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Hướng dẫn sử dụng 
DOC022.53.80028 

Điện cực fluoride: Model ISEF12101 hoặc ISEF12103 
 
 

Thông tin an toàn 
 
Cảnh báo người sử dụng 

 

Đọc tất cả nhãn mác đi kèm với thiết bị. Không tuân thủ hướng dẫn có thể gây ra 

thương tích hoặc làm cho thiết bị hư hại. 
 

Thiết bị điện tử có biểu tượng này có thể sẽ không được xử lý trong các hệ thống xử lý rác công cộng của châu Âu 

sau ngày 12 tháng 8 năm 2005. Phù hợp với các quy định của địa phương và các quốc gia châu Âu (EU Directive 

2002/98/EC), Người sử dụng thiết bị điện ở châu Âu phải hoàn lại thiết bị cũ hoặc không sử dụng được cho nhà 

sản xuất để được xử lý miễn phí. 
Lưu ý:Đối với việc hồi lại sản phẩm để tái chế, vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để biết hướng dẫn thu hồi thiết bị 
cũ, hư hỏng, các phụ kiện điện được nhà sản xuất cung cấp, và tất cả vật liệu phụ để được xử lý thích hợp. 

 

Thông số kỹ thuật  
 
Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước. 

 

Thông số kỹ thuật Chi tiết 

Loại điện cực Điện cực kết hợp kỹ thuật số với cầu muối tham chiếu không phải dạng lỏng 

và một cảm biến nhiệt độ được tích hợp bên trong 

Thang đo 0.01 mg/L (5x10-7M) đến 19,000 mg/L (1 M) Fluoride 

Thang pH của mẫu đo pH 4 đến 8, phải được điều chỉnh thành 5.0 đến 5.5 bằng Fluoride ISA 

Vùng tuyến tính 0.1 mg/L đến 19,000 mg/L 

Độ dốc 59mV/pF(90 đến 110% ở 25°C(77°F) trong thang đo tuyến tính trên mỗi giá trị 

lý thuyết Nernstian) 

Thang nhiệt độ vận hành 5 đến 50 °C (41 đến 122 °F) 

Thang nhiệt độ lưu trữ 5 đến 35 °C (41 đến 95 °F) 

Cầu muối Đơn (Teflon
®
 dạng xốp, hình khuyên) 

Điện cực tham chiếu Ag/AgCl 

Thời gian phản hồi trong vùng tuyến tính < 60 giây (tùy thuộc vào ứng dụng) 

Thể tích mẫu tối thiểu 25 mL 

Độ ngâm sâu tối thiểu 25.4 mm (1 in.) 

Kích thước Đường kính: 12 mm (0.5 in.)           

Chiều dài: 103 mm (4.1 in.) 

Tổng chiều dài: 220 mm (8.7 in.) 

Chiều dài cáp: 1 hoặc 3 m (3.28 hoặc 9.84 ft) 

Cáp kết nối M12 đầu ra kĩ thuật số và bộ kết nối tương thích với máy đo HQd  

 

Tổng quan sản phẩm 
 

Điện cực ISEF12101 hay ISEF12103 là một điện cực fluoride kết hợp có tích hợp một 

cảm biến nhiệt (Hình1). Điện cực có kèm sẵn cáp dài 1 hoặc 3m (3.28 hoặc 9.84ft) và có 

mục đích sử dụng cho phòng thí nghiệm. Điện cực đo đạc nồng độ fluoride (F
-
) trong các 

mẫu nước. 
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Hình1  Tổng quan điện cực 
 

 
 

1 Nắp bảo vệ điện cực 3 Thành phần cảm biến 

2 Cầu muối tham chiếu 4 Cáp dài 1 hoặc 3 m (3.28 hoặc 9.84 ft)  

 

Chuẩn bị sử dụng 
 

Chuẩn bị sẵn điện cực trước khi sử dụng để hiệu chuẩn hoặc đo lường mẫu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiệu chuẩn 

1.  Gỡ bỏ nắp che cảm biến ra khỏi điện cực. 

2.  Rửa sạch điện cực với nước khử ion. Thấm khô bằng một miếng vải không bị xơ. 

Lưu ý: Trước khi sử dụng,điện cực phải được xử lý với điều kiện thí nghiệm trong vòng 30 phút 
trong 100mL dung dịch chuẩn có nồng độ thấp nhất trong bộ hiệu chuẩn. 
Nếu quá trình ổn định của điện cực kéo dài sau khi được lưu trữ, để điên cực làm quen điều kiện 
thí nghiệm trong vòng 1 giờ bằng cách ngâm trong 100mL dung dịch chuẩn có nồng độ thấp nhất 
trong bộ hiệu chuẩn. 

 
Trước khi hiệu chuẩn: 

Điện cực phải có tem thời gian tuổi thọ sản phẩm chính xác.Thiết lập thời gian trên máy đo chính xác trước khi gắn điện cực. 

Không cần phải hiệu chỉnh lại một điện cực đã được hiệu chỉnh khi chuyển từ máy đo HQd sang máy đo khác nếu máy đo bổ 

    sung được cấu hình để sử dụng cùng các tùy chọn hiệu chuẩn. 
 

Sử dụng phương pháp thiết lập bởi nhà sản xuất đối với nước uống và nước tinh khiết khi có thể ứng dụng được cho cùng 

loại. Phương pháp thiết lập bởi nhà sản xuất được tối ưu hóa cho các mức nồng độ điển hình cho các loại mẫu cụ thể. Tham 

khảo phần Vận hành nâng cao trang 6. 
 

Để xem hiệu chuẩn hiện thời, nhấn , chọn View Probe Data, sau đó chọn View Current Calibration 
 

Nếu bất kỳ 2 điện cực nào được kết nối, nhấn mũi tên UP hoặc DOWN để thay đổi sang chế độ hiển thị giúp xem được các  

tùy chọn hiệu chỉnh. 
 

Chuẩn bị điện cực để sử dụng (tham khảoChuẩn bị sử dụng trang 2). 
 

Sử dụng cốc chứa mẫu bằng nhựa trong suốt quá trình hiệu chuẩn và đo lường. Vật chứa bằng thủy tinh có thể làm phép đo 
không chính xác. 

 
Lưu ý khi hiệu chuẩn: 

 

• Khuấy dung dịch chuẩn và mẫu với tốc độ chậm và ổn định để tránh tạo ra xoáy. 

• Các bộ dung dịch chuẩn bổ sung kèm với số lượng tối thiểu các điểm hiệu chuẩn có 

thể được lựa chọn trong menu tùy chọn hiệu chuẩn. 

• NhấnSkip để bỏ qua một dung dịch chuẩn trong hiệu chuẩn định kỳ. Màn hình sẽ 

không hiển thị Skip cho tới khi đáp ứng được số lượng dung dịch chuẩn nhỏ nhất. 

• Bắt đầu với nồng độ thấp nhất trong suốt quá trình hiệu chuẩn. Điều này giúp 

giảm nhiễm bẩn do điện cực mang qua để mang lại kết quả tốt nhất. 

• Ghi chú nhiệt độ của dung dịch chuẩn trong suốt quá trình hiệu chuẩn. Giữ nhiệt độ 

giữa các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn trong khoảng ±2 ºC để đạt kết quả tối ưu. 
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• Hiệu chuẩn được ghi nhớ trong điện cực và trong data log.Hiệu chuẩn cũng được gửi 

sang PC, máy in hoặc thẻ nhớ nếu được kết nối. 

• Bọt khí ở dưới mũi cảm biến khi nhúng vào nước có thể gây ra phản hồi chậm hoặc 

lỗi đo đạc.Nếu có bọt khí, lắc nhẹ điện cực cho tới khi bọt khí tan hết. 

• Nếu có lỗi hiệu chuẩn, tham khảo Xử lý sự cố trang 10. 
 

Tiến trình hiệu chuẩn: 
 

 
 

1.  Kết nối điện 

cực vào máy đo. 

Đảm bảo rằng đai 

khóa cáp được kết 

nối chắc chắn với 

máy đo. Khởi động 

máy đo. 

 
 

 
 

6.  Cho vào một 

thanh khuấy từ và 

đặt điện cực vào 

dung dịch chuẩn 

thứ nhất trong bộ. 

Không đặt điện 

cực chạm đáy 

hoặc thành của vật 

chứa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.Nhấn Store để 

chấp nhận hiệu 

chuẩn và quay về 

chế độ đo lường. 

2.  Trong 3 cốc 

hoặc 3 vật chứa 

phù hợp riêng biệt, 

chuẩn bị Dung 

dịch chuẩn Florua 

(dung tích tối thiểu 

là 25mL). 

 

 

 
 
7.  Đặt cốc lên một 

bếp khuấy điện từ 

và khuấy ở tốc độ 

trung bình.Kiểm 

tra xem có bọt khí 

hay không và loại 

bỏ bọt khí nếu 

cần. 

3.  Đổ một gói bột 

điều chỉnh lực ion 

(ISA) Fluoride cho 

vào mỗi 25 mL 

dung dịch chuẩn. 

 

 

 

 

 
 
8.  Nhấn Read. 

Màn hình sẽ làm 

nổi bật giá trị dung 

dịch chuẩn và tiếp 

tục với giá trị dung 

dịch chuẩn tiếp 

theo. Màn hình sẽ 

hiển thị 

“Stabilizing" và một 

thanh tiến trình mô 

tả quá trình ổn 

định ghi nhận kết 

quả. Màn hình hiển 

thị giá trị dung dịch 

chuẩn khi quá trình 

ghi nhận đã ổn 

định. 

4.  Nhấn 

Calibrate. Màn 

hình hiển thị giá trị 

dung dịch chuẩn 

hiện tại được ghi 

nhận trong bộ 

dung dịch chuẩn. 

 
 

 
 
9.  Lặp lại các 

bước 5-8 đối với 
các dung dịch 
chuẩn Fluoride 
khác trong bộ hiệu 
chuẩn. 

5. Rửa sạch điện 

cực với nước khử 

ion.Thấm khô bằng 

một miếng vải 

không xơ. 

 
 
 

 

 
 
10. Nhấn Done để 

xem tổng kết hiệu 

chuẩn. Màn hình 

sẽ không hiển thị 

Done cho tớI khi 

thu thập được số 

lượng tốI thiểu các 

điểm hiệu chuẩn. 
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Đo lường—phương pháp trực tiếp 
 

Trước khi tiến hành đo: 
 

Điện cực phải có tem thời gian tuổi thọ sản phầm chính xác. Thiết lập thời gian trên máy đo chính xác trước khi gắn điện cực. 
 

Nếu cần thiết phải truy nguyên toàn bộ, nhập ID mẫu và ID người điều hành trước khi đo. Tham khảo hướng dẫn sử dụng 

Máy đo HQd để biết thêm thông tin. 
 

Cần hiệu chuẩn thường xuyên để đạt được độ chuẩn xác đo lường tốt nhất (tham khảo Hiệu chuẩn trang 2). 

Chuẩn bị điện cực để sử dụng (tham khảo Chuẩn bị sử dụng trang 2). 

Sử dụng cốc chứa mẫu bằng nhựa trong hiệu chuẩn và đo lường. Vật chứa thủy tinh có thể làm phép đo không chính xác. 

 
Lưu ý khi đo: 

 

• Khuấy dung dịch chuẩn và mẫu với tốc độ chậm và ổn định để tránh tạo ra xoáy. 

• Thời gian ổn định đối với các thay đổi nồng độ nhỏ hơn nhìn chung sẽ lâu hơn và có 

thể giảm thiểu bằng cách khuấy với tốc độ thích hợp và đều. Thử nghiệm để xác định 

tốc độ khuấy thích hợp nếu cần. 

• Cảm biến nhiệt được tích hợp và phần mềm Máy đo HQd không bù đắp cho những 

khác biệt về nhiều độ giữa dung dịch chuẩn hiệu chuẩn và mẫu đo. Sự ổn định đo 

lường không phụ thuộc vào sự ổn định của nhiệt độ. Nhiệt độ chênh lệch của dung 

dịch chuẩn hiệu chuẩn và mẫu nên giữ trong khoảng ±2 °C đốivới từng mẫu để đạt 

được kết quả tốt nhất. 

• Giữ liệu được tự động lưu trữ trong data log khi chọn Press to Read hoặc Interval 

trong chế độ đo lường. Khi chọn Continuous, dữ liệu chỉ được lưu trữ khi chọnStore. 

• Trước khi đo, rửa sạch điện cực với nước khử ion. Thấm khô bằng một miếng vải 

không xơ. 

• Bọt khí ở dưới mũi cảm biến khi nhúng nước có thể gây ra phản hồi chậm hoặc lỗi đo 

đạc.Nếu có bọt khí, lắc nhẹ điện cực cho tới khi bọt khí tan hết. 

• Nếu có lỗi hiệu chuẩn, tham khảo Xử lý sự cố  trang 10. 
 

Tiến trình đo lường: 
 

 
 

1.  Kết nối điện 

cực vào máy đo. 

Đảm bảo rằng đai 

khóa cáp được kết 

nối chắc chắn với 

máy đo. Khởi động 

máy đo. 

2.  Chuẩn bị tối 

thiểu 25 mL mẫu 

thử vào cốc hoặc 

vật chứa thích 

hợp. Đổ một gói 

bột điều chỉnh lực 

ion (ISA) Fluoride 

cho mỗi 25 mL 

dung dịch chuẩn. 

3. Rửa sạch điện 

cực với nước khử 

ion.Thấm khô bằng 

một miếng vải 

không xơ. 

4.  Cho vào một 

thanh khuấy từ và 

đặt điện cực vào 

dung dịch chuẩn 

thứ nhất trong bộ. 

Không đặt điện 

cực chạm đáy 

hoặc thành của 

vật chứa. 

5.  Đặt cốc lên một 

bếp khuấy điện từ 

và khuấy ở tốc độ 

trung bình. Kiểm 

tra xem có bọt khí 

hay không và loại 

bỏ bọt khí nếu 

cần. 
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6.  Nhấn Read. 

Màn hình sẽ hiển 

thị "Stabilizing" và 

một thanh tiến 

trình mô tả quá 

trình ổn định của 

điện cực trong 

mẫu. Màn hình 

hiển thị biểu tượng 

khóa trong khi ổn 

đinh quá trình ghi 

nhận. 

7.  Lặp lại các bước 

2- 6 đối với các phếp 
đo bổ sung. 

8.  Khi các phép đo 

được hoàn tất, lưu 

trữ điện cực (tham 

khảoLưu trữ 

trang 10). 

 
 

Đo lường nồng độ mức thấp 
 

Sử dụng các kỹ thuật sau để đo lường ở nồng độ thấp(<1 mg/L F–). 
 

• Sử dụng cốc chứa bằng nhựa trong khi hiệu chuẩn và đo lường. Vật chứa bằng 

thủy tinh có thể gây ra kết quả đo không chính xác. 

• Làm sạch điện cực thường xuyên theo quy định trong phần Bảo trì trang 9. 

• Ngâm điện cực trong dung dịch chuẩn có nồng độ thấp nhất đến 1 giờ trước khi tiến 

hành hiệu chuẩn và đo đạc. 

• Thiết lập các tiêu chuẩn ổn định cho một giá trị thấp (tham khảoThay đổi tùy 

chọn đo lường trang 7). 

• Khuấy dung dịch chuẩn và mẫu với tốc độ chậm và ổn định để tránh tạo ra xoáy. 

• Sử dụng dung dịch chất điều chỉnh lực ion pha loãng (ISA) cho hiệu chuẩn và đo lường: 
 

1.  Hòa tan một gói chất điều chỉnh lực ion dạng bột trong 50 mL nước khử ion.  

2.  Thêm 5 mL dung dịch này vào mỗi 25 mL dung dịch chuẩn hoặc mẫu được sử dụng. 
 

Lưu ý: Chất điều chỉnh lực ion hóa chỉ có thể bỏ qua khi có đủ tất cả các điều kiện sau đây: 
 

• Mẫu không chứa chất gây nhiễu. 

• Độ pH của mẫu nằm trong thang đo ở phần thông số kỹ thuật. 

• Các thiếu sót của ISA được chấp thuận bởi cơ quan báo cáo quản lý (nếu đo lường được 
sử dụng cho báo cáo quản lý). 

 

Các chất gây 
nhiễu 

 

 
 

Các thành phần cảm biến phản ứng với fluoride cũng như các ion khác.Thông thường, điện 

cực phản ứng với một ion khác làm tăng khả năng, và gây ra lỗi dương tính. Phản ứng với 

các ion khác có thể giúp xác định được nửa số lượng thông qua phương trình Nikolsky, 

phương trình Nernst mở rộng: 

E = Eº + (RT/(zF))ln[aNa+ KNax × ax] 

Trong đó 
 

• ax—hoạt tính của ion gây nhiễu 

• KNax—hệ số chọn lọc đối với ion can thiệp có liên quan đến fluoride 
 

Cation và hầu hết các anion không gây nhiễu với điện cựcISEF121phản ứng với ion fluoride. 

Anion thường liên kết với fluoride (Chloride (Cl-), Bromide (Br-), Sulfate (SO4
2-), 

Bicarbonate(HCO3
-),Phosphate(PO4

3-)và acetate) không gây nhiễu với hoạt động của điện 

cực. 
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Các ion hydroxyl (OH-) gây nhiễu với điện cực phản hồi trên pH 8. Một số ion, ví dụ như 

Carbonate (CO3
2-) hoặc Phosphate (PO4

3-), làm cho mẫu tăng tính cơ bản, từ đó làm tăng 

Hydroxyl(OH-) gây nhiễu,nhưng không gây nhiễu trực tiếp với sự vận hành của điện cực. 

Các ion Hydroxide (OH-) gây nhiễu với điện cực phản ứng vớifluoride khi mức độ của 

hydroxide lớn hơn 10% mức độ fluoride có trong dung dịch. Ở độ pH 8 hoặc thấp hơn, 

không có ion hydroxide nào để tạo ra nhiễu. Lỗi tăng lên khi độ pH tăng và mức fluoride 

giảm. 

Nếu Fluoride ISA được thêm vào dung dịch chuẩn và mẫu,độ pH được đệm 5.0 và 5.5, 

giúp ngăn ngừa ion hydroxide. 

Hệ số chọn lọc là sự gia tăng rõ ràng xấp xỉ trong nồng độ được đo được tạo ra bởi một 

đơn vị ion gây nhiễu (ví dụ,1đơn vị OH- tăng nồng độ fluoride lên 0.1). Hệ số chọn lọc xấp 

xỉ đối với một số ion với IntelliCAL
®
Fluoride ISE được trình bày trong Bảng 1. 

 

Bảng 1  Chất gây nhiễu 
 

Chất gây nhiễu Hệ số chọn lọc 

Hydroxyl (OH-) 0.1 (dưới pH 8) 

 

Thực hiện kiểm tra dung dịch chuẩn 
 

Việc thực hiện kiểm tra dung dịch chuẩn có chức năng kiểm định hiệu suất thiết bị giữa 

các quá trình đo lường mẫu. Sử dụng chức năng thực hiện kiểm tra dung dịch chuẩn đối 

với các đo lường định kỳ hoặc do người dùng định sẵn thời gian của một dung dịch 

chuẩn có thể theo dõi. Thiết lập tiêu chuẩn đối với kiểm tra dung dịch chuẩn từ menu cài 

đặt của ISEF121. 

Lưu ý: Phải tắt kiểm soát truy cập hoặc nhập mật khẩu hợp lệ trước khi thay đổi bất kỳ tùy chọn 
phương pháp kiểm tra dung dịch chuẩn nào. 

 

1.  Nhấn . Hiển thị menu Full Access Options 

2.  Chọn Run Check  Standard. 
Lưu ý: Lựa chọn đúng điện cực nếu đang kết nối 2 điện cực với máy đo. 

3.  Chuẩn bị dung dịch chuẩn được hiển thị trên màn hình. Đổ một gói chất bột cho vào 
mỗi 25mL dung dịch chuẩn. 

4.  Đặt điện cực vào dung dịch chuẩn và nhấn Read. Màn hình sẽhiển thị "Stabilizing" một 

thanh tiến trình mô tả quá trình ổn định ghi nhận.Màn hình hiển thịgiá trị kiểm tra dung 

dịch chuẩn và Check Standard Passed hoặc Check Standard Failed. 

5.  Nếu màn hình hiển thị Check Standard Passed, phép đo kiểm tra dung dịch chuẩn 

nằm trong giới hạn cho phép được thiết lập bởi người dùng. Chọn Done để tiếp tục 

với các phép đo mẫu. 

6.  Nếu màn hình hiển thị Check Standard Failed, phép đo nằm ngoài giới hạn cho phép 

được thiết lập bởi người dùng và cần hiệu chuẩn lại. Nếu tiêu chuẩn chấp nhận được 

thiết lập về Cal Expires on Failure: Yes, màn hình hiển thị biểu tượng hiệu chuẩn và 

một dấu chấm hỏi cho tới khi điện cực được hiệu chuẩn lại. Để chỉnh sửa hiệu chuẩn 

điện cực và chỉ thị trạng thái, hãy hiệu chuẩn điện cực (tham khảo Hiệu chuẩn trang 

2). 
 

Vận hành nâng cao 
 

Có thể thay đổi thiết lập cụ thể tham số thông qua menu Full Access Options.Chi tiết về 

định hướng menu, các tùy chọn có sẵn và cách thay đổi được hiển thị trên màn hình, các 

bảng và tiến trình trong suốt mục này. 
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Bảng 2  đưa ra các thiết lập có thể được thay đổi. 
 

Bảng 2  Các thiết lập cụ thể thông số 
 

Thiết lập Tùy chọn 

Tùy chọn đo lường 
 

• Đơn vị 

• Các con số quan trọng 

• Tự động ổn định 

• Tiêu chuẩn ổn định 

• Giới hạn thang đo trên và dưới 

Tùy chọn hiệu chuẩn 
 

• Bộ dung dịch chuẩn 

• Đơn vị hiệu chuẩn 

• Số điểm hiệu chuẩn tối thiểu 

• Giới hạn đường xiên 

• Nhắc nhở hiệu chuẩn 

Tùy chọn kiểm tra dung dịch chuẩn 
 

• Dung dịch chuẩn 

• Nhắc nhở kiểm tra dung dịch chuẩn 

• Tiêu chuẩn chấp nhận 

 

Thay đổi tùy chọn đo lường 
 

Các phương pháp là một nhóm các thiết lập do nhà sản xuất hoặc người sử dụng quy 

địnhliên quan đến những ứng dụng cụ thể. Nếu máy đo được đưa về phương pháp nhà 

sản xuất thiết lập và chọn tùy chọn Modify Current Settings, hiển thị nhắc nhở đổi tên 

mới sau khi các thay đổi được đưa vào.Thiết lập được lưu lại với tên này để phân biệt với 

các phương pháp được nhà sản xuất tạo ra không thể bị chỉnh sửa. Một phương pháp 

được lưu có thể được sử dụng thay thế cho nhiều điều chỉnh với các thiết lập cá 

nhân.Các thay đổi được tạo ra bởi phương pháp người dùng quy định được tự động lưu 

lại với tên sẵn có.Nhiều phương pháp được lưu lại cho cùng điện cực trên mỗi máy đo. 
 

Thiết lập Tùy chọn Thang đo khuyên dùng 

Phương pháp hiện tại Nước tinh khiết 0.1 đến 1.0 mg/L F– 

Nước uống 0.5 đến 2.0 mg/L F– 

Mặc định >2.0 mg/L F– 

 

 

1.  Đảm bảo điện cực được kết nối với máy đo. 

2.  Nhấn và chọn ISEF121 Settings. 

3.  Chọn Modify Current Settings. 

4.  Chọn Measurement Options và cập nhật các thiết lập: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Đơn vị Thiết lập đơn vị hay sử dụng chođo lường ISE—mg/L(mặc 

định),µg/L,g/L,g/kg, mol/L, mmol/L, mol/kg, %, ppm hoặc ppb. 

Lưu ý: Đơn vị mV được hiển thị khi chọn hiển thị chi tiết. 
 

Chữ số 

Quan trọng 
 

Ổn định 

Tự động 

 

Thiết lập chữ số quan trọng được hiển thị—2, 3 (mặc định) hoặc 4. 
 

 
Thiết lập ổn định tự động—bật (mặc định) hoặc tắt. Tỉ lệ trượt độ ổn 

định mặc định là 1.0 mV/min. 
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Tùy chọn Mô tả 

 

Tiêu chuẩn ổn địnhKhi tắt chế độ tự động ổn định, thiết lập tiêu chuẩn ổn định—

0.1đến9.9mV/min. 
 

• Tiêu chuẩn ổn định thấp hơn sẽ cần thời gian ổn định lâu hơn, 

nhưng kết quả đo đạc chính xác hơn. 

• Tiêu chuẩn ổn định cao hơn giúp thời gian ổn định ngắn hơn, nhưng 

kết quả đo đạc ít chính xác hơn. 

• Tiêu chuẩn ổn định đối với phương pháp mặc định nhà sản xuất: 

Nước tinh khiết (0.2 mV/min), Nước uống (0.4 mV/min); Mặc định 

(1.0 mV/min). 
 

Giới hạn đo lường Thiết lập giới hạn đo lường—Giới hạn dưới(mặc định:0.01mg/L)hoặc giới 
hạn trên (mặc định: 19,000 mg/L). 

Giới hạn đo lường có thể được thiếp lập để phù hợp với giá trị mẫu chấp 

nhận được. Khi kết quả đo lường nằm ngoài thiết lập giới hạn trên hoặc 

dưới thiết lập giới hạn dưới, máy đohiển thị thông báo "Out of limits". 

Thông báo này cảnh báo về vấn đề có thể xảy ra với điều kiện tiến trình. 
 

5.  Nếu được nhắc, nhập tên cho các thiết lập phương pháp mới.Thay đổi bổ sung cho 

các thiết lậpcủa phương pháp đã cósẽ được tự động lưu lại dưới cùng tên phương 

pháp. 

6.  Nhấn EXIT cho tới khi máy đo trở về chế độ đo lường. 

 
Thay đổi tùy chọn hiệu chuẩn 

 
1.  Đảm bảo điện cực được kết nối vớimáy đo. 

2.  Nhấn  và chọn ISEF121 Settings. 

3.  Chọn Modify Current Settings. 

4.  Chọn Calibration Options cập nhật thiết lập: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Std Set Thiết lập nhiệt độ bù đắp bộ dung dịch chuẩn được sử dụng chohiệu chuẩn 

— 
 

• 0.5, 1 hoặc 2 mg/L 

• 1 hoặc 10 mg/L 

• 0.1, 1 hoặc 10 mg/L 

• 1, 10 hoặc 100 mg/L 
 

Giá trị bộ dung dich chuẩn được hiển thị trên màn hình Calibration Options. 

Bộ dung dịch chuẩn tùy chỉnh đặc trưng ở 25 °C (77 °F). Giá trị dung dịch chuẩn 

tùy chỉnh không được bù nhiệt. Chọn theo chất đệm tùy chỉnh để tạo thành 

dung dịch chuẩn tùy chỉnh. Có thể tạo ra đến 5 giá trị dung dịch chuẩn. 
Lưu ý: Chỉ có điểm hiệu chuẩn tối thiểu phải được đo cho Done để được hiển 
thị trên màn hìnhhiệu chuẩn. 

 

Dạng hóa học    Thiết lập dạng hóa học. 
 

Đơn vị 

Hiệu chuẩn 

 

Thiết lập đơn vị thường dùng cho Hiệu chuẩn ISE—mg/L(mặc định),µg/L(chỉ 

có sẵn với bộ hiệu chuẩn tùy chọn), g/L, g/kg, mol/L, mmol/L, mol/kg, %, 

ppm hoặc ppb. 
 

Giá trị Std Set    Khi Std Set được thiết lập về Tùy chỉnh, thiết lâp giá trị bộ dung dịch chuẩn. 

Có thể tạo ra đến 5 giá trị dung dịch chuẩn. Mỗi giá trị dung dịch chuẩn có 

thể bao gồm giá trị bộ dung dịch chuẩn, Custom hoặc No Standard. 
 

Điểm hiệu chuản 

tối thiểu 

 

Thiết lập số điểm hiệu chuẩntối thiểu cần thiết trước khi có thể hoàn tất hiệu 

chuẩn—2 hoặc 3. 
 

Giới hạn đường xiên Thiết lập giới hạn độ dốc—1 đến 30% (tiêu chuẩn độ dốc được chấp nhận, 

mặc định = 15%). 

Đối với phương pháp mặc định nhà sản xuất,có nhiều giới hạn: nước tinh 
khiết(giới hạn = 25%); nước uống (giới hạn = 15%); Mặc định (giới hạn = 15%). 
Độ dốc phải nằm trong giới hạn thiết lập để hiệu chuẩn thành công. 
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5.  Chọn Calibration Reminder cập nhật thiết lập: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Lặp lại  

nhắc nhở 

 

Máy đo sẽ phát âm báo khi hiệu chuẩn đến hạn và lặp lại theo khoảng thời 

gian đã chọn—Tắt (mặc định), 2 h, 4 h, 8 h, 2 d, 5 d hoặc 7 d. 
 

Báo giờ Hiệu chuẩn báo đến hạn sau thời gian đã chọn—Lập tức, Nhắc nhở + 30 min 

(mặc định), Nhắc nhở + 1 h, Nhắc nhở + 2 h hoặc Continue Reading. 

Lưu ý: Máy đo đã hết hạn không thể được sử dụng để đọc các mẫu sau khi 
hiệu chuẩn, trừ khi chọn Continue Reading. 

 

6.  Nếu được nhắc, nhập tên cho các thiết lập phương pháp mới.Thay đổi bổ sung cho 

các thiết lập của phương pháp đã có sẽ được tự động lưu lại dưới cùng tên phương 

pháp. 

7.  Nhấn EXIT cho tới khi máy đo trở về chế độ đo lường. 

 
Thay đổi tùy chọn kiểm tra dung dịch chuẩn 

 

 
1.  Đảm bảo điện cực được kết nối vớimáy đo. 

2.  Nhấn  và chọn  ISEF121 Settings. 

3.  Chọn Modify Current Settings. 

4.  Chọn Check Standards Options và cập nhật các thiết lập: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Dung dịch chuẩn Thiết lập kiểm tra dung dịch chuẩn—0.5, 1.0 (mặc định), 2.0, 10.0 mg/L hoặc 

Tùy chỉnh. 

Giá trị dung dịch chuẩn được hiển thị trên màn hình Check Standards Options. 
 

Đơn vị  

dung dịch chuẩn 
 
 

Giá trị 

Dung dịch chuẩn 

 

Khi dung dịch chuẩn được thiết lập về Tùy chỉnh, thiết lập đơn vị thường dùng cho 
kiểm tra dung dịch chuẩn ISE 

—mg/L (mặc định), µg/L, g/L, g/kg, mol/L, mmol/L, mol/kg, %, ppm hoặc ppb. 
 

Khi dung dịch chuẩn được thiết lập về Tùy chỉnh,nhập giá trị dung dịch 

chuẩn bằng cách nhấn phím mũi tên lên/xuống. 
 

5.  Chọn Check Standard Reminder cập nhật thiết lập: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Nhắc nhở thiết lập nhắc nhở kiểm tra dung dịch chuẩn—Bật hoặc tắt (mặc định). 

Máy đotự động hiển thị màn hình kiểm tra dung dịch chuẩn nếu Reminder được bật. 
 

Allow Defer Cho phép hoãn nhắc nhở kiểm tra dung dịch chuẩn—Yes hoặc No. 

Đo lường kiểm tra dung dịch chuẩn được hoãn nếuthiết lập Allow Defer là Yes. 
 

6.  Chọn Acceptance Criteria cập nhật thiết lập: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảo trì 
 
Làm sạch điện 
cực 

 
 
 

 
Tùy chọn Mô tả 

 

Giới hạn chấp nhận Thiết lập giới hạn dung sai cho kiểm tra dung dịch chuẩn—1% đến 20%. 
 

Cal Expires on Failure Yêu cầu hiệu chuẩn lại nếu kiểm tra dung dịch chuẩn thất bại—Yes or No. 

Hiệu chuẩn báo đến hạn nếu kiểm tra thất bạivà Cal Expires được 

thiết lập về Yes. 
 

7.  Nếu được nhắc, nhập tên cho các thiết lập phương pháp mới.Thay đổi bổ sung cho 

các thiết lập của phương pháp đã có sẽ được tự động lưu lại dưới cùng tên phương 

pháp. 

8.  Nhấn EXIT cho tới khi máy đo trở về chế độ đo lường. 
 
 
 
 
 
 
Làm sạch điện cựckhi: 

. 
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 Kết quả sai lệch/không chính xáclà kết quả của quá trình nhiễm trên thành phần cảm 

biếnhoặc điều kiện lưu trữ không đúng cách. 

• Thời gian phản hồi chậm là kết quả của quá trình nhiễm bản trên thành phần cảm biến 

• Độ dốc nằm ngoài ngưỡi cho phép là kết quả của quá trình nhiễm bẩn trên thành 

phần cảm biến. Đối với sự xâm nhập chung, thực hiện các bước sau. 

1.  Rửa sạch điện cực với nước khử ion. Thấm khô bằng một miếng vải không xơ. 

2.  Nếu điện cực bị các chất thô xâm nhập, sử dụng một lượng nhỏ kem đánh răng có 

chứa fluoride dạng đơn giản (không có chất làm trắng răng hoặc chất mài mòn) và 

chà xát theo hình tròn vào tinh thể. Tiếp tục chà cho tới khi lớp kem đánh răngsạch 

hẳn. Sau khi chà xong, rửa bằng nước khử ion để làm sạch điện cực. 

3.  Ngâm khoảng 30 phút trong dung dịch chuẩn Fluoride 1 mg/L. 
 

Lưu trữ  
 
Điện cực có thể được lưu trữ khô. Để bảo vệ thành phần cảm biến, rửa bằng nước khử 

ion và thấm khô bằng một miếng vải không xơ. Cài nắp bảo vệ cảm biến. 
 
Lưu ý: Điện cực phải được làm quen điều kiện thí nghiệm sau thời gian dài lưu trữ. Tham khảo 
Chuẩn bị sử dụng trang 2. 

 

Xử lý sự cố 
 

Thông báo hoặc triệu chứng Nguyên nhân có thể gây ra Xử lý 

 
 

 
Điện cực không được hỗ trợ 

Chưa cập nhật phần mềm Cập nhật phần mềm HQd phiên bản mới nhất tại http:// 

www.hach.com/softwaredownloads. 

Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy đo HQd Series để biết 

cách sử dụng cụ thể đối với từng model máy. 

Máy đo HQd không hỗ trợ điện cực 
IntelliCAL

®
 

Liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật. 

 

 
 
 
 
 
Kết nối điện cực hoặc điện 

cực yêu cầu sửa chữa 

Điện cực chưa được kết nối đúng 
cách 

Ngắt kết nối, sau đó kết nối lại điện cực. Đóng chặt đai 

khóa. 

Chưa cập nhật phần mềm Cập nhật phần mềm HQd phiên bản mới nhất tại http:// 

www.hach.com/softwaredownloads. Tham khảo hướng dẫn 

sử dụng máy đo HQd  

Lượng lớn các phương pháp lưu 

trữ trên điện cực. 

Tiếp tục kết nối điện cực. Không được ngắt kết nối. 

Điện cực bị hư hỏng Đảm bảo kết nối với một điện cực khác hoặc máy đo để 

xác nhận cô lập vấn đề cho một điện cực. Liên hệ đại 

diện hỗ trợ kỹ thuật. 

mV ghi nhận được đều như 

nhau đối với các dung dịch 

Vấn đề về điện Liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật. 

 

 
 
 
Thời gian phản hồi chậm 

Thành phần cảm biến bị bẩn Làm sạch điện cực (tham khảoLàm sạch điện cực trang 9). 

Nhiệt độ mẫu thấp hoặc nhiệt 

độ chênh lệch giữa các mẫu 

thấp 

Kiểm tra nhiệt độ mẫu. Nhiệt độ càng thấp hoặc độ chênh 

lệch nhiệt độ càng ít, thì thường thời gian phản hồi càng dài. 

Bọt khí bị kẹt dưới đầu điện cực Lắc nhẹ điện cực cho tới khi bọt khí thoát ra khỏi đầu 

điện cực. 

http://www.hach.com/softwaredownloads
http://www.hach.com/softwaredownloads
http://www.hach.com/softwaredownloads
http://www.hach.com/softwaredownloads
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Đường xiên nằm ngoài thang 
đo (tham khảo Kiểm tra phản 
hồi của điện cực trang 12) 

Độ pH không chuẩn xác Đảm bảo độ pH giữa 5.0 và 5.5 sau mỗi lần bổ sung ISA. 

Không sử dụng chất điều chỉnh 

lực ion (ISA) 

Thêm ISA vào mỗi mẫu và dung dịch chuẩn (một gói chất dạng 

bột cho mỗi 25 mL dung dịch). 

Không làm quen đủ với điều kiện thí 
nghiệm 

Xác lập điều kiện ít nhất 30 phúttrongdung dịch chuẩn0.1 

mg/L với ISA. 

Điện cực bị hư hỏng Liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật. 

Dung dịch chuẩn không đúng Hiệu chuẩn sử dụng dung dịch chuẩn đã được chuẩn bị mới 

Thành phận điện cực bị bẩn Làm sạch điện cực hiệu chuẩn lại. 

Bọt khí bị kẹt dưới đầu điện cực Lắc nhẹ điện cực cho tới khi bọt khí được gạt ra khỏi đầu 

điện cực. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả ghi nhận sai 
lệch/không chuẩn xác 

Thành phận điện cực bị bẩn Làm sạch điện cực (tham khảo Làm sạch điện cực trang 9). 

Tham chiếu bị nghẽn Rửa kỹ cầu muối tham chiếu bằng nước khử ion và lắc điện cực 

hướng xuống để loại bỏ bọt khí. Sẽ không còn thấy bọt khí nữa. 

Điều kiện lưu trữ không đúng cách Làm sạch hoặc định điều kiện cho điện và thử hiệu chuẩn khác. 

Định điều kiện lại cho điện cực và cầu muối tham chiếu,để điện 

cực ngâm trong dung dịch điều kiện (chứa ISA) trong ít nhất 30 

phút trước khi sử dụng. 

Tiêu chuẩn ổn định không được 

tối ưu hóa cho ứng dụng 

Điều chỉnh tiêu chuẩn ổn định trong menu các tùy chọn đo 

lường. 

Máy khuấy từ có thể tạo ra lượng 

nhiệt đủ để thay đổi nhiệt độ 

dung dịch. 

Đặt một mảnh vật liệu cách điện giữa máy khuấy và cốc. 

Điện cực bị hư hỏng Liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật. 

Lực điện từ (EMF)ví dụ như tế bào 

điện quang, thiết bị nhiệt điện, máy 

phát điện, điện trở và máy biến áp. 

Không sử dụng trong khu vực có EMF. 

Bọt khí bị kẹt dưới đầu điện cực Lắc nhẹ điện cực cho tới khi bọt khí được gạt ra khỏi đầu 

điện cực. 

Vượt mức thang đo Giá trị đo lường ra ngoài mức 

thang đo 

Đảm bảo rằng mẫu nằm trong thang đo của điện cực. 

 
 
 
 
Vượt mức giới hạn 

Kiểm tra giá trị dung dịch chuẩncó 

nằm ngoài giới hạn được thiết lập 

trong phương pháp hiện tại 

Đảm bảo rằngdung dịch chuẩn nằm trong mức giới hạn 

của phương pháp hiện tại. 

Thực hiện một phương pháp khác mở rộng giới hạn chấp nhận. 

Giá trị đo lường nằm ngoài giới 

hạn đo lường được thiết lập 

trong phương pháp hiện tại. 

Đảm bảo rằngmẫu nằm trong mức giới hạn của phương pháp 

hiện tại. 

Thực hiện một phương pháp mới với thang đo mở rộng. 

 
 
 
 

 
Nhiệt độ quá mức thang đo 

Giá trị nhiệt độ hiệu chuẩnvượt 

ra bên ngoài thang đo 

Đảm bảo rằng nhiệt độ mẫu nằm trong thang đo của điện cực.. 

Đảm bảo rằng cảm biến nhiệt oạt động tốt. 

Nhiệt độ đo được nằm ngoài thang 

đo điện cực. 

Đảm bảo rằngnhiệt độ dung dịch chuẩn nằm trong thang đo 

của điện cực. 

Đảm bảo rằng cảm biến nhiệt hoạt động tốt. 

Giá trị nhiệt độ kiểm tra dung dịch 

chuẩn nằm ngoài thang đo 

Đảm bảo rằng nhiệt độ kiểm tra dung dịch chuẩn nằm trong 

thang đo của điện cực. 
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Dưới giới hạn phát hiện 

Đo lường không thể định lượng 

được vớihiệu chuẩnđược lưu hiện 

thời (dựa trêngiới hạn phát hiện 

thực nghiệm do IUPAC-quy định). 

Thực hiện một hiệu chuẩn mới. Kiểm tra nồng độ mẫu 

được đặt giữa hai giá trị dung dịch chuẩn (nếu nằm trong 

thang đo tuyến tính). 

Thực hiện lại hiệu chuẩnvà đo lường phương pháp mặc 

định đối với nước uống hoặc nước tinh khiết để tối ưu 

hóa các thiết lập của máy đo đối với tiêu chuẩn độ dốc 

chấp nhận được và ổn định ở mức độ thấp. 

Thực hiện lại hiệu chuẩn và đo đạc mẫu với đầu điện cực 

sử dụng cho đo lường mẫu mức độ thấp. 

Giá trị đo lường ngoài mức 

thang đo. 

Đảm bảo rằng mẫu nằm trong thang đo của điện cực 

 

Kiểm tra sự phản hồi của điện cực 

Để đảm bảo điện cực có phản hồi, đo khả năng điện cực(theo đơn vịmV) của 2 dung dịch chuẩn 

Fluoride có nồng độ cao hơn và thấp hơn nồng độ dự kiến của mẫu. Ví dụ, sử dụng Dung dịch 

chuẩn Fluoride 1 và 10 mg/L. Hai dung dịch cần có kết quả (khác biệt trong kết quả ghi nhận mV) 

cách nhau 59mV ở 25ºC (chấp nhận được trong giới hạn độ dốc của phương pháp). Cả hai dung 

dịch nên có nồng độ lớn hơn 1 mg/L Fluoride. 
 

Kiểm tra độ chuẩn xác kết quả ghi nhận mẫu 

Để đảm bảo đo lường mẫu chuẩn xác, nên bổ sung spike là dung dịch chuẩn Fluoride bằng ống 

pipet có chia thể tích.Tham khảoBảng 3 và các công thức để tính phần trăm hồi phục. 

Phần trăm hồi phục thông thường là 100% ±5% là dấu hiệu tốt cho biết thiết bị, kỹ thuật và 

mẫu thử không ảnh hưởng tới sai số phép đo. 
 

Bảng 3  Tham chiếu spike 
 

Nồng độ mẫu đo được Dung tích dung dịch chuẩn bổ sung Nồng độ dung dịch chuẩn 

1 đến 2 mg/L 0.5 mL 100 mg/L 

3 đến 6 mg/L 1.0 mL 100 mg/L 

7 đến 15 mg/L 0.3 mL 1000 mg/L 

15 đến 30 mg/L 0.5 mL 1000 mg/L 

30 đến 60 mg/L 1.0 mL 1000 mg/L 

 

Phần trăm hồi phục 

Sử dụng công thức sau để tích phần trăm hồi phục khi dung tích mẫu là 25 mL: 

E = (C x V1) / V2 

R = (A / (E + S)) x 100 
 

• S = mg/L Fluoride có trong mẫu (trước khi spike) 

• C = nồng độ dung dịch chuẩn được sử dụng để spike (mg/L) 

• V1= thể tích spike (mL) 

• V2= thể tích spike (mL) + 25 mL thể tích mẫu 

• E = nồng độ spike dự kiến (mg/L) 

• R = phần trăm hồi phục 

• A = kết quả ghi nhận thực tế trênmáy đo sau khi spike (mg/L Fluoride)
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www.hach.com 
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info@hach-lange.de 

www.hach-lange.de 
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