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Tổng quan về 
Nước uống



Tóm tắt từ chiến dịch phát triển bắt đầu từ năm 2000 theo bài viết dưới đây1):

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng tình hình cung cấp nước sạch vẫn chưa được giải quyết.

Trích dẫn 1): Vấn đề tồn động

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ phi thường, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Bộ Môi trường và Y tế 
tuyên bố rằng "9.000 người chết hàng năm do điều kiện vệ sinh và chất lượng nước kém, và khoảng 
200.000 người bị ung thư liên quan đến ô nhiễm nước." Hơn nữa, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những 
trở ngại trong việc cung cấp nước sạch cho 100% dân số. Ngập lụt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước 
trong mùa khô và các chất gây ô nhiễm trong nguồn cung cấp nước đã góp phần làm suy giảm nguồn 
cung cấp nước sạch.

Ngân hàng Thế giới cho rằng tác động của ô nhiễm nguồn nước đối với sức khỏe con người là mối đe dọa 
lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Nó lập luận thêm rằng nếu những thách thức này không được đáp 
ứng vào năm 2035, Việt Nam có thể giảm 6% GDP hàng năm.

Nguồn:

1) https://www.borgenmagazine.com/water-security-in-vietnam/
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Công bố ngày 19 tháng 5 năm 2021 từ Tạp chí Borgen

An toàn nguồn nước ở Việt Nam vẫn là ưu tiên của Chính phủ



Quy trình sản xuất 
Nước uống
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▪ WHO, USEPA, EU và / hoặc các quy định về nước uống

▪ 4 điểm cần phân tích:

1) Nước thô trước khi xử lý

2) Sau khi keo tụ và lọc

3) Sau khi khử trùng

4) Kiểm tra chất lượng nước máy/ nước thủy cục

Quy trình sản xuất nước uống

Đầu raTrong quá trình sản xuất

Source

Đầu vào

Mixer

Clarifier

Filters
Sterilisation

Flocculator Drinking water

1

4

3

2



Các tiêu chuẩn về 
Nước uống ở Việt Nam



Phụ lục I

CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƢỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC 

PHẨM

Appendix I

CHEMICAL INDICATORS OF FOOD SAFETY-RELATED NATURAL MINERAL WATER
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Quy chuẩn Nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT
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Quy chuẩn Nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT
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Quy chuẩn Nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT



Phụ lục II

CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM

Appendix II

CHEMICAL INDICATORS OF FOOD SAFETY-RELATED BOTTLE WATER
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Quy chuẩn Nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT



Thiết bị phân tích
Quang Phổ
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Instruments                    Test Kits                            Accessories

Standards
Connectivity

Prove

Move

Danh mục là một giải pháp hệ thống bao gồm…

Tổng quan vê dòng sản phẩm quang phổ Spectroquant®

Chất Chuẩn

Thiết bị Phụ kiện

Kết nối



Các thiết bị đo lường khác nhau

Đối với phép đo định lượng - Máy đo quang cho độ chính xác cao nhất
trong dòng sản phẩm phân tích nhanh
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Prove 100, 

300 and 600

NOVA 60A

Máy quang phổ Prove  và NOVA 

▪ Khoảng đo rộng

▪ Tự động nhận diện phương pháp

▪ Mã barcode Live-ID  8-bit 

▪ Tự động nhận diện kích thước cuvet

▪ Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Phân tích

▪ Tài liệu kết quả qua PC hoặc máy in

▪ Nồng độ ultralow có thể được đo bằng cell 100 mm với 

Prove 600

▪ Nói chung: Thiết bi Prove với mã vạch Live-ID, các tính 

năng khác và kết nối là nhu cầu tất yếu trong tương 

lai.



Để đo định lượng - Máy đo màu để đo tại hiện trường
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Move 100

Move DC

▪ Chlorine, Ozone, Chlorine dioxide, Cyanuric acid, 

pH

▪ Dễ dàng, mạnh mẽ, nhanh chóng

▪ Các lĩnh vực ứng dụng: nước uống, nước đóng 

chai, kiểm soát sản xuất, bể bơi, kiểm soát khử 

trùng, giám sát vệ sinh

Move 100

▪ Hơn 100 phương pháp được lập trình sẵn, tương 

thích với bộ test kit Spectroquant®

▪ Giải pháp toàn diện, cầm tay và linh hoạt

▪ Cả hai đều có thể hoạt động trong điều kiện thời 

tiết ẩm ướt, bụi bẩn và thay đổi

Move DC 

Các thiết bị đo lường khác nhau
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Đơn giản hóa việc phân tích nước với một loại máy đo 
quang phổ và bộ test kit mới

Cat. No.: Spectroquant®

Spectrophotometers

1.73016.0001 Prove 100
VIS
320 – 1100 nm, 4 nm

1.73017.0001 Prove 300
UV/VIS
190 – 1100 nm, 4 nm

1.73018.0001 Prove 600
UV/VIS 
190 – 1100 nm, 1.8 nm



For routine applications 

Prove 100 is the best choice for those 

who primarily use our broad range of 

Spectroquant® test kits, or only 

perform Vis measurements. High 

quality and great value for money for 

your daily analyses.

Spectroquant® Prove 100
Ord. No. 1.73016.0001

Spectroquant® Prove 300
Ord. No. 1.73017.0001

Spectroquant® Prove 600
Ord. No. 1.73018.0001

For sensitive measurements 

Thanks to its long-lasting xenon 

lamp, Prove 300 is ideal for 

more intensive use. What’s 

more, it is capable of both UV 

and Vis measurements, so you have 

greater flexibility for more intricate 

analyses.

For complex analyses

Designed for high-end UV/Vis optics, 

and cuvettes of up to 

100 mm, Prove 600 packs great 

power into a compact size. Excellent 

resolution and sensitivity for use 

with test kits, complex kinetics or 

spectral measurements.
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Các dòng máy quang phổ hiện tại
Spectroquant® Prove 600 với độ rộng khe phổ 1.8nm
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Please join for a short video

Let’s have a look at the handling of the Prove instruments
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Chỉ cần cắm mẫu vào, và đo mẫu ngay lập tức

Ưu điểm

▪ Spectroquant® Prove cho
phép cắm trực tiếp cell 
tròn vào đo mà không cần
mở nắp, tiết kiệm thời gian.

▪ Bạn có thể rảnh tay để làm
các công việc khác.

Cell Test Port – Cổng đo Cell Test
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Đo mẫu và ghi nhận lại kết quả
Example: Spectroquant® Cell Test

▪ Chèn trực tiếp ống đo
Spectroquant® Cell bằng
cách căn thẳng thanh 
màu trắng với dấu vị trí
trên Máy Prove

▪ Phép đo bắt đầu tự động

▪ Tất cả thông tin liên quan
về kết quả đo trong nháy
mắt
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Công sức tối thiểu và độ nhạy tối đa

Ưu điểm:

Chỉ cần chèn AutoSelector và cuvet chữ
nhật

Thiết bị tự động nhân dạng kích thước 
cuvet (10, 20, 50 mm) và phương pháp

Không cần đóng nắp

Prove 600 cũng tương thích với cuvet 100 
mm cho các bài kiểm tra độ nhạy cao 
(Silicat, Sắt, Phosphat)

Reagent Tests – Dạng thuốc thử

AutoSelector: thiết bị có mã vạch
để xác định các thử nghiệm Thuốc
thử

▪ Test kits có thể được bảo quản 
ở nhiệt độ phòng
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Cách đo Test kit dạng thuốc thử Spectroquant® trên thiết
bị Prove

Tự động chọn phạm vi đo
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Cách nhận diện của các Cuvet hình chữ nhật khác nhau hoạt 
động như thế nào trong thiết bị Spectroquant® Prove

Nhận dạng kích thước cuvet cơ quang học tự động và 
không cần bộ kết nối

10 mm 50 mm20 mm

lamp

• Các thiết bị chuyển mạch có sẵn nhận dạng kích thước cuvet và vị trí và tự động chọn 
phạm vi đo chính xác:

0.05 - 3.00 0.03 - 1.50                        0.010-0.500 mg/l NH4-N

= Micro switch with contact = Micro switch without contact
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Một khía cạnh mới trong bảo mật

Ưu điểm

▪ Live ID tiết kiệm thời gian. Chỉ cần 
chèn thử nghiệm. Prove đọc mã, 
nhận diện phương pháp và chọn 
cài đặt phù hợp

▪ Điều này có nghĩa là kết quả của
bạn luôn chính xác và có thể theo
dõi đầy đủ.

▪ Không giống như các mã vạch 
khác, nó không chỉ truyền dữ liệu 
mà còn là dữ liệu “sống” nhờ cập 
nhật hiệu chuẩn tự động, miễn 
phí

Live ID

Live ID duy nhất cung cấp tất cả thông
tin trong một mã vạch để kiểm tra Dạng
Cell Test và thuốc thử:
▪ Số lô
▪ Ngày hết hạn
▪ Phương pháp
▪ Đường cong hiệu chuẩn (cập nhật tự 

động)
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Live ID

Một khía cạnh mới trong bảo mật
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Điều hướng menu đơn giản, liền mạch

Ưu điểm:

▪ Tất cả thông tin liên quan về
kết quả đo trong nháy mắt

▪ Danh sách phương pháp và 
kết quả để dễ dàng truy cập 
tài liệu và dữ liệu (tùy chọn 
bộ lọc. Ngày, giờ, quang phổ, 
ID mẫu…)

▪ Màn hình cảm ứng ở Prove 
100/300 và màn hình cảm
ứng bằng kính ở Prove 600 có
khả năng chống lại hầu hết
các hóa chất trong phòng thí
nghiệm

Smart Screen – Màn hình thông minh

Simple, seamless menu navigation
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Giao diện đồ họa người dùng (GUI) đảm bảo điều hướng dễ dàng 
và trực quan

Menu chính luôn hiển thị ở 
bên trái: Nó bao gồm hai 
thanh với 4 biểu tượng 
thông minh mỗi thanh 

Nhận thêm thông tin 
trên thanh thông tin

Các nút đã Hủy kích hoạt có màu xám -
đã Kích hoạt được viền màu xanh lam

Chuyển đổi giữa
hai thanh của
menu chính
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Được xây dựng để chịu đựng các hóa chất 
trong phòng thí nghiệm

Ưu điểm

▪ Spectroquant® Prove được thiết 
kế để sử dụng lâu dài và có khả 
năng chống lại hầu hết các hóa 
chất được sử dụng trong phòng 
thí nghiệm

▪ Thiết kế thông minh giúp bạn dễ
dàng giữ Spectroquant® Prove ở 
dạng tốt nhất - ngay cả khi có sự
cố bị đổ dung dịch trong ngăn
chứa mẫu

▪ Chỉ cần tháo ngăn chứa di động, 
rửa sạch bằng nước và lau sạch

Bề mặt chắc chắn & dễ dàng làm sạch

Các thành phần chất liệu bền,
có thể tháo rời



Hóa chất
phân tích Quang Phổ
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Spectroquant® test kits

Spectroquant® Cell Tests

Spectroquant® Thuốc thử
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• Rất tiện lợi và thân thiện với người dùng. Hầu như tất 
cả các thuốc thử cần thiết cho phép phân tích đều 
được chứa trong các cell tròn.

• Thiết kế đóng gói cung cấp khả năng bảo vệ toàn
diện cho cell tròn khỏi sự dao động của nhiệt độ và 
độ ẩm trong quá trình vận chuyển.

• Nhãn bên ngoài hiển thị thông tin về quan trọng về
các vấn đề an toàn và rủi ro, số lô và thời hạn sử
dụng của bộ thử nghiệm (lên đến ba năm, không cần
tủ lạnh)

• Nhãn hiển thị thông số, số mặt hàng và chứa mã
vạch, đảm bảo rằng không có sai sót nào có thể xảy
ra.

• Dễ đo lường, sử dụng các thuốc thử vì được chứa 
trong các chai lọ có tích hợp các tính năng hỗ trợ đo
lường.

Spectroquant® Cell Tests
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• Chi phí thấp, ready-to-use thuốc thử được trộn sẵn
trong một thiết kế chai lọ thân thiện với người dùng.

• Lựa chọn định dạng cuvet thích hợp giúp bạn dễ dàng
thay đổi phạm vi đo theo yêu cầu.

• AutoSelector chứa mã vạch để tự động lựa chọn 
phương pháp chính xác.

• Lý tưởng cho ví dụ phân tích nước uống: giới hạn phát 
hiện dưới (LLD) có thể được mở rộng tới ngưỡng ppb 
bằng cách sử dụng các ô 50 mm hoặc 100 mm.

• Thuốc thử ở dạng lỏng hoặc dạng bột và được thêm 
vào mẫu bằng cách sử dụng ống nhỏ giọt, pipet hoặc 
thìa định lượng.

• Thời hạn sử dụng cực lâu (lên đến ba năm) và không
cần bảo quản trong tủ lạnh.

Spectroquant® Thuốc thử



▪ Phạm vi sản phẩm toàn diện của:

➢ Spectroquant® cell tests
➢ Spectroquant® reagent tests

▪ > 180 tests + nhiều ứng dụng
(∑~ 280 phương pháp) được hiệu chuẩn trước 
trong máy quang phổ Prove.

▪ Dùng cho nước, nước thải, phân tích môi trường, 
kiểm soát trong quá trình

Spectroquant® Test Kits – Environmental Testing
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Các chỉ tiêu phân tích 
Nước Uống



ISO 7393-1: 1985/2001

▪ Part 1 - Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine (DPD)

ISO 7393-2: 2017-12

▪ Part 2 - Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, cho các mục đích kiểm soát 

thường xuyên

➢ Trong thực tế, phương pháp này có thể áp dụng cho các nồng độ, tính theo clo (Cl2), ví dụ, từ 0,03 

mg / l đến 5 mg / l clo tổng. Đối với nồng độ cao hơn, phần mẫu thử được pha loãng.

➢ Thông thường, phương pháp này được áp dụng như một phương pháp sử dụng tại hiện trường với 

quang phổ kế di động và thuốc thử pha sẵn trên thị trường (thuốc thử dạng lỏng, bột và viên nén)

➢ Trong tiêu chuẩn này quy định hai thuốc thử khác nhau:

❖ N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

❖ N,N-dipropyl-1,4-phenylenediamine

ISO 7393-3: 1990-06

▪ Part 3 - Chuẩn độ iodine để xác định tổng clo

36

Phân tích Clo tự do và Clo tổng

Phân tích Clo theo tiêu chuẩn ISO
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Item no: 100598 – free chlorine –Clo tự do

Item no. 100602 – total chlorine  - Clo tổng

Thời gian phản ứng chỉ 1 phút cho cả hai loại test kit.

Thảo tác với test kit Clo - Spectroquant®



Khoảng đo: 0.020 – 10.00 mg/l ClO2

Mã hàng: 1.00608. Chlorine dioxide

Đóng gói: 200 Tests 

Handling: 
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Thao tác với Spectroquant Chlorine dioxide theo
APHA 4500-ClO2 D (18th ed.) and DIN 38408-5.

Thời gian phản

ứng: 02 phút



▪ Khoảng đo: 0.010 – 4.00 mg/l O3

Item no: 1.00607. Ozone
Đóng gói 200 & 1200 Tests 

▪ Handling:
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Spectroquant® Ozone – DPD phương pháp tương tự như
DIN 38408-3.

Thời gian
phản ứng chỉ
01 phút
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Bảng so sánh các phương pháp Mn

Phân tích quang trắc của Mangan



Khoảng đo: 0.010 – 10.00 mg/l Mn

Mã hàng: 1.14770. Manganese

Đóng gói: 250 & 500 Tests 

▪ Quy trình:
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Spectroquant® Manganese Test
(Formaldioxime analogous DIN 38406 E2)



▪ Khoảng đo: 0.005 – 2.00 mg/l Mn

Mã hàng: 1.01846. Manganese

Đóng gói: 250 Tests 

▪ Quy trình:
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Spectroquant® Manganese Test (PAN)



Tóm tắt nội dung



Spectroquant® thiết bị có sẵn
phương pháp được lập trình 
trước, bao gồm nhận dạng 
mã vạch
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Toàn bộ gói phân tích nước uống và nước đóng chai

Đảm bảo Chất lượng Phân 
tích được cung cấp cho các 
thiết bị và bộ thử nghiệm. 
Toàn bộ hệ thống có thể được 
truy xuất trở lại các tiêu 
chuẩn được kiểm soát. Ngoài 
ra rất nhiều và chứng chỉ chất 
lượng có sẵn cho các bộ dụng 
cụ thử nghiệm.

Nhiều bộ test kit để kiểm soát 
tất cả các bước phân tích 
nước uống và nước đóng chai 
khác nhau.

Ngoài các sản phẩm 
Spectroquant®, chúng tôi 
còn cung cấp que thử hình 
ảnh bán định lượng, sắc ký và 
vi sinh, v.v.

Instruments

And more

Test kits

AQA
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Chúng tôi (Merck) nhìn nhận công việc kinh doanh của mình như thế nào?

Chúng tôi không chỉ cung cấp hoặc bán sản phẩm - chúng tôi cung cấp các giải
pháp theo yêu cầu của khách hang

• Do đó, chúng tôi đang nghĩ cách hỗ trợ khách hàng

• Để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn

• Để đảm bảo an toàn với danh mục sản phẩm

• Để đưa ra các giải pháp tốt hơn

• Để giảm thời gian mà bạn cần dành để phân tích

Tuy nhiên, chúng tôi không thể giải quyết mọi vấn đề phân tích nhưng hãy yêu cầu 
chúng tôi đưa ra giải pháp.

Please think about: 

Take Merck and you will sleep well!

Kết luận
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