3.5M, 30 mL, cho các điện cực mối nối đôi

A2.1.10. DUNG DỊCH CHÂM ĐIỆN CỰC THEO FDA 
HI8071  Dung dịch điện phân KCl 3.5M + AgCl, 30 mL, cho các điện cực mối nối đơn
HI8072  Dung dịch điện phân KNO3 1M, 30 mL
HI8082  Dung dịch điện phân KCl 3.5M, 30 mL, cho các điện cực mối nối đôi

A2.1.11. DUNG DỊCH CHUẨN ORP
HI7091M  Dung dịch khử, 230 mL
HI7091L  Dung dịch khử, 500 mL
HI7092M  Dung dịch oxi hóa, 230 mL
HI7092L  Dung dịch oxi hóa, 500 mL
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A2.1.12. THUỐC THỬ CHUẨN ĐỘ
HI70429                              Thuốc thử chuẩn độ AgNO3 0.05 M, 1 L
HI70433                              Thuốc thử chuẩn độ ổn định Iodine 0.01 N, 1 L
HI70439                              Thuốc thử chuẩn Na2S2O3 0.1 M, 1 L
HI70440                              Thuốc thử chuẩn độ ổn định Iodine 0.02 N, 1 L
HI70441                              Thuốc thử chuẩn độ ổn định Iodine 0.04 N, 1 L
HI70448                              Thuốc thử chuẩn độ 0.02 M AgNO3, 1 L
HI70449                              Thuốc thử chuẩn độ EDTA 0.02 M, 1 L
HI70455                               Thuốc thử chuẩn độ NaOH 0.01 N, 1 L
HI70456                               Thuốc thử chuẩn độ NaOH 0.1 N, 1 L
HI70457                               Thuốc thử chuẩn độ NaOH 1 N, 1 L
HI70458                              Thuốc thử chuẩn độ H2SO4 0.01 M, 1 L
HI70459                              Thuốc thử chuẩn độ H2SO4 0.05 M , 1 L
HI70462                              Thuốc thử chuẩn độ HCl 0.01 N, 1 L
HI70463                               Thuốc thử chuẩn độ HCl 0.1 N, 1 L
HI70464                               Thuốc thử chuẩn độ HCl, 1 N, 1 L

A2.1.13. DUNG DỊCH HIỆU CHUẨN ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC ION
HI4001-01  Hiệu chuẩn Ammonia 0.1 M
HI4001-02  Hiệu chuẩn Ammonia 100 ppm (N)
HI4001-03  Hiệu chuẩn Ammonia 1000 ppm (N)
HI4002-01   Hiệu chuẩn Bromide 0.1 M
HI4003-01  Hiệu chuẩn Cadmium 0.1 M 
HI4004-01  Hiệu chuẩn Calcium 0.1 M
HI4005-01  Hiệu chuẩn Carbon Dioxide 0.1 M
HI4005-03  Hiệu chuẩn Carbon Dioxide 1000 ppm (CaCO3)
HI4007-01  Hiệu chuẩn Chloride 0.1 M
HI4007-02  Hiệu chuẩn Chloride 100 ppm
HI4007-03  Hiệu chuẩn Chloride 1000 ppm
HI4008-01   Hiệu chuẩn Đồng 0.1 M
HI4010-01  Hiệu chuẩn Floride 0.1 M
HI4010-02  Hiệu chuẩn Floride 100 ppm
HI4010-03  Hiệu chuẩn Floride 1000 ppm
HI4011-01  Hiệu chuẩn Iodide 0.1 M
HI4012-01  Hiệu chuẩn Chì 0.1 M
HI4012-21  Hiệu chuẩn Sunfat 0.1 M
HI4013-01  Hiệu chuẩn Nitrat 0.1 M
HI4013-02  Hiệu chuẩn Nitrat 100 ppm
HI4013-03  Hiệu chuẩn Nitrat 1000 ppm
HI4014-01  Hiệu chuẩn Kali 0.1 M
HI4015-01  Hiệu chuẩn Bạc 0.1 M

A2.2. CẢM BIẾN
A2.2.1. ĐIỆN CỰC pH 
HI1043B
Thân thủy tinh, mối nối đôi, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp. 
Sử dụng: axit mạnh và bazơ, sơn và dung môi
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Thân thủy tinh, mối nối ba ceramic, hình nón, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: nhũ tương, chất béo và kem, mẫu đất và mẫu bán rắn

HI1083B
Điện cực thủy tinh, bóng đèn micro, chất điện phân viscolene, không thể tái châm điện cực, điện 
cực pH kết hợp.
Sử dụng: công nghệ sinh học và chuẩn độ vi lượng

HI1131B
Thân thủy tinh, mối nối đôi, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp. 
Sử dụng: mục đích cơ bản

HI1330B
Thân thủy tinh, semimicro, mối nối đơn, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: phòng thí nghiệm, lọ vial và ống nghiệm

HI1331B
Thân thủy tinh, semimicro, mối nối đơn, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: Bình thí nghiệm

HI1230B
Thân nhựa (PEI), mối nối đôi, dung dịch châm điện phân dạng gel, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: mục đích cơ bản

HI2031B
Thân thủy tinh, đầu hình nón, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: sản phẩm sữa và bán rắn

HI1332B
Thân nhựa (PEI), mối nối đôi, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: hóa chất, ứng dụng hiện trường và kiểm tra kiểm soát chất lượng.

FC100B
Thân máy bằng nhựa (PVDF), mối nối đôi, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: phô mai

FC200B
Thân máy bằng nhựa (PVDF), mối nối đơn, đầu hình nón, chất điện phân Viscolene không thể 
châm lại, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: sữa, sữa chua, các sản phẩm từ sữa và thực phẩm bán rắn

FC210B
Thân thủy tinh, mối nối đôi, đầu hình nón, chất điện phân Viscolene không thể châm lại, điện cực 
pH kết hợp.
Sử dụng: sữa, sữa chua và kem

FC220B
Thân thủy tinh, mối nối đơn, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: sữa, sữa chua, kem, nước sốt và nước ép trái cây

FC911B 
Thân máy bằng nhựa (PVDF), mối nối đôi, có thể tái châm điện cực, điện cực pH kết hợp.
Sử dụng: nước sốt, nước trái cây, các sản phẩm từ sữa và các dạng thức ăn lỏng hoặc sệt khác
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PHỤ KIỆN
HI1413B
Thân thủy tinh, mối nối đơn, đầu phẳng, chất điện phân Viscolene không thể châm lại, điện cực pH 
kết hợp.
Sử dụng: bề mặt da, da thuộc, giấy và nhũ tương

A2.2.2. ĐIỆN CỰC ORP
HI3131B 
Thân thủy tinh, có thể tái châm điện cực, điện cực ORP bạch kim kết hợp.
Sử dụng: phòng thí nghiệm và mục đích cơ bản

HI3230B
Thân máy bằng nhựa (PEI), dung dịch châm điện phân dạng gel, điện cực ORP bạch kim kết hợp.
Sử dụng: nước máy và kiểm soát chất lượng

HI4430B
Thân máy bằng nhựa (PEI), dung dịch châm điện phân dạng gel, điện cực ORP bằng vàng kết hợp.
Sử dụng: chất oxy hóa và ozone

A2.2.3. ĐIỆN CỰC HALF-CELL
HI2110B 
Thân thủy tinh, điện cực pH đơn half-cell.
Sử dụng: mục đích cơ bản

HI5311
Thân thủy tinh, điện cực tham chiếu half-cell Ag/AgCl, mối nối đôi, có thể làm đầy lại bằng phích 
cắm chuối 4mm với cáp 1m (3,3).
Sử dụng: mục đích cơ bản với phạm vi nhiệt độ rộng

HI5315
Thân điện cực bằng nhựa (PEI), mối nối đôi, điện cực tham chiếu half-cell Ag/AgCl, có thể làm dầy 
lại bằng phích cắm chuối 4mm với cáp 1 m (3,3)
Sử dụng: Điện cực chọn lọc ion

HI5412
Thân điện cực thủy tinh, điện cực tham chiếu half-cell Calomel đơn, có thể làm đầy lại bằng phích 
cắm chuối 4mm với cáp 1m (3,3, 3).
Sử dụng: mục đích cơ bản với phạm vi nhiệt độ không đổi

A2.2.4. ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC ION

HI4101 Amoniac ISE
HI4002 / HI4102 Bromide ISE
HI4003 / HI4103 Cadmium ISE
HI4004 / HI4104 Chloride ISE
HI4105 Carbon Dioxide ISE
HI4007 / HI4107 Chloride ISE
HI4008 / HI4108 Đồng ISE
HI4009 / HI4109 Cyanide ISE
HI4010 / HI4110 Fluoride ISE
HI4011 / HI4111 Iốt ISE
HI4012 / HI4112 Chì ISE
HI4013 / HI4113 Nitrat ISE
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KI
ỆN HI4014 / HI4114 Kali ISE

HI4015 / HI4115 Bạc / Lưu huỳnh ISE
FC300B Natri

A2.2.5. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

HI7662-TW

Điện cực nhiệt độ với cáp panel 1 m (3,3').
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PHỤ KIỆN
A2.3. CHI TIẾT MÁY CHUẨN ĐỘ

Bộ ống dẫn bơm nhu động
HI930202

Ống hút mẫu có khớp nối và 
ống bảo vệ
HI900270

Ống xả mẫu với đầu xả thông 
dụng, khớp nối, ống bảo về và 
ống hướng dẫn
HI930280

Máy khuấy treo +
3 cánh khuấy
HI930301

Cánh khuấy thay thế 
(3 cái)
HI930302

Cánh khuấy kháng hóa chất
(3 cái)
HI930303

Đũa khuấy hỗ trợ
HI930320

Cụm bơm
HI930100

Cụm bơm với bơm nhu động
HI930101

Van 3 chiều
HI900260

Dụng cụ tháo nắp Burette 
HI900942

Burette với: 
Ống tiêm 5 mL - HI930105
Ống tiêm 10 mL - HI930110
Ống tiêm 25 mL - HI930125
Ống tiêm 50 mL - HI930150

Ống tiêm 5 mL
HI900205

Ống tiêm 10 mL
HI900210

Ống tiêm 25mL
HI900225

Ống tiêm 50 mL
HI900250
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Cáp USB
HI920013

USB
HI900900U

Hướng dẫn sử dụng
HI930801

Đầu ngắn mạch
HI900945

Adapter nguồn (phích cắm 
USA)
HI900946

Đầu dò nhiệt độ
HI7662-TW

Adapter nguồn (phích cắm EU)
HI900947

Khay đậy hỗ trợ
HI930191

Adapter điện cực cho giá đỡ 
máy khuấy
HI930311

Khay lắp burette trống
HI930190

Nắp, cánh quạt thay thế cho 
bơm nhu động
HI930201

Giá đỡ điện cực
HI930310

Ống lăn cho bơm nhu động (3 
cái.)
HI930204
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MÔ TẢ
Phương pháp được xác định qua phản ứng của 
Kali Hidro Phthalate (KHP) với Natri Hydroxide 
(NaOH) 0.1N. Kết quả được tính theo N (eq/L).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
AOAC Oficial Methods of Analysis, Official Method 
936.16.

ĐIỆN CỰC
• HI1131B  Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T  Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70456  Natri Hydroxide 0.1N (1 L)
• HI70401  Kali Hydro Phthalate (20 g)
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L  Dung dịch bảo quản điện cực 
(500mL)
• HI7071 Dung dịch châm điện cực 
(30mLx4)
• HI7004L Chuẩn pH 4.01 (500 mL)
• HI7007L  Chuẩn pH 7.01 (500 mL)
• HI7010L  Chuẩn pH 10.01 (500 mL)
• HI740036P  Cốc nhựa 100 mL (10 cái)
• Cân phân tích với độ phân giải 0.0001 g

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với máy 
chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy NaOH 0.1N (HI70456) 
trên bơm 1  và xác minh rằng không có bọt khí trong 
buret hoặc ống. Nếu cần mồi buret cho đến khi tất 
cả không khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  ở màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để chọn HI0001EN 0.1N Sodium 
Hydroxide và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Nhấn  từ màn hình chính, nếu cần chọn 
bảng analog và nhấn .
• Hiệu chuẩn điện cực bằng cách sử dụng bộ 
đệm pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo quy trình 
hiệu chuẩn trong hướng dẫn sử dụng.

CHUẨN BỊ MẪU
• Nghiền nát khoảng 3 gram Kali Hydro Phthalate 
(HI70401) và sấy khô trong 2 giờ ở 120°C. Làm 
nguội đến nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm.
• Đặt cốc nhựa 100 ml sạch vào cân phân tích.
• Chỉnh về zero.
•Cân cẩn thận khoảng 0.20 gram kali hydro 
phthalate vào cốc thủy tinh. Đảm bảo rằng tất cả 
kali hydro phthalate ở dưới đáy cốc.

• Ghi lại trọng lượng chính xác của mẫu sau khi 
cân đã ổn định với độ chính xác 0.0001 gram.
• Lấy cốc ra khỏi cân và thêm nước khử ion vào 
cho đến vạch 50 mL trên cốc.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và 
máy khuấy. Đảm bảo rằng điểm nối tham chiếu 
của điện cực pH nằm dưới bề mặt dung dịch 5 
đến 6 mm. Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn . Bạn sẽ được nhắc nhập khối 
lượng của chất phân tích (khối lượng của kali 
hydro phthalate). Sử dụng bàn phím số để 
nhập trọng lượng chính xác và nhấn  để 
bắt đầu phân tích.
Lưu ý: Đảm bảo rằng kali hydro phthalate hòa 
tan hoàn toàn trong thời gian khuấy trước 
chuẩn độ. Kết quả sai lệch có thể xảy ra nếu 
mẫu không hòa tan hoàn toàn trước khi chuẩn 
độ. Nếu cần thiết, thời gian khuấy trước chuẩn 
độ có thể tăng lên. 
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng "Titrantion Completed" sẽ 
xuất hiện với kết quả. Kết quả được thể hiện 
bằng N (eq/L) NaOH.
• Lấy điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và máy 
khuấy ra khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử 
ion.
• Ghi lại kết quả
Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác, lặp lại quy 
trình này tối thiểu ba lần và tính giá trị trung 
bình.
Đối với các phương pháp sử dụng dung dịch 
chuẩn độ NaOH 0.1N, hãy làm theo các bước 
dưới đây để nhập hàm lượng / giá trị chuẩn.
• Chọn phương pháp sử dụng NaOH 0.1N.
• Nhấn  từ màn hình chính.
• Sử dụng các phím mũi tên, làm nổi Titrant 
Conc. và hãy nhấn .
• Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị chuẩn 
(hàm lượng) của chất chuẩn độ rồi nhấn 

.
• Nhấn  để thoát khỏi màn hình View/
Modify Method. Sử dụng các phím mũi tên để 
làm nổi Save Method và nhấn .

0.1N SO
DIUM

 HYDROXIDE TITRANT CO
NCENTRATIO

N
0.1N SODIUM HYDROXIDE TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0001EN
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0.1N SODIUM HYDROXIDE TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0001EN

METHOD PARAMETERS
Name:                 0.1N Sodium Hydroxide
Method Revision:        3.0
Analysis Type:           Standard Titration 
Analog Board:                   Analog 1 
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:               Disabled
Reagent Addition 2:                Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      4.500 mV
End Point Mode:     pH 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   500 mV/mL
 Range:                              NO
 Filtered Derivatives:                       NO
Pre-Titration Volume:            5.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           60 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        0.3 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       3 sec
 Max wait:                      30 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                     No Blank
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.1N NaOH
Analyte Size:                   0.20000 g
Analyte Entry:                     Manual
Maximum Titrant Volume:         15.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                 XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Titrant units:                    N (eq/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Standard weight:                 0.200 g
mw of standard:              204.23 g/mol
Titrant/Standard:           1.000 eq/mol

RESULTS
Titration Report 
Method Name:          0.1N Sodium Hydroxide
Time & Date:           17:03 Jun 07, 2018
Report ID:                      Ti_00053
Titration Results
Method Name:        0.1N Sodium Hydroxide
Time & Date:            17:03 Jun 07, 2018
Analyte Size:                   0.20920 g
End Point Volume:               10.215 mL
pH Equivalence Point:      8.394
Result:                   0.10027 N(eq/L)
Initial & Final pH:        4.173 to 9.570
Titration Duration:         6:25 [mm:ss]
Titration went to Completion
Analyst Signature:_____________________
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0.1 HYDRO
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RIC ACID TITRANT CO
NCENTRATIO

N
0.1N HYDROCHLORIC ACID TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0002EN

MÔ TẢ
Phương pháp được xác định qua phản ứng 
của natri hydroxit (NaOH) với thuốc thử axit 
clohydric (HCl) 0.1N. Kết quả được thể hiện qua 
N (eq/L).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
AOAC Official Methods of Analysis, Offical 
Method 936.15

ĐIỆN CỰC
• HI1131B Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70463 Axit clohydric 0.1N (1 L)
• HI70456 Natri hydroxit 0.1N (1 L)
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực 
(500mL)
•HI7071 Dung dịch châm điện cực 
(30 mL x 4)
• HI7004L Dung dịch chuẩn pH 4.01 (500 mL)
• HI7007L Dung dịch chuẩn pH 7.01 (500 mL)
• HI7010L Dung dịch chuẩn pH 10.01 (500 mL)
• HI740036P  Cốc nhựa 100mL (10 cái)
• Pipet 10 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với 
thiết bị chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy axit clohydric 
0.1N (HI70463) trên bơm 1 và đảm bảo không có 
bọt khí trong buret hoặc ống. Nếu cần bơm mồi 
buret cho đến khi tất cả không khí đã được loại 
bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng 
các phím mũi tên để tô sáng HI0002EN 0.1N 
Hydrochloric Axit và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Nhấn  từ màn hình chính và nhấn

.
• Hiệu chỉnh điện cực bằng cách sử dụng bộ 
đệm pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo hướng 
dẫn sử dụng để biết quy trình hiệu chuẩn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet loại A để lấy chính xác 10.00 ml 
NaOH 0.1N (HI70456) vào cốc 100 ml sạch. 
• Thêm nước khử ion vào vạch cho đến 50 mL .

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và 
máy khuấy. Đảm bảo rằng điểm nối tham chiếu 
của điện cực pH nằm dưới bề mặt dung dịch 5 
đến 6 mm. Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống dẫn thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

 Nhấn , để máy bắt đầu chạy 
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng "Titrantion Completed" sẽ 
xuất hiện với kết quả. Kết quả được thể hiện 
bằng N (eq/L) hydrochloric acid.
• Lấy điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và máy 
khuấy ra khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử 
ion.
• Ghi lại kết quả.
Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác, lặp lại quy 
trình này tối thiểu ba lần và tính giá trị trung 
bình.
Đối với các phương pháp sử dụng dung dịch 
chuẩn độ HCl 0.1N, hãy làm theo các bước dưới 
đây để nhập hàm lượng/giá trị chuẩn.
• Chọn phương pháp sử dụng axit clohydric 
0.1N.
• Nhấn  từ màn hình chính.
• Sử dụng các phím mũi tên, tô sáng Titrant 
Conc. và nhấn .
• Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị chuẩn 
(hàm lượng) của chất chuẩn độ rồi nhấn 

.
• Nhấn  để thoát khỏi màn hình View/
Modify Method. Sử dụng các phím mũi tên để 
tô sáng Save Method và nhấn .
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0.1N HYDROCHLORIC ACID TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0002EN

METHOD PARAMETERS
Name:               0.1N Hydrochloric Acid
Method Revision:        3.0
Analysis Type:        Standard Titration
Analog Board:                   Analog 1 
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:               Disabled
Reagent Addition 2:                Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      6.000 mV
End Point Mode:     pH 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   500 mV/mL
 Range:                              NO
 Filtered Derivatives:                       NO
Pre-Titration Volume:            5.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       3 sec
 Max wait:                      15 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                     No Blank
Calculations:      Stdz. Titrant by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                     0.1N HCl
Analyte Size:                  10.0000 mL
Analyte Entry:                      Fixed
Maximum Titrant Volume:         15.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Stdz. Titrant by Volume
Titrant units:                    N (eq/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Standard volume:              10.000 mL
Standard conc.:                0.100 eq/L

RESULTS
Titration Report 
Method Name:       0.1N Hydrochloric Acid
Time & Date:           14:55 July 30, 2018
Report ID:                      Ti_00002

Titration Results
Method Name:       0.1N Hydrochloric Acid
Time & Date:          14:55 July 30, 2018
Analyte Size:                   10.000 mL
End Point Volume:               9.979 mL
pH Equivalence Point:      5.059
Result:                   0.10020 N(eq/L)
Initial & Final pH:       12.135 to 4.989
Titration Duration:         2:45 [mm:ss]
Titration went to Completion
Analyst Signature:_____________________
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0.1M SODIUM THIOSULFATE TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0003EN

MÔ TẢ
Phương pháp được xác định qua phản ứng của 
Natri Thiosulfate (Na2S2O3) 0.1M với Kali Iodate 
(KIO3) với thuốc thử. Kết quả được thể hiện bằng 
M (mol/L). 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 19th Edition, Method 4500-Cl B

ĐIỆN CỰC
• HI3131B Điện cực ORP kết hợp

THUỐC THỬ
•  HI70439 Natri Thiosulfate 0.1M (1 L)
• HI70407 Kali Iodate (20 g)
• HI70425 Axit sunfuric 16% (500 mL)
• HI70468 Kali Iodide (35 g)
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L  Dung dịch bảo quản điện cực (500mL)
• HI7071   Dung dịch châm điện cực 
(30 mLx4)
• HI740036P  Cốc nhựa 100mL (10 cái)
• Cân phân tích 0.0001 g 
• Bình định mức 100 ml loại A
• Pipet 10 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực ORP với máy chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy natri thiosulfate 
0.1M (HI70439) trên bơm 1 và xác minh rằng không 
có bọt khí trong burette hoặc ống. Nếu cần bơm 
mồi burette cho đến khi tất cả bọt khí đã được loại 
bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để tô sáng HI0003EN 0.1M Sodium 
Thiosulfate và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Chuẩn bị điện cực ORP theo quy trình trong hướng 
dẫn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Nghiền nát khoảng 2 gram kali iodate (HI70407) 
và sấy khô trong 2 giờ ở 120 °C. Làm nguội đến 
nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm.
• Cân cẩn thận khoảng 0.35 gram Kali Iodide.
• Ghi lại trọng lượng chính xác của mẫu sau khi cân 
đã ổn định với độ chính xác 0.0001 gram.
• Cẩn thận chuyển muối vào bình định mức 100 mL. 
Thêm khoảng 80 mL nước khử ion và trộn để hòa 
tan. Sau khi muối được hòa tan hoàn toàn, thêm 
nước khử ion đến vạch mức, trộn đều.

• Sử dụng pipet loại A để lấy chính xác 10.00 
ml dung dịch vừa pha cho vào cốc nhựa 100 
ml sạch. 
• Thêm nước khử ion vào cốc đến vạch 50 mL.
• Thêm 5.00 ml axit sulfuric 16% (HI70425) và 1.5 
gram kali iodide (HI70468) vào cốc.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ điện cực và hạ xuống để 
nhúng điện cực ORP và máy khuấy vào mẫu. 
Đảm bảo rằng mối nối tham chiếu của điện cực 
ORP nằm dưới bề mặt dung dịch 5 đến 6 mm. 
Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Ống xả thuốc thử phải ngập một chút 
trong mẫu.

• Nhấn . Bạn sẽ được nhắc nhập khối 
lượng của chất phân tích (khối lượng của kali 
iodate). Sử dụng bàn phím số để nhập khối 
lượng chính xác và nhấn  để bắt đầu chuẩn 
độ.
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng "Titrantion Completed" sẽ 
xuất hiện với kết quả. Kết quả được thể hiện 
bằng M (mol/L) sodium thiosulfate.
• Lấy điện cực ORP và máy khuấy ra khỏi mẫu 
và rửa kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả.
Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác, lặp lại quy 
trình này tối thiểu ba lần và tính giá trị trung 
bình.
Đối với các phương pháp sử dụng dung dịch 
chuẩn độ natri thiosulfat 0.1M, hãy làm theo 
các bước dưới đây để nhập hàm lượng/giá trị 
chuẩn.
• Chọn phương pháp sử dụng 0.1M sodium 
thiosulfate
• Nhấn  từ màn hình chính.
• Sử dụng các phím mũi tên tô sáng Titrant 
Conc. và nhấn .
• Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị chuẩn 
của chất chuẩn độ rồi nhấn .
• Nhấn  để thoát khỏi màn hình View/
Modify Method. Sử dụng các phím mũi tên để 
tô sáng Save Method và nhấn .
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0.1M SODIUM THIOSULFATE TITRANT CONCENTRATION
METHOD ID: HI0003EN

METHOD PARAMETERS
Name:               0.1M Sodium Thiosulfate
Method Revision:        3.0
Analysis Type:           Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1 
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:                 Disabled
Reagent Addition 2:              Disabled 
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.600 mL
 delta E:                      6.500 mV
End Point Mode:     mV 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   50 mV/mL
 Range:                              NO
 Filtered Derivatives:                       NO
Pre-Titration Volume:            5.000 mL
Pre-Titration Stir Time:             0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        0.3 mV
 delta t:                         2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:                       ORP
Blank Option:                     No Blank
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Dilution Option:                   Enabled
 Final Dilution Volume:     100.000 mL
 Aliquot Volume:             10.000 mL
Titrant Name:                  0.1M Na2S2O3
Analyte Size:                  0.35000 g
Analyte Entry:                     Manual
Maximum Titrant Volume:         15.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Titrant units:                    M (mol/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Standard weight:                 0.350 g
Dilution Factor:                   0.100
 Final Dilution volume:      100.000 mL
 Aliquot Volume:             10.000 mL
mw of standard:             214.00 g/mol
Titrant/Standard:           6.000 mol/mol

RESULTS
Titration Report 

Method Name:       0.1M Sodium Thiosulfate
Time & Date:           17:10 Jun 22, 2018
Report ID:                      Ti_00073

Titration Results
Method Name:       0.1M Sodium Thiosulfate
Time & Date:           17:10 Jun 22, 2018
Analyte Size:                   0.35020 g
End Point Volume:               9.635 mL
mV Equivalence Point:              233.0
Result:                  0.10191 M (mol/L)
Initial & Final mV:        361.8 to 173.4
Titration Duration:           2:51 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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0.1M FERROUS AMMONIUM SULFATE TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0010EN

MÔ TẢ
Phương pháp được xác định bằng phản ứng giữa 
sắt amoni sulfate (FAS) 0.1M với Kali Dichromate 
(K2Cr2O7). Kết quả được thể hiện bằng M (mol/L).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 21st Edition, Method 5220.

ĐIỆN CỰC
• HI3131B Điện cực ORP kết hợp

THUỐC THỬ
• HI70444 25% Sulfuric Acid
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)
• Ferrous Ammonium Sulfate (ACS Grade)
• Potassium Dichromate (ACS Grade)

PHỤ KIỆN
• HI70300L  Dung dịch bảo quản điện cực (500 mL)
• HI7071  Dung dịch châm điện cực 
(30mLx 4)
• HI740036P Cốc nhựa 100mL (10 pcs)
• Cân phân tích với độ phân giải 0.0001 g
• Bình định mức 100 ml loại A
• Bình định mức 500 ml loại A
• Pipet 10 mL loại A

CHUẨN BỊ CHẤT CHUẨN
• Cân cẩn thận 19.607 gam sắt amoni sunfate.
• Cẩn thận chuyển muối vào bình định mức loại 500 
ml. Thêm khoảng 300 mL nước khử ion và trộn để 
hòa tan.
• Thêm 40.00 mL axit sulfuric 25% (HI70444) vào 
bình. Đảo ngược dung dịch để trộn đều.
• Để yên một lúc để bình trở về nhiệt độ phòng.
• Thêm nước khử ion đến vạch mức, trộn đều.

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực ORP với máy chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy  sắt amoni sunfate 
0.1M trên bơm 1 và chắc chắn rằng không có bọt khí 
trong burette hoặc ống. Nếu cần bơm mồi burette 
cho đến khi tất cả không khí đã được loại bỏ hoàn 
toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để tô sáng HI0010EN 0.1M FAS và nhấn 

.

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Chuẩn bị điện cực ORP theo quy trình trong hướng 
dẫn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Nghiền nát khoảng 2 gram kali dicromat và sấy 
khô trong 2 giờ ở 150 °C. Làm nguội đến nhiệt độ 
phòng trong bình hút ẩm.

• Cân cẩn thận khoảng 0.49 gram kali dicromat 
khô.
• Ghi lại trọng lượng chính xác của mẫu sau khi 
cân đã ổn định với độ chính xác 0.0001 gram.
• Cẩn thận chuyển muối vào bình định mức 
loại A 100 mL. Thêm khoảng 80 mL nước khử 
ion và trộn để hòa tan. Sau khi muối được hòa 
tan hoàn toàn, thêm nước khử ion vapf bình 
đến vạch mức, trộn đều.
• Sử dụng pipet thể tích loại A để lấy chính xác 
10.00 ml cho vào cốc nhựa 100 ml sạch.
• Thêm 25.00 mL axit sulfuric 25% (HI70444) vào 
cốc thủy tinh.
• Thêm nước khử ion đến vạch 50 mL trên cốc

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực và máy khuấy. Đảm bảo 
rằng mối nối tham chiếu của điện cực ORP 
nằm dưới bề mặt dung dịch 5 đến 6 mm. Nếu 
cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn . Bạn sẽ được nhắc nhập khối 
lượng của chất phân tích (khối lượng của kali 
dicromat). Sử dụng bàn phím số để nhập khối 
lượng chính xác và nhấn  để bắt đầu chuẩn 
độ.
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng "Titrantion Completed" sẽ 
xuất hiện với kết quả. Kết quả được thể hiện 
bằng M (mol/L) ferrous ammonium sulfate.
• Lấy điện cực ORP và máy khuấy ra khỏi mẫu 
và rửa kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả

Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác, lặp lại 
quy trình này tối thiểu ba lần và tính giá trị 
trung bình.

Đối với các phương pháp sử dụng dung dịch 
chuẩn độ sắt amoni sulfate 0.1M, hãy làm theo 
các bước dưới đây để nhập hàm lượng/giá trị 
chuẩn.
• Chọn phương pháp sử dụng 0.1M ferrous 
ammonium sulfate
• Nhấn  từ màn hình chính.
• Sử dụng các phím mũi tên, tô sáng Titrant 
Conc. và nhấn .
• Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị chuẩn 
của chất chuẩn độ rồi nhấn .
• Nhấn  để thoát màn hình View/Modify 
Method và chọn Save Method và nhấn .
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0.1M FERROUS AMMONIUM SULFATE TITRANT CONCENTRATION

METHOD ID: HI0010EN

METHOD PARAMETERS
Name:                           0.1M FAS
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                   Analog 1 
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:             Disabled
Reagent Addition 2:                Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      4.500 mV
End Point Mode:     mV 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   35 mV/mL
 Range:                              NO
 Filtered Derivatives:                       NO
Pre-Titration Volume:            5.000 mL
Pre-Titration Stir Time:             0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        0.5 mV
 delta t:                        3 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:                       ORP
Blank Option:                     No Blank
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Dilution Option:                   Enabled
 Final Dilution Volume:     100.000 mL
 Aliquot Volume:             10.000 mL
Titrant Name:                     0.1M FAS
Analyte Size:                   0.49000 g
Analyte Entry:                     Manual
Maximum Titrant Volume:         15.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Titrant units:                    M (mol/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Standard weight:                 0.490 g
Dilution Factor:                   0.100
 Final Dilution volume:      100.000 mL
 Aliquot Volume:             10.000 mL
mw of standard:             294.18 g/mol
Titrant/Standard:           6.000 mol/mol

RESULTS
Titration Report 

Method Name:                     0.1M FAS
Time & Date:          15:59 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00015

Titration Results
Method Name:                      0.1M FAS
Time & Date:          15:59 August 1, 2018
Analyte Size:                     0.491 g
End Point Volume:               9.879 mL
mV Equivalence Point:              667.4
Result:                  0.10137 M (mol/L)
Initial & Final mV:        791.3 to 598.0
Titration Duration:           3:05 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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0.02M
 SILVER NITRATE TITRANT CO

NCENTRATIO
N

0.02M SILVER NITRATE TITRANT CONCENTRATION
METHOD ID: HI0200EN

MÔ TẢ
Phương pháp được xác định bằng phản ứng giữa 
Bạc Nitrate (AgNO3) 0.02M với Natri Chloride (NaCl). 
Kết quả được thể hiện bằng M (mol/L).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
AOAC Official Methods of Analysis, Official 941.18. 

ĐIỆN CỰC
• HI4115 Điện cực ISE kết hợp Bạc/Sulfide

THUỐC THỬ
• HI70448  0.02M Bạc Nitrate (1 L)
• HI70406  Natri Chloride (20 g)
• HI70427 1.5M Nitric Acid Solution (500 mL)
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI7072 Dung dịch châm điện cực (4x30mL)
• Cân phân tích với độ phân giải 0.0001 g
• Cốc thủy tinh 150 mL
• Bình định mức 100 ml loại A
• Pipet 5 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực Bạc/Sulfide với bộ chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy nitrat bạc 0,02M 
(HI70448) trên bơm 1 và chắc chắn rằng không có 
bọt khí trong burette hoặc ống. Nếu cần bơm mồi 
burette cho đến khi tất cả không khí đã được loại 
bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để tô sáng HI0200EN 0.02M Silver 
Nitrate và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Chuẩn bị điện cực Bạc/Sulfide theo quy trình 
trong hướng dẫn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Nghiền nát khoảng 2 gram natri chloride (HI70406) 
và sấy khô trong 2 giờ ở 140°C. Làm nguội đến 
nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm.
• Cân 0.20 g natri chloride khô với độ chính xác 
0.0001 g. Chuyển muối vào bình định mức 100 mL. 
Thêm khoảng 80 mL nước cất và trộn. Hòa tan 
hoàn toàn trước khi định mức đến vạch mức.
• Sử dụng pipet loại A để lấy chính xác 5.00 ml 
dung dịch tiêu chuẩn đã chuẩn bị vào cốc thủy 
tinh 150 mL và thêm nước cất vào vạch 100 mL 
trên cốc.
• Thêm 10.00 ml axit nitric 1.5M (HI70427) vào cốc 
thủy tinh.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực Bạc/Sulfide và máy 
khuấy. Đảm bảo rằng mối nối tham chiếu của 
điện cực ngập 5 đến 6 mm dưới bề mặt dung 
dịch. Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn . Bạn sẽ được nhắc nhập khối 
lượng của chất phân tích (khối lượng của natri 
chloride). Sử dụng bàn phím số để nhập khối 
lượng chính xác và nhấn  để bắt đầu chuẩn 
độ.
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng "Titrantion Completed" sẽ 
xuất hiện với kết quả. Kết quả được thể hiện 
bằng M (mol/L) silver nitrate.
• Lấy điện cực và máy khuấy ra khỏi mẫu và rửa 
kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả

Lưu ý: Để cải thiện độ chính xác, lặp lại 
quy trình này tối thiểu ba lần và tính giá trị 
trung bình.

Đối với các phương pháp sử dụng dung dịch 
chuẩn độ bạc nitrat 0.02M, hãy làm theo các 
bước dưới đây để nhập hàm lượng /giá trị 
chuẩn.
• Chọn phương pháp sử dụng 0.02M silver 
nitrate.
• Nhấn  từ màn hình chính.
• Sử dụng các phím mũi tên, chọn Titrant Conc. 
và nhấn .
• Sử dụng bàn phím số để nhập giá trị chuẩn 
của chất chuẩn độ rồi nhấn .
• Nhấn  để thoát khỏi màn hình View/
Modify Method. Sử dụng các phím mũi tên để 
tô sáng Save Method và nhấn .
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0.02M SILVER NITRATE TITRANT CONCENTRATION
METHOD ID: HI0200EN

METHOD PARAMETERS
Name:                 0.02M Silver Nitrate
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      8.000 mV
End Point Mode:     mV 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   100 mV/mL
 Range:                              NO
 Filtered Derivatives:                       YES
Pre-Titration Volume:            6.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:              Silver/Sulfide
Blank Option:                     No Blank
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Dilution Option:                 Enabled
 Final Dilution Volume:      100.000 mL
 Aliquot Volume:               5.000 mL
Titrant Name:                   0.02M AgNO3
Analyte Size:                   0.20000 g
Analyte Entry:                     Manual
Maximum Titrant Volume:         15.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Stdz. Titrant by Weight
Titrant units:                    M (mol/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Standard weight:                 0.200 g
Dilution Factor:                    0.05
 Final Dilution volume:      100.000 mL
 Aliquot Volume:              5.000 mL
mw of standard:              58.440 g/mol 
Titrant/Standard:          1.000 mol/mol

RESULTS
Titration Report 

Method Name:          0.02M Silver Nitrate
Time & Date:          15:52 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00037

Titration Results
Method Name:        0.02M Silver Nitrate
Time & Date:          15:52 August 1, 2018
Analyte Size:                   0.1923 g
End Point Volume:                9.065 mL
mV Equivalence Point:      273.1
Result:                  0.01815 M (mol/L)
Initial & Final mV:       146.9 to 291.0
Titration Duration:         2:21 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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ALKALINITY O
F W

ATER
ALKALINITY OF WATER

0-2500 mg/L CACO3, pH 4.5 ENDPOINT

METHOD ID: HI1004EN

MÔ TẢ
Phương pháp xác định độ kiềm tổng (methyl đỏ) 
trong nước bằng cách chuẩn độ mẫu đến pH 4.5. 
Kết quả được thể hiện bằng mg/L (ppm)calcium 
carbonate (CaCO3).
Để xác định độ kiềm phenolphtalein, đặt điểm cuối 
thành pH 8.3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Standard Method for the Examination of Water and 
Wastewater 21st edition, Method 2320B.

ĐIỆN CỰC
• HI1131B  Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70463 0.1N Hydrochloric Acid (1 L)
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực (500mL)
• HI7082  Dung dịch châm điện cực
 (4x30 mL)
• HI7004L Dung dích chuẩn pH 4.01 (500 mL)
• HI7007L Dung dịch chuẩn pH 7.01 (500 mL)
• HI7010L Dung dịch chuẩn pH 10.01 
(500 mL)
• HI740036P Cốc nhựa 100 mL (10 pcs)
• Pipet 50 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với thiết 
bị chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy hydrochloric acid 
0.1N (HI70463) trên bơm 1 và chắc chắn rằng không 
có bọt khí trong burette hoặc ống. Nếu cần bơm 
mồi burette cho đến khi tất cả không khí đã được 
loại bỏ hoàn toàn.
• Để xác định nồng độ chính xác của hydrochloric 
acid 0.1N, hãy làm theo HI0002EN 0.1N Hydrochloric 
Acid Titrant Concentration. 
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để tô sáng Alkalinity of Water và 
nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Nhấn  từ màn hình chính, nếu cần, chọn 
bảng analog và nhấn .
• Hiệu chỉnh điện cực bằng cách sử dụng bộ đệm 
pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 
cho quy trình hiệu chuẩn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet loại A để lấy chính xác 50.00 mL 
mẫu vào cốc nhựa 100 ml sạch.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực pH, cảm biến nhiệt độ và 
máy khuấy. Đảm bảo rằng điểm nối tham chiếu 
của điện cực pH nằm dưới bề mặt dung dịch 5 
đến 6 mm. Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn , bộ chuẩn độ sẽ bắt đầu phân tích.
• Khi kết thúc chuẩn độ, khi đạt đến pH 4.50,  
bảng “Titration Completed” sẽ xuất hiện với 
kết quả. Kết quả được thể hiện bằng mg/L as 
calcium carbonate.
• Lấy điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và máy 
khuấy ra khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử 
ion.
• Ghi lại kết quả.
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ALKALINITY OF WATER
0 to 2500 mg/L CaCO3, pH 4.5 Endpoint

METHOD ID: HI1004EN

METHOD PARAMETERS
Name:                 Alkalinity of Water
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.050 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      5.000 mV
End Point Mode:           Fixed 4.500 pH
Pre-Titration Volume:            0.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                      No Blank
Calculations:       Sample Calc. by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.1N HCl
Titrant Conc.:              0.1000 N(eq/L)
Analyte Size:                   50.000 mL
Analyte Entry:                     Fixed
Maximum Titrant Volume:         25.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                  XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Sample Calc. by Volume
Titrant units:                    N (eq/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Final result units:                 mg/L
Titrant Conc.:              0.1000 N(eq/L)
Sample/Titrant:             0.500 mol/eq
mw of sample:                100.09 g/mol 
Sample Volume:                 50.000 mL 

RESULTS
Titration Report 

Method Name:          Alkalinity of Water
Time & Date:          14:36 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00036

Titration Results
Method Name:           Alkalinity of Water
Time & Date:          14:36 August 1, 2018
Analyte Size:                   50.000 mL
End Point Volume:               9.336 mL
pH Fixed End Point:                4.500
Result:                        934.44 mg/L
Initial & Final pH:      10.232 to 4.419
Titration Duration:         3:23 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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ACIDITY OF WATER

0 to 2500 mg/L, pH 8.3 Endpoint

METHOD ID: HI1005EN

MÔ TẢ
Phương pháp dùng để xác định tổng axit 
(phenolphtalein) trong nước bằng cách chuẩn độ 
mẫu đến pH 8.3. Kết quả được thể hiện bằng mg/L 
(ppm) as calcium carbonate.
Để xác định độ axit methyl cam, cài đặt điểm cuối 
thành pH 3.7.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 21st edition, Methods 2310B.

ELECTRODE
• HI1131B Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70456 0.1N Sodium Hydroxide (1 L)
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực (500mL)
• HI7082  Dung dịch châm điện cực (4 x 30 mL)
• HI7004L Dung dịch chuẩn pH 4.01 (500 mL)
• HI7007L Dung dịch chuẩn pH 7.01 (500 mL)
• HI7010L Dung dịch chuẩn pH 10.01 (500 mL)
• HI740036P Cốc nhựa 100 mL (10 pcs)
• Pipet 50 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với 
thiết bị chuẩn độ.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy natri hydroxit 
0.1N (HI70456) trên bơm 1 và xác minh rằng không 
có bọt khí trong burette hoặc ống. Nếu cần bơm 
mồi burette cho đến khi tất cả không khí đã được 
loại bỏ hoàn toàn.
• Để xác định nồng độ chính xác của natri 
hydroxit 0.1N, làm theo HI0001EN 0.1N Sodium 
Hydroxide Titrant Concentration.
• Nhấn  từ màn hình chính. Sử dụng các 
phím mũi tên để tô sáng Acidity of Water và nhấn 

.

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
•  Nhấn  từ màn hình chính, nếu cần, chọn 

bảng analog và nhấn .
• Hiệu chỉnh điện cực bằng cách sử dụng bộ đệm 
pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo hướng dẫn sử 
dụng cho quy trình hiệu chuẩn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet thể tích loại A để lấy chính xác 
50.00 mL mẫu cho vào cốc nhựa 100 ml sạch.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ và hạ giá đỡ xuống để 
nhúng chìm điện cực pH, cảm biến nhiệt độ và 
máy khuấy. Đảm bảo rằng mối nối tham chiếu 
của điện cực pH nằm dưới bề mặt dung dịch 5 
đến 6 mm. Nếu cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn , bộ chuẩn độ sẽ bắt đầu phân tích.
• Khi kết thúc chuẩn độ, khi đạt đến pH 8.30, 
thông báo “Titration Completed” sẽ xuất hiện 
với kết quả. kết quả được tính bằng mg/L as 
calcium carbonate.
• Lấy điện cực pH, đầu dò nhiệt độ và máy 
khuấy ra khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử 
ion.
• Ghi lại kết quả.
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ACIDITY OF WATER 

0 to 2500 mg/L, pH 8.3 Endpoint

METHOD ID: HI1005EN

METHOD PARAMETERS
Name:                     Acidity of Water
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.050 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      5.000 mV
End Point Mode:           Fixed 8.300 pH
Pre-Titration Volume:            0.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                      No Blank
Calculations:       Sample Calc. by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.1N NaOH
Titrant Conc.:              0.1000 N(eq/L)
Analyte Size:                   50.000 mL
Analyte Entry:                     Fixed
Maximum Titrant Volume:         25.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                  XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Sample Calc. by Volume
Titrant units:                    N (eq/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Final result units:                (mg/L)
Titrant Conc.:              0.1000 N(eq/L)
Sample/Titrant:             0.500 mol/eq
mw of sample:                100.09 g/mol 
Sample Volume:                 50.000 mL 

RESULTS
Titration Report 

Method Name:             Acidity of Water
Time & Date:          14:54 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00023

Titration Results
Method Name:              Acidity of Water
Time & Date:          14:54 August 1, 2018
Analyte Size:                   50.000 mL
End Point Volume:               5.879 mL
pH Fixed End Point:                8.300
Result:                       588.43 (mg/L)
Initial & Final pH:       2.465 to 8.398
Titration Duration:         3:42 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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CHLORIDE IN WATER 
0 to 150 ppm (mg/L)

METHOD ID: HI1007EN

MÔ TẢ
Phương pháp dùng để đo hàm lượng chloride 
trong nước, kết quả được tính bằng ppm (mg/L) 
as Chloride.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 21st edition, Method 4500-Cl.
ĐIỆN CỰC
• HI4115 Điện cực ISE Bạc/Sulfide kết hợp

THUỐC THỬ
• HI70448  0.02M Silver Nitrate (1 L)
• HI70427 1.5M Nitric Acid Solution (500 mL)
• HI70436  Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI7072 Dung dịch châm điện cực (4 x 30 mL)
• Cốc thủy tinh 150 mL
• Pipet thể tích 100 mL loại A
• Pipet thể tích 10 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực Bạc/Sulfide với máy chuẩn 
độ.
• Lắp burette 25 mL có chứa dung dịch 0.02M 
bạc nitrate (HI70448) trên bơm 1 và chắc chắn 
rằng không còn bọt khí trong burette và ông dẫn. 
Nếu cần bơm mồi burette đến khi tất cả không 
khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Để xác đinh nồng độ chính xác của 0.02M Bạc 
Nitrate, làm theo HI0200EN 0.02M Silver Nitrate 
Titrant Concentration
• Nhấn  từ màn hình chính. Dùng các phím 
mũi tên để tô sáng HI1007EN Chloride in Water và 
nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Chuẩn bị điện cực Bạc/Sulfide theo các bước 
trong hướng dẫn sử dụng.

CHUẨN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet thể tích 100mL để lấy chính xác 
100.00 mL mẫu vào cốc 150 ml sạch.
• Thêm 10.00 ml axit nitric 1.5M (HI70427) vào cốc.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ điện cực và hạ giá đỡ xuống 
để nhúng chìm điện cực và máy khuấy. Đảm bảo 
rằng mối nối tham chiếu của điện cực ngập 5 đến 
6 mm dưới bề mặt dung dịch. Nếu cần thiết thêm 
nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một chút 
trong mẫu.

• Nhấn , bộ chuẩn độ sẽ bắt đầu chuẩn độ.
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng “Titration Completed” sẽ 
xuất hiện cùng với kết quả. Kết quả được tính 
bằng ppm (mg/L) chloride.
• Lấy điện cực và máy khuấy ra khỏi mẫu và rửa 
kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả.
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CHLORIDE IN WATER 
0 to 150 ppm (mg/L)

METHOD ID: HI1007EN

METHOD PARAMETERS
Name:                    Chloride in Water
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.030 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                      5.000 mV
End Point Mode:    mv 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   100 mV/mL
 Range:                             NO
 Filtered Derivatives:                NO
Pre-Titration Volume:            0.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      20 sec
Electrode Type:              Silver/Sulfide
Blank Option:                      No Blank
Calculations:       Sample Calc. by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.02M AgNO3
Titrant Conc.:         2.0000E-2 M (mol/L)
Analyte Size:                 100.0000 mL
Analyte Entry:                     Manual
Maximum Titrant Volume:         25.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                  XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Sample Calc. by Volume
Titrant units:                    M (mol/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Titrant Conc.:         2.0000E-2 M (mol/L)
Sample/Titrant:            1.000 mol/mol
mw of sample:                35.453 g/mol 
Sample Volume:                 100.000 mL

RESULTS
Titration Report 

Method Name:             Chloride in Water
Time & Date:          15:11 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00052

Titration Results
Method Name:             Chloride in Water
Time & Date:          15:11 August 1, 2018
Analyte Size:                  100.000 mL
End Point Volume:               4.781 mL
mV Equivalence Point:                280.3
Result:                   33.897 ppm (mg/L)
Initial & Final mV:       194.8 to 298.5
Titration Duration:         1:24 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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ITH SULFURIC ACID
NEUTRALIZATION WITH SULFURIC ACID 

0 to 200 meq/L

METHOD ID: HI1008EN

MÔ TẢ
Phương pháp xác định nồng độ bazơ mạnh hay 
yếu bằng cách chuẩn độ mẫu đến điểm tương 
đương với axit sunfuric. Kết quả được thể hiện 
là meq/L.
ĐIỆN CỰC
• HI1131B Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70459 Sulfuric Acid 0.05M (1 L)
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực 
(500mL)
• HI7082 Dung dịch châm điện cực 
(4 x 30 mL)
• HI7004L Dung dịch chuẩn pH 4.01
• HI7007L Dung dịch chuẩn pH 7.01
• HI7010L Dung dịch  chuẩn pH 10.01
• HI740036P Cốc nhựa 100 mL (10 cái)
• Pipet thể tích 10 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với 
thiết bị chuẩn độ.
• Lắp burette 25 mL có chứa dung dịch sulfuric 
acid 0.05M (HI70459) trên bơm 1 và chắc chắn 
rằng không còn bọt khí trong burette và ông 
dẫn. Nếu cần bơm mồi burette đến khi tất cả 
không khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Để xác định nồng độ chính xác của acid 
sulfuric 0.05M, hãy làm theo HI0103EN 0.05M 
Sulfuric Acid Titrant Concentration.
• Nhấn  từ màn hình chính. Dùng các phím 
mũi tên để tô sáng HI1008EN Neutralization w/
H2SO4 và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Nhấn  từ màn hình chính, nếu cần 
chọn bảng analog và nhấn .
• Hiệu chuẩn điện cực bằng cách sử dụng bộ 
đệm pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo hướng 
dẫn sử dụng để biết quy trình hiệu chuẩn.

CHUẨN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet thể tích 10mL để lấy chính xác 
10.00 mL mẫu vào cốc nhựa 100 ml sạch.
• Thêm nước khử ion đến vạch 50 mL trên cốc.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ điện cực và hạ giá đỡ 
xuống để nhúng chìm điện cực và máy khuấy. 
Đảm bảo rằng mối nối tham chiếu của điện cực 
ngập 5 đến 6 mm dưới bề mặt dung dịch. Nếu 
cần thiết thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn , bộ chuẩn độ sẽ bắt đầu phân tích.
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng “Titration Completed” sẽ 
xuất hiện cùng với kết quả. Kết quả được tính 
bằng meq/L.
• Lấy điện cực, đầu dò nhiệt độ và máy khuấy ra 
khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả.
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NEUTRALIZATION WITH SULFURIC ACID 
0 to 200 meq/L

METHOD ID: HI1008EN

METHOD PARAMETERS
Name:              Neutralization w/ H2S04
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.050 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                     20.000 mV
End Point Mode:    pH 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   50 mV/mL
 Range:                             NO
 Filtered Derivatives:                NO
Pre-Titration Volume:            0.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      15 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                      No Blank
Calculations:       Sample Calc. by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.05M H2S04
Titrant Conc.:         5.0000E-2 M (mol/L)
Analyte Size:                  10.000 mL
Analyte Entry:                     Fixed
Maximum Titrant Volume:         20.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                  XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Sample Calc. by Volume
Titrant units:                    M (mol/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Final result units:               meq/L
Titrant Conc.:         5.0000E-2 M (mol/L)
Sample/Titrant:             2.000 eq/mol
Sample Volume:                 10.000 mL 

RESULTS
Titration Report 

Method Name:     Neutralization w/ H2SO4
Time & Date:          09:46 August 1, 2018
Report ID:                      Ti_00027

Titration Results
Method Name:      Neutralization w/ H2SO4
Time & Date:          09:46 August 1, 2018
Analyte Size:                  10.000 mL
End Point Volume:               9.562 mL
pH Equivalence Point:                7.966
Result:                     95.620 meq/L
Initial & Final pH:       11.655 to 6.248
Titration Duration:         3:26 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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 HYDROXIDE
NEUTRALIZATION WITH SODIUM HYDROXIDE 

0 to 200 meq/L

METHOD ID: HI1009EN

MÔ TẢ
Phương pháp xác định nồng độ axit mạnh hay 
yếu bằng cách chuẩn độ mẫu đến điểm tương 
đương với natri hydroxit. Kết quả được tính 
bằng meq/L.
ĐIỆN CỰC
• HI1131B Điện cực pH kết hợp
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ

THUỐC THỬ
• HI70456 Sodium Hydroxide 0.1N (1 L)
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)

PHỤ KIỆN
• HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực 
(500mL)
• HI7082  Dung dịch châm điện cực 
(4 x 30 mL)
• HI7004L Dung dịch chuẩn pH 4.01
• HI7007L Dung dịch chuẩn pH 7.01
• HI7010L Dung dịch chuẩn pH 10.01
• HI740036P Cốc nhựa 100 mL (10 cái)
• Pipet thể tích 10 mL loại A

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối điện cực pH và đầu dò nhiệt độ với 
thiết bị chuẩn độ.
• Lắp burette 25 mL có chứa dung dịch sodium 
hydroxide 0.1N (HI70456) trên bơm 1 và chắc 
chắn rằng không còn bọt khí trong burette và 
ông dẫn. Nếu cần bơm mồi burette đến khi tất 
cả không khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Để xác định nồng độ chính xác của 0.1N 
sodium hydroxide, làm theo HI0001EN 0.1N 
Sodium Hydroxide Titrant Concentration.
• Nhấn  từ màn hình chính. Dùng các 
phím mũi tên để chọn HI1009EN Neutralization 
w/NaOH và nhấn .

CHUẨN BỊ ĐIỆN CỰC
• Nhấn  từ màn hình chính, nếu cần 
chọn bảng analog và nhấn .
• Hiệu chuẩn điện cực bằng cách sử dụng bộ 
đệm pH 4.01, 7.01 và 10.01. Tham khảo hướng 
dẫn sử dụng để biết quy trình hiệu chuẩn.

CHUẢN BỊ MẪU
• Sử dụng pipet thể tích 10mL để lấy chính xác 
10.00 mL mẫu vào cốc nhựa 100 ml sạch.
• Thêm nước khử ion đến vạch 50 mL trên cốc.

CHUẨN ĐỘ
• Đặt cốc dưới giá đỡ điện cực và hạ giá đỡ 
xuống để nhúng điện cực và máy khuấy. Đảm 
bảo rằng mối nối tham chiếu của điện cực 
ngập 5 đến 6 mm dưới bề mặt. Nếu cần thiết 
thêm nước khử ion.
Lưu ý: Đầu ống xả thuốc thử phải ngập một 
chút trong mẫu.

• Nhấn , bộ chuẩn độ sẽ bắt đầu chuẩn độ
• Khi kết thúc chuẩn độ, sau khi phát hiện điểm 
tương đương, bảng “Titration Completed” sẽ 
xuất hiện cùng với kết quả. Kết quả được tính 
bằng meq/L.
• Lấy điện cực, đầu dò nhiệt độ và máy khuấy ra 
khỏi mẫu và rửa kỹ bằng nước khử ion.
• Ghi lại kết quả.
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NEUTRALIZATION WITH SODIUM HYDROXIDE 

0 to 200 meq/L

METHOD ID: HI1009EN

METHOD PARAMETERS
Name:              Neutralization w/ NaOH
Method Revision:        3.0
Analysis Type:          Standard Titration
Analog Board:                    Analog 1
Stirrer Configuration:  
 Stirrer:                     Stirrer 1
 Stirring Speed:              1400 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                   Pump 1
Reagent Addition 1:              Disabled
Reagent Addition 2:             Disabled
Dosing Type:                          Dynamic
 Min Vol:                      0.050 mL
 Max Vol:                      0.500 mL
 delta E:                     20.000 mV
End Point Mode:    pH 1EQ point, 1st Der
Recognition Options:
 Threshold:                   50 mV/mL
 Range:                             NO
 Filtered Derivatives:                NO
Pre-Titration Volume:            0.000 mL
Pre-Titration Stir Time:           0 sec
Measurement Mode:          Signal Stability
 delta E:                        1.0 mV
 delta t:                        2 sec
 Min wait:                       2 sec
 Max wait:                      15 sec
Electrode Type:                       pH
Blank Option:                      No Blank
Calculations:       Sample Calc. by Volume
Dilution Option:                   Disabled
Titrant Name:                   0.1N NaOH
Titrant Conc.:             0.1000 N(eq/L)
Analyte Size:                  10.000 mL
Analyte Entry:                     Fixed
Maximum Titrant Volume:         20.000 mL
Potential Range:     -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:              1 Reading
Significant Figures:                  XXXXX

CALCULATIONS
Calculations:      Sample Calc. by Volume
Titrant units:                    N (eq/L)
Titrant volume dosed:                V (L)
Final result units:               meq/L
Titrant Conc.:             0.1000 N(eq/L)
Sample Volume:                 10.000 mL 

RESULTS
Titration Report 

Method Name:      Neutralization w/ NaOH
Time & Date:          10:29 August 2, 2018
Report ID:                      Ti_00017

Titration Results
Method Name:      Neutralization w/ NaOH
Time & Date:          10:29 August 2, 2018
Analyte Size:                  10.000 mL
End Point Volume:               15.970 mL
pH Equivalence Point:                8.431
Result:                     159.70 meq/L
Initial & Final pH:       2.675 to 10.316
Titration Duration:         3:20 [mm:ss]
Titration went to Completion

Analyst Signature:_____________________
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MÔ TẢ
Phương pháp xác minh độ chính xác của liều 
lượng và hiệu điện thế của máy chuẩn độ. 
Phương pháp này được sử dụng để khắc phục 
sự cố của máy chuẩn độ được trang bị burette 25 
mL. Máy chuẩn độ phân phối thể tích chuẩn độ 
20.00 mL, đợi 20 giây và phân phối thêm 20.00 
mL, nâng tổng thể tích lên 40.00 mL. Quy trình 
này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra độ ổn 
định của kênh mV và nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật về độ chính xác của liều lượng 
xả là ± 0.1% tổng thể tích buret (± 0.025 mL cho 
burette 25 mL). Để biết độ chính xác của các 
burette với thể tích khác, xem hướng dẫn sử 
dụng.
Nếu kết quả không chính xác, hãy kiểm tra tất cả 
các phụ kiện xem có rò rỉ không, buret và ống dẫn 
có còn bọt khí không. Lặp lại phép đo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
ISO/TC 48/SC1N 380E and 383E: "Piston and/ or 
Plunger Operated Volumetric Apparatus"

PHỤ KIỆN
• HI762000C 0°C Temperature Key
• HI762070C 70°C Temperature Key
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ
• Shorting Cap
• Bình tam giác
• Cân phân tích với độ phân giải 0.0001g

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối shorting cap với cổng BNC trên Analog 
Board 1.
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy nước khử ion ở 
nhiệt độ phòng (HI70436) trên bơm 1 và chắc 
chắn rằng không có bọt khí trong burette hoặc 
ống. Nếu cần bơm mồi burette cho đến khi tất 
cả không khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Dùng các phím 
mũi tên để tô sáng HI1011EN Troubleshooting 1 
và nhấn .

QUY TRÌNH KIỂM TRA BƠM XẢ LƯỢNG LỚN)
• Thêm một lượng nhỏ nước khử ion vào bình 
tam giác. Bằng cách này, không khí trong bình sẽ 
được bão hòa làm giảm thiểu sự bay hơi.
• Đặt bình tam giác trên cân phân tích.
• Hiệu chuẩn về 0.
• Đặt đầu ống dẫn xả vào cổ bình. Cẩn thận 
không nhúng nó vào chất lỏng trong khi pha chế 

và không chạm vào thành cốc. Nhấn .
• Ghi khối lượng chính xáctrên cân sau mỗi liều.

• Thông tin sau đây là cần thiết để xác minh tính 
chính xác của hệ thống định lượng:
 • Nhiệt độ của nước xả ra
 • Áp suất không khí trong khí quyển
 • Khối lượng riêng được sử dụng để hiệu chỉnh 
cân.
• Quy trình này có thể được lặp lại trên bơm 2.
Các kích thước buret khác có thể được kiểm tra 
bằng các cài đặt sau:

Burette 
Volume

Pre-titration  
Volume

Max. Titrant 
 Volume

5 mL 4.000 mL 8.000 mL
10 mL 8.000 mL 16.000 mL

METHOD PARAMETERS
Name:                 Troubleshooting 1
Method Revision:       3.0
Analysis Type:       Standard Titration
Analog Board:                  Analog 1
Stirrer Configuration:
 Stirrer:                   Stirrer 1
 Stirring Speed:                 0 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                 Pump 1
Reagent Addition 1:             Disabled
Reagent Addition 2:                Disabled
Dosing Type:          Linear – 20.000 mL
End Point Mode:            Fixed 10.0 mV
Pre-Titration Volume:          20.000 mL
Pre-Titration Stir Time:         0 sec
Measurement Mode:        Timed Increment
 Time interval:                 20 sec
Electrode Type:            Shorting Cap
Blank Option:                  No Blank
Calculations:       No Formula (mL only)
Titrant Name:                  DI Water
Maximum Titrant Volume:       40.000 mL
Potential Range:   -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:             1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
Thể tích của chất lỏng đã phân phối được tính từ 
khối lượng đo bằng phương trình sau:

V Thể tích dung dịch (mL)
m Khối lượng dung dịch (g)
ρL Khối lượng riêng của nước (g/mL)
ρair Khối lượng riêng của không khí xung quanh
(g/mL)
ρstd Khối lượng riêng chuẩn (g/mL)

TROUBLESHOOTING 1
METHOD ID: HI1011EN
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TÍNH TOÁN CHUYỂN ĐỔI
Nếu các giá trị thực tế của các tham số trên không 
thể truy cập được, có thể sử dụng phương trình

V=M*F
V Thể tích dung dịch (mL)
F Hệ số chuyển đổi
Hệ số chuyển đổi có tính đến sức đẩy của không 
khí, khối lượng riêng của nước và sự phụ thuộc 
nhiệt độ. Giá trị tiêu chuẩn có thể được sử dụng 
để có được hệ số chuyển đổi.
Các giá trị từ bảng dưới đây đã được tính bằng tỷ 
trọng không khí và nước theo nhiệt độ, giả sử mật 
độ của không khí khô ρair = 0.0012 g/mL và mật độ 
của tiêu chuẩn thép hiệu chuẩn có trọng lượng 
ρSTD = 8 g/mL.

Nhiệt độ (°C) Hệ số

17.0 1.002290

18.0 1.002467

19.0 1.002654

20.0 1.002853

21.0 1.003061

22.0 1.003282

23.0 1.003512

24.0 1.003752

25.0 1.004002

26.0 1.004261

27.0 1.004531

28.0 1.004809

29.0 1.005097

30.0 1.005395

QUY TRÌNH KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ NHANH CHÓNG
• Kết nối shorting cap với cổng BNC trên Analog 
Board 1.
• Kết nối phím nhiệt độ 0°C HI762000C vào cổng 
RCA (đầu vào cảm biến nhiệt độ) trên Analog 
Board 1.
• Trên màn hình chính chọn , nếu cần, chọn 

bảng analog và nhấn . 
• Bộ chuẩn độ sẽ hiển thị ATC 0.0 ± 0.4°C không có 
dao động hoặc trôi.
• Kết nối phím nhiệt độ 70°C HI762070C vào cổng 
RCA (đầu vào cảm biến nhiệt độ) trên Analog 
Board 1.
• Bộ chuẩn độ sẽ hiển thị ATC 70.0 ± 0.4°C không 
có dao động hoặc trôi.
• Quy trình này có thể được lặp lại trên Analog 
Board 2.

QUY TRÌNH KIỂM TRA GHI KẾT QUẢ KÊNH 
NHIỆT ĐỘ & MV
• Kết nối shorting cap với ổ cắm BNC trên 
Analog Board 1.
• Kết nối phím nhiệt độ 0°C HI762000C với ổ 
cắm RCA (đầu vào cảm biến nhiệt độ) trên 
Analog Board 1.
• Trên màn hình chính chọn , nếu cần 

chọn bảng analog và nhấn . 
• Nhấn  và dùng phím mũi tên để chọn  
Logging Interval. Đặt the thời gian thành 15 
giây và nhấn . Nhấn  để trở lại 
màn hình chính
• Nhấn phím  và dùng phím mũi tên để 
chọn Setup pH/mV/ISE Report, nhấn .
• Chọn Potential and Temperature and Units 
(các mục đã chọn được đánh dấu *). Tất cả các 
mục khác nên được bỏ chọn.
• Nhấn  để trở về màn hình Data 
Parameters 

• Nhấn  để trở về màn hình chính. 
• Sau khi trở về màn hình chính nhấn  
để bắt đầu ghi tự động.
• Để nhật ký chạy trong khoảng 10 phút. Nhấn 

 để dừng ghi nhật ký tự động.
• Nhấn , dùng phím mũi tên để chọn 
Review Last Analysis Report, và nhấn .
• Cột mV sẽ hiển thị 0.0 ± 0.1 mV và cột nhiệt độ 
sẽ hiển thị 0.0°C ± 0.4°C.
• Thủ tục này có thể được lặp lại bằng cách 
sử dụng phím nhiệt độ 70°C HI762070C và trên 
analog board 2.
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TROUBLESHOOTING 1
METHOD ID: HI1011EN
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MÔ TẢ
Phương pháp này dùng để kiểm tra liều lượng 
của chất chuẩn độ. Phương pháp này được sử 
dụng để khắc phục sự cố của bộ chuẩn độ được 
trang bị buret 25 mL. Bộ chuẩn độ phân phối thể 
tích trước chuẩn độ là 10.00 mL, đợi 20 giây và 
phân phối thêm 20 lần 0.5 ml, thời gian đợi là 
20 giây giữa mỗi liều, nâng tổng thể tích lên 20 
mL. Quy trình này cũng có thể được sử dụng để 
kiểm tra chức năng khuấy.
Độ chính xác của liều là ± 0.1% tổng thể tích 
buret (± 0.025 mL cho buret 25 mL). Để biết độ 
chính xác của các khối lượng buret khác, xem 
hướng dẫn sử dụng.
Nếu kết quả không chính xác, hãy kiểm tra tất cả 
các khớp nối có rò rỉ không, bên trong burette 
và ống có bọt khí không. Lặp lại phép đo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
ISO/TC 48/SC1N 380E and 383E: "Piston and/or 
Plunger Operated Volumetric Apparatus"

PHỤ KIỆN
• HI762000C  Phím nhiệt độ 0°C
• HI70436 Nước khử ion (1 gal)
• HI7662-T Đầu dò nhiệt độ
• Shorting Cap
• Bình tam giác
• Cân phân tích với độ phân giải 0.0001g 

CHUẨN BỊ MÁY
• Kết nối shorting cap với cổng BNC trên Analog 
Board 1
• Lắp đặt buret 25 mL chứa đầy nước khử ion ở 
nhiệt độ phòng (HI70436) trên bơm 1 và chắc 
chắn rằng không có bọt khí trong burette hoặc 
ống. Nếu cần bơm mồi burette cho đến khi tất 
cả không khí đã được loại bỏ hoàn toàn.
• Nhấn  từ màn hình chính. Dùng các phím 
mũi tên để tô sáng HI1012EN Troubleshooting 2 
và nhấn .

SMALL DOSE DISPENSING PROCEDURE (QUY 
TRÌNH XẢ LIỀU LƯỢNG NHỎ)
• Thêm một lượng nhỏ nước khử ion vào bình 
tam giác. Bằng cách này, không khí trong bình 
sẽ được bão hòa và giảm tối thiểu sự bay hơi.
• Đặt bình tam giác trên cân phân tích.
• Hiệu chuẩn về 0.
• Đặt đầu ống dẫn xả vào cổ bình. Cẩn thận 
không nhúng nó vào chất lỏng trong khi xả và 
không chạm vào thành cốc.

• Nhấn .
• Viết lại khối lượng chính xác trên cân sau mỗi 
liều.

•Thông tin sau đây là cần thiết để xác minh tính 
chính xác của hệ thống định lượng:
 • Nhiệt độ của nước xả ra.
 • Áp suất không khí trong khí quyển
 • Khối lượng riêng được sử dụng để hiệu 
chỉnh cân.
• Quy trình này có thể được lặp lại trên bơm 2.
Các kích thước buret khác có thể được kiểm tra 
bằng các cài đặt sau:

Burette 
Volume

Pre-titration  
Volume

Max. Titrant 
 Volume

5 mL 4.000 mL 8.000 mL

10 mL 8.000 mL 16.000 mL

METHOD PARAMETERS
Name:                 Troubleshooting 2
Method Revision:       3.0
Analysis Type:       Standard Titration
Analog Board:                  Analog 1
Stirrer Configuration:
 Stirrer:                   Stirrer 1
 Stirring Speed:                 0 RPM
Pump Configuration:
 Titrant Pump:                 Pump 1
Reagent Addition 1:             Disabled
Reagent Addition 2:                Disabled
Dosing Type:           Linear – 0.500 mL
End Point Mode:            Fixed 10.0 mV
Pre-Titration Volume:          10.000 mL
Pre-Titration Stir Time:         0 sec
Measurement Mode:        Timed Increment
 Time interval                  10 sec
Electrode Type:            Shorting Cap
Blank Option:                  No Blank
Calculations:       No Formula (mL only)
Titrant Name:                  DI Water
Maximum Titrant Volume:       20.000 mL
Potential Range:   -2000.0 to 2000.0 mV
Volume/Flow Rate:      25 mL/50.0 mL/min
Signal Averaging:             1 Reading
Significant Figures:                XXXXX

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
Thể tích của chất lỏng đã phân phối được tính 
từ khối lượng đo bằng phương trình sau:

V Thể tích dung dịch (mL)
m Khối lượng dung dịch (g)
ρL Khối lượng riêng của nước (g/mL)
ρair Khối lượng riêng của không khí xung quanh
(g/mL)
ρstd Khối lượng riêng chuẩn (g/mL)

TROUBLESHOOTING 2
METHOD ID: HI1012EN
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TÍNH TOÁN CHUYỂN ĐỔI
Nếu các giá trị thực tế của các tham số trên 
không thể truy cập được, có thể sử dụng 
phương trình sau:

V=M*F
V Thể tích dung dịch (mL)
F Hệ số chuyển đổi
Hệ số chuyển đổi có tính đến sức đẩy của 
không khí, khối lượng riêng của nước và sự phụ 
thuộc nhiệt độ. Giá trị tiêu chuẩn có thể được 
sử dụng để có được hệ số chuyển đổi.
Các giá trị từ bảng dưới đây đã được tính bằng 
tỷ trọng không khí và nước theo nhiệt độ, giả 
sử mật độ của không khí khô ρair = 0.0012 g/mL 
và mật độ của tiêu chuẩn thép hiệu chuẩn có 
trọng lượng ρSTD = 8 g/mL.

Nhiệt độ (°C) Hệ số

17.0 1.002290

18.0 1.002467

19.0 1.002654

20.0 1.002853

21.0 1.003061

22.0 1.003282

23.0 1.003512

24.0 1.003752

25.0 1.004002

26.0 1.004261

27.0 1.004531

28.0 1.004809

29.0 1.005097

30.0 1.005395

QUY TRÌNH KIỂM TRA TỐC ĐỘ CÁNH KHUẤY
• Trên màn hình chính chọn , nếu cần 

chọn bảng analog và nhấn .
• Nhấn  và dùng các phím mũi tên để tô 
sáng Stirrer Configuration. Dùng các phím mũi 
tên để tô sáng Stirrer 1. Nhấn .
• Dùng các phím mũi tên để tô sáng Strring 
Speed. Sử dụng bàn phím số để nhập 200 rpms 
sau đó nhấn .
• Nhấn  để thoát khỏi màn hình mV 
Setup.
• Từ màn hình chính, nhấn , sử dụng phím 
mũi tên lên để tăng tốc độ khuấy từ từ lên 
2500 rpms.
• Kiểm tra xem tốc độ cánh khuấy có tiếp tục 
tăng không, theo các hướng dẫn.
• Quy trình này có thể được lặp lại trên máy 
khuấy 2.


