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Bút đo TDS (Total Dissolved Solids) là thiết bị đo nồng độ tổng chất rắn 

hòa tan trong nước, dung dịch. 

Nguyên lý hoạt động dựa trên tính dẫn điện của nước để phản ánh gián 

tiếp giá trị TDS.

Đơn vị đo PPM – Part Per Million ( 1 phần 1 triệu ) tương đương mg/l.



Phím HOLD:

Giữ lại chỉ số khi

đo nước

Phím TEMP:

Đo nhiệt độ nước

Phím ON/OFF:

Bật, tắt bút

Chức năng các phím trên bút



01 02

Lưu ý: Không để ngập bút quá sâu, 

chỉ để 1 nửa phần đầu có gạch sọc.

03

Bấm phím HOLD nếu muốn giữ chỉ

số đo khi nhấc bút ra khỏi cốc nước



• Dùng bút TDS để so sánh 3 mẫu nước: Nước sinh hoat, nước sau màng RO và nước lấy tại vòi

máy lọc nước để khách hàng thấy được sự khác biệt

• Bút TDS không thể hiện được chất lượng nước như thế nào, có độc hay không, không phát hiện

những thành tố gây ô nhiễm, dầu động cơ, xăng, thuốc trừ sâu ( do chúng không dẫn điện )...

• Kiểm tra hiệu quả màng RO tốt nhất khi đo ngay trên dòng nước đang chảy sau khi lọc qua màng.

• Không nên dùng bút TDS để so sánh nước đầu nguồn và nước qua bộ lọc tổng.  





Bút điện phân là thiết bị dùng để đo nồng độ các loại chất rắn 

hòa tan được trong nước.

Khái quát trong nguồn nước có thể có những thành phần gì

hàm lượng ít hay nhiều phụ thuộc vào màu sắc và lượng chất

kết tủa có trong nước.



Bước 1: Nhúng 2 cặp điện cực vào 2 

cốc nước cần so sánh

Bước 2: Cắm điện và bật công tắc Bước 3: Đợi khoảng 30s, sau đó

tắt thiết bị và đánh giá



Đổi màu vàng là nguồn nước có

nhiều Sắt

Đổi màu trắng đục là nguồn nước

có nhiều Canxi

Đổi màu đen là nguồn nước có

nhiều Mangan,…. 

Đổi màu xanh lơ là nguồn nước có

nhiều Đồng

Không đổi màu, không có kết tủa là

nguồn nước tinh khiết

Đổi màu xám là nguồn nước có

nhiều Chì









Bước 1 Bước 2 Bước 3



Bước 4 Bước 5



Sau khi nước đã chuyển màu xanh, ta nhìn trên thang đo của xilanh và tính theo công thức sau:

Ví dụ: Trên thang đo xilanh ta thấy 0,4 ml

=> Độ cứng mẫu nước = x0,4 300 = 120

Tức là: trong 1 L nước có chứa 120 mg Canxi Cacbonat ( CaCo3 )





Sử dụng bộ Kit test của Trung tâm Phân tích – Viện Địa Chất

Viện Hàn Lâm KH & CN Việt Nam để kiểm tra.





Đợi khoảng 1 phút để mẫu nước đổi màu, sau đó đối chiếu với bảng màu để đưa ra nhận định

Đơn vị tính: mg/l
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