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2.1 CÁC THUỐC THỦ CHƯNG 

2.u  HÓA CHÁT VÀ THƯỎC THủ

Acetaldehyd
C2H40  = 44.1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng trong, không màu, dễ cháy. Hòa trộn với nước, 
ethanol, cloroform và ether.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0.788.
Chỉ sổ khúc xạ ờ 20 °C: Khoáng 1,332.
Diềm sôi: Khoảng 2 1 °c.

Aceton
Propan-2-on 
C3H60  = 58,08
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng dề bay hơi, dễ bắt lửa.
Điểm sôi: Khoảng 56 °C.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,79 g/ml.
Hàm lượng nước: Không được quá 0,3 % (kl/kl) (Phụ lục 
10.3), dùng pvriđin khan (TT) làm dung môi.

Acetonitril
Methyl cyanid 
C2H3N =41,05 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,78.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,344.
Phần chung cất được trong khoảng 80 °c đến 82 °c  không 
được ít hơn 95 %.

Acetonitriỉ dùng trong phương pháp quang phổ
Độ truyền quang; Không được nhỏ hom 98 % trong khoảng 
bước sóng từ 255 đến 420 nm, dùng nước làm mẫu trắng.

Acetonitriỉ dùng trong phương pháp sắc kỷ
Hàm lượng CịHịN không được ít hơn 99,8 %.
Dộ truyền quang: Không đưọo nhỏ hơn 98 % ờ bước sóng 
240 nm, dùng nước làm mẫu trắng.

Acetonitril (TTj)
Hàm lượng C1H3N không được ít hơn 99,9 % và đạt yêu 
câu sau:
Dộ hâp thụ: Độ hấp thụ của chế phẩm ờ bước sóng 200 nm 
(Phụ lục 4.1) không được lớn hom 0,10; dùng nước làm 
mẫu trang.

Acetalđehyd ainoni trim er trỉhydrat
2,4.6- Trimethyỉhexahydro- ỉ . 3, 5- triazin tri hydra t
Ọ,H!5Nv3HÃ) -  183.3
Điềm chày: khoáng tử 95 cc  đến 97 °c.

Acetylaceton
Pe.ììtan-2,4-dion
q h rO;l = 100,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng dề chảy, không màu hoặc màu vàng nhạt.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng từ 1,452 đến 1,453.
Điểm sôi: Khoảng từ 138 °c đến 140 °c.

Acctyl clorid
C2H3C10 = 78,50
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tý trọng ở 20 °C: Khoảng 1,10.
Phần chưng cất dược trong khoáng 49 °c dến 53 °c không 
được ít hơn 95 %.

Acetyltyrosin ethyl ester
Ethvl N-acetyỉ-L-tvrosinat
C13H,7N 04. H;0  = 269,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu trang.
Góc quay cực riêng ở 20 °C: +21° đén +25°, dung dịch 
1 % (kl/tt) trong ethanoi (Tỉ).
Giá trị A(1 %, 1 cm) ở bước sóng 278 nm: 60 đến 68, dung 
dịch trong ethanol (TT).

Acid acetic băng
Acid acetic kết tinh được.
CH3COOH -  60,1
Dùng loại tinh khiết phân tích,
Chất lòng không màu, mùi hăng cay.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,05 g/ml.
Điém đông đặc: Khoảng 16 °c.
Hàm lượng CH3COOH: Không được nhỏ hơn 98,0 % (kl/kl). 

Đung dịch acid acetỉc xM
Pha loãng 57x ml (60x g) acid acetic băng (TT) với nước 
vừa đù 1000 ml.

Acid acetic (Dung dịch acìd acetic 30 % - Dung dịch acid 
acetic 5 M)
Pha loáng 30 g acidacetic băng (Tí) với nước vừa đủ 100 ml. 
Hàm lượng CH3COOII khoảng 29,0 % đền 31,0 %.

Acid acetic loãng (Dung dịch acid acctic 12 % - Dung 
dịch acid acetic 2 M)
Pha loãng 12 g acid acctic băng (TT) với nước vừa đủ 100 ml. 
Hàm lượng CH3COOH khoảng 11,5 % đến 12,5 %.

Dung dịch acid acetic 6 %
Lấy 100 ml dung dịch acidacctic 30 % 777), pha loãng với 
nước vừa dù 500 ml.

Acid acetỉc khan
CH3COOH -  60,1
Acid acetic băng dùng trong chuẩn độ môi trường khan, 
hàm lượng CII3COOII không it hơn 99,6 % (kl/kl).
Tỷ trọng ơ 20 CC: Từ 1,052 đến 1,053.
Diêm sôi: 117 CC đến 119 °c.
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Hàm lượng nước: Không được quá 0,4 % (kl/kl) (Phụ lục 
10 3). Nếu hàm lượníi nước lớn hơn 0,4 %, làm khan băng 
cach cho thcm anhydndacetic (77) (7 mỉ cho mỗi gam nước).

Dung dịch acid peroxyacetic
Pha loãng 1 ml hydrogcn peroxyd IỠO íí (77) thànli 
100 ml với acid acetic khan (TT), Lẳc đều, để yên 12 h 
trước khi sừ dụng.
Chi đùng trong vòng 24 h.

Acid 4-amỉnobenzoic
C7H7N 02= 137,1 ^
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thổ màu trẳng, chuyển sang màu vàng nhạt khi tiep 
xúc với không khí vồ ánh sáng. Rất dễ tan trong nước sôi, 
ethanol, cther và acid acetic, tan rất ít trong nước.
Điểm chảy: Khoảng 188 °c.

Dung dịch acid 4-amỉnobenzoic 
Iỉòa tan 1 2 acid 4-aminohemoic (ÍT) trong hồn hợp gồm 
18 ml acid acetk khan (77), 20 ml nước và 1 ml acìd 
phosphoric (77). Trước khi dùng trộn 2 thể tích dung dịch 
trên với 3 thể tích aceton (77).

Acid (4-aminobenzoyl)-L-glutamk
C12H14N20 5= 266,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy; Khoảng 173 °c.

Acid 3-aminomethylalirazin-N,N-dỉacetỉe
Acid aminomeihỵỉalirazindiacetic 
C19H15N 08.2H2Ò - 421,4 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột mịn màu nâu cam hay vàng nhạt.
Điểm chảv: Khoảng 185 °c.
Phải đạt yêu cầu sau:
Mất khổỉ lượng do làm kho: Không quá 10,0 %, dùng 1 g.

Thuốc thử acid amỉnomethyỉaỊirazỉn-N,N-dỉacetic 
Dung dịch I: Hòa tan 0,36 g ceri (ỈU) nitrat (77) trong 
nước vừa đủ 50 ml.
Dung dịch II: Phân tán 0,7 g acid 3-aminomcthylaỉiraz'm- 
N,N-diac.etìc (77) trong 50 ml nước. Hòa tan bằng cách 
thêm 0,25 ml amoniac (77). Thcm 0,25 ml acid acetic 
băng (77) và nước vừa đù 100 mỉ.
Dung dịch III: Hòa tan 6 g natri acetat (77) trong 50 ml nước, 
thêm 11,5 ml aàd acetic hăng (77) và nước vừa đủ 100 ml. 
Lấy 33 ml accton (77), thcm 6,8 ml dunẹ dịch III, 1,0 m! 
dung dịch II, 1,0 ml dung địch I và nước vừa đù 50 mi.
Chì dùng trong vòng 5 ngàv.
Phái đạt yêu cầu sau:
Dộ nhạy: Lấy 1,0 mỉ dung dịch Ịỉuorid chuẩn 10 phần 
triệu (77), thêm 19,0 ml nưửc và 5,0 ml thuốc thử. Sau 
20 min. dung dịch có màu xanh lam nhận thấy rõ.

Aciđ 4-aminomethyìbcnzoic
QHqN02 -  151,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
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Add S-aminonaphthalen-l-sulionic
Acid 8-amỉno-2-naph(halensidfonic.; Acid ỉ -naphthylamìn- 
7-sidfonic
C|(|HyN03S “  223,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Dung dịch acid aminonaphthalensuỉ/onic
Trộn 0,5 g acid8~aminonaphthalen-2-suịfonic (77), 30 ml 
acid acetic bàng (77) với 120 ml nưởc, đun nóng và khuấy 
cho đến khi hòa tan hoàn toàn. Dể nguội, lọc.
Sứ dụng dung dịch trong vòng 3 tuần.

Acid aspartic
Dùng loại linh khiết hóa học.

Acid benzoic
C6H5CO O II- 122,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Acid boric
H3B 03 = 61,83
Dùng loại tinh khiểt phân tích.

Dung dịch acid boric 5 %
Hòa tan 5 g acid boric (Tí) trong nước nóng, thêm nước 
vừa đủ 100 mỉ.

Dung dịch acid boric 3 %
Hòa tan 3 g acid boric (77) trong nước nóng, thêm nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid boric
Hòa tan 5 g acid boric (77) trong hỗn hợp 20 ml nước và 
20 ml ethanol (77). Thèm ethanol (77) vừa đù 250 ml.

Acid citric
QH«07.H20  = 210,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Acid citric dùng trong phép thừ giới hạn sắt phải thỏa mãn 
yêu cầu sau:
Hòa tan 0,5 g acid citric (77) trong 10 ml nước, thêm 
0,1 mỉ acid mercaptoacetic (77). trộn đều, kiềm hóa bằng 
dung dịch amonỉac 10 M (77) và thêm nước vừa đủ 20 ml. 
Màu hồng không được xuất hiện.

Dung dịch acid citric ĩ  8 %
Hòa tan 18 g acid citric (77) với nước vừa đù 100 ml.

Acid 2-clorobenzoic
C7H5C102= 156,7
Tan trong nước, khó tan trong ethanol khan.
Đicm sôi: Khoùng 285 °c.
Điểm chảy: Khoảng 140 ° c

Add cloroplatinic (IV)
Acid cỉoraplatimc, p/aĩinic clorid 
ILPtCU + mrớc.
Chứa ít nhất 37,0 % (kl 'kl) pỉaiin (p.t.l: 195.1).
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Khổi kết tinh hav tinh thể đò nâu. Rất tan trong nước, tan 
trong cthanoỉ 96 %.
Định lượng: Nung 0,200 g chế phẩm đến khối lượng không 
đồi ở 900 °c ± 50 °c và cân khối lượng cấn (platin).
Bảo quản tránh ánh sáng.

Dung dịch acid cloropìatinic
Dung dịch acid cloropỉatinic (IV) trong nước chứa 5,0 % 
H2PtC]6.6H20

Acid cromic (dung dịch)
Hòa tan 84 g crom trioxyd (7T) trong 700 ml nước, vừa 
thêm vừa khuấy với 400 ml acid sulfuric (TT).

Acid cyclohexylendinitrilotetra-acetic
A cid (±)-írans-ỉ, 2-diaminocyclohexan-N, /V, hí, hí-tetra-acetỉc 
C,4H22N20 8.H20  = 364,4 ’
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột két tinh trắng.
Điểm chày: Khoảng 204 °c.

Acid 3-cydohexylpropionic
C9H,60 2= 156,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoáng 0,998.
Chỉ số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,4648.
Điểm sôi: Khoảng 130 °c.

Acid ethylendinitrilotetra-acetic
C10H16N20 8 = 292,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 250 cc.

Acid 2-ethylhexanoic
Acid 2-ethvỉhexoic
C8H160 2= 144,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chat lỏng không màu.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,91.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoáng 1,425.
Phải đáp ứng phép thử sau:
Tạp chât liên quan: Tiên hành băng phương phập sẳc ký 
khí (Phụ lục 5.2), dùng 1 pl dung dịch được chuân bị như 
sau: Trộn đcu 0,2 g chê phâm trong 5 ml nước, thêm 3 ml 
dung dịch acid hydrocìorỉc 2 N  (77) và 5 ml hex an (77), 
lắc trong 1 min, đẽ yên cho tách lớp. Sử dụng lớp trên.
Sử dụng cách tiến hành như mô tả trong phép thừ acid
2-ethylhcxanoic, chuyên luận Amoxicilin natri. Tông diện 
tích cùa các pic phụ không được lớn hơn 2,5 % diện tích 
cua pic chính.

Acid fluofenamic
C14H10F3NO2= 281,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thề hình kim hay bột kết tinh màu vàng nhạt.
Điểm chày: 132 °c đến 135 °c.

Acid formic
HCOOH = 46,03

PHỤ LỤC 2

Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lóng không màu, mùi hăng cay và rất ăn da.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,20 g/ml.
Hàm lượng HCOOH: Khoảng 90 % (ki/kl).

Acid formic khan
HCOOH= 46,03
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, mùi hãng cay và rất ăn da.
Tý trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,22.
Hàm lượng HCOOH: Không ít hơn 98,0 % (kl/kl).
Dịnh lượng: Cân chính xác một bình nón đã chứa sẵn 10 mi 
nước, cho nhanh vào khoảng 1 ml acid formic (77) rồi cân 
lại. Thêm 50 ml nước và chuân độ băng dung dịch natri 
hvdroxvd ỉ  N (CĐ), dùng 0,5 ml dung dịch phenolphlalein 
(77) làm chi thị.
1 ml dung dịch natri hydroxyxỉ Ị N (CĐ) tương đương với
46,03 mg HCOOH.

Acid hydrocloric (Acid hydrocloric đậm đặc)
HC1 -  36,46
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng trong, không màu, bốc khói.
Tý trọng ở 20 °C: Khoảng 1,18.
Hàm lượng HC1: 35 % đến 38 % (kl/kl), khoảng 11,5 M. 
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 °C, trong bao bì 
bằng polyethylen hoặc vật liệu không phàn ứng với acid 
hydrocloric.

Dung dịch acid hỵdrocỉoric xM
Pha loâng 85x ml acid hydrocỉoric (77) với nước vừa đủ 
1000 ml.

Dung dịch acid hydrocỉoric 25 %
Pha loăng 61 ml acid hydrocloric (77) với nước vừa đủ 
100 ml

Dung dịch acid hydrocỉoríc 16 %
Pha loăng 39 ml acid hydrocỉoric (77) với nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch acid hydroclorỉc 10 %
Pha loãng 24 ml acid hydrocỉoric (77) với nước vừa đù
100 ml

Dung dịch acid hydrocloríc loãng
Pha loãng 17 ml acid hvdrocỉoric (77) với nước vừa đù 
100 ml.

Dung dịch acid hydrocỉorìc ỉ  %
Pha loãng 2,4 ml acid hỵdrocỉoric (77) với nước vừa đủ 
100 ml.

Acid hydrocỉoric brom hóa
Dùng loại acid hydrocloric brom hóa có hàm lượng arsen 
thấp, hoặc điểu chế bằng cách thêm 1 mi dung dịch hrom 
(77) vào 100 ml acid hydrocloric (77).
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Dung dịch acỉd hvdrocioric thiếc hóa 
Dùnơ loại acid hydrocloric thiếc hóa có hàm lượng arscn 
thấp hoặc điều chế bàng cách thêm 1 ml dung dịch thỉêc 
(H) cỉorid (77) vào 100 ml acid hydrocỉoric (TT).

Dung dịch acid hydrocỉoric trong ethanol
Pha như các dung dịch acid hydrocloric khác, nhưng thay 
nước bàng ethanol 96 % (77').
Neu không ghi cụ thể nồng độ, dùng dung dịch sau: Pha 
loãng 5 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ M (Tỉ) thành 
500 ml với ethanol 96 % (77).

Dung dịch acid hydrocloric trong methanol
Pha như các dung dịch acid hydrocloric khác, nhưng thay 
nước băng methanol (77).

Acid hydrocloric không có kim loại nặng
Phải đáp ứng các yêu cầu của acid hydrocỉoric (77) và 
nồng độ tối đa của các kim loại nặng như sau:
As: 0,005 phần triệu; Cd: 0,003 phần triệu; Cu: 0,003 phần 
triệu; Fe: 0,05 phần triệu; Iỉg: 0,005 phần triệu; Ni: 0,004 
phẩn triệu; Pb: 0,001 phần triệu; Zn: 0,005 phần triệu.

Acid hydrofluoric
HF = 20,01
Dùng loại tinh khiểt phân tích chứa không ít hon 40 % 
(kldd)HF,
Chất lỏng không màu, mùi hăng, có tính ăn mòn, 1 ml acid 
có khối lượng khoảng 1,13 g.
Bảo quản trong lọ poíyethylcn.

Acid 2-hydroxyacetic
Acid glycol lie
C2H4o J = 76,05
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 80 °c.

Acid 4-hydroxybenzoic
A cìd parahydroxvbemoic 
C7H60 3 -  138,1 '
Tinh thể khỏ tan trong nước, rất tan trong ethanol 96 %, 
tan trong aceton.
Diềm chày: Khoảng từ 214 °c đển 215 °c.

Acid maleic
Acid (Z)-but-2-en-ỉ,4-dioic 
C4H40.ị = 116,1

Acid mercaptoacetic
Acid thỉoglycoỉic.
HSCH2CỎ0H = 92,12.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chat lòng không máu, có mùi khó chịu.
Khôi lượm: riêng: Khoảng 1,33 g/ml.

Acid nitric (Acid nitric đậm đặc)
HNOj = 63,01
Dùng loai tinh khiết phân tích.
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Chất lỏng bốc khỏi, ăn mòn, có nông độ khoảng 16 M. 
Khối lượng riêng: Khoảng 1,42 g/ml.
Hàm lượng IINO,: Khoảng 70 % (kl/kl).

Dung dịch acid nỉtrỉc xM
Pha loãng 63X ml acid nitrìc (TT) với nước vừa đủ 1000 ml. 

Dung dịch acỉd nitric 50 %
Pha loãng 80 g acid ìĩitric (77) với nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch acid nitrỉc 32 %
Pha loãng 46 g acỉd nitric (77) với nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch acid nitric 25 %
Pha loăng 40 g acid niỉvic (77) với nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch acid nỉtric 16%
Pha loãng 23 g acỉd nitric (77) với nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid nitric 12,5 % (Dung dịch acid nitric 
2M  - Acid nitric loãng)
Pha loãng 20 g acìd nitric (77) với nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch acid nitríc 10 %
Pha loãng 15 g acid nỉtric (77) với nước vừa đủ 100 ml.

Acid nitric bốc khói
HN03 = 63,01
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng màu vàng, bốc khói, ăn mòn.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 1,5.
Hàm lượng HN03: Khoáng 95 % (kl/kl).

Acid nitric không có chì
Phải đáp ứng phép thừ sau:
Chì: Không quá 0,1 phần triệu (Phụ lục 4.4). Đo độ hấp 
thụ ờ 283,3 nm hoặc 217 nm, dùng đòn cathod rỗng chỉ, 
ngọn lừa acetylen - không khí. Dung dịch thử được chuẩn 
bị như sau: Thêm 0,1 g natri carbonat khan (77) vào 
100 g acid ni tri c (77) và bốc hơi tới khô. Hòa tan cấn trong 
nước bàng cách đun nóng nhẹ và pha loãng thảnh 50 mi 
với nước.

Acid nitric không có cađmi và chì
Phải đáp ứng các phép thử sau:
Cadmi: Không được quá 0.1 phần triệu (Phụ lục 4.4). Đo 
độ hâp thụ ờ 228,8 nin, dùng đèn cathod rỗng cadmi và 
ngọn lùa acctylcn - không khí hay không khí - propan. 
Dung dịch thư được chuẩn bị như sau: Thêm 0,1 g natri 
carbonat khan (77) vào 100 g acicỉ nitric (TT) và bốc hơi 
tới khô. Hòa tan can trong nước bang cách đun nóng nhẹ, 
pha loãng thành 50 ml với nước.
Chì: Không quá 0,1 phần triệu, xác định như acid nitric 
không có chì.

Acìd nitric không cỏ kim loại nặng
Phải đáp ứng các yêu cầu của ac.id nitric (Tỉ) và nồng độ 
tôi đa của các kim loại nặng như sau:

PHỤ LỤC 2
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As: 0,005 phần triệu, Cd: 0,005 phần triệu, Cu: 0,00ỉ phần 
triệu, Fc: 0,02 phần triệu, Hg: 0,002 phần triệu, Ni: 0,005 
phần triệu, Pb: 0,001 phần triệu, Zn: 0,01 phần triệu.

Ácid nitrilotriacetic
QHụNOẹ-- 191,1
Bột kết tinh trắng hoặc gần như tráng. Thực tế không tan 
trong nước và trong hầu hết các đung môi hữu cơ.
Điếm chày: Khoảng 246 °c, kèm phân hủy.

Acid oxalic
(COOH)2.2H20 =  126,07 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh the màu trấng. Tan trong nước, đễ tan trong ethanol. 

Dung dịch acid oxalic 10 %
Hòa tan 10 g acid oxalic (77) tron" nước và thêm nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid oxalic 6,3 %
Hòa tan 6,3 g acid oxalic (77) trong nước và thêm nước 
vừa đù 100 mỉ.

Dung dịch acid oxalic 5 %
Ilòa tan 5 g acid oxalic (77) trong nước và thêm nước vừa 
đù 100 ml.

Dung dịch acid oxalic 4 %
Hòa tan 4 g acid oxalic (77) trong nước và thêm nước vừa 
đù 100 ml.

Dung dịch acid oxalic trong acid sulfuric
Hòa tan 5 g acid oxalic ('ÍT) trong hồn hợp 50 ml nước và 
50 ml acid sulfuric (TT) đã đe nguội.

Acid percloric
HCỈƠ4-  100,46
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng trong, không màu, hổn hợp được với nước. Rất ăn 
mòn, có thể gây chảy nổ khi tiếp xúc với chất dề oxy hỏa. 
Khôi lượng riêng: Khoảng 1,7 g/ml.
Hàm lượng IIC104: 70,0 % đến 73,0 % (kl/kl).

Dung dịch acidpercloric xM
Pha loăng 82x ml acid percloric (Tí) với nước vừa đú 
1000 ml.

Dung dịch acid percỉoric
Pha loãng 8,5 ml acidpercỉoric ITT) với nước vừa đủ 100 rn! 
(khoảng 1 M).

Acid phenoldisuỉphonic, dung dịch
Dung dịch acidphenoldisidphonic 
Chất lòng trong, cỏ thể có màu nâu nhạt trong quá 
trình báo quàn. Được điêu chẽ băng cách đun nóng 
3,0 g phenol (77) với 20 ml acid sulfuric đậm đặc (ÍT) 
trcn cách thủy trong 6 h và chuyên dung dịch thu được vào 
bình nút mài. Hoặc hãng cách pha loãng dung dịch thương 
phàm phenol 25 % với acid sulfuric (TT) thành dung dịch 
phenol 15 % (kl/tt).
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Dung dịch phải đạt phép thử sau:
Độ nhạy với nitrat: Cho bay hơi một lượng dung dịch chứa 
0,1 mg kali nitrat (77) đên khô trong chén sứ trên cách 
thủy. Thêm vào cắn đã nguội 1 ml thuốc íbử và để yên 
10 min. Thêm 10 mỉ nước, làm lạnh, thcm 10 inl dung dịch 
amoniac 5 M  (77) và pha loãng thành 25 ml với nước. 
Xuất hiện màu vàng, phân biệt rõ khi so với dung dịch 
được pha tương tự nhưng không có kali nitrat.

Acid phenylacetic
CgJI80 2 = 136,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Điềm sôi: Khoảng 265 °c.
Điểm chảy: Khoảng 75 °c.

Acid phosphomolybdic
A cid dodecamoỉyhdophosphoric 
H3PO4.12MoO3.24.H2O = 2258 
Dùng loại linh khiết phân tích.
Tinh thể mịn, màu vàng cam. Tan trong nước, ethanol và ether.

Dung dịch acỉdphosphomolybdic 10 % trong ethanol
Hòa tan 10 g acid phosphomoỉybdic (77) trong eíhanoỉ 
96 % (77) vưa đủ 100 mí.

Đung dịch acỉdphosphomolyhdỉc 5 % trong ethanoỉ
Hòa tan 5 g ơcid phosphomoỉybdic (TT) trong ethanol 
96 % (Tỉ) và thêm ethanoỉ 96 % (77) vừa đủ 100 ml.

Acid phosphoric (Aciđ phosphoric đậm đặc)
Acid orthophosphoric
II3P04 = 98,00
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Chat lỏng ãn mòn.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,75 g/ml.
Hàm lượng HjP0 4: Không được nhỏ hơn 84 % (kl/kl).

Dung dịch acidphosphorỉc 25 %
Pha loãng 30 g acidphosphorỉc (77) với nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid phosphoric 10 %
Pha loãng 12 g acidphosphoric (77) với nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch acìd phosphoric 3 %
Pha loàng 3,5 g acid phosphoric (77) với nước vừa đù 
100 ml.

Acid phosphotungstic, dung dịch
Dung dịch acidphosphotungstỉc
Hóa lan 10 g natrì tungstat (77) trong 75 ml nước và 
thỏm 8 ml aàdphosphoric (77). Đun hồi lưu trong 3 h, đê 
nguội, lọc và thêm nước vừa đủ 100 ml.

Acid picric
2,4,6 - Trinitrophenoỉ
C6H30 7N3 -  229,11
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thê hình vây nhô hay lãng trụ, hay bột két tinh màu 
vàng nhạt, bóng, không mùi, được làm ẩm đồng lượng với
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nước để đàm bào an toàn, nổ khi đun nóng nhanh hoặc bị 
va đập.
Bảo quản âm với nước.

Dung dịch hão hòa acid picric
Cho dần 100 mỉ nước vào 12,3 g acid picric (77), lắc liên 
tục để yên 24 h, thinh thoảng lắc đểu.
Bào quân trong ỉọ thủy tinh màu nút mài, tránh ánh sáng.

Dung dịch acid picric ĩ  %
Hòa tan 1 g acid picric (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch acid picric
Thêm 0,25 ml dung dịch natri hydroxyd Ỉ0 M  (77) vào 
ỉ 00 ml dung dịch bão hỏa acid picric (IT).

Dung dịch ttatri picrat kiềm
Trộn 20 ml dung dịch acid picric ỉ % (TT) với 10 ml dung 
dịch natri hydroxyd 5 % (77), thêm nước vừa đủ 100 ml. 
Dung dịch chỉ dùng trong vòng 2 ngày.

Àcid pteroic
Acid 4-{[(2-amino-4-oxo-Ị,4~dihydropterìdin-6-yỉ)methyỉJ
aminojbenzoic
Ci4Hi2N60 3= 312,3
Tinh thể, tan trong các dung dịch kiềm.

Acid salicylic
C7H60 3 = 138,1
Dùng loại tính khiết phân tích.

Dung dịch acid salicylic 0,024 %
Hòa tan 0,24 g acid salicylic (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. 
Pha trước khi dùng.

Dung dịch acid salicylic 0,0ỉ  %
Hòa tan 0,10 g acid salicylic ị 77) trong nườc vừa đù 1000 mi. 
Pha trước khi dùng.

Add seleníc
II2Se03 = 129,0
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bảo quàn trong bao bì kín.

Acid silicowolframie
Acid sìỉicotungsíic
H4[Si(WJ0 l(().í].xH20  = 2878.29 (khan)
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể màu trắng hay trắng ngà, dễ chảy nước. Rất dễ tan 
trong nước và ethanol.

Dung dịch acid silicowolframlc JO %
Hòa tan 10 g acid silicowolframic (IT) trong nước vừa đù 
100 ml.

Dung dịch a cid silica wolf ramie 5 % (Thuốc thứ Bertrand)
Hòa tan 5 g acid silicowoljramic (77) trong mcóc vừa du 
ỉ 00 ml.
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Dung dịch acid silicowolfratnic 0,2 %
Hòa tan 0,2 g acid silicowolframic (77) trong nước vừa 
đủ 100 ml.

Acid sulfamic
H3NO3S = 97,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kểt tinh hay tinh thể màu trắng. Dỗ tan trong nước, hơi 
tan trong accton, ethanol 96 % và methanol, thực tế không 
tan trong ether.
Điểm chảy: Khoảng 205 °c  kèm phân hủy.

Acid sulfanilic
C6H7N 03S= 173,2
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu trắng hay gần như trắng. Rất dễ tan trong các 
dung dịch amoniac, natri hyđroxyđ và natri carbonat, tan 
trong nước nóng, tan rất ít trong nước.

Dung dịch acid sulfanilic 2,5 %
Hòa tan 2,5 g acidsuỉ/cmiỉic (77) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch acid sulfanilic diazo hóa
Hòa tan 0,9 g acid sulfamlic (TT) trong 9 mỉ acid 
hydrocỉoric (TT) bằng cách đun nóng, pha loãng thành 
100 ml với nước. Lấy 10 ml dung dịch thu được, làm 
lạnh trong nước đá và thêm 10 ml dung dịch natrĩ nìtrií
4,5 % (TT) đã được làm lạnh trước. Để trong nước đá 
15 min, trước khi dùng thêm 20 tnl dung dịch natri carbonat 
Ỉ0 % (77).

Dung dịch a d d  suỉ/anilìc diazo hóa (TTj)
Hòa tan bằng cách đun nóng 0,2 g acid sulfanilic (77) 
trong 20 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ N  (77). Làm 
lạnh trong nước đá, thêm từng giọt 2,2 ml dung dịch naírì 
nitrit 4 % (77), lắc liên tục. Đẻ yên trong nước đá 10 min, 
thêm 1 ml dung dịch acid sulfamic 5 %.

Add sulíosalieyỉic
C6H3(0H)(S03H)C00H.2H20  = 254,22 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Rất dễ tan trong nước 
và ethanol, tan trong ether.
Điểm chảy: Khoảng 109 °c.

Dung dịch acid sulfosalicylic
Hòa tan 100 g acid suỉ/osaỉicvỉìc (TO trong nước vừa đù 
1000 ml.
Bào quán trong lọ thủy tinh màu, tránh ánh sáng.

Acid sulfuric (Acid sulfuric đậm đặc)
H,SG4 -  98,08
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chat lỏng sánh, ăn mòn mạnh.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,84 e/ml.
Hàm lượng II-.SO4: Khoảng 96 % (kl/kl).

PHỤ TỤC 2
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Dung dịch acid sulfuric 50 %
Cho từ từ 285 ml acid sulfuric (77) vào 500 ml nước, lắc 
liên tục. Làm nguội, thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch acid sulfuric 38 %
Cho từ từ 22 ml acid sulfuric (TY) vào 60 ml nước, lắc liên 
tục. Làm nguội, them nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid sulfuric 20 %
Cho từ từ 11,5 ml acid sulfuric (77) vào 80 ml nước, lắc 
liên tục. Làm nguội, thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid sulfuric 10 % (Acid sulfuric loãng)
Cho từ nr 6 ml acid sulfuric. (77) vào 50 ml nước, lắc liên 
tục. Làm nguội, thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch acid sulfuric 5 %
Pha loăng gấp đôi dung dịch acid sulfuric lờ % (77) 
với nước.

Dung dịch acid sulfuric 2 %
Pha loãng gấp 5 lần dung dịch acid sulfuric 10 % fíT) 
''ới nước.

Dung dịch acid sulfuric 1 %
Pha loãng gấp 10 lần dung dịch acid sulfuric 10 % (IT) 
với nước.

Dung dịch acid sulfuric trong ethanol
Pha như các dung dịch acid sulfuric khác, nhưng thay 
nước bang ethanol 96 % (77).
Nếu không ghi rõ nồng độ, dùng dung dịch sau: Cân thận 
và làm lạnh liên tục, khuây 20 ml acid sulfuric (Tĩ) với 
60 ml ethanol 96 % (77), để lạnh và pha loãng thành 100 ml 
với ethanol 96 % (77).
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Dung dịch acid sulfuric trong methanol
Pha như cảc dung dịch acid sulfuric khác, nhưng thay 
nước bang methanol (777.

Acid sulfuric không có kim loại nặng
Phải đáp ứng các yêu câu của acid sulfuric (IT) và nồng 
độ tôi đa cùa các kim loại nặng như sau:
As: 0,005 phần triệu, Cd: 0,002 phần triẻu, Cu: 0,001 phần 
triệu, Fe; 0,05 phần triệu, Hg: 0,005 phần triệu, Ni: 0,002 
phần triệu, Pb: 0,001 phần triệu, Zn: 0,005 phần triệu.

Acid sulfuric không có nitrogen
H3S04 = 98,08
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Có chứa khoảng 96 % (kl/kỉ) H2S04. Phải đáp ửne phép 
thừ sau:
Nitrat: Lay 5 ml nước, thèm cân thận vào 45 ml chế phẩm 
thừ, đổ mát đến 40 °c và thêm 8 mg N, N '-diphenylhenzidin. 
Dung dịch có màu hồng nhạt hoặc màu xanh rất nhạt.

PHỤ LỤC 2

Dung dịch acid sulfuric xM
Cho cẩn thận 54x ml acid sulfuric (77) vào đồng thể tích
nước, thêm nước vừa đủ 1000 ml.
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Acid tartric
C4H60 6 = 150,09 r
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu hay bột kết tinh màu trắng. Dễ tan 
trong nước.

Dung dịch acỉd tartrìc 20 %
Hòa tan 20 g acid tartrỉc (77) trong nước vừa đủ ] 00 ml. 
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Aciđ toluensuỉfonic
Acìd 4-methyỉbenzensuỉfonic; Acld toỉuen-p-suỉfonìc 
C7H80 3S. h '20  = 190,2
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa ít nhất 87,0 % C7Hịị0 3S. 
Bột kết tính hay tinh thể màu trắng. Dễ tan trong nước, tan 
trong ethanol và ether.

Ađd tricloroacetlc
C2HCL02-  163,4
Dừng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, dề chảy nước, có mùi hăng cay. Rất 
dề tan trong ether và ethanol, tan trong nước.

Dung dịch acid tricỉoroacetỉc
Hòa tan 40,0 g acỉd tricỉoroacetic (77) trong nước và pha 
loãng thảnh 1000,0 ml với cùng dung môi. Chuẩn độ bằng 
dưng dịch natri hydroxyd 0,1 N  (CĐ) để xác định nồng độ 
dung dịch. Điều chỉnh nếu cần thiết để thu được dung dịch 
có nồng độ (4 ± 0,1) %.

Dung dịch acìd tricloroacetic 10 % trong methanoỉ
Hòa lan 10 g acid tricloroacetic (77) trong methanoì (77) 
vừa đủ 100 ml.

Acid triAuoroacetic
C2HF30 2= 114,0
Dùng loại phù họp với trinh tự protein có chứa không ít 
hơn 99 % C2HF30 2.
Diêm sôi: Khoảng 72 °c.
Tv trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,53.
Bảo quản tránh ánh sáng.

Acid tropic
Acid (2RS)-3-hydrox}^2~phenyỊpropanoic
C9lI10O3-  166,17 

Adrenalon hydroclorid
Ị - (3.4 - Dihỵdroxyphenyỉ)~2~0me t hy lam ỉno) ethanon 
hydrocỉorid;
3 \4 ’-Dihydroxy-2-(methyỉaminv)acetophenon hydrodorid
CTI12CINO3 -217.7
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Alcol amylic
Aỉcol ìsoarnylic; 3-methvỉbutan-Ị-oỉ
C5HI20 =  88,15
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng không màu.
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Điểm sôi: Khoảng 130 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,81 g/ml.

Aldehyd dehydrogenase
Enzym thu được từ nấm men bánh mì đê xúc tác quá trình 
oxy hỏa acetaldelvyd thành acid acetic với sự có mặt cùa 
nicotinamid adenin dinucleotid, muôi kali và các thiol ừ 
pH 8,0.
Dùng loại tinh khiêt hóa học.

Dung dịch aỉdehyd dehydrogenase
Hòa tan một lượng uỉdehyd dehydrogenase (7T) tương 
đương với 70 đon vị trong nước và pha loãng thành 10 ml 
với cùng dung môi. Dung dịch thu được ổn định trong 
8 h ờ 4 °c.

Alizarin s
Alizarin đủ s
C14H7N a07S. H:0  -  360.3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu vàng hay vàng cam. Dễ tan trong nước và 
ethanol 96 %.

Dung dịch alizarin s
Hòa tan 0,1 g alizarin s  (TT) trong nước vừa đù 100 ml. 
Phải đáp ứng phép thử sau:
Độ nhạy với bari: Thêm 5 ml nước, 50 ml dung dịch đệm 
acetat pH 3,7 (TT) và 0,5 mi dung dịch alizarin s  (TT) 
vào 5 ml dung dịch acid sulfuric 0,05 M(CĐ). Thêm từng 
giọt dung dịch baripercỉorat 0,05 M (CĐ). Màu chuyến từ 
vàng sang đỏ cam.
Khoảng chuyển màu: pH 3,7 (vàng) đến pH 5,2 (tím).

Amaranth s
C20H11N:NaiO10S3 = 604 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột mịn màu nâu đậm hoặc màu nâu đỏ đậm.
Khi dùng đô chuân độ iod và iodid bằng kali iodat, màu 
chuyển từ đỏ cam sang vàng.

Dung dịch amaranth s 0,2 %
Hòa tan 0,2 g amaranth s (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

2-Aminobutan-l-ol
Aminohutanoỉ
C4H,,NO = 89,14
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Dạng dầu lòng.
Điểm sỏi: Khoảng 180 °c.
Khối lượng riêng ở 20 °C: Khoáng 0,94.
Chi sô khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,453.

4-Aminophenol
C„H7NO= 109,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu tráng hoặc có màu nhẹ.
Diêm chảy: Khoáng 186 °c, kèm theo phân hủy.
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Hàm lượng C6H7NO: Khồng được ít hơn 95 %.
Bào quàn tránh ánh sáng.

3-Aminopropanol
3- Ảminopropan-ỉ-oỉ 
CyHọNO = 75,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòng sánh, không màu, trong.
Tỳ trụng ở 20 °C: Khoáng 0,99.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,461.
Điểm chảy: Khoảng 11 °c.

Amỉnopyrazolon
4- Aminophenazon 
c  I! H ị 3N3O = 203,3
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột hay tinh thẻ hình kim màu vàng nhạt.
Điểm chảy: Khoảng 108 °c.

Dung dịch aminophenaion (Dung dịch aminopyra/olon) 
Dung dịch 4-aminophenazon 0,ỉ % trong dung dich đệm 
horatpHỌO.

Amoni acetat
CH3C 02NH4 = 77,08 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, rất dề chày nước. Rất dễ tan trong 
ether và ethanol, tan trong nước.

Dung dịch amoni acetat
Hòa tan 150 g amoni aceỉat (TT) trong nước, thêm 3 inl 
acid acetic hăng (TT) và nước vừa đù 1000 ml.
Chỉ dùng trong vòng 1 tuần sau khi pha.

Dung dịch amorti acetat 2 M  (dung dịch amoni acetat 
15,4%)
Hòa tan 154 g amoni acetat (TT) trong nước vừa đu 1000 ml. 

Amoni carbonat
Amoni carbonat là hồn hợp các tỷ lệ khác nhau của amoni 
hyđrocarbonat (NII4HC03 = 79,1) và amonì carbamat 
(NH2COONH4 -  78,1).
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu trăng trong. Tan trong nước, phân hủy trong nước 
nóng, không tan trong cthanol và dung dịch amoniac đạm đặc. 
Hàm lượng NH3 giải phóng ra không dược it hơn 30 % (kl/kl). 
Bảo quàn trong đồ đựng kín, ờ nhiệt độ không quá 20 °c.

Dung dịch amonỉ carbonat 20 %
Hòa tan 20 g amoni carhonat (Tỉ) trong nước vừa đủ 100 mỉ.

Dung dịch bão hòa amoni carbonat
Iỉòa tan amoni carbonat (TT) trong nước đến khi thu được
dung dịch bão hòa, lọc.

Dung dịch amoni carbonat loãng
I lòa tan 5 g anioni carhonat (77) trong hỗn hợp 7,5 ml 
dung dịch amoniac 5 M (TT) và 50 mỉ nước, pha loãng 
thành 100 tnl với nước, lọc nêu cẩn.

PI1Ụ l .ục  2
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Amoni ccri (IV) nitrat
Amonỉ and cert nitrat, cerì ơmoni nitrat 
(NH4)2[Ce(N03)6Ị = 548,2 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Amoni ceri Sulfat
Xem Ceri amoni Sulfat.

Amoni clorid
NH.CỈ -  53,49
Dùng loại tinh khiet phân tích.
Tinh thê trẳng, không mùi, vị mảt và hơi mặn. Tan trong 
nước, tan trong ethanol.

Dung dịch amoni cỉorỉd 10 %
Hòa tan 10 g amoni clorìd (77) trong nước vừa đủ 100 mỉ.

Amoni dihydrophosphat
(NH4)H2P04-  115,0 
Dùna loại tinh khiết phân tích.
Bột kểt tinh hay tinh thể màu trắng. Tan trong nước, không 
tan trong ethanol.

Amoni format
Ethyl nitro
C H 5N 02 = 63,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chày: Khoảng từ 119 °C' den 121 °c.
Bào quàn trone bao bì kín.

Amoni hydrocarbonat
Amoni bìcarbonat 
NH4HC03 = 79,06
Hàm lượng NH4HCO3: Không được ít hơn 99 %.
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Amoni molybdat
(NH4)6Mo70 24.4H20  = 1235,86 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể khỏng màu hoặc màu lục vàng. Tan trong nước. 

Dung dịch amonì moỉyhdat
Hòa tan 15 g amoni moỉyhdat (77) trong 40 ml nước. Rót 
từ từ dung dịch thu được vào 130 ml acid nitric loãng 
(TT), khuấy liên tục. Đổ yên hỗn hợp trong 24 h, sau đỏ 
gạn lây lớp trong.
Dung dịch không được vẩn đục khi đun tới 50 °c.
Trộn 5 ml dung dịch với 2 ml dung dịch natri hydro- 
phosphat 0,0ỉ %, đun nhẹ. Tủa vàng phải xuất hiện rõ. 
Nếu kết tủa ít, phài pha dung dịch amoni molybdat mới. 
Bào quản dung dịch ở chồ tối. Neu trong quá trình bảo 
quàn xuât hiện tủa, gạn lây phân trone.

Dung dịch amoni moỉybdat 5 % trong acid sulfuric
Hòa tan 0,5 g amoni molybdat (TT) trong 10 m! act'd 
sulfuric (TT).
Düna dịch chì pha khi dùng.

Dung dịch a mo ni molybdat - acid sulfuric
Hòa tan 10 g amoni moĩybdat (77) trong nước vừa đủ 
100 rnl. Thêm từ từ dune dịch thu được vào 250 ml dung 
dịch acid sulfuric 10 M (TT) đã được làm lạnh.
Bào quàn trong chai nhựa, tránh ánh sảng.

Dung dich sulphomoỉybdic
Hòa tan bằng cách đun nóng 2,5 g amoni moỉybdat (77) trong 
20 ml nước (dung dịch 1). Thêm từ từ 28 ml acid sulfuric 
(IT) vào 50 ml nước và làm lạnh (dung dịch 2). Trộn dung 
dịch 1 vào dung dịch 2, thêm nước vừa đũ 100 ml. 
tíáo quản trong chai lọ poỉycthylen.

Amoni oxalat
(C:O0NH4): .I-I2O -  142,11 
Dime loại tinh khiết phân tích.
Tinh thê không màu. Tan trong nước.

Dung dịch amo ni oxaỉat bão hòa
Hòa tan amo ni o.xalai CTT) trong nước đến khi thu được 
dung dịch bão hòa, lọc.

Dung dịch amoni oxalat 5 %
Hòa tan 5 g amoni oxalat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch amotĩỉ oxalat 4 %
Hòa tan 4 g amoni oxalat (77) trong nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch amo nỉ oxalat 3,5 %
Hòa tan 3,5 g amoni oxalat (77) trong nước vira đu 100 ml.

Dung dịch amo ni oxalat 2,5 %
Hòa tan 2,5 g amoni oxalat (77) trong nước vira đù 100 ml.

Amoni phosphat
Diamoni hydrophosphat; Diamoni hydrogen orthophosphat
(NH4);HP04= 132.1
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Bột tinh thé hav tinh thể màu trắng. Tan trong nước, không 
tan trong ethanol.

Amoni pcrsulfat
(NH4)?S2Ox = 228,20 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột tinh thể màu trắng. Dễ tan trong nước.

Dung dịch a mo ni persulfat 20 %
I lòa tan 20 g o moni persulfat (77) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch amoni persulfat 10 %
I lòa tan 1 o g amonipersulfat (IT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Amoni pvrolidin dithiocarbamat
Amonì letramethvlen diỉhiociirhumat
C5H12N2S2-  164,3 
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Bột tinh thể màu trăng đên vàng nhạt. Hơi tan trong nước, 
rất khó tan trong ethanol.
Bảo quản trong lọ cỏ chửa miếng amoni carbonat đê ờ 
trong túi vài mút-xơ-lin.
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Dung dịch amonỉ pyroỉỉdin dithiocarbamat
Hòa tan 1 g amonipyrolidin dithĩocarbamat (77) với nước 
vừa đù 100 ml. Ngay trước khi dùng, lira 3 lần, môi lần với 
25 ml 4-methvỉpentan~2~on (77).

Amoni sulfamat
NH2S03NH4= 114,1 
Dùng loại tinh khiêt hỏa học.
Bột kết tinh màu trắng hay tinh thổ không màu, hút âm. Dồ 
tan trong nước, khó tan trong ethanol.
Điểm chảy: Khoáng 130 °c.

Amonỉ sulfat
(NH4)2S04 = 132,14 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu hay bột com màu trắng. Rất dễ tan 
trong nước.

Amoni sulfocyanid
A mo ni thiocvcmat
NH4SCN = 76,12 r
Dùng loại tinh khiểt phân tích.
Tinh thể màu trang. Rất dễ tan trong nước và ethanol, 
tan trong methanol và aceton, hâu như không tan trong 
cloroform và ethyl acetat.

Dung dịch amoni sulfocyanid (Dung dịch amoni 
sulfocyanid 1 M)
Hòa tan 7,6 g amoni sulfocyanid (77) trong 50 ml nước và 
thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch amoni cobalthỉocyanat
Hòa tan 37,5 g cobalt (77) nitrat (77) và 150 g ưmoni 
thiocyanat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.
Pha trước khi dùng.

Amoni vanadat
Amoni me ỉa vưnadat
NH4V 03= 116,98
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột tinh the màu trắng đến hơi vàng. Khó tan trong nước, 
tan trong dung dịch amoniac loãng.

Dung dỉch amonỉ metavanadat (Dung dịch amoni vanadal) 
Hòa tan 5 g am on ì vanadaĩ (77) trong hồn hợp gồm 10 ml 
dung dịch noth hydroxyd 5 iV (77) và 90 ml nước bằng cách 
đun nóng. Đe nguội, lọc qua bông thủy tinh nếu cần.

Dung dịch amoni vanadat ỉ  % trong acid sulfuric
Hòa tan 0,1 g amoni vanadat (77) trong 10 ml acidsulfitnc (77).

Amoniac (Amoniac đậm đặc)
A mo ni ÚC 13,5 Af 
NH3= 17,03
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chât lòng trong, không màu, mùi mạnh dặc biệt.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoán a 0.91.
Hàm lượng NH3: Khoáng 25 % (kl/kl).

Dung dịch amoniac xM
Pha loăng 75x ml amoniac ITT) với nước thành 1000 ml.

Dung dịch amoniac loãng (Dung dịch amoniac 10 %) 
Lấv 440 mi amoniac (TT) hòa vào nước và thêm nước vừa 
đù 1000 ml.

Dung dịch amoniac 5 %
Lấy 500 ml dung dịch amoniac loãng (77) hòa vào nước 
và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch amoniac trong methanol
Pha như các dung dịch amoniac khác, nhưng thay nước 
băng methanoỉ (77).

Dung dịch amoniac loãng (TTị)
Pha loãng 0,7 g amoniac đậm đặc (77) thành 100 ml bằng 
nước. Dung dịch thu được không được chứa ít hơn 0,16 % 
(klÁt) và không được lớn hơn 0,18 % (kl/tt) NHj.

Dung dịch kiềm - amoniac
Lấy 5 g na tri hydroxyd (77) thêm 2 ml amoniac đậm đặc 
(77), thêm nước vừa đù 100 ml.

Amoniac 18 M
NH3= 17,03
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng trong, không màu, mùi mạnh đặc biệt.
Tỷ trọng ờ 20 CC: Khoảng 0,88.
Hàm lượng NH3: Khoảng 35 % (klkl).

Anhvdrid acctic
(CH3CO)20  = 102,09 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng trong, không màu, mùi hắc. Dung dịch trong 
nước bị thủy phân nhanh và tỏa mùi acid acetic.
Diềm sôi: 136 - 142 °c.
Hàm lượng (CH3C0)20: Không dược ít hơn 97.0 %.

Anhydrid maleic
Furan-2,5-dion 
C4H20 3 = 98,06 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 52 °c.
Căn không không tan trong toỉucn: Không quá 5 % (acid 
maleic).

Anhydrid pentaAuoropropionic
C6F,Òo3- 310,0

Anhydrid propionic
C6H,o03= 130,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng trong, không màu. mùi hãng. Tan trong cthanol 
và ethcr.
Khối lượng riêng: Khoảng 1.01 g'inl.
Diềm sôi: Khoảng 167 :JC.
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Thuốc thử anhydridpropionic
Hòa tan 1 g acid tohtemuifonic (TÍ) trong 30 ml acid 
acetic hãng (TT), thêm 5 ml anhydrid propionic (77), đê 
yên ít nhất 15 min.
Sừ dụng trong 24 h.

Anilìn
C6II5NH2 = 93,13
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng sánh, không màu hay màu vàng nhạt.
Tỳ trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,02.
Điểm sôi: Khoảng 183 °c đến 186°c.
Bào quản tránh ánh sáng.

Dung dịch aniỉin 2,5 %
Hòa tan 2,5 g an ì ỉ ìn (77) trong 80 ml nước và thêm nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch anỉỉin trong cycìohexan
Hòa tan 0,9 g anil in (Tỉ) trong cycỉohexan (77) vừa đủ 100 ml.

Anisaldehyd
4-Methoxvhenzaldehyd
CgHgOj- 136,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòng sánh, không màu đến vàng nhạt, có mùi therm. 
Điểm sôi: Khoảng 248 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,125 g/ml.

Dung dịch anisaỉdehyd
Trộn đều theo thứ tự 0,5 ml anisaỉdehyd (77), 10 ml 
acid acetic bâng (77), 85 ml methanol (Tí) và 5 ml acid 
sulfuric (77).

Dung dịch anỉsaldehyd trong ethanol
Thêm 90 ml ethanol 96 % (77) vào 10 ml anisaldehyd 
(77), trộn đều. Them 10 ml acid sulfuric (77) và trộn đêu.

Dung dịch anìsaỉdehyd trong acid sulfuric
Trộn 10 ml acid sulfuric (Tí) vào 5 ml anisaỉdehyd (77).

Antimony tridorid
St I hi trie lor id 
SbCl3 -  228,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể hay vẩy không màu, bốc khói trong không khí 
ẩm. Tan trong ethanol, aceton, ether và benzen.

Dung dịch antimony triclorid
Rửa nhanh 30 g antimony tr id  or id (77) 2 lân, mồi lằn với 
15 ml cloroform không cỏ ethanol (77). Hòa tan ngav các 
tinh thể đà rửa trong 100 ml cloroform không củ ethanol 
(77) bằng cách làm nóng nhẹ.
Bảo quàn với vải gam natri sulfat khan.

Thuốc thử antimony tricỉorìd
Chuãn bị 2 dung dịch gốc bằng cách sau:
Dung dịch A: Hòa tan 110 g antimony tricỉorid (TT) tronơ 
400 ml ethỵỉcn cỉorid (77), thêm 2 g nhôm oxvd khan (77/,
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trộn đều, lọc qua phều xốp vào bình định mức 500 mí, pha 
loăng thành 500 ml với ethyỉen cloridỢT). Độ hấp thụ của 
đung dịch thu được (Phụ lục 4.1), đo trong cổc dày 2 cm, 
không được lớn hcm 0,07, dùng ethylen cỉorid (77) làm 
mầu tráng.
Dung dịch B: Trộn 100 ml acetyỉ cỉorid (77) đă cất lại, 
khỏnc màu với 400 ml ethyỉen cỉorid (77) và bảo quản ờ 
chỗ lạnh.
Trộn đều 90 rnl dung dịch A với 10 ml dung dịch B. Bào 
quàn trong chai thủy tinh màu nút mài. Dùng trong vòng 7 
ngày. Ncu thuốc thử có màu thì không dùng.

Arginin
L-Arginin
QHuN40 3= 174,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảv: Khoảng 235 °c, kèm phân hủy,

Arsen trioxyd
As:0 3 -  197,84
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng. Khó tan trong nước, tan trong 
nước sôi.

Dung dịch natri arsenit 0,1 M
Hòa tan 4,946 g arsen trỉoxyd (77) trong hồn hợp gồm 
20 ml dung dịch natri hydroxyd 10 M  (77) và 20 ml nước, 
pha loãng thành 400 ml với nước, thêm dunệ dịch acỉd 
hydrocỉoric 2 M(TT) đến khi trung tính với giấy quỳ. Hòa 
tan 2 g natri hydrocarbonat (Tí) trong dung dịch này và 
thêm nước vừa đủ 500 ml.

Barbiton
Barbitaỉ; acid 5,5-dieihyỉharbituric
CgHuNA = 184,2
Điềm chảy: Khoảng 190 °c.

Barbiton natri
Barbiỉal natri; natri 5,5-diethvỉbarbỉturat 
CxHtlN2Na03 = 206,2 
Dùmi loại tinh khiết hóa học.

Bari clorid
BaCl2.2H20  = 244,28 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thế không màu. De tan trong nước.

Dung dịch bari clorid 5 %
Hòa tan 5 g bari clorid (77) trong nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch ba ri clorỉd 0,5 M
Hòa tan 12.2 ữ. bari cỉorid (77) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch bari clorìd 0,25 M  (6,1 %)
Hòa tan 6,1 g bari clorid (77) trong nước vừa đù 100 ml.

Ba ri liydroxyd
Ba(OH)2.8II20  — 315.5
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Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thổ không màu. Tan trong nước.

Đung dịch barì hydroxyd
f lòa tan 4,73 g bari hydroxyd (77) trong nước vừa đù 100 ml.

Bạc nitrat
AgN03 — 169,87
Dùng loại tinh khiẻt phân tích.
Tinh thê không màu hay màu trăng, chuyên thành màu 
xám đen khi dể ngoài ánh sáng.

Dung dịch bạc nitrat 5 %
Hòa tan 5 g bạc nitrat (77) trong nước vừa đủ 100 ml.
Bào quản trong lọ thủy tinh màu, cỏ nút mài.

Dung dịch bạc nitrat 4,25 %
Hòa tan 4,25 g bạc nitrat (TT) trong nước vừa đù 100 ml. 
Bào quàn trong chai lọ thủv tinh màu, có nút mài.

Đung dịch bạc nitrat 4 %
Hòa tan 4 g bạc nitrat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.
Bảo quàn trong lợ thủy tinh màu, có nút mài.

Dung dịch bạc nitrat 2 %
Hòa tan 2 g bạc nì trat (Tỉ") trong nước vừa đủ 100 ml.
Bào quàn trong lọ thủy tinh màu, có nút mài.

Bạc oxyd
Ag20  = 23ỉ,7
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu đen nâu. Hầu như không tan trong nước và 
ethanol, dễ tan trong acid nitric loãng và amoniac.
Bảo quản tránh ánh sáng.

Benzen
C6H6= 78,11
Dùng loại tinh khiết phàn tích.
Chat lòng không màu, dễ băt lửa.
Điểm sôi: Khoảng 80 °c.

Bcnzil
Dìphenylethandion
C14II10O2= 210.2
Dùng loại tinh khiểt hỏa học.
Điểm chảy: 95 cc.

Benzophenon
C|3Hj0O = 182,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 48 °c.

l,4-Benzoquinon
Cycỉohexa-2.5-dien-ỉ . 4-dion 
C6H40 2 = 108,1
Dùng loại tinh khiél phán tích, chứa không ít hơn 98,0 % 
Q H Ạ /  '
Bột kẽt tinh vàng, cỏ mủi đặc trưng. ìt tan trong nước, tan 
trong ethanol và ethcr.

DƯỢC ĐI ÉN VIỆT NAM V

Benzoyl clorid
C7H5CIO -  140,6 r
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, gây chày nước mắt, boc khói trong 
không khí âm.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,2 ].
Điểm sỏi: Khoảng 197 °c.

Bismuth nitrat pentahyđrat
Bi(N03)3.5H20  = 485,1 
Điểm chày: Khoảng 30 °c.

Bismuth nitrat base
Bismuth oxynitrat; Bismuth subnit rat 
4[BiN03(0H2).Bi0(0H)] -  1462 
Muổi base chứa khoảng 80 % Bi20 3.
Bột màu trắng, nặng, hơi hút ẩm. Tan trong acid 
hydrocloric, acid nitric, acid sulfuric loãng và acid acetic, 
hầu như không tan trong nước và ethanol.

Borneol
D-borneoỉ, endo-ỉ, 7,7-trimethylbicvcỉo[2.2. Ị]heptan-2-oỉ 
C.oH.aỌ- 154,3
Tinh thể không màu, dễ thăng hoa. thực tế không lan trong 
nước, dễ tan trong ethanol 96 % và ether dầu hỏa có nhiệt 
đội sôi từ 50 °C đến 70 °c.
Điểm chày: Khoảng 208 °C.
Phải đạt yêu cẩu sau:
Tỉnh đồng nhất: Tiến hành phương pháp sắc lý lớp mòng 
(Phụ lục 5.4). Bản mỏng silica gel G {77), pha động 
cloro/orm /77). Chấm lên bản mòng 10 pl dung dịch chế 
phẩm 0,1 % trong toluen (TT). Triển khai sắc ký đển khi 
dung môi đi được 10 cm, đê khô bản mỏng ngoài không 
khí và phun dung dịch anisaỉdehyd (77) (dùng 10 ml dung 
dịch cho bản mỏng 200 Iĩim X 200 mm) và sấy khô ở nhiệt 
dộ 100 °c đến 105 °C trong 10 min. sắc ký đồ chi được có 
duy nhât một vết chính.

Boron tríclorid
BCĨ3= 117,2
Dime loại tinh khiết hóa học.
Khí không màu, phân ứng rất mạnh với nước. Tồn 
tại ờ dạng dung dịch trong các dung môi thích hợp 
(2-cloroethanol, dicloromethan, hexan, heptan, methanol). 
Điềm sôi: Khoảng 12,6 °c.
Chì số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,420.

Dung dịch boron trỉcỉorỉd trong methanol
Dung dịch 12 % boron triclorid (TO trong methanol (T ĩ). 
Bảo quàn tránh ánh sáng ờ -20 °c, nap kín.

Boron trifluorid
BF3 = 67,8
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Khí không màu.

Dung dịch boron trỉýỉuorid (Dung dịch boron trifluorid 
tron Lí methanol)
Dung dịch chứa khoáng 14 ®-ó BỈẠ trong methanol (777.
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Brom
Br2= 159,8
Dung loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng nặng, bốc khói, màu đò nâu, ăn da mạnh.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 3,1.

Nước brom (Dung dịch bão hòa brom)
Điều chế bang cách thỉnh thoảng lac 3 ml brom (77) với 
100 ml nước trong 24 h, rồi để yên cho tách ỉớp.
Bão quản trong lọ thủy tinh màu nút mài, tránh ánh sáng 
và ở trên một lưựng dư brorn (TT).

Dung dịch brom
Hòa tan 30 g brom (77) và 30 g kali bromid (77) trong 
nước vừa đủ 100 mỉ.

Dung dịch bront trong acid acetỉc
Hòa tan 100 g kaìi aceiat (77) trong acidoceíic bủng (77), 
thêm 4 ml brom (77) và acid acetic băng (77) vừa đù 
lOOOml.

Bromelain
Cô đặc các enzym thủy phân protein được lấy từ Ancmas 
comosus Mcrr.
Bột màu vàng xám.
Phải đáp ứng phép thử sau:
Hoạt tính: 1 g chế phẩm làm giải phóng khoảng 1,2 g amino 
nitrogen từ một dung dịch gelatin chuân trong 20 min, ờ 
nhiệt độ 45 °c và pH 4,5.

Butan-2-on
Methyỉ ethvỉ keton; Ethvỉ methvl keton
C4H80  = 72,11
Dùng loại tinh khiết sắc ký.
Chất lỏng không màu, dề bắt lửa, có mùi đặc trưng.
Điềm sôi: Khoảng 79 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,81.

Butanol
n-Butanoỉ, Butan-ỉ-oỉ 
CH3(CH2)2CH2OH = 74,12 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lõng trong, không màu.
Tỳ trọng ờ 20 °C: Khoáng 0,81.
Điểm sôi: 116 °c đến 119 °c.

tert-Butanol
Cồn tert-buíyỉ; 2-Methyl-2-propanoỊ\ 2-Methyỉ-propan- 2-oi 
C4H10O = 74,1
Sử dụng loại tinh khiết phân tích.
Chat rắn hay chất lỏng sánh không màu, mùi đặc trưng. 
Hòa trộn vói echano! và cthcr.
Điểm đông đặc: Khoảng 25 °c.
Điểm sôi: Khoảng 82 cc.
Khối hrợng riêng ở 26 °C: Khoáng 0,78 g/ml.

Butyl acetat
C6HI20 2= 116,2
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Chất lỏng không màu, trong, dễ cháy, khó tan trong nước, 
cỏ thổ trộn lẫn với ethanol 96 %.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,88.
Chi số khúc xạ ớ 20 °C: Khoáng 1,395.
Phần chưng cất được trong khoảng 123 °c đến 126 °C 
không được ít hơn 95 %.

Butylamin
n-Butylamin 
CịHịiN = 73,1
Dùng loại tính khiết hóa học.
Chất lòng không màu, có mùi amoniac.
Điồm sôi: Khoảng 78 °C.
Chi sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,401.
Cất và dùng trong vòng 1 tháng.

Butvl hydroxỵtoluen
BHT; 2.6-Di-tert-bntyỉ-p-cresoỉ
C15H240  = 220,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu trắng hay tinh thể không màu.
Điểm chảy: Khoảng 70 °c.

Calccỉn
Bột dạng hạt màu trắng hoặc vàng nhạt, không mùi. 
Không tan trong nước hoặc các dung môi tự nhiên khác; 
dỗ tan trong dung dịch hydroxyd kiềm.

Hỗn hợp chỉ thị màu caicein
Trộn đều 0,1 g caỉcein (77) và 10 g kaỉi cỉorỉd (77) bằng 
cách nghiên.

Calci carbonat
CaC03 = 100,09
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Calci clorid
CaCỰ 2H20 =  147,0 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch calcỉ cìorid 10 %
Hòa tan 10 g caỉci cỉorid (Tì) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch caỉci clorid
Hòa tan 7,35 g caỉcì clorid (77) trong nước vừa đủ 100 mỉ.

Calci clorid khan
CaCl2-  110,99
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Cốm trang, dễ chày nước. Rất dễ tan trong nước và ethanol. 
Hàm lượng CaCl2 không được ít hơn 98,0 %, tính theo chê 
phẩm dã sấy khô.
Mất khối lượng do làm khô: Không được quá 5,0 %, khi 
làm khô đến khối lượng không đổi ở 200 °C.

Calcì clorid tetrahydrat
CaCL. 4H2( ) -  183, í
Dùng loại tinh khiết hóa học. chứa không quá 0,05 phần 
triệu be.
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Calci hydroxyd
Ca(OH): = 74.09
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Bột màu trắng, tan gần như hoàn toàn trong 600 phần nước.

Dung dịch bão hòa calci Hydroxyd
Lẳc kỹ 10 g calci hydroxvd (TT) với 1000 ml nước và đê 
yên đến khi dung dịch trong.

Calci lactat
Calci ìactat pentahydral 
C6Hl0CaO6.5H2O = 218,2 
Dùng loại tinh khiêt phân tích.

Calci Sulfat
CaS04.l/2H20 =  145,15
Bột màu trẳng. khi trộn 1 phần với 1/2 phần nước, bột bị 
rắn lại thành khối cứng vả xổp.

Dung dịch calci Sulfat
Lắc 5 g calci Sulfat (TT) với 100 ml nước trong 1 h và lọc. 

Carbomer
Polymer liên kết ngang của acid acrylic, chứa 56 % đến 
68 % nhóm acid carboxylic (COOH) sau khi sấy ở 80 °c 
trong 1 h.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Khối lượng phân tư tương đối trung bình khoảng 3 X 1 o6.

Carbon disulhd
c s 2 = 76,14
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, dề bay hơi, dễ bắt lừa, mùi khỏ chịu. 
Khối lượng riêng: Khoảng 1,26 g/ml.
Điểm sôi: Khoảng 46 °c.

Carbon tetraclorid
Tetracloromethan 
CCl4 = 153,82
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng.
Tý trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,59.
Điểm soi: Từ 76 °c đến 77 °c.

Carbophenothion
Q O-Diethyl S-{[ (4-cỉowphenyỉ)thio]methyỉ}phosphowdìthioat 
CnIIl6C102PS3 -  342,9
Dùng loại tinh khiết thích hợp cho phân tích dư lượng 
thuôc trừ sâu. Có thổ sử dụng loại nguyên liệu đối chiều 
(10 ng/pl trong isooctan).
Tỳ trọng ờ 25 °C: Khoảng 1,27.

Celulose dùng cho sắc ký
Bột trắng mịn, đồne nhất, kích thước hạt trung bình nhỏ 
hơn 30 pm.
Chu án bị bàn mỏng: Trộn 15 g chế phẩm với 100 mỉ nước 
vá khuây đêu trong 60 s. Tráng ỉởp dày 0,1 mrn lên bàn 
sạch và đế khô ngoài không khí.
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Ceri amoni nitrat
Xem Arnoni ceri (IV) nitrat

Ceri amonì Sulfat
Ce(SO4)2.2(NII4)2S04.2H20  = 632,6 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh hay tinh thể màu vàng cam. Tan chậm trong 
nước, tan nhanh hơn khi có mặt acid vô cơ.

Ceri nitrat
Cc(NO.03.6H2O = 434,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể không màu hoặc màu vàng nhạt. Tan trong nước, 
ethanol và aceton.

Ceri Sulfat
Ce(S04)2.4H20  = 404,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tính the hoặc bột kết tinh màu vàng hay vàng cam. Rât ít 
tan trong nước lạnh, tan chậm trong các dung dịch acid vô 
cơ loãng lạnh, tan nhanh hơn trong các dung môi này khi 
đun nóng.

Dung dịch ceri Sulfat ỉ  % trong acid sulfuric 10 %
Hòa tan 10 g ceri Sulfat (TT) trong 850 ml dung dịch acid 
sulfuric 10 % (TT) băng cách đun nóng nhẹ. Đe nguội, thêm 
dung dịch acid sulfuric 10% (Tỉ) cho vừa đủ 1000 ml.

Cetrimid
C |7H38BrN = 336,4
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột trang hoặc gần như trắng, dễ tron chảy. Dễ tan trong 
nước và ethanol 96 %.
Hàm lượng C]7Hj8BrN: Không được ít hơn 96,0 %, tinh 
theo chế phẩm đà làm khô.

Chì acetat
Pb(CII5C 00)2.3II20  = 379,35 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Dễ tan trong nước, tan 
trong ethanol.

Bông tẩm chì at etat
Ngâm bông hút nước trong hồn hợp 10 thê tích dung dịch 
chì acetat 9,5 % ÍĨT) vã 1 thê tích dung dịch acid acetic 
2 M (Tí). Loại bô dung dịch thừa bàng cách thấm bang 
giấy lọc nhưng không tàm khô kiệt khối bông. Dể khô 
bông ừ nhiệt độ phòng. Bào quàn trong bao bì kín.

Giấy tấm chì acetat
Nhúng giấy lọc vào hồn hợp gồm 10 thồ tích dung dịch chì 
ace.tat 9,5 % (Tỉ) và 1 thể tích acid acetic 2 M (IT), để 
ráo rồi hong khô, tránh ánh sáng, cấ t thành từng băng dài 
khoảng 5 cm, rộng 6 mm.
Bao quản trong ]ọ thùy tinh nút mài, tránh ánh sáng, tránh 
acid hay kiềm.

PHỤ LỤC 2

PL-51



PHỤ LỤC 2

Dung dịch chì acetat 20 %
I lóa tan 20 g chì acetat (77) trong nước, thêm acid acetic 
(TT) tới khi được dung dịch trong, thêm nước vừa dù 100 ml.

Dung dịch chì acetat 9,5 %
Hòa tan 9,5 g chì acetat (TT) trong nước không cỏ carbon 
dioxvd (77) vừa đủ 100 ml.

Chì nỉtrat
Pb(N03)2 = 331,2 ^
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng hay tinh thể không màu. Dễ tan 
trong nước.

Dung dịch chì nitrat
Hòa tan 3,3 g chì nitrat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Chromotrop II B
Chromoỉrop 2B 
C16H9N3Na2O,0S2 -  513,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu đỏ.

Dung dịch chromotrop / /  B
Hòa tan 0,005 g chromotrop ỉỉ B (TT) trong 100 ml acid 
sulfuric (TT).

Clor
Cl2 = 70,91

Nước clor (Dung dịch bão hòa clor)
Điều che bằng cách cho luồng khí clor chạy qua nước đến 
bão hòa.
Đóng đầy trong chai lọ thủy tinh màu nủt mài, để chồ mát, 
tránh ánh sáng.
Dung dịch không bào quản được lâu.

Cloral hyđrat
C2H3C13Ó2== 165,40 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể không màu, mùi đặc biệt, dề hút ẩm.
Điểm chày: Khoảng 55 °C.

Dung dịch cỉơral hydrat
Hòa tan 50 g cỉoraỉ hydrat (TT) trong hỗn hợp gồm 15 ml 
nước và 10 ml glycerin (TT).

Cloramin B
Muỗi natri của N-clorobenien Sulfonamid 
C6HClNNa02S = 213,6 
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Cloramin T
Muôi natri của N-clorotoỉucn-p-sulfonamid 
C7H7ClNNa02S.3H20  = 281,7 
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Dung dịch cỉoramin T 2 %
Ilòa tan 2 g cloramìn T (77) trong nước vừa đủ 100 mỉ. 
Pha trước khi dùng.
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Dung dịch doramìn T 0,02 %
Hóa tan 0,02 g clomrnin T (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Pha trước khi dùng.

4’-CToroacetanilid
Cloroacetaniỉid 
CrII8C1N()= 169,6
Hàm lượng CỵHgClNO: Không được ít hom 95 %.
Bọt kêt tinh. Thực té không tan trong nước, tan trong 
ethanol 96 %.
Điềm chày: Khoảng 178 °c.

1-CIorobutan
Buỉyl clorid 
C4Hí)CI = 92,6
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chât lòng trong, không màu, dễ bay hơi.
Điềm sôi: Khoảng 78 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,886 g/ml.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,402.

1- Cloro-2,4-dinitrobenzen
C6H3C1N20 4 = 202,6 
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Bột kẽt tinh hay tinh thê màu vảng nhạt.
Điểm chảy: Khoảng 51 °c.

2- CIoro-4-nitroanilin
C6H5C1N20 2 = 172,6 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu vàng đến nâu.
Điểm chày: Khoảng 107 °c.
Bào quàn tránh ánh sáng.

2-Cloro-A-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
C,Õh ,2C1NO=197,7

Cloroform
Tricloromethan 
CHC13 = 119,38
Dùng loại tinh khiết phân tích chứa 0,4 % đến 1,0 % 
(kl/kl) cthanol.
Chất lòng trong, không màu, mùi đặc biệt.
Điểm sôi: Khoảng 60 °c.
Tỷ trọng ở 20 °C: 1,475 đến 1,481.

CloroỊorm không có ethanol
Rửa cloro/ơrm (77) với nước nhiều lần, làm khan bằng 
natri suỉfat khan (77), rồi cất lại.
Xác định khôi lượng riêng (Phụ lục 6.5), không được thâp 
hơn 1,49 g/ml.
Clorotonn không có ethanol chi điều chế trước khi dùng. 

Cloro/orm khan
Cho 100 g caỉci clurid khan (77) vào 1000 mỉ cỉoro/orm 
(77), lắc mạnh, để yên 24 h. Gạn chất lỏng vào bình khô 
cỏ nút mài.
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Cỉoro/ornt dùng cho phổ hồng ngoại 
Dùng loại tinh khiết quang phô.

Cỉorơ/orm được ổn định với amylen 
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 99,8 % 
CHCI3 được xác định bằng phương pháp sắc kỷ khí (Phụ 
lục 5.2) và phải đáp ứng các yêu câu sau:
Nước: Không quá 0,05 %.
Cấn sau khi bay hơi: Không quá 0,001 %.
Độ truyền quang: Không ít hơn 50 % ờ 255 nm, 80 % ở 
260 nm và 98 % ở 300 run, dùng nước lãm mầu trẳng.

Cobalt acctat
(CH3C 02)2Co.4H2p  = 249,1 
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Tinh thê màu đỏ tím. Tan trong nước, ethanol và acid loãng.

Dung dịch cobaỉt acetaí 0,2 % trong methanoỉ
Hòa tan 0,2 g cobaỉt acetat (TT) trong methanoỉ (TT) vừa 
đủ 100 ml.

Cobalt clorid
CoC12.6H20  = 237,93 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu đỏ hay tinh thể đỏ đậm. Rất dễ tan trong 
nước, tan trong ethanol.

Dung dịch cobaỉt cỉorìd 2 %
Hòa tan 2 g cobaỉt cỉoríd (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch cobaỉt clorid I % trong methanol
Hòa tan 1 g cobaỉt clorid (77) trong methanoì (TT) vừa 
đù 100 ml.

Cobalt nitrat
Co(N03)2.6H2O = 291,04 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể nhò màu đỏ ngọc. Rẳt dề tan trong nước.

Dung dịch cobalt nỉtrat
Hòa tan 5 g cobaỉt nitrat (TT) trong nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch cobaỉt nỉtrat ỉ  0 %
Hòa tan 10 g cohaỉt nitrơỉ (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Copolvmer styren -  divinvlbenzen
Dùng loại tinh khiết sắc ký khí.
Các hạt polymer liên kết ngang, cứng, xốp. Có nhiều loại 
với kích thước hạt khác nhau.

Cresol
O-Cresoỉ
C7HgO= 108,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Khôi rắn tinh thể không màu hay có màu rất nhạt, hoặc 
chât lòng chậm đỏng, có mùi phenol * hắc ín.
Diêm đông đặc: Không dưới 30,5 3C.
Tý trọng ở 20 °C: Khoảng ] ,05.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: 1,540 đổn 1,550.
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Điềm sôi: Khoảng 190 °c.
Bào quàn tránh ánh sáng, ẩm và oxygen. cất lại trước 
khi dùng.

Crom (VI) oxyd
Crom trioxvd 
CrƠỊ “  100,0
Hình kim hay mảnh vụn hoặc chảy rũa, màu đỏ hơi nâu. 
Rất tan trong nước.
Bảo quản trong lọ thủy tinh kín.

Curcumin
C2]H200 6 = 368,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu nâu vàng. Tan trong acid acctic băng, 
thực tế không tan trong nước và cther.
Điểm chày: Khoảng 183 °c.

Cyanogen bromid (Dung dịch)
Thêm tửng giọt dung dịch amoni thiocvanat 0,ỉ M  (77) 
vào nước brom (Tí) trong điều kiện làm lạnh cho tới khi 
mất màu.
Pha ngay trước khi dùng.

Cyclohexan
0^12 = 84,16
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu.
Điểm sôi: Khoảng 81 °c.
Tỳ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,78.

Cycíohexan dùng cho phưưng pháp quang phổ
Độ truyên quang: Không được nhò hơn 45 % ở 220 nm; 
70 % ờ 235 nm; 90 % ờ 240 nm và 98 % ờ 250 nm, dùng 
nước làm mẫu trảng.

Cycỉohexan (TTị)
Sừ dụng loại cyclohexan dùng cho phươtĩg pháp quang 
phô (77) và đáp ứng phép thử sau:
Huỳnh quang: Dưới bức xạ ử bước sóng 365 nm, huỳnh 
quang đo được ờ bước sóng 460 nm, trong cốc đo dày 
1 cm, không được lớn hơn huvnh quang của dung dịch 
chứa 0,002 |ig quinin trong 1 ml dung dịch acỉd suỉ/urỉc 
0,05 M(TT).

L-Cvstein
C3H7*N02S= 121,2
Bột dễ tan trong nước, trong ethanol 96 % và trong acid 
acetic; thực tế không tan trong aceton.

Cvtosin
Õ h5n 3o = 111,1
Hàm lượng không được dưới 95,0 %.

Diben/osuberon
Dibenzo[a,d]cvcỉohepta-ĩ ,4-dicn-Ton; 10,1 ỉ-dih vdro -
5H-dibenzo[a,d]cycỉohepten-5-on
C,5H120  = 208,3 *
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 34 ° c

Dibutylamin
DỈ-n-butyỉamin,N-Butvỉbutcm-l-amin.
C8H19N -  129,3 
Chất lỏng không màu.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °c (n50): Khoảng 1,417; điểm sôi 
khoảng 159°.

Dỉbutylamoni phosphat dùng tạo cặp ion
Dung dịch không màu chứa 10 % đên 15 % (tt/tt) di-n- 
butyỉamin (77) và 12 % đển 17 % (tt/tt) acid phosphoric 
(TT) trong nước, dùng tạo cặp ion trong sắc ký lỏng.

Dibutyl cther
CgH,*0 =130,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòng không màu, dỗ bắt lừa.
Điểm sôi: Khoảng 140 °c.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,77.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,399.
Chú ý: cần thận khi cất hoặc làm bay hơi dibutyl ether, vì 
có thể giải phóng peroxyd.

Di-n-butylamÌD
N-butyỉbutan-l-amin, dìbutyỉamin 
C8H19N =  129,3 
Chất ỉỏng không màu.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,417.
Điểm sôi: Khoảng 159 °c.

Dibutyl phtalat
Di-n-butyỉ phtaỉat 
C16H220 4 = 278,3 ^
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu hay cỏ màu rất Iihạt.
Tỷ trọng ờ 20 °C: 1,043 đổn 1,048.
Chỉ số khúc xạ ở 20 °C: 1,490 đến 1,495.

Dịch dạ dày giả
Hòa tan 2,0 g natri cỉorid (Tỉ') và 3,2 g pepsin (77) 
trong nườc, thêm 80 mỉ dung dịch acid hydrocỉoric 
ỉ M(TT)t thêm nước vừa đủ 1000 ml.

2,6-Diclorophenoi-indophenoI natri
C13H6Cl2NNa02 = 290,08.
Là muối natri của 2,6-dicloro-N-(4-hydroxyphenyl)-l,4' 
benzoquínon monoimin.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu lục thầm. Dunu dịch nước có màu lam đậm, 
chuyển sang màu hồng khi acid hóa.

Dung dịch 2,6-dỉcỉorophenoỉ-indophenoỉ
Hòa tan 0,1 g 2,6-dicỉorophenoỉ-indophenoỉ natrì (TT) với 
100 ml nước ấm và lọc.
Dung dịch chi dùng trong vòng 3 ngày.
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2.6- Dicloroquinon clorimid
C6H2C13N0 -210,45 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kèt tinh màu vàng hay da cam. Không tan trong nước 
tan trong ethanol và các dung dịch kiềm loãng.
Điểm chảy: Khoảng 66 °c.

Dung dịch 2,6-dicloroquinon cỉorímid
Hòa tan 0,02 g 2,6-dicloroquinon cỉorỉmid (77) trong 
50 ml n-butanoỉ (TT) hay aỉcoỉ ìsopropylic (TT).
Bào quản trong lọ thủy tinh màu, ờ chỗ mát.
Khône dùng dung dịch khi đã có màu hồng.

2,5- Diethoxytetrahydroíuran
C8H160 3 = 160,2
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa hỗn hợp đồng phân cis 
và trans.
Chất lỏng không màu hay vàng nhạt.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,98.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,418.

Diethyỉamỉn
(C2H5)2NH = 73,14
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng không màu, dễ bay hơi.
Điểm sôi: Khoảng 55 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,71.

N,N-Diettaylanilin
C.oH.sN = 149,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi amoniac.
Điểm sôi: Khoảng 217 °C.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,93 g/ml.

1,3-Dihydroxynaphthalen
Naphthalen-ỉ,3-dìoỉ; Naphthoresorcìn
CjoH80 2 = 160,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu tím nâu. Dễ tan trong nước và ethanol. 
Điểm chày: Khoảng 125 °c.

2.7- Dihyđroxynaphthalen
Naphthaỉen-2,7-dioỉ 
C|0lI8O2= 160,2
Tinh thể hình kim, tan trong nước và trong ethanol 96 %. 
Điểm chảy: Khoảng ] 90 °c.

Dung dịch 2 ,7-dỉhydroxynaphthalen
Hòa tan 10 mg 2,7-dỉhydroxynaphthoỉen (77) trong 100 ml 
acid suỉ/uric (77), đê yên cho mảt màu (dùng trong vòng 
2 ngây sau khi pha).

Di-isopropyl ether
ỉsopropyỉ ether 
C*H 102,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
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Chất lòng không màu, có mùi đặc trưng.
Diêm sôi: Từ 67 °c: đền 69 °c.
Tỷ trọng ở 20 °C: Từ 0,723 đến 0,728.
Chủy: Chi cất di-isopropyl cther khi đạt phép thử nghiệm sau: 
Peroxyd: Cho 8 ml dung dịch hổ tinh bột có kaỉi itìdid 
(TT) vào ông nghiệm nút mài dung tích 12 ml, đường kính 
khoảng 1,5 cm, đô đây ông nghiệm với đi-isopropyl ether 
cần thử. Đậy nút, lăc mạnh và đê ycn tránh ánh sáng trong 
30 min. Không được cỏ màu tạo thành.
Bảo quàn tránh ánh sáng. Trên nhãn phải ghi tên và nồng 
độ chât bảo quản đưa vào.

Dikali hydrophosphat
K2HP04= 174,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kểt tinh trắng, dễ hút ẩm. Rất dề tan trong nước, ít tan 
trong ethanol.

Dimethylacetamid
C4H9NÒ= 87.12
Dùng loại tinh khiết hóa học, chửa không ít hơn 99,5 % 
C4H9NO.
Chất lỏng không màu.
Điêm sôi: Khoảng 165 °c.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,94.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,437.

p~Dimethylaminobenzalđehyd
4-Dimethyỉaminobenzaỉdehyd 
(CH3)2NC6H4CHO = 149,19 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kêt tinh màu trăng hay vàng nhạt. Tan trong ethanol, 
acẹton, cioroíbrm, ether và aeiđ acetic, tan ít trong nước. 
Điểm chảy: Khoảng 74 °c.

Dung dịch p-dỉmethyỉaminohenzaỉdehyd 2 % trong ethanol
Hòa tan 2 g p-dimethvỉơminobenzaỉdehyd (77) trong 
ethanoỉ 96 % (T ỉ) vừa đù 100 ml.

Dung dịch p-dìmethyìaminobenzaỉdehyd (TTị)
Hòa tan 0,2 g p-dỉmeỉh\'ỉaminobenzaỉdchyd (77) trong 
20 ml ethanoỉ 96 % (Tỉ), thcm 0,5 ml acid hvdrocỉoric 
(Tỉ). Lăc dung dịch với than hoạt (77), ỉọc. Dung dịch 
không được đậm hơn màu của dung dịch iod pha như sau: 
Lây 10 ml dung dịch itíd 0, Ị N (CO), thêm 0,6 g kaỉi iodid 
(Tí) và mrớc vừa đủ 100 ml. Pha loâng 2,0 ml dung dịch 
thu được với nước thành 100 ml.
Pha ngay tnrớc khi dùng.

Dung dịch p-dìmethyỉaminùbenzaỉdehyd (TTZ)
Hòa tan 0,2 g p-dimethyỉaminobemaỉdehyd (TT) trong 
hỗn hợp gồm 4,5 ml nước và 5,5 ml aàdhydrocỉoric (77). 
Pha ngay trước khi dùng.

Dung dịch p-dimethyỉaminobenialdchyd (TTỷ)
Hòa tan 0,125 g p-diìnahvỉaminobetizaldehyd (77) tron« 
hôn hợp gôm 35 mỉ nước và 65 ml acid sul/uric (77) dã 
được làm nguội, thêm 0 ,1 ml dung dịch sắt (ỊỊỊ) cỉorỉd (71)
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5 % và lắc đều. Để yên 24 h trước khi dùng, tránh ánh 
sáng. Khi bảo quản dung dịch ờ nhiệt độ phòng dùng dược 
trong vòng 7 ngày, khi bảo quàn trong tủ lạnh dùng được 
trong vài tháng.

4-Dimethylaminocinnamaldehyd
CnH13N O - 175,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột hay tinh thể màu cam tới nâu cam.
Điềm chày: Khoảng 138 °C.

Dung dịch 4-dimethyỉamỉnocỉnnamaldehyd
Hòa tan 2,0 g 4-dimethyỉaminocinnamadehyd (TT) trong 
hỗn hợp gồm 100 ml dung dịch acid hydrocỉoric 7 N (TT) 
và 100 mỉ cthanoỉ (77).
Bảo quản chồ mát. Pha loãng gẩp bổn với ethanoỉ (77) 
ngay trước khi dùng.

Dimcthylaniiin
N, N-dimethyỉan Hin
C8IĨUN = 121,2
Dùng loại tính khiết phân tích.
Chât lòng không màu, chuyên màu trong quá trình bảo 
quản. Thực tế không tan trong nước, dễ tan trong côn và 
trong ether.
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,568.
Không ít hơn 95 % chưng cất được ờ 192 °c  đển 194 °c.

2.6- Dimethylanilin
2.6- Xyỉidin 
CgH„N= 121,2
Chat lỏng không màu, hơi tan trong nước, tan trong ethanol
96 %.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,98.

Dimcthyl carbonat
C3H60 3 -  90,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chat lòng không màu, không mùi hoặc hơi có mùi khó chịu. 
Điểm SÔI: Khoang 90 °c.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,368.
Ti trọng ở 17 °C: Khoảng 1,065.

Diinethyldccylamin
C |2II27N = 185,4
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa không ít hơn 98,0 % 
(kl/kl)C12H27N.
Diềm sôi: Khoảng 234 °c.

1,1-Dimcthylethy! methyl ether
Tcrt-butyỉ me Ị hy ỉ ether 
C V I 120 - 8 8 , r
Chat lòng không màu, trong và dễ cháy.
Chì sổ khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,376.
Độ truyền quang: Không được quá 50 % ở bước sóng 
240 nm, 80 % ờ bước sóng 255 ntn, 98 To ờ bước sỏnu 
280 um, dùng nước làm mầu trắng.
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Dimethylĩormamỉđ
HCON(CH3)2 -  73,10 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chat lỏng không màu, mùi đặc biệt, hòa lẫn với nước và 
ethanol.
Điểm sôi: Khoáng 153 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,95.
Nước: Không được quá 0,1 % (Phụ lục 10.3).

l,3-Dimethyl~irnidazoliđỉnon
DMỈ
C5Hj0N2O = 114,2.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,472.
Điểm sôi: Khoảng 224 °c.

Ar,/V-Dimethy!octylamin
Octyỉ ciim ethyl am i n 
C|0H23N= 157,3 
Chất lòng không màu.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,765.
Chỉ sổ khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng ỉ ,424.
Điểm sôi: Khoảng 195 °c.

Dimethy! sulíoxid
C2H6OS = 78,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, không mùi hoặc hơi có mùi khó chịu. 
Điểm sôi: Khoảng 189 °c.
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoáng 1,479.
Ti trọng ở 20 °C: Khoảng 1,10.
Phải đáp ứng yêu cầu sau:
Nước: Không quá 1,0 % (Phụ lục 10.3).

Dimethyl suỉ/oxid dùng chờ phương pháp quang phổ
Độ truyền quang: Không nhò hơn 10 % ở 262 nm, 35 % ờ 
270 nm, 70 % ở 290 nm và 98 % ờ 340 nm và những bước 
sóng cao hơn, dùng nước làm mẫu trăng.

Dinatri hydrophosphat
Na2HP04.Í2H2Ò = 358,17.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể trong suốt, không màu. Tan trong nước, không tan 
trong cthanol.

Dung dịch dỉnatrỉ hydrophosphat ĩ 2 %
Hòa tan 12 g dỉnatri hydrophospỉuư (TT) trong nước vừa 
đủ 100 ml.

Dung dịch dinatrỉ hydrophosphat 4 %
Hòa tan 4 g dinatri hydrophosphat fỉT) trong nước vừa 
đủ 100 mỉ.

Dinatri hYđrophosphat khan
Na2IIP04= 142,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
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Dung dịch di nu tri hydrophosphat ờ,235 M
Hòa tan 33,36 g dinath hydrophosphat khan (TT) trong 
1000 ml nước, điêu chinh pH tới 10,3 đên 10,5 với dung 
dịch natrỉ hydroxvd 2 N  (ĨT).

Dínitroben/oyl clorid
3,5-Dìmtrohemoyỉ cỉorìd 
C7H,C1N20 5 -- 230,6 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể hình kim màu vàng, phân hủy trong không khí ẩm. 
Điểm chảv: Khoáng 68 °c.

2,4-DÍnitrophenylhydrazin
C6H3(N 02)2NHNH2-  198,14 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu cam đò, ít tan trong ethanol, 
rất khó tan trong nước.
Diễm chảy: Khoáng 203 °C.

Dung dịch 2,4-dinitrfíphenyihydrazJn trong acid hydrocỉoric 
Thcm 4 mỉ acid hydrocỉorỉc (TT) vào 0,10 g 2,4-dimtro- 
phenvỉhydraiin (TỊ'), rồi thêm 20 ml nước nóng để hòa tan. 
Dung dịch chì pha khi dùng.

Dung dịch dỉnỉtrophenyỉhydrazin-aceto-hydrocloric
Hòa tan 0,2 g 2,4-dimtrophenyÍhvdrazin (TT) trong 
20 ml methanoì (TT) và thêm 80 ml hồn hợp đồng thể 
tích ưcid acetic 30 % (TT) và dung dịch acid hydroclorìc 
25 % (TT).
Dung dịch chỉ pha ngay trước khi dùng.

Dioctyl natri sulfosuccinat
Natri docusat
C20H37NaO7S = 444,6
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa 90 % C2oH3?Na0 7S. 
Các mảnh sáp màu trắng. Tàn trong nước, methanol vả 
aceton. Dễ thủy phân trong các dung dịch kiềm.

Dioxan
ỉ,4-Dioxan
C4Hx0 2 = 88,11
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, có mùi ether.
Điểm đông đặc: 9 °c đến ] 1 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,03.
Nước: Không được quá 0,5 %.
Chú ú: Chỉ cất 1,4-dioxan khi đạt phép thử sau:
Peroxvd: Cho 8 m! dung dịch hồ tinh hột có kaỉi iodid 
(17) vào ốm? nghiệm nút mài dung tích 12 ml, đường kính
1,5 cm, đồ đầy ống nghiệm với dioxan cẩn thử. Đậy nút, 
lắc mạnh vả đổ yên tránh ánh sáng trong 30 min. Không 
được có màu xuất hiện.

Dung dịch gốc dỉoxan
Hòa tan 1 g dioxan (77') trong nước vừa đủ 100 ml. Pha 
loãna 5 ml dung dịch thu dược thành 50 ml bầng nước 
(1,0 mg/ml).
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Dung dịch dioxan
Pha ỉoãng 50 ml dung dịch gốc dioxan (77) thành 100 mỉ 
với nước (0,5 mg/ml).

Dung dịch dỉoxan (TTi)
Pha ỉoãng 10,0 ml dung dịch dỉoxan (77) thành 50 ml với 
nước (0,1 mg/ml),

Diphenylamin
C12HnN -  169,2
Dùng loại tinh khiêt phàn tích.
Tinh thể màu trắng, có mùi đặc biệt. It tan trong nước, tan 
trong etbanol.
Điểm chảy: Khoảng 55 °c.

Dung dịch dỉphenylamin
Hòa tan 0,5 g diphenylamìn (77) trong hồn hợp gồm 
100 ml acid suỉ/uric đậm đặc (77) và 20 ml nước.

Diphenylcarbazon
Ị, 5-Diphenvlcarbazon 
C13H]2N40 - 240,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu cam. Thực tế không tan ừong nước, dễ 
tan trong ethanol.
Điểm chảy: Khoảng 157 °c  cùng với phân hủy.

Thuốc thử diphenylcarbazon - thủy ngân
Hòa tan 0,1 g diphenyĩcarbcaon (77) trong ethanol (77) 
vừa đủ 50 ml (dung dịch A).
Hòa tan 1 g thủy ngân (Ịĩ) cỉorid (77) trong ethanoỉ (77) 
vừa đủ 50 ml (dung dịch B).
Trộn đều đồng thể tích dung dịch À và dung dịch B.

Diphenylmethano!
Bemhydroỉ 
C13H12Ọ = 184,2
Tinh thể trắng hoặc gần như trắng.
Điểm chảy: Khoảng 66 °c.

2,2’-Dipyridylamin
N- (pyr iđin-2 -yỉ)pyridin - 2 - am ỉn
C,ọH9N3= 171,2 
Điểm chảy: Khoảng 95 °c.

Dithizon
1, 5-Diphenylíhiocarbazon
C,jH12N4S = 256,3
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu xanh đen, nâu đcn hay đen. Thực tế không tan 
trong nước, tan trong ethanoí.

Dung dịch dithiion 0,025 % trong ethanoỉ
Hòa tan 25 mg dithiĩon (Tí) nong eỉhanoỉ (77) vừa đủ 100 mỉ.

Divanadi pentoxỵđ
Vanadi oxyxl 
v 20 5 = 181,9
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Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa không ít hơn 98,5 % V2Of. 
Bột tinh thể màu vàng cam hay tinh thể màu nâu đò. Khó 
tan trong nước, tan trong dung dịch acid và dung dịch kiềm. 
Phái đáp ửng phép thử sau:
Độ nhạy với hydrogen peroxyd; Đun nóng 1 g divanadi 
pentoxyd (77) với 10 ml acid sulfuric (TT) trong 30 min, 
để nguội, bổ sung acid sulfuric (TT) cho đù 10 ml. Pha 
loãng cẩn thận 1 ml dung dịch trong thảnh 50 ml bằng 
nước. Lây 0,5 ml dung dịch thu được, thêm 0,1 ml dung 
dịch hydrogen peroxyd 0,0ỉ %. Xuất hiện màu cam, thấy 
rõ khi so sánh với mâu trăng gôm 0,5 ml dung dịch trên 
và 0,1 ml nước. Thêm tiếp 0,4 ml dung dịch hydrogen 
peroxyd 0,01 %, màu chuyển sang vàng cam.

Dung dịch divanadi pentoxyd trong acid sulfuric
Hòa tan 0,2 g dỉvanadi pentoxyd (77) trong 4 ml acid 
sulfuric (TT) và thêm nước vừa đủ 100 ml.

Đỏ ruthenỉ
H42C16N l40 2Rii3.4H20  = 858 
Dùng loại phẩm màu siêu mịn.
Bột màu đò nâu. Tan trong nước.

Dung dịch đỏ rutheni
Hòa tan 0,08 g đò ru then i (TT) trong dung dịch chì acetat 
9,5%  (77) vừa đủ 100 ml.

Đồng acetat
Cu (CH3C0O)2.H2O = 199,65.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu lục thẫm. Tan trong nước và 
ethanol, ít tan trong ether và glycerin.

Dung dịch đồng edetat
Lấy 2 ml dung dịch đồng acetat 2 %, thêm 2 ml dung dịch 
triỉon B 0,1 M(CĐ) và pha loãng với nước thành 50 ml.

Dung dịch đồng acetat 5 %
Hòa tan 5 g đong aceỉat (77) trong nước đã acid hóa bằng 
vài mililít dung dịch acid acetic loãng (77) và thêm nước 
vừa đủ ỉ 00 ml.

Đồng phôi
Cu = 63,54
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Đồng Sulfat
CuS04.5H20  = 249,69 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu xanh lam. Rất dề tan trong 
nước, ỉt tan trong ethanol.

Dung dịch đồng Sulfat Ĩ0 %
Hòa tan 10 g đong Sulfat (TT) trong nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch đồng Sulfat 5 %
Hòa tan 5 g đổng Sulfat (77) trong nước, vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch đồng Sulfat 4 %
Hòa tan 4 g đong Sulfat (77) tronẹ nước vừa đủ ] 00 ml.
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Dung dịch đồng sui/at 0,5 M  (í 2,5 %)
Hòa tan 12,5 g đồng Sulfat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đồng sul/aí 0,01 M
Hòa tan 2,5 g đồng Sulfat (TT) trong nước vừa đủ 1000 ml. 

Dung dịch đồng - cìtrat
Hòa tan 2,5 g đồng Sulfat (TT), 5 g acid citric (Tí) và
14,4 g natri Carbonat khan (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Đồng Sulfat khan
CuSỗ4= 159,6
Dùng loại tinh khiết phân tích, hoặc điều che bằng cách 
sẩy đồng Sulfat (TT) ở 230 °c đến khối lượng không đổi.

Ethan-1,2-diol
Ethylen glvcoỉ 
HOCH2-CH2OH = 62,07 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chat lỏng sánh, không màu.
Tỷ trọng ở 20 °C: 1,113 đến 1,115.
Chỉ số khúc xạ ỏ' 20 °C: 1,430 đến 1,433.
Điểm sôi: Khoảng 196 °c.

Dung dịch ethan-ĩ,2-dỉữỉ 50 %
Hòa tan 50 g ethan-ỉ,2-diol (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Ethanol
Ethanol tuvệt đoi 
C2H5OH = 46,07
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 99,5 % 
(tt/tt) C2II5OH.
Chất lòn 2 trong, không màu, dề hút nước, cỏ mùi đặc biệt. 
Điểm sôi: 78 °c đển 79 °c.
Tỳ trọng ờ 20 °C: 0,791 đển 0,794.

Ethanol 96 %
C2H5OH -  46,07
Dùng loại tiiih khiết phân tích, chứa 95,1 % đến 96,9 % 
(tt/tt) C2H5OH,
Chất lòng không màu.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,81 g/'ml.

Ethanol 96 % không cỏ aỉdehyd
Trộn 1200 ml ethanoỉ 96 % (TT) với 5 ml dung dịch bạc 
nitrat 40 % và 10 ml dung dịch kali hydroxyd 50 % đã làm 
lạnh. Lẳc mạnh, để yên vài ngày và lọc. cất dịch lọc ngay 
trước khi sừ dụng.

Ether
Ether ethỵỉic; Diethyỉether
C4Hi0O -  74,12
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bắt lừa, dỗ bay hơi, 
mùi đặc biệt.
Tỷ trọng ở 20 °C: 0,713 đến 0,715.
Điểm sôi: 34 °c  den 35 °c.
Chú ý: Chi cất ether khi đạt phép thử sau:
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Peroxyd: Cho 8 ml dung dịch hồ tinh bột có kali iodid 
(TT) vào ỏng nghiệm nút mài dung tích 12 ml, đường 
kính khoảng 1,5 cm, đô đầy ống nghiệm với ether cần thử. 
Đậy nút, lăc mạnh và đê yên tránh ánh sáng trone 30 min. 
Không được có màu tạo thành.
Bảo quản tránh ánh sáng, à nhiệt độ không quá 15 °c. Trên 
nhân phải ghi tên và nồng độ chất bảo quản đưa vào.

Ether không có peroxyd
Dung dịch sắt (ỉỉ) Sulfat: Hòa tan 30 g sắt (ỉỊ) Sulfat (TT) 
trong hồn hợp gôm 55 ml nước và 3 ml acid sulfuric (TT). 
Lấc 1000 ml ether (Tỉ) với 20 ml dung dịch sắt (ỊỊ) Sulfat. 
Tiếp tục lắc cho tói lúc không còn xuất hiện màu xanh lam, 
khi lắc lượng nhỏ mẫu thử với đồng thể tích dung dịch kali 
iodid 2 % (TT) và 0,1 ml dung dịch hồ tinh bột (TT).

Ether dầu hỏa
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng trong, không màu, dề bay hơi, rat de bắt lửa, 
chứa hồn hợp các dãy hydrocarbon parafin bậc thấp, chia 
thành các phân đoạn sau:
Khoáng sôi 30 °c đén 40 °C; khối lượng riêng: Khoảng 
0,63 g/ml.
Khoảng sôi 40 °c đến 60 °C; khói lượng riêng: Khoảng 
0,64 g/ml.
Khoảng sôi 50 °c đến 70 °C; khối lượng riêng: Khoảng 
0,66 g/ml.
Khoáng sôi 60 °c đến 80 °C; khối lượng riêng: Khoảng 
0,67 g/ml.
Khoáng sôi 80 °C đên 100 °C; khôi lượng riêng: Khoảng
0,70 g/ml.
Khoảng sôi 100 °c đến 120 °C; khối lượng riêng: Khoảng 
0,72 g/ml.
Khoảng sôi 120 CC đến 160 °C; khối lượng riêng: Khoảng 
0,75 g/ml.

p-Ethoxycrysoidỉn hydroclorid
4-p-Ethoxvphenvlazo-m-phenvỉendiamin hydroclorid 
C,4H16N4O.HCf= 292,8 
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột màu đò. Tan trong nước và ethanol.

Dung dịch p-ethoxycrysoỉdỉn hydroclorỉd 0,1 % trong
ethanol
Hòa tan 0,1 g p-ethoxycrysoỉdìn hydrocỉorid (TT) trong 
ethanol 96 % (77') vừa đủ 100 ml.
Duns dịch phải đạt phép thừ độ nhạy với brom: Thêm 
0,05 ml dung dịch brom 0,1 N (TT) vào hỗn hợp 0,05 ml 
dung dịch p-ethoxycìysoidin hydrocỉorid 0,1 % trong 
ethanol (ÍT) và 5 ml dung dịch acid hydrocỉoric 2 hl (TT). 
Màu chuyển từ đỏ sang vàng nhạt trong vòng 2 min.

Ethyl acetat
CH/cOOC2H5 = 88,11
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lông không màu, mùi thơm hoa quả.
Tan trong nước, hòa lẫn với ethanol.
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Tỷ trọng ở 20 °C: 0,901 đến 0,904.
Điểm sôi: 76 °c  đến 78 °c.

Ethyl cyanoacctat
C5H7N 02= 113,1
Dùng loại tỉnh khiêt phân tích.
Chất lòng không màu hoặc gần như không màu. Tan trong 
nước, hòa lẫn được với ethanol và ether.
Điểm sôi: 205 °c đén 209 °c kèm phân hủy.

Ethylen clorid
Ị,2-Dicỉoroethan
C2H4C12 -  98,96
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng không màu, có mùi giống mùi cloroíbrm.
Điểm sôi: Khoảng 83 °c.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 1,25.
Lượng cẩt được trong khoảng 82 °c đến 84 °c không ít 
hơn 95 %.

Ethylen dỉamỉn
ỉ  ,2-Diaminoethan
C2HgN2 = 60, 10
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Điểm sôi: Khoảng 116 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 0,90 g/ml.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,457.

Ethyien oxyd
Oxiran
C2H40  = 44,05
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Khí không màu.
Đicm hóa lòng: Khoảng 12 °c.
Dung dịch gốc eíhylen oxyd (Dung dịch đậm đặc ethylen 
oxyd)
Toàn bộ quá trình pha chê phải được tiên hành trong tủ hút. 
Người pha che phải mang găng tay pơỉyethyỉen V À  mặt nạ 
bảo vệ thích hợp. Bảo quản các dung dịch trong hình kín, 
ở nhiệt độ từ 4 °c  đến 8 °c. Tiến hành định lượng 3 ỉắn. 
Cho chậm luồng khí ethyỉen oxyd (Tỉ) vào một ống nghiệm 
khô, sạch, đã được làm lạnh chứa hỗn hợp gồm 1 phần 
na tri cỉorid (Tỉ) và 3 phần nước đá nghiền, để tạo thành 
lớp đông đặc bám trên mặt trong thành ông nghiệm. Dùng 
bơm thủy tinh đã được làm lạnh ở -10 °c, tiêm khoảng 
300 pl (ứng với khoảng 0,25 g) ethyỉen oxyd (TT) lỏng vào 
50 mỉ macrogol 200 (TTj). Xác định lượng ethylen oxyd 
đã hâp thụ băng cách cân trước vả sau khi cho hâp thụ 
(Meo). Pha loãng thành 100 ml với macrogoỉ 200 (TTi). 
Trộn kỳ trước khi đùng.
Xác định nồng độ chính xác của ethyỉen oxyd theo phương 
pháp sau:
Láy 10 ml hỗn dịch magnesi cỉorid (TT) 50 % trong 
ethanoỉ (TT) vào bình nón nút mài, thêm 20 ml dung dịch 
acid hydrocỉoric. 0,1 N trong ethanoỉ (TT), đậy nãp, lẳc 
mạnh đc thu được dung dịch băo hòa và đê cân băng qua 
dêm. Cân 5 g dung dịch cần định lượng vào binh đã chuẩn
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bị ờ trên, đê yên 30 min. Chuẩn độ bang dung dịch kali 
hydroxyd 0,1 N trong ethanol (CĐ), xác định điểm tương 
đương bàng phương pháp chuẩn độ đo diện thế (Phụ lục 
10.2). Song song tiến hành một mầu trắng, dùng macrogừl 
200 (TTị) thay thế cho dung địch cần định lượng.
Nồng độ ethylen oxyđ (mg/g) trong dung dịch được tính 
bằng công thức:

4,404(V0- V ,) /m
Trong đó:
v 0 và Vi là so ml dung dịch kali hydroxyd 0,1 N trong 
ethanol (CĐ) đã dùng cho mẫu trắng và mẫu thử; 
m là lượng mẫu thử đã cân để định lượng (g).

Dung dịch ethylen oxyd (TTị)
Cân chính xác một lượng dung dịch gôc ethyỉện oxyd 
(TT) đã được làm lạnh ứng với 2,5 mg ethylen oxyd 
vào một bình lạnh, pha loãng thành 50,0 g với macrogoỉ 
200 (TT¡). Trộn kỹ, pha loãng 2,5 g dung dịch này thành 
25 ml với macrogoỉ 200 (TTị) (5 Ịig ethyỉen oxyd/g). 
Dung dịch pha trước khi dùng.

Dung dịch ethyỉen oxyd (TTị)
Cân 1 g dung dịch gốc ethỵỉen Oxyd (TT) lạnh (tương 
ứng với 2,5 mg ethylen oxyd) vào bình lạnh có chửa 
40 ml macrogol 200 (TTị)  lạnh. Trộn, xác định khối lượng 
chính xác và pha loãng để thu được dung dịch chứa 50 |ig 
ethylen oxyd trong 1 g dung dịch. Cân 10 g dung dịch vảo 
bình chứa khoảng 30 ml nước, trộn và pha loãng thành 
50 ml với nước (10 pg ethylen oxydhnl).
Dung dịch pha chế ngay trước khi dùng.

Dung dịch ethylen oxyd (TTJ
Pha loãng 10 ml dung dịch ethyỉen oxyd (TT2) thành 
50 ml với nước (2 |ig ethyỉen oxyd/ml). Dung dịch pha 
ngay trước khi dùng.

Ethyl parahydroxybenzoat
Ethyl 4-hydroxybenzoat
C9H10O3 = 166,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Điểm chảy: Khoảng 117 °c.

Ferroin
Dung dịch ferro ỉn
Phức họp tris(l,10-phenanthrolin) sất (II) Sulfat được 
chuẩn bị như sau: Hòa tan 0,7 g sắt (ỉỉ) Sulfat (Tỉ) và 
1,76 g phenanthrolin hydrocỉorid (TT) trong 70 ml nước 
và pha loãng thành 100 ml bang nước.
Phải đáp ứng phcp thử sau:
Độ nhạy của cerỉ (IV): Thêm 0,1 ml dung dịch trên và 
0,15 mỉ dung dịch osmium tetroxyd (TT) vào 50 ml dung 
dịch acid sulfuric ỉ M (TT). Thêm 0,1 ml dung dịch atnoni 
ceri (¡V) nitrat 0,1 M (TT). Màu chuyển từ màu đỏ sang 
xanh dương.
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Fibrin đỏ Congo
Ngâm qua đêm 1,5 g fibrin trong 50 ml dung dịch đỏ Congo 
2 % (klfît) trong ethanol 90 %. Lọc, rửa fibrin với nước và 
bào quản trong ether (TT).

l-Fluoro-2,4-dinitrobenzen
2,4-Diniîrofiuorobenzen 
CfiH3FN20 4 = 186,1.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng, chất rắn hay tinh thổ màu vàng nhạt với hơĩ làm 
cay mất.
Điểm chảy: Khoảng 29 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,48 g/ml.
Chỉ số khúc xạ ở 20 °C: Khoáng 1.569.

Formaldehyd
Formaldehyd; Dung dịch formol; Formalin 
CH20  = 30,03
Dùng loại tinh khiết phân tích, chửa 34,0 % đên 37,0 % 
CHLO.
Chất lòng trong, không màu hay gần như không màu, mùi 
hãng đặc biệt.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,08 g/rnl.
Bảo quản trong lọ kín, ở nhiệt độ 15 °c đến 25 °c.

Dung dịch formaldehyd trong acid sulfuric
1 lòa tan 0,2 gformaldehyd (TT) trong 10 ml acid sulfuric (TT).

Formamid
CH3NO = 45,0.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng sánh, không màu. Hòa trộn được với nước vả 
ethanol.
Khối lượng riêng: Khoáng 1,13 g/ml.

Fuchsin
Fuchsin base
Ilồn hợp rosanilin hydroclorid (C20HỊ9N3.HCI = 337,9) và 
para-rosanilin hydroclorid (CựlIpNỴHCl = 323,8).
Bột màu đỏ đậm hay tinh thê xanh lục có ánh kim. Tan 
trong nước và ethanol.
Bảo quản tránh ánh sáng.

Dung dịch fuchsin đã khử màu
Hòa tan 0,1 g fuchs in base (IT) trong 60 ml nước, thêm 
10 ml dung dịch natri Sulfit khan 10 % (kỉ/tt). Thêm từ từ
2 ml acid hydrocỉoric (TT), lac lien tục, pha loãng thành 
100 ml với nước. Để yên tránh ánh sáng ít nhẩt 12 h. Lắc 
với 0,2 g đen 0,3 g than hoạt (Tỉ) đề khù màu và lọc ngay 
lập tức. Neu dung dịch bị đục, lọc trước khi sử dụnẹ. Trong 
quá trình bảo quản, nếu dung dịch có màu tím, khử màu 
bàng than hoạt (TT).
Dung dịch phải đạt phép thử độ nhạy với formaldehvd: 
Lấy 1,0 ml dung dịch, thêm 1,0 ml nước và 0,1 ml 
ethanol không có ơìdehvd (TT). Them 0,2 ml dung dịch 
furmalde.hyd 0,01 %, phài xuất hiện màu hồng nhạt trong 
vỏng 5 min.
Bào quan tránh ảnh sáng.

Dung dịch/uchsin đã khử màu (TTị)
Hòa tan 0,1 g fuchsin base (TT) trong 100 m! nước, đun 
nóng đến 50 °C và đổ nguội, lắc liên tục. Đe yên 48 h, lắc 
đều và lọc. Thêm 6 mi acidhvdrocỉoric (TT) vào 4 ml dịch 
lọc, trộn đều và pha loãng thành 100 ml bàng nước. Để ycn 
ít nhất 1 h đê đảm bào mất màu toi đa.

Gelatin
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Geỉatin thủv phân
Hòa tan 50 g gcỉatin (TT) trong 1000 ml nước. Hấp trong 
nồi hấp băo hòa hơi nước ở 121 °c trong 90 min và làm 
đông khô.

Thuốc thửgelatỉn - natri cỉorid
Hòa tan 1 g gelatin (7T) và 10 g natri cỉorid (TT) trong 
100 ml nước bằng cách đun nóng trên cách thủy ở nhiệt độ 
dưới 60 °c. Dung dịch chỉ pha khi dùng.

L-y-Glutamyl-L-cystein
C«HI4N20 5S = 250,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.

L-Glutathion đã oxy hóa
Bis (L-y-glutamvl-L-cysỉeinylgỉycin) dis uỉfid 
C2oH32N60 12S2 = 612,6 
Dùng loại tinh khiổt hỏa học.

Glycerin
Propan-1,2,3 thoi
C3H803 -  92,10
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chẩt lòng sánh, không màu.
Khối lượng riêng: Khoáng 1,26 g/ml.

Dung dịch gỉycerin - acỉd acetic: xem Thuốc thừ Smith.

Glycerin 85 %
Glycerin (TT) có chửa 12,0 % đến 16,0 % (kl/kl) nước. 
Khối lượng riêng: 1,22 g/ml đến 1,24 g/ml.

Glyoxal (dung dịch)
Dùng loại tinh khiết hóa học chứa khoảng 40 % (kl/kl) 
glyoxal (C2H20 2).
Định lượng: Lấy 1 g vào bình nón nút mài, thêm 20 rnl 
dung dịch hydroxyỉamìn hydrocỉơrid 7 % (TT) và 50 ml 
nước. Đe yên 30 min và thcm 1 ml dung dịch hon hợp đỏ 
methvỉ (TT) và chuẩn độ bàng dung dịch natn hydroxyd 
ỉ  N  (CĐ) đến khi màu chuyển sang xanh lục. Song song 
tiến hành mộl mẫu trang. 1 ml dung dịch natri hydroxyd 
1 N <CĐ) tương đương với 29,02 mg C2H20 2.

Guanidin hydroclorid
CH3N3. IỈC1 -  95,5.
Dùng loại tinh khiêt hỏa học.
Bột tinh thẻ tráng. Dỗ tan trong nước và cthanoi.
Nhiệt độ nóng chày: Khoảng 1 78 °c đến 189 °c.
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Haemogỉobin
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Hàm lượng sắt: Từ 0,2 % đến 0,3 %.
Hàm lượng nitrogen: Từ 15 % đến 16 %.
Mất khối lượng do làm khô: Không quá 2 %.
Tro sulfat: Không quá 1,5 %.

í) ung dịch haemogỉohỉn
Hòa tan 2 g haemogỉobin (TT) trong 75 mt dung dịch acỉd 
hvdrocỉoric 0,03 M  (TT), điều chỉnh pH của dung dịch tới
1,5 đên 1,7 băng dung dịch acid hydrocỉoric ỉ M (Tỉ), pha 
loâng thành 100 nil với dung dịch acid hydrocỉorỉc 0,03 M  
(Tỉ) và thêm 25 mg thỉomersaỉ (TT).
Dung dịch pha trong ngày, bảo quàn ở nhiệt độ từ 2 °c đên 
8 °c, chinh pH đên 1,6 trước khi dùng.

Heli dùng cho sắc ký khí
He = 4,003
Dùng loại tinh khiết hóa học đóng ống dùng cho phòng thí 
nghiệm có chứa không ít hon 99,5 % (tt/tt) He.

Heptan
n-Heptan 
C7H16= 100,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòng không màu, dễ chảy.
Tỷ trọng ở 20 °C: 0,683 đèn 0,686.
Chì số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,387 đến 1,388.

Hexamethyldisilazan
C6H19NSi2= 161,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu.
Điểm sôi: Khoảng 125 °c
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,78
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,408.
Bảo quản trong đồ chứa kín.

Hexan
QHi4 = 86,2
Chất lỏng không màu, dễ cháy.
Tỷ trọng ở 20 °C: Từ 0,659 đến 0,663.
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Từ 1,375 đến 1,376.
Không ít hơn 95 % được cất ờ 67 °c  dến 69 °c.

Hexan dùng cho phương pháp quang phổ
Độ truyên quang: Không ít hon 97 % trong khoảng 260 nm 
đên 420 nm, dùng nước làm mẫu trắng.

n-Hexan
C6H 14 = 86,2
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 99 % 
đông phân tinh khiết.
Chất lòng không màu, dễ cháy.
Điểm sói: Khoáng 68 °C.
Khôi lượng riêng: Khoảng 0,66 g/ml.

DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V

Hexylamin
C6H15N =  101,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu.
Điểm sôi: 127 °c đến 131 °C.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,766.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,418.

Hydrazin Sulfat
N2H4.H2S04= 130,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu. Dễ tan trong nước nóng, ít tan trong 
nước và ethanol.

Hyđridantln
2,2 ’-Dìhydroxy-2,2 ’-bi-indan-ỉ,ỉ ’,3,3 ’-tetraon dihydrat 
C18H10O6.2H2O = 358,3.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 258 °c.

Hydrogen
H2 -  2,02
Dùng loại tinh khiết hóa học đóng ống dùng cho phòng thí 
nghiệm, chứa không ít hơn 99,95 % (tt/tt) II2.

Hydrogen peroxyd
Nước oxy già 
H20 2 =34,02

Dung dịch hydrogen peroxyd 200 tí
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa khoảng 60 % (kl/tt) 
H2Ọ2.
Chat lòng không màu.
Khối lượng riêng: Khoảngl,18 g/ml.

Dung dịch hydrogenperoxyd ì 00 tí (Dung dịch hydrogen 
peroxyd đậm đặc)
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa khoảng 30 % (kl/tt)
H Ạ .
Chất lòng không màu.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,10 griní.

Dung dịch hvdrogen peroxyd 20 tt
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa khoảng 6 % (kl/tt) 
H20 2 hay pha loãng dung dịch hydrogen peroxyd ỉ 00 ít 
(TT) với 4 thể tích nước.
Chất lỏng không màu.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,02 g/ml.

Dung dịch hydrogen peroxyd 10 ti (Dung dịch hyđrogen 
pcroxyd loâng)
Pha loãng dung dịch hydrogcn peroxyd 20 tt (TT) với đồng 
thể tích nước.

Hydrogen Sulfid
H2S =34,08
Dùng loại cho phòng thí nghiệm, hay điêu ché bàng cách 
clìO sắt Sulfid tác dụng với acìd hydrocloric (TT) đà pha
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loãng gấp đôi với nước và rửa khí thu được bảng cách cho 
chạy qua nước.
Khí độc, không màu, có mùi đặc trưng, khó chịu. 
Hydrogen Sulfid chứa khôna ít hơn 99,7 % (tt/tt) IBS.

Dung dịch hydrogen Sulfid
Dung dịch bão hòa khí hydrogen Sulfid trong nước mới 
điều chế.
Dung dịch này chứa khoảng 0,45 % (kl/tt) H2S ừ 20 °c. 
Bảo quản trong đồ đựng kín, tránh ánh sáng.
Dung dịch không bảo quàn được lâu.

Hydroquinon
Quinoỉ; Benzen-1,4-dỉoỉ
CổH60 2= 110,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể không màu hay gần như không 
màu, bị sẫm màu khi tiểp xúc với không khí và ánh sáng. 
Tan trong nước, ethanol và ether.
Điểm chảy: Khoảng 173 °c.

Dung dịch hydroquinon 1 % trong ethanoỉ
Hòa tan 1,0 g hydroquỉnon (TT) trong ethanoỉ 96 % (TT) 
vừa đủ 100 ml.

Hydroxylamin hydroclorid
NÍựOH. HC1 = 69,49 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh trắng. Rất dễ tan trong nước, tan trong ethanol.

Dung dịch hydroxyỉamỉn hydrocĩorìd 20 %
Hòa tan 20 g hydroxylamin hydrocỉorid (TT) trong nước 
vừa đủ 100 mỉ.

Dung dịch hydroxylamỉn hydrocỉorỉd 25 %
Hòa tan 25 g hydroxyỉamin hydrocỉorid (Tí) trong nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch Hydroxylamin hydroclorỉd 0,5 ỉ\'
Hòa tan 6,95 g hydroxyỉamin hvdrocỉorìd (TT) trong nước 
vừa đủ 200 ml.

Dung dịch hydroxylamỉn hydroclorỉd 7 %
Hòa tan 7 g hydroxylamìn hydroclorid (TT) trong nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch Hydroxylamin hydroclorid 0,5 %
Hòa tan 0,5 g Hydroxylamin hydrocỉorid (TT) trong nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch hydroxyĩamìn hydroclorid trong ethanol
Hòa tan 3,5 g Hydroxylamin hydrocỉorid (TT) trong 95 ml 
ethanoỉ 60 %, thêm 0,5 ml dung dịch me.thyỉ da cam 0,2 % 
trong ethanoỉ 60 % (TT) và thêm dung dịch kaỉi Hydroxyd 
0,5 Ntrong ethanoỉ 60 % (CD) đến khi xuất hiện màu vàng 
hoàn toàn, pha loãng thành ì 00 ml với et Hanoi 60 %.
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Dung dịch Hydroxylamin trong kiềm
Trước khi dùng, trộn đều đồng thể tích dung dịch 
Hydroxylamin hydrocỉorid ỉ 3,9 % với dung dịch natrị 
Hydroxyd Ỉ5%  (TT).

Dung dịch Hydroxylamin hydroclorid
Hòa tan 3,5 g Hydroxylamin hydroclorỉd(TT) trong ethanol 
60 % vừa đủ 100 ml.

Hydroxyquìnolỉn
8-Hydroxyquinoỉin; Quinoỉin-8-oỉ
C9H7N O - 145,2
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh trắng hay trang ngà, có mùi phenol, đễ bị 
sầm màu khi tiêp xúc với ánh sảng. Rất dễ tan trong 
ethanol, aceton, cloroform và acid vô cơ, hầu như không 
tan trong nước.
Điểm chảy: Khoảng 74 °c.

Dung dịch hydroxyquinolin 0,5 % trong cloroform
Hòa tan 0,5 g hydroxyquỉnoỉin (TT) trong cỉoro/orm (Tỉ) 
vừa đủ 100 mi. Chỉ pha trước khi dùng.

Imidazol
Glyoxalin 
C3H4N2 = 68,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh trắng. Dc tan trong nước.
Điểm chảy: Khoảng 90 °c.

Imidazol kết tỉnh lại
Lẩy 25 g Imidazol (TT), kểt tinh lại 2 làn với 100 ml toỉuen 
(TT), làm lạnh trong nước đả, khuấy liên tục, rửa với ether 
(Tỉ), làm khô trên silica gcl khan, ở nhiệt độ phòng và áp 
suất 2 kPa.
Phải đáp ứng yêu câu sau:
Độ hấp thụ ánh sáng: Độ hấp thụ của dung dịch 8 % (kl/tt) 
ở 325 nm không quá 0,10 (Phụ lục 4.1).

Thuốc thử imidazol thủy ngân
Hòa tan 8,25 g Imidazol kết tinh lại (TT) trong 60 ml mtớc, 
thêm 10 mi dung dịch acid hydrocỉoric 5 M  (77'). Dùng 
máy khuấy từ, khuấy và thêm từng giọt 10 ml dung dịch 
thủy ngân (ỉỉ) c.ỉorid 0,27 %. Nếu dung dịch có tủa, pha 
lại dung dịch khác và nhỏ dung dịch thủy ngân (II) clorid 
chậm hơn. Điều chỉnh pH đến 6,8 ± 0,05 bằng dung dịch 
acid hydrocỉoric 5 M  (TT) (khoảng 4 mi) và thcm nước 
vừa đủ 100 ml.

Iminodlbenzyl
ỉ 0,1 ỉ -D ih ydrodihenzfbjjazep in 
C UH,?N = 195,3
Bột kết tinh vàng nhạt. Thực tể không tan trong nước, dễ 
tan trong aceton.
Điềm chày: Khoảng 106 °c.

ĩod
I2 = 253,8
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Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu đen tía cỏ ánh kim loại. Tan trong ethanoỉ, 
ether và trong dung dịch kali iodid, tan rât ít trong nước.

Dung dịch iod-ỉodỉd (Thuổc thử Bouchardat)
Hòa tan 2 g ỉũd (TT) và 4 g kali iodid (TT) trong 10 mi 
nước, lắc, để yên cho tan, rồi thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch iod-ỉodỉd (TTi)
Hòa tan 500 mg iod (TT) và 1,5 g kaỉi iodid (TT) trong 
nước và pha loãng thành 25 ml bằng cùng dung môi.

Dung dịch iod 1 % trong ethanoỉ
Hòa tan 1 g iod (TT) trong ethanoỉ 96 % (TT) vừa đủ 100 ml. 
Bào quản tránh ánh sáng.

Dung dịch ìod 5 % trong etỉuinoỉ
Hòa tan 5 g iod (TT) trong ethanoỉ 96 % (77) vừa đủ 100 ml.

Dung dịch iod trong ethanoỉ
Dung dịch iod-iodid trong ethanoỉ
Hòa tan 25 g ìod (TT) và 25 g kaỉi iodid (TT) trong 25 ml
nước, thêm cthanoỉ 90 % (TT) vừa đủ ỉ 000 ml.

Dung dịch ìod (TTj)
Dung dịch iod 0,05 M: Hòa tan 20 g kaỉi iodid (TT) trong 
một lượng nước toi thiểu, thêm 13 g iod (77), để yên để 
hòa tan rồi thêm nước vừa đủ 100 ml.
Thêm 0.6 g kaỉi iodid (TT) vào 10,0 ml dung dịch iod 0,05 M 
thu được ở trên và pha loãng thành 100,0 ml bàng nước. 
Chuẩn bị ngay trước khi dùng.

ỉod bromid
IBr= 206,8
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thê màu đen nâu hay đen lam.
Điểm chảy: Khoảng 40 °c.
Điểm sôi: Khoảng 116 °c.
Bảo quản ở nơi lạnh, tránh ánh sáng.

Dung dịch iod bromid
Hòa tan 2 g iod bromid (TT) trong acid acetic bủng (7T) 
vừa đủ 100 ml.

Iod pentoxyđ
ỉodpentoxvd kết tinh lại
I20 5 = 333,8.
Dùng loại tinh khiết hóa học được két tinh lại theo phương 
pháp sau: Đun dung dịch bão hòa iod pcntoxyd trong acid 
nithc (77) trong 1 h, rồi để yên trong 24 h. Loại bỏ chất 
lỏng phía trên, làm khô các tinh thể thu được ban đầu bằng 
luông không khí ở nhiệt độ phòng, sau sấy trên phosphor 
penỉoxỵd (TT) ở áp suất không quá 5,2 mmHg (0,7 kPa). 
Bột kẻt tinh màu trắng, dễ hút ẩm, chứa không ít hơn
99,5 % I20 5.
Định lượng: Hòa tan 0,1 g chế phẩm trong 50 ml nước, thêm
5,0 g kaỉi iodid (TT) và 10 ml dung dịch acid hvdrocỉoric 
-  57 (TT). Định lượng iod giải phóng bàng dung dịch na trí

thiosĩd/at 0,1 N  (CĐ), dùng 1 ml dung dịch hồ tỉnh bột 
(TT) làm chi thị.
1 ml dung dịch natri thiosuỉfat 0,1 N (CĐ) tưong đương 
với 2,782 mg I20 5.
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng.

Iod triđorid
IC13 = 233,3
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu cam đỏ.

Dung dịch ỉod monocloríd
Dung dịch A: Hòa tan 0,8 g ìod tricỉoríd (TT) trong 20 ml 
acid acetìc băng (777.
Dung dịch B: Hòa tan 0,9 g iod (TT) trong 30 ml 
dicỉoromethan (7 7 /
Trộn dung dịch A và dung dịch B, pha loãng với acid 
acetic băng (TT) vừa đủ 100 ml.
Bảo quản dung dịch trong bình nút kín, tránh ánh sáng, ờ 
nhiệt độ không quả 15 °c.

Isopropanol
Propan-2-oỉ 
C3HgO = 60,1
Dừng loại tinh khiết phân tích.
Chât lỏng không màu, có mùi đặc biệt. Hòa tan trong nước 
và ethanol.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,785.
Điểm sôi: 81 °c đến 83 °c.

Isopropanol (TTj)
Propan -2-oỉ (77/4
Propan-2-ol thỏa mãn các yêu cầu sau:
Chỉ số khúc xạ: Khoảng 1,378.
Độ truyền quang: Không nhỏ hơn 25 % ờ 210 nm, 55 % 
ở 220 nm, 75 % ở 230 nm, 95 % ờ 250 nm vả 98 % ờ 
260 nm, dùng nước làm mầu trắng.
Nước; Không quá 0,05 % (kl/kl) (Phụ lục 10.3), dùng 10 g.

Kali acetat
C2H30 2K -  98,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột hay tinh thể màu trắng, dễ hút ẩm. Dề tan trong nước 
và ethanoỉ.

Kali antimony tartrat
Kaỉi anĩùnony uxyd (+)-tartrat 
KSbO.C4H40 6.14H20  -  333,9 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Kali antimonat (V)
Kaỉỉ pvroantimonat 
KSbO3.3H20  = 262,9 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch kaỉi antỉmonat (V)
Hỏa tan 2 g koìi antimonat (77) trong 85 ml nước nóng, 
làm nguội nhanh, thêm 50 rnl dung dịch kaỉi hvdroxỵd 5 %
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(TT) và 1 mi dung dịch na trì hydroxyd 8,5 % (TT). Để yên 
trong 24 h, lọc và pha loãng với nước thành 150 ml.

Kaỉi biphtalat
Kaỉi hydrophtaỉat
C8H50 4K = 204,23
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể trắng. Tan trong nước, ít tan trong ethanol.

Kali bromat
KBr03= 167,01
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột cốm hay tinh thể màu trắng, tan trong nước, ít lan 
trong ethanol.

Kali bromid
KBr = 119,01
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Kaỉi bromid tinh khiết ỈR
Viên nén dày 2 ram, được làm từ kali bromid (TT) mới sấy 
khô ở 250 °c trong 1 h, phải cho đường nền phẳng trong 
khoảng từ 4000 cnr1 đến 620 cm"1, không được có cực đại 
với độ hấp thụ lớn hơn 0,02 so với đường nền, trừ cực đại 
của nước ở 3440 cm'1 và 1630 cm"1.

Dung dịch kalì bromid 10 %
Hòa tan 10 g kaỉi hromìả (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kaỉỉ bromid 0,0015 %
Hòa tan 0,15 g kaỉi bromid ÍTT) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Lấy 1 ml dung dịch này pha loãng với nước thành 100 ml. 
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Kalí carbonat
K2C 03.1,5H20 =  165,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể hay cốm màu trắng. Tan trong nước, không tan 
trong ethanol.

Kali carbonat khan
K2C 03= 138,2
Dùng loại tinh khiểt phân tích.
Bột cốm màu trắng, dễ hút ẩm. Tan trong nước, không tan 
trong ethanol.

Dung dịch kaỉỉ carbonat 15 %
Iiòa tan 15 g kaỉi carbonat khan (TT) trong 100 ml nước.

Kali clorat
Muối Berthoỉlet 
KCỈ03 -  122,55 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột, cốm hay tinh thể màu trắng. Rất dễ tan trong nước sôi, 
tan trong nước, hầu như không tan trong ethanol.

Kali clorid
KCl = 74,55
Dùng loại tinh khiết phân tích.

PHỤ LỤC 2

Dung dịch kalỉ cỉorỉd 10 %
Hòa tan 10 g kaỉi clorid (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Kali cromat
K2Cr04 = 194,20 f
Dùng loại tinh khiết phân tích,
Tinh thể màu vàng. Tan trong nước, không tan trong ethanol. 

Dung dịch kaỉỉ cromat 5 %
Hòa tan 5 g kaỉi cromat (Tỉ) trong nước vừa đù 100 ml.

Kali cyanỉd
KCN = 65,12
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Tan trong nước, ít tan 
trong ethanol.

Đung dịch kaỉỉ cyanid 10 %
Hòa tan 10 g kaỉi cyanid (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Kali dicromat
K2Cr20 7 -  294,20
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu da cam. Tan trong nước, không tan trong 
ethanol.

Dung dịch kaỉi dìcromat 5 %
Hòa tan 5 g kaỉỉ dicromat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kaỉi dicromat 10,6 %
Hòa tan 10,6 g kaỉi dicromaỉ (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Kali dihydro citrat
C6H7K 07 = 230,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Kali đihydrophosphat
KH2P04= 136,09
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu. Tan trong nước, không tan trong ethanol.

Kali íericyanid
K3Fe(CN)6 = 329,26 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu đò. Dề tan trong nước, không tan trong ethanol.

Dung dịch kali j'erỉcyanid 5 %
Hòa tan 5 g kũlì/ericyanid (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kalì fierìcyanid lữ  %
Hòa tan 10 g kaỉi (ericyanid (Tỉ) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kaíiỊericvanid 1 %
Hòa tan 1 g kaỉì/ericyanĩd (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Pha trước khi dùng.

Đung dịch kaỉi/erìcyanid loãng
Thcm 0,5 ml dung dịch sắt (ĩ ỉ ỉ) cỉorid 5 % (TT) và 40 ml 
nước vào 10 ml dung dịch kaỉi (ericyanìd Ị % (TT), lắc đều. 
Pha trước khi dùng.
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Kali íeroeyanid
K4Fe<CN)6.3H20  = 422,41 
Dung loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể trong, màu vàng. Dễ tan trong nước, không tan 
trong ethanol.

Dung dịch kaỉi / 'erocyanỉd
Hòa tan 5,3 g kaỉìỊerocyanld (T ỉ) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kali/ 'erocyanỉd 10 %
Hòa tan 10 g kaỉiỳerocyanid (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Kali hyđrocarbonat
Kaỉi bicarbonat 
KHCO3 = 100,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu trong suốt. Dễ tan trong nước, thực tế 
không tan trong ethanol.

Dung dịch bão hòa kaỉỉ hydrocarbonat trong methanol
Hòa tan 0,1 g kaỉi hydrocarbonat (TT) trong 0,4 ml nước 
bằng cách đun nóng trên cách thủy. Thêm 25 ml meihanoỉ 
(77)  và khuấy, đê trên cách thủy cho đến khi tan hoàn toàn. 
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Kali hydrophtalat
C8HsK04 = 204,2 ^
Dùng loại tính khiết phân tích.

Kati hydrosulfat
Kaỉi bisuỉ/at
KHS04= 136,17
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, trong suốt. Dễ tan trong nước, cho 
dung dịch có tính acid mạnh.

Kali hydroxyd
KOH -56,11
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 85,0 % 
lượng kiêm tính theo KOH và không quá 2,0 % K2CO3. 
Hạt, que hay phiến màu trắng, dễ chảy nước.

Dung dịch kali hydroxyd 30 %
Hòa tan 300 g kaỉi hydroxyd (77) trong nước, để nguội, thêm 
nước vừa đủ 1000 mỉ. Đe lắng và gạn lấy phần nước trong.

Dung dịch kaỉi hydroxyd 5 %
Hòa tan 50 g kaỉi hydroxyd (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kaỉỉ hydroxyd 0,5 M
Hòa tan 34 g kaìi hydroxvd (77) trong nước không có 
carbon dỉoxyd (77) vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kali hydroxyd 3 %
Hòa tan 3 g kaỉi hydrox\’d (TT) trong nước không cổ carbon 
dioxyd (77) vừa đù 1 oố ml.

Dung dịch kali hydroxyd ĩ  % trong ethanoỉ
Hòa tan 10 g kaỉi hydroxyd (77) trong ethanoỉ 96 % (TT) 
vừa đủ 1000 mỉ.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT N AM V

Dung dịch kali hvdroxyd 2 M trong ethanoỉ
Hòa tan 12 g kaỉi hydroxyd (77) trong 10 ml nước, ứiêm 
ethanoỉ 96 % (77) vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kaỉỉ hydroxyd ĩ ,5 M  trong ethanol
Hòa tan 84 g kali hydroxỵd (77) trong ethanoì 96 % (77) 
vừa đù 1000 ml.
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Dung dịch kaỉi hyđroxyd 0,5 M  trong ethanoỉ
Hòa tan 28 g kaỉi hvdroxỵd (77) trong ethanoỉ 96 % (TT) 
vừa đủ 1000 ml,

Dung dịch kali hydroxyd 0,1 M  trong ethanoỉ
Hòa ían 5,6 g kaỉi hydroxyd (77) trong ethanol 96 % (Tí) 
vừa đù 1000 ml.

Dung dịch kaỉi hydroxyd trong ethanol
Hòa tan 3 g kaỉi hydroxyd (77) trong 5 ml nước và pha 
loãng thành ỉ 00 ml bằng ethanoỉ không cỏ aỉdehvd (77). 
Gạn lấy dung dịch trong, dung địch thu được gần như 
không màu.

Dung dỉch kaỉỉ hydroxyd trong ethanoỉ (TTị)
Hòa tan 6,6 g kaỉi hydroxyd (77) trong 50 ml nước và pha 
loãng thành 1000 ml bằng ethanoỉ (72).

Đung dịch kaũ hydroxyd 0,1 M  trong methanol
Hòa tan 5,6 g kaỉi hydroxyd (77) trong methanoỉ (77) vừa 
đủ 1000 ml.

Dung dịch kaỉi hydroxyd 10 % trong methanol
Hòa tan 100 g kaỉi hỵdroxvd (77) trong meỉhơnol (77) vừa 
đù 1000 ml.
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Dung dịch kalị hydroxyd 3 % trong methanol
Hòa tan 3 g kaỉỉ hydroxvd (77) trong methanoỉ (77) vừa 
đù 100 ml.
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Kali iodat
KIO3 ” 214,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trang. Tan trong nước và acid sulíuric 
loãng, không tan trong cthanol.

Dung dịch kalỉ ỉodat 5 %
Hòa tan 5 g kaỉi iodat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Kali iodid
KI = 166,01
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch bão hòa kaỉi ìodid
Dung dịch bão hòa kali iodid trong nước không cỏ carbon 
dioxyd  (77), có chứa một vài tinh thể không tan.
Bảo quản tránh ảnh sáng và gạn bỏ nếu không đáp ứng 
phép thử sau:

PHỤ LỤC 2
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Thêm 0,1 ml dung dịch hồ tinh hột (Tỉ) vào 0,5 mi thuốc 
thừ trong 30 mỉ hồn hợp gồm 3 thể tích dung dịch acìd 
acetic 6 M  (77) và 2 thổ tích cỉnro/orm (TT). Nếu xuất 
hiện màu xanh lam, màu phải mất khi cho thcm không quá 
0,05 ml dung dịch natri thiosul/at 0,ỉ N (CĐ).

Dung dịch kaii ỉodỉd 50 %
Hòa tan 50 g kaỉi iodỉd (77) trong nước mới đun sôi để 
nguội vừa đủ 100 ml. Dung dịch không được có màu.

Dung dịch kali iodid
Hòa tan 16,6 g kaỉỉ iodid (77) trong nước mới đun sôi đê 
nguội vừa đú 100 ml. Dung dịch không được cú màu.

Đung dịch kaỉì ỉodld Ỉ0 % (Dung dịch kali iodid loãng) 
Hòa tan 10 g kaỉi iodid (TT) trong nước mới đun sôi để 
nguội vừa đủ 100 ml. Dung dịch không được có màu.

Dung dịch kaỉi iodìd 2 %
Hòa tan 2 g kaỉi itìdid (77) trong nước mới đun sôi đê 
nguội vừa đù 100 mỉ. Dung dịch không được có màu.

Dung dịch kaỉì ỉodid -h ồ  tỉnh bột
Hòa tan 0,75 g kaỉì iodỉd (77) trong 100 ml nước, đun sôi. 
Thêm 35 ml dung địch chứa 0,5 g tinh bột (77), khuấy liên 
tục. Đun sôi 2 min và để nguội.
Độ nhạy với iod: Lấy 15 ml thuốc thử, thêm 0,05 ml acỉd 
acetic hãng (Tí) và 0,3 ml dung dịch iod 0,0005 M, phải 
xuất hiện màu xanh lam.

Dung dịch kaiỉ tetraìodomercurat kiềm
Hòa tan 11 g kaỉi iodid (77) và 15 e thúy ngân (ỉỉ) iodìd 
(77) trong nước vừa đú 100 ml. Trước khi dùng, trộn đều 
đồng thể tích dung dịch trên với dung dịch natri hydroxyd 
25 % (77).

Kali periodat
Kali meta-pcriodưt 
KIO4 -  230,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng hay tinh thể không màu. Tan trong 
nước nóng, tan ít trong nước.

Dung dịch kaĩi periodat ỡ,ỉ %
Hòa tan 1 g kaìi periodot (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Kali perm anganat
KMnÒ4 = 158,04
Dùng loại tinh khiết phàn tích.

Dung dịch kaỉì pcnnanganat 5 %
Hòa tan 5 g kaỉipcnnanganat (TTì trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch kalìpermanganat trong acid phosphorỉc
Hòa tan 3 g kơỉi pcrmanganat (77) trong hồn hợp 15 ml 
ocid phosphoric ị ĩ ĩ )  và 70 ml nước, thêm nước vừa đù 
100 mỉ.

Kali Sulfat
Dikaỉi Sulfat
K2S04= 174,27
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Tan trong nước, không 
tan trong ethanol.

Dung dịch kaỉỉ Sulfat 0,001 M
Hòa tan 0,174 g kaỉi Sulfat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Kali sulfocyanid
Kali thiocyanat
KSCN = 97,18
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, dễ chảy nước. Tan trong nước và ethanol.

Dung dịch kaỉỉ sulfocyanid 10%
Hòa tan 10 g kali sulfocvanid (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Kali tetraoxalat
Kali trihvdro dioxalat 
C Ạ Ỉ,K O ,.m 20  = 254,2 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng.

Kẽm
Zn = 65,37.
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không được ít hơn 
99,5% Zn.
Hạt hay cổm màu trắng bạc. Tan trong ađd loãng kèm giải 
phóng khí hydrogen.
Phải đáp ứng phép thử sau:
Arsen: Không quá 0,2 phần triệu (Phụ lục 9.4.2).
Lấy 5,0 g, thêm 15 ml acid hydrocloric (77), 0,1 ml dưng 
dịch thiếc (11) cỉorid AsT (77) và 25 ml nước. Tiến hành 
theo phương pháp A.

Kẽm bột
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không được lì hơn
90,0 % Zn.
Bột mịn, xanh xám nhạt. Tan trong acid loãng kèm giải 
phóng khí hydrogcn.

Kẽm cìorid
ZnCL -  136,3
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột cốm màu trẳng hay gần như trắng. Rất dề tan trong 
nước, tan trong ethanol.

Dung dịch kẽm cỉorỉd-ìod
Hòa tan 20 g kẽm cỉorid (77) và 6,5 g kaỉi iodid (ÍT) trong
10,5 ml nước. Thêm 0,5 g iod (77) và lắc 15 min, lọc nếu 
cần. Bảo quân tránh ánh sáng.

Kẽm không có arsen
Ngâm một lượng kẽm (77) trong dung dịch acid 
cỉomplatinic 0.005 %. Đê yên 10 min, rửa với nước, gạn 
kiệt và làm khó ngay lập tức.
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Phải đáp úng các phép thừ sau:
Arsen (Phụ lục 9.4.2): Lây 5,0 g, thêm 15 ml acid 
hydmcỉoric (77), 0,1 m! dung dịch thiếc (II) cỉorid AsT 
(77) và 25 ml nước. Tiến hành theo phương pháp A. Không 
được có vết màu trên giây tám thủy ngân (II) bromid (77). 
Dộ nhạy: Lặp lại phép thử arsen nhu mỏ tả ừ trên, nhưng 
thêm 1 ml dung dịch arsen mâu ỉ phím triệu As (Tí). Phải 
xuất hiện vết màu thấy rõ trên giây tâm thủy ngấn (II) 
hromid (77).

Kẽm oxyd
ZnO = 81,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Kẽm Sulfat
ZnS04.7H20  = 287,5 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Kieselguhr
Dùng loại tinh khiết hóa bàng acid.

Kieselguhr G
Kieselguhr (77) được xử lý với acid hydrocloric và nung, 
kích thước hạt trung bình 10 pm đến 40 um, chứa khoáng 
15 % calci Sulfat hemihvdrat.
Phải đáp ứng phép thừ sau:
Phân tách sảc kỷ: Phương pháp sắc ký lớp móng (Phụ lục 5.4). 
Bàn mỏng: Chê từ kieselguhr trong dung dịch natrỉ acetat 
0,27%.
Dung môi khai triển: Ethvỉ acetat - propan~2~oỉ - nước 
(65:23:12).
Cách tiến hành: Chấm 5 pl đung dịch chứa 0,01 % 
(kl/tt) ỉactose, đường trang, D-ghtcose và D-fructose trong 
pyridin (77). Triên khai bản mỏng cho đcn khi dung môi 
đi được 14 cm (thời ẹian triền khai khoảng 40 min). Lấv 
bàn mòng ra. đẻ khô ngoài không khí và phun 10 mi dung 
dịch anisaỉdehyd (77). Sây 5 min dên 10 min ờ 100 °c đẻn 
105 °c. Trén sắc ký đồ thu được phải có 4 vết, tách nhau 
rõ ràng.

Lanthan nitrat
La(N03)3.6H20  -  433,0
Dùng loại tinh khiết sìr dụng cho quang phố hấp thụ 
nguyên tử.
Tính thê màu trăng. Tan trong nước, cthanol và aceton. 

Dung dịch ianthan nitrat 5 %
Hòa tan 5 g ìơnthan nitrat (77) trong nước vừa đủ 100 mi.

Lanthan trioxyd
ỉ.an than oxvd 
La20 , = 325.8
Dùng loại tinh khict hóa học có chứa không quá 5 phần 
triệu calci.

Dung dịch ỉanthan cĩorid
Thêm từ từ 100 ml acid hydrocỉnric (TT) váo 58.65 g 
lanthan trioxyd (TI) và đun nóng tới sõi. Đố nguội và 
thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Linalol
(RS)-3, 7-Dimethyỉứcta-ỉ,6-dien-ỉ-oỉ, linaỉooỉ 
C ịoH|S0  -  154,2
Hồn họp cùa 2 stereoisomer (licareol và corianđrol). Dạng 
lóng và thực tế không tan trong nước.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0.860.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,462.
Điềm sôi: Khoáng 200 cc.
Linalol dùng trong sắc ký khí phái đạt yêu câu: Hàm ìưọng 
không dưới 98,0 %. Được xác định bàng phương pháp sắc 
ký khí (Phụ lục 5.2).

Lithi
Li = 6,9
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Kim loại mèm, bề mật mới cat có màu xám bạc. Phàn 
ứng rất mạnh với nước. Trước khi sử dụng, rửa sạch dầu 
parafin bảo quản với toỉuen (77).
Bảo quản trong ether dầu hoả nhẹ hay parafin lòng.

Lithi clorid
LiCl =■ 42,4
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bảo quản trong đồ chứa kín.

Lithi Sulfat
Li2S0.,.H20 =  128,0 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh the màu trăng. Tan trong nước, không tan trong 
ethanol.

Lưu huỳnh (Lưu huỳnh kết tòa)
s = 32,06
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột xôp, màu vàng xám nhạt hay vãng lục nhạt.

Dung dịch lưu huỳnh kết tủa 1 % trong carbon di Sulfid
Hòa tan 1 g hru huỳnh (77) trong carbon disulfid (TT) vừa 
đủ 100 ml.

Macrogol 20tì
Polyethylen glycol 200 
Dùng loại tinh khiet hóa học.
Chất lòng nhớt.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoáng Ị, 127.
Chỉ số khúc xạ: Khoáng 1.450.

Macrogoỉ 200 (TTị)
Polyethylen glycol 200 (TTị)
Cho 500 ml polyethylen glycol 200 (TT) vào bình cầu đung 
tích 1000 ml. Cất quay ứ 60''C, với áp suất 1,5 đến 2,5 kPa, 
trong 6 h để loại các thành phần bay hơi.

Magnesi
M g ” 24,31
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu xám hoặc vò bảo màu trăng bạc.
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Magnesi acetat
C4H6Mg04.4H20 - 214,5 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, dễ chảy nước. Dễ tan trong nước và 
ethanol.

Dung dịch magnes ì uranyỉ acetat
Hòa tan bằng cách đun nóng trên cách thủy 3,2 g uranyỉ 
acetaỉ (TT), 10 g magnesi acetaî (TT), 2 ml acicỉ aceiic 
băng (TT) và khoảng 30 ml nước. Để nguội. Thêm 50 ml 
ethanoỉ (TT) và nước vừa đù 100 ml. Đề yên 24 h, lọc.

Magnesi clorid
MgCl2.6H20  = 203,3 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Magnesi nitrat
Mg(N03)2.6H20  -  256,4 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu trắng, dễ hút ẩm. Tan trong nước, ethanol và 
amoniac.

Dung dịch magỉtesi nitrat
Hòa tan 17,3 g magnesi nitrat (TT) trong 5 ml nước hcú 
ẩm, thêm 80 mỉ ethanoỉ 96 % (777. Để nguội và pha loãng 
thành 100 ml với cùng dung môi.

Dung dịch magnesỉ nitrat (TTI)
Hòa tan 20 g magnes ị nitrat (TT) trong nước trao đoi 
ion và pha loãng thành 100 ml với cùng dung môi. Ngay 
trước khi dùng, pha loãng 10 ml dung dịch thu được thành 
100 mi bằng nước trao đổi ion. 5 jil dung dịch có chứa 
0,06 mg Mg(NOj)2.

Magnesi oxyd
Magnesi oxyd nhẹ 
MgÒ = 40,31
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Magnesi oxyđ nặng
Dùng loại tinh khiểt hóa học.
Magnesi Sulfat 
MgS04.7H20  = 246,8 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch magnesi Sulfat 25 %
Hòa tan 25 g magnesì Sulfat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch magnesi Sulfat 12 %
Hòa tan 12 g magnesi Sulfat (Tĩ) trong nước vira đủ 100 ml. 

Dung dịch magnesỉ Sulfat 5 %
Hòa tan 5 g magnesỉ Sulfat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Mangan Sulfat
MnSỗ4.H20 -  169,0 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tính thể hay bột tinh thể màu hồne nhạt. Dề tan trong 
nước, thực tế không tan trong ethanol 96 %.
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Phải đáp ứng phép thử sau:
Mất khối lượng do nung; 10,0 % đến 12,0 %. Xác định 
trên 1,000 g ờ 500 °c.

Giấy tẩm mangan hạc
Ngâm các dải giấy lọc trong dung dịch chửa 0,85 % 
mangart Sulfat (TT) và 0,85 % bạc nitrat (TT), để vài min. 
Làm khô giấy đã tẩm trên phosphor pentoxyd (77), tránh 
hơi aciđ và kiểm.

D-Mannose
Mannose 
C6H ,Ạ =  180,2
Tinh thể nhò hay bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng. Rất 
tan trong nước, khó tan trong ethanol khan.
Góc quay cực riêng: Từ +13,7° đến +14,7°. Dùng dung 
dịch ché phẩm 200 g/1 trong nước chứa 0,05 % amoniac 
(TT) để đô.
Điểm chảy: Khoảng 132 °c, kèm theo phân hủy.

(-) Menthol
(~)-p-Menthan-5-oỉ
C ioH200 =  156,3
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh trắng, mùi thơm bạc hà.
Điểm chày: Khoảng 44 °c.
Nãng suất quay cực ở 20 °C: Khoảng -50°, dùng dung dịch
5 % (kl/tt) trong ethanoỉ (Tỉ).

(±) Menthol
(±)-p-Menthan-3-0Ỉ
CI0H20O = 156,3
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 34 °c.

Methanol
Aỉcol methyỉìc
CH3OH = 32,04
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng trong, không màu, dễ bắt lửa. Trộn lẫn với nước 
và ethanol.
Tỷ trọng ở 20 °C: 0,791 đến 0,793.
Điểm sôi: 64 °c đến 65 °c.
Methanol khan
Dùng cho phưong pháp Karl Fischer và các phương pháp
chuẩn độ môi trường khan.
Hàm lượng nước không được quá 0,03 % (kl/tt) (Phụ lục 
103)
Có thể điều chế bằng phương pháp sau:
Xử lý 1000 ml methanoỉ (TT) với 5 g magnesi (TT). Nấu 
cần, khơi mào phản ứng với 0,1 ml dung dịch thủy ngân 
(U) dicỉorid 5 % (TT). Khi bọt khí bay hết, cất và thu dịch 
cất vào bình khô, để tránh âm.

Methanol dùng cho phương pháp quang phổ
Methanol (TTị)
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Methanol (TTỷ
Hàm lượng methanol không nhỏ hơn 99,8 %.
Độ hấp thụ: Độ hấp thụ của chế phẩm ở 225 nm (Phụ lục 
4.1) không được 1ỎT1 hơn 0,17, dùng nước làm mâu trăng.

Methanol không có aỉdehyd
Hòa tan 25 g ỉod (TT) trong 1 L methanoỉ (TT). Vừa rót 
dung dịch thu được vào 400 ml clung dịch nalri hydroxyd 
ỉ M (TT), vừa khuây. Thêm 150 mỉ nước và đê yên 16 h. 
Lọc và đun sôi dưới sinh hàn đến khi hểt iod. Chưng cất 
phân đoạn dung dịch thu được.
Aldehyd và keton: Không được quá 0,001 %.

2- Methoxyethanol
E ỉ hy ỉ en gỉycoỉ monomethyỉ ether 
C3H80 2 = 76,10
Dùng loại tinh khiết dùng cho sắc ký.
Chất lỏng không màu.
Điểm sôi: Khoảng 125 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,93.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,406.

Methyl acetat
C3H6Ó2=74,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,933.
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,361.
Điểm sôi: 56 °c đến 58 °c.

4-Methylaminophenol Sulfat
Metoỉ
(C7H9N0)2.H2S04= 344,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điềm chảy: Khoảng 260 °C.

Methylbenzothiazolon hydrazon hydrodorid
3- Methylbenzothiazol-2 (3H)-on hydrazon hydroclorid 
monohydrat
CgH10ClN3S.H2O = 233,7
Bột kết tinh gần như trắng hoặc vàng.
Điểm chảy: Khoảng 270 °c.
Kiêm tra tính thích hợp đê xác định aldehyd:
Dung dịch thừ: Lây 2 mt methanoỉ không cỏ aỉdehyd 
(77), thêm 60 pl dung dịch propỉonaìdehyd (T í)  0,1 % 
trong methanoỉ không có aldehyd (TT) và 5 ml dung dịch 
meíhyỉbenzothiazoỉon hydraion hvdrocỉorid 0,4 %, trộn 
đểu, để yên 30 min.
Dung dịch mau trắng: Chuẩn bị như dung dịch thử, không 
có dung dịch propionaldehyd.
Thêm 25,0 ml dung dịch sẳt (Hỉ) cĩorid 0,2 % vào dung 
dịch thử và mẫu trang và pha loàng thành 100,0 m! bẳng 
aceton (TT) và trộn đều.
Độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) cửa dung dịch thừ ờ bước sóng 
660 nm không dược nhỏ hơn 0,62.
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Phải có độ truyền quang tối thiểu là 20 % ở 210 nm, 50 % ờ
220 nm 75 % ở 230 nm, 95 % ở 250 nm và 98 % ở 260 um,
dùng nước làm mẫu trắng.

(R)“(-t-)-a-MethyIbenzyl isocyanat
(+)-(R)-a -methyỉbcnzyỉ isocyanat; (+)-[(ỉ  R)-ỉ-isocyanato 
ethvl]benzen; (+)-(ỉR)-ỉ-phenylethyl isocyanat 
C9H9NO = 147,2
Chất lỏng không màu, chứa ít nhất 99,0 % (/?)-(+)-a- 
methylbenzyl isocyanat,
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 1,045.
Chỉ số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,513.
Điểm sôi: Khoảng 55 °c đén 56 °c ở 2,5 mmHg.
Tinh khiết đồng phân đổi quang: Không được nhò hơn 99,5 %. 
Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 °c đến 8 °c.

Methyl decanoat
Methỵỉ capraỉ 
C„H220 2= 186,3 r 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu hay màu vàng.
Tỷ trọng ờ 20 °C: 0,871 đến 0,876.
Chì số khúc xạ ở 20 °C: 1,425 đến 1,426.
Phải đáp ứng phép thử sau;
Tạp chất liên quan: Xác định bằng phương pháp sắc ký 
khí (Phụ lục 5.2).
Dùng các dung dịch sau:
Dung dịch (1): Dung dịch chế phẩm 0,002 % (kl/tt) trong 
carbon disuịỷìd (TT).
Dung dịch (2): Dung dịch chế phẩm 0,2 % (kl/tt) trong 
carbon disuỉýid (TT).
Dung dịch (3): Carbon disuỉýid (TT).
Điểu kiện sắc ký:
Cột thủy tinh (1,5 m X 4 inm) nhồi diatomit siỉan hỏa (như 
Diatomit CQ là thích hợp) (100 đến 120 mesh) được bao 
bằng cao su (rnethyl) gum Silicon 10 % (kl/kl) (như SE-30 
là thích họp). Duy trì nhiệt độ cột ở ĩ 50 °c và sử dụng tiền 
cột chứa bông thủy tinh silan hóa.
Tổng diện tích các pic. phụ trong sắc ký đồ thu được của 
dung dịch (2) không được lớn hơn diện tích pic chính trong 
sắc ký đồ thu được của dung dịch ( 1).

Methylen clorid
Dìc.ỉoromethan 
CH3C12 = 84,93 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chât lòng dễ bay hơi, ngửi thấy ngọt.
Điểm sôi: Khoảng 40 °c.
Khối lượng riêng: Khoảng 1,32 g/ml.

Methylen clorỉd đã được acỉd hỏa
Dicỉoromethơn đã được acid hóa 
Thêm 10 ml acid hydroc.ỉoric (TT) vào 100 inl methyỉen 
cỉorid (TT), lắc đều, để ycn cho tách thành 2 lớp. Lấy lóp 
dưới đê dùng.

4-Methylpentan-2-oii
Methyỉ isobutyd ke ton 
C6H120  = 100,2
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Chất lỏng trong và không màu. Khó lan trong nước, có thể 
trộn với hầu hết các dung môi hữu cơ.
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,80.
Điểm sôi: Khoảng 115 cc.
Khoảng chưng cất: Chưng cất 100 ml chế phẩm, khoảng 
nhiệt độ đề chưng cẩt dược từ 1 ml đến 95 ml chế phẩm 
không được quá 4,0 °c  .
Cắn sau kill bay hơi: Không được quá 0,01 %. Xác định 
bằng cách bốc hơi trong cách thúy và sấy khô ờ nhiệt dộ tử 
100 °c  đến 105 °c.

4-Methyỉpentan-2-on (TTỉ)
Methyì isobutyỉ keton TTI
Lắc 50 ml dung dịch mới cất 4-methyỉpentan-2-on (TT) 
với 0,5 ml dung dịch acid hydrocloric 25 % (TT) trong 
1 min. Đc yên cho tách lớp và dùng lớp trên. Chuản bị 
ngay trước khi dùng.

/V-Methylpyrolidin
C5H„N “  85,2
Hàm lượng C5HMN: Không được ít hơn 97,0 %.
Điểm sôi: Khoảng 80 °C.

Ar-Methy]pyrolidon
/ - Methylpvroỉidin-2-on 
C5H9NO — 99,1
Tý trọng ở 20 °C: Khoảng 1,028.
Điểm sôi: Khoảng 202 °c.
Điểm chảy: Khoảng -24 °C.

Muối natri của acid cromotropic
Dinalri 4,5-dĩhvdroxynaphthaỉen-2.7-disuỉfonat dỉhvdrat 
CU)H6Na20 8S22H20  = 400,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu trang vảng. Tan trong nước, thực tể không tan 
trong ethanol.

Dung dịch acid cromotropic-acid sulfuric
Hòa tan 5 mg muối natri cùa acid cromotropic (TT) trong 
10 ml hỗn hợp gồm 9 ml acid sulfuric (TT) và 4 ml nước. 
Phải đáp ứng phép thử sau:
Độ nhạy với formaldchyd: Them 5 ml dung dịch 
formaldehyd (Tỉ) có nông độ 1 pg/'ml vào 13 ml 
dung dịch, đun nóng trong cách thủy 30 min. Màu tim xuất 
hiện, so sánh với mẫu trang được ehuãn bị tương tự, dũng 
nườc thay cho dung dịch formaldehyd.

Naphtalen
C)0H ,= 128,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể trắng.
Điếm chay: Khoáng 81 °c .

1-Naphthylamin
Naph tin 7 am in: ĩ-Am ì non aphtha len
C,0ỉ ỉ9N = 143,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thẻ gan như không màu hay bột kết tinh màu trắng.

Điểm chày: Khoảng 51 °c.
Bão quàn tránh ánh sáng.

Dung dịch naphthylamin 0,001 %
Hòa tan 1 mg naphthylamin (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

N-(]-naphthyl)-ethylendỉamin dihydroclorid
C,2Hl4N2.2HCl = 259,2.
Dùng loại tinh khiết hóa học, có thể chứa methanol lúc 
kết tinh.
Bột trảng hay màu kem.
Điổm chảy: Không thấp hon 188 °c.

D u ng dịch N~(.ỉ-naphthyl) -ethyỉendiamin dihxdrocỉorìd
0 ,5 % '
Hòa tan 0,5 g .\ -(Ị-naphth\'ỉ)-eĩhvlendiomìn dihydro- 
cỉorid (Tỉ) trong nước vừa đù 100 ml.

1- Naphtol
a-Naphtoỉ
C,oHsO = 144,17
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, có mùi phenol. Dề tan trong ethanol, 
cloroform và ether, ít tan trong nước.
Điểm chảy: Khoảng 95 °c.

Dung dịch l-naphtol
Hòa tan 0,1 g ỉ-naphtoỉ (TT) trong 3 ml dung dịch natri 
hydroxvd ỉ 5 % (TT) và pha loãng thành 100 ml với nước. 
Chỉ pha trước khi dùng.

2- NaphtoI
Ịì-Naphtoì
C|0H7OH= 144,17
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh trắng hay hồng nhạt. Khó tan trong nước, dễ 
tan trong ethanol, ether và dung dịch natri hydroxyd.
Điểm chày: Khoảng 122 °c.

Dung dịch 2-naphtoỉ
Hòa tan 5 c 2-naphtoỉ (TT) mới kết tinh lại trong 40 ml 
dung dịch natrí hydroxvd 2 M  vả thêm nước vừa đù 100 ml. 
Dung dịch chi pha khi dùng.

Dung dịch ĩ-naphtol trong kiềm
Hòa tan 0,20 g 2-naphtol (TT) trong 2 ml dung dịch natri 
hydroxvd Ỉ0 % (TT) vả pha loãng thành 100 inl vói nước. 
Dung dịch chi pha khi dùng,

Natrỉ
Na = 23,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Kim loại mềm màu xám bạc. Phản ứng rát mạnh vói nước. 
Bao quan trong ethcr dầu hỏa nhẹ hay parahn lòng.

Natri acetat
CHjC00Na.3H20  -  136,08 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
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Tinh thể trong, không màu, chảy nước ờ ngoài không khí. 
Rất dễ tan trong nước, tan trong ethanol.

Ị) ung dịch natri acetat 40 %
Hòa tan 40 g natri acetat ịlT) trong nước vừa đủ 100 m l 
Dung dịch không bảo quản được ỉâu.

Dung dịch natrì acetat 20%
Hòa tan 20 g natri acetaí (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Dung dịch không bảo quản đượcdâu.

Natri acetat khan
C2H30 2Na = 82,0
Tinh thể hoặc hạt không màu. Rât tan trong nước, hơỉ tan 
trong ethanol 96 %.
Mất khối lượng do làm khô: Không được quá 2,0 % (Phụ 
lục 9.6, 105 °C).

Natri azid
NaN-Ị = 65,01
Dừng loại tĩnh khiết hóa học, chứa không dưới 98,5 % NaN3. 
Bột trắng.
Chủ ý: Natri azidỉà mật chát độc mạnh. Khi thực nghiêm 
với natrì azid phải tiến hành trong tủ hút có độ thông hơi 
tốt, đeo găng tay bảo vệ.

Natri benzoat
C7HsNa02= 144,11
Dùng íoại tinh khiết phân tích.

Natri bismuthat
NaBi03= 280,0
Dùng loại tinh khiêt phân tích, chứa không ít hơn 85 % 
NaBì03.
Bột màu vàng tới nâu vảng, phân hủy chậm khi gặp ẩm 
hoặc nhiệt độ cao.

Natri butansuưonat
Natrỉ ỉ-butansuỉ/onat 
C4H9Na03S -  160,2 
Dùng loại tinh khiết sắc ký.

Natri carbonat khan
Na2C 03 = 106,00
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu trắng, dễ húl ẩm. Tan trong nước, không tan trong 
ethanol.
Khối lượng mất đi không được quá 1 % khi nung ở 300 °c.

Dung dịch natrỉ carbonat bão hòa
Hòa tan nơtri carbonat khan (TT) trong nước đến bão hòa, lục.

Dung dịch natrì carbonat 30 %
Hòa tan 30 g natri ccirboncit khan (TT) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch natrì carbonat 20 %
Hòa tan 20 g naĩrì carbonat khan (TT) trong nước vừa đủ 
100 ml.
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Dung dịch natrỉ carbonat 10 %
Hòa tan 10 g natri carbonat khan (Tí) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch natri carbonat 5 %
Iỉòa tan 5 g nưtri carbonat khan (TT) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Natri citrat
C6H5Na30 7. 2H20  = 294,10 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Natri doriđ
NaCl = 58,44
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch natrỉ clorid bão hòa
Hòa tan 400 g natri cloriả (77) trong 1000 ml nước và để 
yên 24 h, thình thoảng lắc. Lọc.

Dung dịch natrì cỉorid 10%
Hòa tan 10 g naỉrì cỉorỉd (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch natri clorid ĩ  %
Hòa tan 1 g natri cỉorỉd (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch natri clorid đẳng trương ịnưởc muối sinh lỷ)
Hòa tan 9,0 g naĩrỉ cỉorỉd (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. 
Lọc vả tiệt khuẩn.

Dung dịch natrỉ cỉorid 2 M
Hòa tan 11,688 g natri cỉorid (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch natri clorìd - gelatỉn
Hòa tan 1 g geỉatin (77) và 10 g natri cỉoríd (77) trong 
100 ml nước bằng cách đun nóng trên cách thủy ờ nhiệt 
độ dưới 60 °c.
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Natri cobaltlnitrỉt
Na3[Co(N02)6] = 403,9 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu vàng cam. Dễ tan trong nước, khỏ tan trong ethanol.

Dung dịch natri cobaỉtìnỉtrỉt 10%
Hòa tan 10 g natri cobahinUnt (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Natri dihyđrophosphat
NaH2P04.2H20  = 156,01 
Dùng loại tinh khiểt phân tích.
Tinh thể trắng hay không màu. Dề tan trong nước, hầu như 
không tan trong ethanol.

Natri dihydrophosphat khan
Natrì dihydro orthophosphat khan
NaH2PC>4 = 120,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thế màu trang. Tan trong nước, không tan trong ethanol.

PHỤ LỤC 2
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Natri dithionit
Na2S20 4= 174.
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột kết tinh màu trắng hay trăng xám.
Bào quàn trong đồ đựng kín.

Natri Auorid
NaF = 41,99
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thẻ hay bột màu trắng. Tan trong nước, không tan 
trong cthanol.

Dung dịch natrì fluorìd 2,5 %
ĩ lòa tan 2,5 g natriJĩitorid (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Natri heptansulíonat
C7Hj5Na03S -  202,3
Dùng loại tinh khiết sắc ký, chứa không ít hon 96,0 % 
C7H15Na03S.
Khối tinh thể trắng hay gần như trắng. Dễ tan trong nước, 
tan trong methanol.

Natri hydrocarbonat
Natri hicarhonat 
NaỉICO, = 84,01 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch natrì bỉcarbonat 5 %
Iiòa tan 5 g natri bỉcarbunat (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch natrỉ hvdrocarbonaí 4,2 %
Hòa tan 4,2 g natrỉ hydrocarbonat (TT) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch bão hòa natrí hydrocarbonat
Hòa tan 15 g natrỉ hydrocarbonat (TT) trong 100 ml nước, 
để yên 24 h, thình thoảng lắc. Lọc, sử dụng dịch lọc.

Natri hydrosulíat
Natrì bisuỉfaỉ
NaIỈS04 -  120,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chày: Khoảng 315 °c.

Natri hydroxyd
NaOH -40,00
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 97 % 
lượng kiềm toàn phần tinh theo NaOH và không quá 2,0 % 
Na2CC)3.
Phiến hay hạt màu trắng, dễ hút ẩm. De tan trong nước và 
ethanol.

Dung dịch natrì hydroxyd 40 % (Dung dịch natri 
hydroxyd 10 M)
Hòa tan 400 g na trí hydroxyd (TT) trong nước, để nguội, 
pha loãng thảnh 1000 ml với nước. Đề lắng và gạn lấy 
phần trong.

PHỤ LỤC 2

Dung dịch na trí hydroxyd 30 %
Hòa tan 300 g natri hydroxyd (TT) trong nước, để nguội, 
pha loăng thành 1000 ml với nước. Để lẳng vả gạn lấy 
phần trong.

Dung dịch natri hydroxyd 20 % (Dung dịch natri 
hyđroxyd 5 M)
Hòa tan 200 g natri hydroxvd (Tĩị trong nước, đề nguội, 
pha loãng thành 1000 rnl với nước. Đe lang và gạn lấy 
phẩn trong.

Dung dịch na trí hydroxyd 15 %
Hòa tan 150 g natri hydroxyd (TT) trong nước, để nguội, 
pha loãng thành 1000 ml với nước. Đe lắng và gạn lầy 
phần trong.

Dung dịch na trí hydroxyd 10 %
Hòa tan 100 g natri hydroxyd (TT) trong nước, để nguội, 
pha loang thành 1000 ml với nước. Đe lắng và gạn lẩy 
phần trong.

Dung dịch natrí hydroxyd ĩ  M
Hòa tan 40 g natri hydroxyd (ỈT) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch natrí hydroxyd 2 M
Hòa tan 80 g natri hvdnoxyd (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch naữi hydroxyd loãng
Hòa tan 8,5 g natri hydroxyd (Tỉ') trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch natri hydroxyd 5 %
Hòa tan 5 g natri hydroxvd (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch natri hydroxyd 2 %
Hòa tan 2 g ncitrỉ hydroxyd(77) trong nước vừa đủ 100 mì.

Dung dịch natrí hydroxyd trong methanol (TTi)
Hòa tan 0,2 g nairi hydroxyd (TT) trong 50 ml nước, đc 
nguội và thêm 50 ml methanoỉ (TT).

Dung dịch natri hydroxyd không có carbonat
Hòa tan natri hydroxvd (77) vào nước không có carbon 
dioxvd (Tỉ) đổ được dung dịch 50 %, để yên. Gạn lây 
phần dịch trong ở trên, cẩn thận đê tránh sự xâm nhập của 
carbon đioxỵd.

Natri hypobromit (dung dịch)
Trộn 20 ml dung dịch natri hvdroxyd 10 M (77) với 500 ml 
nước, để lạnh trong nước đá. 'khem 5 ml dung dịch brom 
677), khuấy nhẹ đến khi thu được dung dịch trong.
Duna dịch chi pha khi dùng.

ISatri hypocíorit (dung dịch)
Dùng loại tinh khiẽt hóa học, chứa từ 10 % đôn 14 % Cỉ.

Dung dịch na trí hypocỉorít (3 % Cl) (Dung dịch natri 
hypoclorit mạnh)
Pha loàng dung dịch natri hypocỉorit (TT) với nước dè thu 
được dung dịch chứa từ 2,5 % đến 3 % Cl.

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V
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Định lượng: Cho lần lượt vào bình nón 50 ml nước,
1 g kaỉi iodid (TT) và 12,5 ml dung dịch acid acetic
2 M  (TT). Pha loãng 10,0 inl thuốc thử cần định lượng 
thành 100 ml với nước. Lây 10,0 ml dung dịch thu được 
vào bình nón đã chuẩn bị ở trên và chuẩn độ bằng dung 
địch natri thiosulfat 0,1 N (CĐ), dùng 1 tnl dung dịch hồ 
tinh bột (TT) làm chỉ thị.
1 ml dung dịch natri thiosidfat 0,1 N (CĐ) tương đương 
với 3,546 mg Ci.
Bảo quản tránh ánh sáng.

Natri hypophosphit
Natri phosphinat monohydrat 
NaH2P02.H20  = 106,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu trắng hay tinh thể không màu, dễ hút ẩm. 
Dễ tan trong nước, tan trong ethanol.

Dung dịch hypophosphit (Thuốc thử Tilé)
Hòa tan 20 g naíri hypophosphit (TT) trong 40 ml nước. 
Đổ dung dịch thu được vào 180 ml acid hydrocloric đậm 
đặc (TT) và để yỗn 24 h, Khi các tinh thể natri clorid hình 
thành đã lắng cặn, gạn lấy phần nước. Dung địch không 
được có màu.

Natrỉ iodid
Nai = 149,9
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Natri kali tartrat
Muối Seignette 
C4H4OöNaK.4H20  = 282,23 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể hình lăng tm không màu. Rất dễ tan trong nước.

Dung dịch natrì kaỉỉ tartrat 5 %
Hòa tan 5 g nain kaỉi tartrat (TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Natri lauryỉ Sulfat
Natri dodecyỉ Sulfat 
Ci2H25Na04S = 288,4
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 99,0 % 
Cỉ2H25Na04S.
Bột hay tinh thể màu trắng đến trắng ngà. Dễ tan trong 
nước, tan trong ethanol nóng.

Natri metabisulfit
Natri pyrosulfit 
Na2s 20 5 -  190,1
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 95,0 %
Na2s 20 5i

Natri molybdat
Na2Mo04.2H20  = 242,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột tinh thề màu trắng, mẩt nước kết tinh ở 100 °c. Tan 
trong nước.

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Natri nỉtrit
NaN02 = 69,00
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không được ít hơn
97,0 % NaN02. 7
Cốm hay tinh thể màu trắng ngà đến trắng. Tan trong nước, 
tan ít trong ethanol và ethcr.

Dung dịch natrỉ nỉtrỉt 10 %
Hòa tan 10 g naỉrì nỉtrit (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Pha ngay trước khi dùng.

Dung dịch natri nitrìt 5 %
Hòa tan 5 g naíri nitrit (TT) trong nước vừa đủ 100 mi. 
Pha ngay trước khi dùng.

Dung dịch natri nỉtrỉt ỉ  %
Hòa tan 1 g natri nitrit (TT) trong nước vừa đủ 100 mỉ. 
Pha ngay trước khi dùng.

Natri nítroprusỉat
Natri nitroprussỉd 
Na2[Fe(CN)5(N0)Ị.2H20  = 297,95.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột hay tinh thể màu nâu đò. Dễ tan trong nước, khó tan 
trong ethanoỉ.

Dung dịch nairỉ nitroprusiat 0,5 %
Hòa tan 0,5 g nơtri nitmprusiat (Tĩ) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch natrỉ nỉtroprusỉat ỉ  %
Hòa tan ỉ g natri nitroprusỉat (TT) trong nước và thêm 
nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch natrỉ nỉtroprusiat 2 %
Hòa tan 2 g natri nitroprusiat (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch natri nitroprusiat 5 %
Hòa tan 5 g natri nitroprusiat (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch natri nitroprusiat 10 %
Hòa tan 10 g natrĩ nitroprusiat (TT) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Natri octansulĩonat
Muối natri của acid octansulfonỉc 
CsHi7N a03S = 216,3
Dùng loại tinh khiêt săc kỷ, chứa không ít hon 98 % 
CgHpNaÒíS.

Natri pentansulíonat
Na tri l-pentansuỉfonat 
C5HnNa03S=  174,2 
Dùng loại tinh khiết sắc ký.
Tinh thể màu trẳng. Tan trong nước.

Natri perclorat
NaC104.H20  = 140,5
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa không ít hơn 99,0 % 
NaC104.H20.
Dễ chảy nước.

PHỤ LỤC 2
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Natri periodat
Natri metaperiodai
Naio.ị "213,9
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 99,0 % 
Naio.ị.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Tan trong mrớc, trong 
cdc acỉd vỏ cơ và acid acetic.

Dung dịch natri perỉodaí 2,14 %
Hòa tan 2,14 e nai ri mctaperìodat (TT) trong mrởc vừa đú 
lOOml.

Natri phosphat, tribasic
Trìnaíri orthophosphat; Trinơtri phosphat dodecahvdraí 
Na3P04.12H2Ó -  380,1 
Dùng loại tinh khiết hỏa học.

Natri pyrophosphat
Na4p20 7.10H2O “ 446,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể không màu, hơi thăng hoa. Dỗ tan trong nước.

Natri Sulfat
Na2SO4.10H2O== 322,2 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Dung dịch natrỉ Sulfat 10 %
Hòa tan 10 g natrĩ Sulfat (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Natrì Sulfat khan
Na2S04- 142,0
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng, dề hút ẩm. Tan trong nước, không 
tan trong ethanol.
Mất khối lượng khi sấy khô ờ 130 °c không được quá 0,5 %.

Natri Sulfid
Na2S.9H20  = 240,19.
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể màu trắng, dễ chảy nước. Rất dễ tan trong nước, 
tan ít trong ethanoi, bị vàng trong quá trình bào quàn.

Dung dịch natrỉ Sulfid 2 %
Hòa tan 2 g natrị Sulfid (77) trong nước, thêm 2 - 3  giọt 
glvcerin (77) và pha loãng thành 100 ml với nước.

Dung dịch natrí Sulfid
Hòa tan bằng cách làm nóna 12 g natri Sulfid (77) trong 
45 ml hồn họp gồm 10 thể tích nước và 29 thể tích gỉycerìn 
Ỏ’J % (77), để nguội và pha loãng thành 100 ml với cùng 
hỗn hợp dung môi. Dung dịch phai khỗng màu.

Dung dịch natri Sulfid (TTi)
Hòa tan 5 g natri Sulfid (77) trong hỗn hợp 10 ml nước và 
30 ml gỉỵcerin 077). Hoặc hòa tan 5 g nơtri hydrơxvd (TT) 
trong hỗn hợp 30 ml nước và 90 ml glyccriỉ! (TT), bão hòa 
1/2 thẻ tích dung dịch thu dược bằng hỵdrogen Sulfid (77), 
để nguội, rồi trộn với 1/2 thể tích còn lại.

Natri Sulfit
Na2S03 7H20  = 252,15.
Dùng loại tinh khiết hỏa học, chứa không ít hơn 95,0 % 
Na2S03.7H2ũ.
Tinh thê trắng trong, 'l an trong nước, tan rất ít trong ethanol. 

Dung dịch natri Sulfit 40 %
Hòa tan 40 g natri Sulfit (77) trong nước vìra đù 100 ml. 
Dung dịch chi pha khi dùng.

Dung dịch natri Sulfit 20 %
Hòa tan 20 g natri Sulfit (77) trong nước vừa đủ 100 mỉ. 
Dung dịch chi pha khi dùng.

Natri (+) -tartrat
C4H40-Na2.2H20  = 230,1 
Dùng íoại tinh khiết phân tích.
Tinh thề hay cốm màu trắng. Rat dễ tan trong nước, thực 
lé không tan trong elhanol.

Natri tetraborat
Borax
Na2B4O7.10H2O = 381,4 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

iNatri borohydrỉd
Nơtri tetrahydroborat 
NaBH4 = 37,83
Tinh thề hút ẩm, dễ tan trong nước, tan trong ethanol.

Natri tetraphenylborat
(CóH5)4BNa -  342,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu trắng hay hoi vàng. Dề tan trong nước, methanol, 
ethanol khan và aceton.

Dung dịch natri tetraphenylborat ỉ  %
Hòa tan 1,0 g natri íetraphenyỉborat (TT) trong nước vừa 
đủ 100 ml.
Dùng trong vòng một tuần và lọc trước khi dùng nếu cán.

Natri thiosulfat
Na2S20 3.5ÌI20  - 248,2 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Cốm màu trắng hay tinh thể trong, không màu. Tan trong 
nước, tan ít trong ethanol.

Natri tungstat
Na A'04.2H;0 « 329,9 
Dung loại linh khiết hóa học.
Bột tinh thổ màu trắng. Tan trong nước, ít tan trong ethanol. 

Nghệ
Thản rễ cầy Nghệ (Curcuma longa L.), họ Gừng 
(Zingiberaccae).

Cồn nghệ
Lấv 20 g bột thân rê cây nghệ đã sây khô, ngâm 4 lân, mói 
lần với 100 ml nước. Mỗi lần đều gạn nước trong bỏ đi.

PÍ.-74



Sấy khô cắn thu được ờ 100 °c đến 105 °c. rồi ngâm với 
100 ml ethanoỉ 90 % trơn« 3 ngày, lọc.

Nhôm (Dây)
AI = 26,98 '
Dùng loại tinh khiết phân tích.

Nhôm clorid
Nhôm cỉorid hexahvdrat 
A1CỊị.6H20  = 241,4
Dùng loại tinh khiết hóa học chứa không ít hơn 98,0 % 
AICI3.6H2O.
Bảo quản trong đồ chứa kín.

Dung dịch nhôm clorìd
Hòa tan 65 g nhôm c.ìorid (77) trong nước vừa đủ 100 ml, 
thêm 0,5 g than hoạt (Tí'), khuấy 10 min, lọc. Thêm dung 
dịch na tri hydroxyd ỉ % vào dịch lọc, khuấy liên tục, đê 
điều chỉnh pH đến khoàne 1,5 (can dime khoảng 60 mi).

Dung dịch nhôm clorid 3 %
Hòa tan 3 e nhôm cỉorid(Tỉ) ưone vừa đủ 100 ml ethanol (IT).

Nhôm nitrat
A1(N03)3.9H20  = 375,1 
Dùng loại tinh khiết phàn tích.
Tinh thể dề bị chảy nước.

Dung dịch nhôm nitrat lỡ %
Hòa tan 10 g nhôm nitrat (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Nhôm - nickel họp kim (Hợp kim Raney)
Chứa 48 % đến 52 % nhôm và 48 đến 52 % nickel.
Kim loại màu xám. Thực tế không tan trong nước, tan 
trong các acid vô cơ.
Trước khi dùng tán thành bột mịn.

Nhôm - nickel họp kim không chứa halogen
Có chứa 48 % đến 52 % nhôm (Al; 26,98) và 48 % đến 
52 % nickel (Ni; 58,71). Bột mịn màu xám. Thực tế không 
tan trong nước, tan trong các acid vô cơ và tạo thành muối 
cùa các acid đó.
Cỉorid: Không được quá 10 phần triệu.
Hòa tan 0,400 g che phâm trong 40 ml dung dịch hỗn hợp 
acid sulfuric - dung dịch acid nitric loãng (67 : 33). Bay 
hơi dung dịch gần đến khô, hòa tan cắn thu được trong 
nước và pha loãng thành 20,0 ml với cùng dung môi.
Lây 1/2 thê tích cùa dung dịch thu được, thêm 1,0 ml 
dung dịch hạc nìtrat 0,Ị M (77). Sau 15 min, lọc và thêm 
0,2 ml dung dịch natri cỉorid (TI) (có chứa ỉ 0 pg cloridT ml) 
vào dịch lọc. Sau 5 min, dung dịch thu được đục hơn hồn hợp 
gôm 1/2 thê tích dung dịch còn lại và 1,0 ml dung dịch bạc 
ni trai 0, ỉ M  /77).

Nhựa trao đổi ion acid mạnh
Hạt nhựa acid mạnh, kích thước 0,3 mm đến 1,2 mm.
Hiệu suất: 4.5 - 5 mmol 'g với hàm lượng nước 50 % đến 60 %. 
Chuân bị cột:
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Dùng ổng thủy tinh (40 cm X 20 mm), phía dưới lót đĩa 
thủv tinh xôp và chiều cao nhựa nhồi khoảng 20 cm. Trộn 
nhựa với nước, đổ hồn hợp vào cột sao cho không có bọt 
khí giữa các hạt nhựa. Khi sử dụng, chất lỏng phải luôn 
phủ trên bề mặt nhựa.
Nếu nhựa ờ dạng quá acid, rửa với nước cho đến khi cần 
không quá 0,05 ml dung dịch na tri hydroxyd 0J  N (CĐ) đề 
trung hòa 50 mi dịch rửa, dùng dung dịch dơ cam methvl 
(TT) làm chi thị. Nếu nhựa ờ dạng natri hoặc cẩn phải hoàn 
nguyên, cho 100 ml hỗn hợp đồng thể tích dung dịch acid 
hydrocỉoric 7 M (Tỉ) và nước chảy chậm qua cột, sau đó 
rửa cột như mô tả ờ trên.

Nickel (II) Sulfat
NiS04.7H20  = 280,9 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thổ màu lục. Tan trong nước và ethanol.

Nicotinamid-adenin dinucleotid
NAD+; C21H27N70 )4P2= 663 
Dùng loại tinh khiết hỏa học.

Dung dịch nicotinamid-adenin dinucleotìd
Hòa tan 40 mg nicotinamid-adcnin dinucleotid (TT) trong 
nước vừa đù 10 ml.
Pha ngay trước khi dùng.

Ninhydrin
C9H40 3. H20 =  178,15 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh trắng ngà. Tan trong nước và ethanol, ít tan 
trong cloroform và ether.
Điểm chảy: Khoảng 255 °c.

Dung dịch ninhydrin 2 %
Iĩòa tan 2 g nìnhydrin (77) trong nước vừa đù 100 ml. 

Dung dịch ninhydrỉn 0,25 %
Hòa tan 0,25 g ninhỵdrin (77) trong nước vừa đủ 100 ml. 

Dung dịch ninhydrỉn 0,ỉ %
Hòa tan 0,1 g ninhydrin (77) trong nước vừa đủ 100 mi. 

Dung dịch ninhydrin 0,2 %
Hòa tan 0,2 g ninhyảrin (77) trong í 00 ml hỗn hợp gồm 95 thể 
tích n-hutanoỉ (77) và 5 the tích acid acetic 2 M  (77).

Dung dịch ninhydrín 0,3 % trong ethanol
Hòa tan 0,3 g ninhydrin (77) trong ethanoỉ (77) vừa đù 
100 ml.

Dung dịch nìnhydrỉn
Dung dịch ninhycỉrin (77);
Hòa tan 1,0 g ninhydrin (77) trong 50 ml ethanol 96 % 
(77), thêm 10 ml acid acctic băng (77).

Dưng dich ninhydrin (TT2)
Hòa tan 3 g ninhydrin (77) tronẹ 100 ml dung dịch nơ tri
ìcctabỉsuỉỷit 4.55 %.

PHỤ LỤC 2
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Thuốc thử nỉnhydrin - thiếc clorid
Hòa tan 0,2 g ninhydrin (77) trong 4 ml nước nóng, thêm 
5 ml dung dịch thiếc (ỉĩ) clorid 0.Ỉ6 %, để yên 30 min, 
lọc vả bảo quàn ở nhiệt độ 2 °c đôn 8 °c. Trước khi đùng, 
thêm vào 2,5 ml đung địch thu được 5 ml nước và 45 ml 
isopropanol (TT), trộn đều.

p-Nitroanilin
C6HổN20 2= 138,13
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu vàng đậm. Rất khó tan trong nước, dễ tan 
trong methanol, tan trong ethanol và ether.
Điểm chảy: Khoảng 148 °c.

Dung dịch p-nỉtroanìlỉn diazo hóa
Hòa tan 0,4 g p-nitroanilin (TT) trong 60 m! dung dịch 
acid hyđrocỉorìc ỉ  M  (TT) bằng cách đun nóng, làm lạnh 
đến 15 °c và nhỏ dung dịch natri nitrit Ì0%  (77) đến khi 
1 giọt hồn hợp này làm xanh giấy hư tỉnh hột có ỉodid (TT). 
Chỉ pha trước khi dùng.

Thuốc thử diazo p-nitroanilin
Hòa tan 0,4 g p-nitroanìỉin (TT) trong một hỗn hợp gồm 
20 ml dung dịch ơcid hvdrocỉoric ỉoỗng (77) và 40 ml 
nước. Làm lạnh ờ 15 °c  và thêm dung dịch acid nitríc 
Ì0%  (77) cho đến khi một giọt dung dịch lảm giẩy hồ tinh 
bột có iođiđ chuyển thành màu xanh.

Nitrobenzaidehyđ
2-Nitrobenzaỉdehyd
e 7H5N03 = 151, í
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể hình kim màu vàng, có mùi hạnh nhân.
Diềm chày: Khoảng 42 °c.

Dung dịch nìtrobemaỉdehyd
Thêm 0,12 g bột mịn nitrobencơỉdehyd (TT) vào 10 ml 
dung dịch natri hvdroxyd 2 M (77). Lắc đều. Để yên 
10 min, thình thoáng lẳc, lọc.
Chỉ pha trước khi dùng.

Nitrobenzen
C6H5N02= 123,1 ^
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi hạnh nhân.
Điểm sôi: khoảng 211 °c.
Phải đạt thử nghiệm sau đáy:
Dinitrobenzen: Thêm 5 ml aceton (Tỉ'), 5 ml nước và 5 ml 
dung dịch natri hydroxvd Ỉ0 M(7T) vào 0,1 ml nitmkemen 
(77), lấc và để yên. Lớp chất lòng ờ trên phải gần như 
không màu.

Nitrobenzoyl clorid
C7H4C1N03= 185,6
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thề màu vàng, mùi cay hắc.
Điềm chảv: Khoảng 73 °c.

PHỰLỤC2

Nitrogen
N2= 28,0
Dùng ¡oại tinh khiết cho phòng thí nghiệm.

Nỉtrogen dùng cho sắc kỷ khỉ
Nitroeen có chửa không ít hơn 99,5 % (tt/tt) Ni.

Nìtrogen không cỏ oxygen
Nitrogen được sục qua dung dịch kiểm pvrogaìoỉ (ĨT) để 
đuổi oxygen.

Nitromcthan
CH3N 02 = 61,04
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòne không màu.
Tỷ trọng^ở 20 °C: Từ 1,132 đến 1,134.
Chi so khúc xạ ở 20 °C: Từ 1,381 đến 1,383.
Điểm sôi: Khoáng 102 °c.

Nước
Xem chuyên luận “Nước tinh khiêt”.

Ntrớc không cỏ amoniac (Nước không có amoni)
Lấv 100 ml nước, thêm 0.1 mỉ acid suỉ/uríc (Tỉ) và cất 
(dùng dụng cụ cất như mô tả trong Phụ lục 6.8), bỏ 10 mỉ 
dịch cất đàu, lấy 50 ml dịch cất liếp theo.

Nước không cỏ carbon dìoxyd
Đun sôi một lượng nước cần thiết trong 10 min, làm 
nguội đến 20 °c, tránh sự thâm nhập của carbon dioxyd 
từ không khí.
Phải đáp ímg phcp thử sau: Thêm 1 giọt dung dịch 
phenoỉphtơìeỉn (Tỉ) và 0,05 ml dung dịch kalì hydroxyd 
0,01 N  (77) vào 10 mỉ nước, hỗn hợp phải có màu hông 
bền vững trong ít nhất 120 s.

Nước không có nỉtrat
Lấy 100 ml nước, thcm 5 mg kaỉi permanganat (71) và 
5 mg ban hvdroxyd (77), cẩt (dùng dụng cụ cât như đã mô 
tà trong Phụ iục 6.8), bỏ ) 0 ml dịch cất đầu, lấy 50 ml dịch 
cất ticp theo.

Nước không có các tiểu phân
Nước được lọc qua màng lọc có đường kính lồ lọc 0,22 |im. 

Nước dùng cho sắc ký
Nưức khử ion, có điện trờ suất không ít hơn 0,18 Mohnrvm. 

Nước trao đối iơn
Nước cất khử ion, có điện trờ suất không ít hơn 18 Mohnvm. 

Nước cất
Xem chuyền luận “Nước cất“.

Nước muối sinh lý (Dung dịch natri clorid 0,9%)
Là Dung dịch natri cloríd đẳng trương.

Oracct ỉam 2R
ỉ-Amino-4-(ph cnyl'am ị no) anthracen- 9, ỉ 0-di on 
CMH14N2Oy- 314,3
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điềm chảy: Khoảng 174 °c.

Osmi tetroxyd
Acid osmìc 
OsỌ4 = 254,2
Khối kết tinh màu vàng hoặc tinh thể hình kim màu vàng 
nhạt, hút ẩm, nhạy cảm với ánh sáng. Tan trong nước và 
trong ethanol 96 %.
Bảo quản trong bao bì kin.

Dung dịch osmỉ tetroxyd
Hòa tan osmì tetroxyd (77) trong dung dịch acid sulfuric 
0,05 M(TT) để được dune dịch có nồng độ khoảng 0,25 %.

Paladi
Pd= 106,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Pararosanilin hydrođorid
Basis red 9
C19H18C1N3 = 323,8
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kểt tinh màu đò lam.
Điểm chảy: Khoảng 270 °c kèm phân hủy.

Dung dịch pararosanỉUn đã khử màu
Lấy 0,1 gpararosaniỉin hydrocỉorỉd (TT) vào bình nón nút 
mài, thêm 60 ml nước và 10 ml nước chứa 1,0 g naíri 
sulfit khan (TT) hoặc 2,0 g natri Sulfit (TT), hoặc 0,75 g 
natri metabisulfit ("77). Thêm từ từ 6 ml dung dịch acid 
hydrocioric 2 M  (77), khuấy liên tục. Đậy nắp bình, tiếp 
tục khuấy cho đến khi tan hoàn toàn, pha loãng thành 
100 ml với nước. Đc yen 12 h trước khi dùng.
Bảo quản tránh ánh sáng.

Penicỉỉỉnase, dung dịch
Dung dịch penicỉỉìnase
Hòa tan 10 g casein thủy phân, 2,72 g kaỉi dihydrophosphat 
(77) và 5,88 g natrì cỉtrat (TT) trong 200 ml nước, chỉnh 
đến pH 7,2 bằng dung dịch naỉri hydroxyd 5 M(TT) và pha 
loãng thành 1000 m) băng nước. Hòa tan 0,41 g magnesi 
Sulfat (77) trong 5 ml nước, thêm 1 ml dung dịch amoni 
sắt (H) Sulfat (77) 0,16 % và thêm nước vừa đủ 10 ml. 
Hấp tiệt trùng cả 2 dung dịch bằng nồi hấp autoclave. Đe 
nguội, trộn đêu 2 dung dịch và rót vào các bình nón thành 
lớp mỏng và cấy vảo đó chủng vi khuẩn Bacillus cereus 
(NCTC 9946). L) các bình ờ nhiệt độ từ 18 °c đến 37 °c 
đến khi quan sát thấy vi khuẩn phát triển thì ủ ở nhiệt độ 
35 °c đên 37 °c  trong 16 h, lăc liên tục đê đảm bào thông 
khí tối đa. Ly tâm và tiệt trùng lớp dịch ở trên bằng cách 
lọc qua màng lọc thích họp.
1,0 mỉ dung dịch penicilinase phải thủy phân benzylpenicilin 
thành acid benzylpeniciloic với tổc độ thấp nhất là 500 mg/h 
ờ 30 °c  và pH 7,0, với điều kiện nồng độ benzylpenicilin 
không xuống thấp dưới mức cần để bão hòa enzym. Hằng 
sô Michaelis đổi với benzylpenicilin của penicilinase trong 
dung dịch penicilinase xảp xỉ bằng 12 pg/mỉ.

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Thừ vô khuẩn: Phải đáp ứng yêu cầu Thử vô khuẩn (Phụ 
lục 13 7).
Bảo quàn ở nhiệt độ từ 0 °c đên 2 °c  và dùng trong vòng 2 
đến 3 ngày. Neu đông khô và đựng trong lọ kín có thể bảo 
quản trong vài tháng.

Pentan
n-Pentan 
C5II,2 = 72,15
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu, dễ bay hơi.
Điểm sôi: Khoảng 36 °c.
Tỳ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,63.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,359.

Pentan dùng cho phương pháp quang phờ
Phải đáp úng phép thử sau:
Độ truyền quang: Không ít hơn 20 % ở 200 nm, 50 % ờ 
210 ĩim, 85 % ở 220 nm, 93 % ờ 230 run, 98 % ờ 240 nm, 
dùng nước làm mẫu trắng.

Pentanol
Penỉan-ỉ-ol, n-Pentanol
C5H]20  = 88,15
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng không màu.
Điểm sôi: Khoảng 137 °c.
Chỉ số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,410.

Phèn chua
Nhôm kali Sulfat dodecahydrat 
A1K(S04)2.12H20  = 474,4 
Dùng loại tình khiết phân tích.
Bột hay tinh thể màu trắng, trong. Dễ tan trong nước, 
không tan trong ethanol.

Dung dịch phèn chua 2 %
Hòa tan 2 g phèn chua (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Phenazon
2,3-Dimethvl-ỉ-phenyl-ỉ~pvrazaỉin-5-on
C,iH12N20 =  188,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh không màu.
Điểm chày: Khoảng 112 °c.

Phenol
C6H60  = 94,11
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể dễ chảy nước, ăn da, có mùi đặc trưng.
Điểm đông đặc: Không thấp hơn 40 °c.
Điểm sôi: Khoảng 180 °c.

Dung dịch acỉd phenoldisuỉphonỉc 
Xem Acid phenoldisulphonic, dung dịch

Phenoxyethanol
2-Phenoxyethanoỉ 
C8ỉ ĩ10O2= 138,2

PHỤ LỤC 2
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng đạng đầu, không màu.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,11.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoáng 1,537.
Điểm đông đặc: Không được nhò hơn 12 °c.

L-Phenylalanin
C9HnN 02 -  165,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột kết tinh màu trắng.
Điểm chày: Khoảng 272 °c, kèm theo phân hủy.
Góc quay cực riêng ở 20 °C: Khoảng -34° (dùng dung dịch 
2 % trong nước để đo).
Phải đạt phép thừ sau:
Tỉnh đồng nhất: Xác định bàng phương pháp sắc ký lớp 
mỏng (Phụ lục 5.4), tiến hành tránh ánh sáng. Bản mỏng 
Silicagel G (TT), pha động: Nước-phenol (25 : 75). Chấm 
lên bản mỏng 5 pl dung dịch chế phẩm 0,2 %, đặt bản 
mỏng trong bình bào hòa hơi pha động trước khi khai triền 
12 h. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 12 cm từ 
vạch chẩm sẳc ký. Lấy bản mỏng ra, sấy khô và phun dung 
dịch ninhyảrin 0,1 % trong butan-ỉ-oỉ đã bão hòa nước 
(TT), sấy ở 100 °C đến 105 °c trong 10 min. sắc ký đồ chi 
được có một vết chính.

p-Phenylendiamin dihydrocloriđ
ỉ, 4-Diaminobcnzen dỉhydroclorid
C6HgN2.2HCl= 181,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột két tinh hav tinh thể màu trắng hoặc vảng nâu nhạt, 
chuyên màu hồng khí tiếp xúc với không khí. Dề tan trong 
nước, ít tan trong ethanol và ether.

Phenylhydrazin hydroclorỉd
C6H5NH - NH2 HC1 = 144,61 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng hay gần như trắng, chuyển sang nâu 
khi tiếp xúc với không khí. Dỗ tan trong nước, tan trong 
ethanol.
Điểm chày: Khoảng 245 °c kèm theo phân hũv.

Dung dịch phenylhydrazin - acid sulfuric
Hòa tan 65 mg phenylhvdrazin hydrocỉorid (TT) đã được 
kết tinh lại trong ethanol 85 % trong hỗn hợp Iiồm 80 ml 
nước và 170 ml acid sulfuric (TT) vừa đù 100 ml.
Dung dịch chi pha khi dùng.

Dung dịch Phenylhydrazin hydroclorid
Hỏa tan 0,9 g Phenylhydrazin hydrocỉorỉd (TT) trong 
50 ml nước. Khử màu bằng than hoạt (TT) và lọc. Them 
vào dịch lọc 30 ml acid hvdrocloric (TT) và pha loăng với 
nước thành 250 ml.

Phloroglucỉnol
Benzen-Ị ,3,5-trioỉ 
C6H60 3.2H:0 ^  162,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.

PHỤ LỰC 2

Tinh thổ màu trắng hay màu kem nhạt, De tan trone nước, 
tan trong ethanol 96 %.
Điểm chày: Khoảng 223 °c (Phụ lục 6.7, phương pháp 3). 

Dung dịch phỉoroglucinol
Thêm 9 mỉ ơc.id hỵdrocloric (TT) vào 1 ml dung dịch 
phỉoroglucinoỉ 10% (kl/tt) trong ethanoỉ 96 % ơ n

Phosphor pentoxyd
Diphosphor pentoxid
P2CV= 142,0
Sừ dụng loại chuvên dùng chơ bình hút ẩm.
Bột vô định hình màu trắng, chày rữa khi hydrat hóa với 
nước và tỏa nhiệt.
Bảo quản trong đồ dựng kín.

Phthalaldehyd
C8H60 2 = 134,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể màu vàng nhạt. Tan trone nước, ethanol và ether. 
Điểm chày: Khoảng 55 °c.

Thuốc thử phthaỉaỉdehyd
Hòa tan 2,47 g acid borỉc (TT) trong 75 ml mỉớc, điều 
chinh pH đến 10,4 bằng dung dịch kaỉi hydroxyd 45 % và 
thêm nước vừa đủ 100 ml (dung dịch A).
Hòa tan 1,0 gphthaỉaỉdehyd (TT) trong 5 ml methanol (77), 
thêm 95 ml dung dịch A và 2 ml acid mcrcaptoacetỉc (77), 
điều chỉnh pH đến 10,4 bằng dung dịch kali hydroxyd 45 %. 
Bảo quản tránh ánh sáng và dùng trong vòng 3 ngày.

Piperidin
Hexahỵdropyridin
CSH„N = 85,2
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Chất lòng có tính kiềm, không màu đến hơi vàng. Trộn lẫn 
được với nước, ethano! 96 %, ether và dầu hòa nhẹ.
Điểm sôi: Khoảng 106 °c.

Poly(diniethyl)siloxan
Silicone gum rubber (methyl)
Dùng loại tinh khiết hóa học dùng cho sắc ký khí. 
Organosilicon polymer có bề ngoài là lớp gôm không màu, 
bán lòng. Phổ hấp thụ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) không 
được có đinh hấp thụ tại 3053 em '1 của nhỏm vinyl, chuân 
bị mẫu đo bàng cách phân tán chất thừ vào vài giọt carbon 
tetradorid. tạo đìa natri clorid để đo phô.

Polycthylen glycol 300
Macrogoỉ 300
Dùne loại tinh khiết hỏa học.
Chất lòng nhót, khối lượng riêng khoảng 1,13 g/ml.
Chì sổ khúc xạ: Khoảng 1.465.
Độ nhớt ở 25 °C: Khoảng 80 mPa-s (Phụ lục 6.3, phương 
pháp 2).

Polycthylen glycol 1500
Macrogtìl 1500
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Khối sáp màu trăng.
Điềm đông đặc: Khoảng 43 °c đến 48 °c.
Độ nhớt: Khoảng 70 mPas đối với dung dịch 50 % (kl/kl).

Polysorbat-80 (Tween 80)
Thuốc thử Tween-80 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lòng sánh, màu vans hoặc màu đỏ nhạt.
Khối lượng ricng: Khoảng 1,10 g/ml.

Propanol
Propan-ỉ-oỉ, n-Propyỉaỉcoỉ 
C3H80  -  60,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòn? không màu.
Điểm sôi: Khoáng 97 °c.
Tỷ trọng ờ 20 CC: 0,802 den 0,806.
Lượng cất dược ở khoảng từ 96 °c đến 99 °c, không được 
ít hôm 95 %.

Propionaldehyd
Propanaỉ 
C3H60  = 58,1
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điểm chày: Khoảng -81 °c.
Điểm sôi: Khoảng 49 °c.
Chỉ sổ khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,365.
Tỳ trọng ở 20 °C: Khoảng 0,81.

Pyrazin-2-carbonitrỉI
2-Cyanopvrazin 
C5H3N3 = 105.1
Chất lòng màu vàns nhạt, trong suốt.
Hàm lượng không được nhò hưn 99 %.
Điểm sôi: Khoảng 199 °c.

Pyridin
C5H5N -  79,10
Dùng loại tinh khiết phàn tích.
Chat lỏng không màu, mùi đặc biệt khó chịu, rất hút ẩm. 
Hòa lẫn được với nước và ethanol.
Diem sỏi: Khoảng 115 °c.
Ghi chủ: Neu chỉ định dùng pyridin khan, dùng loại cỏ 
hàm lượng nước không quá 0.01 % (kl/kl).

Pyridin-2-amin
2-Ả minopvricỉin 
C5H,N2-94.1
Tinh the to, tan trong nước và trons ethanol 96 %.
Điểm sôi: Khoảng 210 °C.
Điểm chày: Khoảng 58 °c.

Pyrocatechol
Catechol, Benzen-ỉ,2-đioì
e 6H6(Ạ= 110,1
Dùn? loại tinh khiết hóa học.

Bột kết tinh trắne. Tan trong nước, aceton, ethanol và ether. 
Điểm chảy: Khoảng 103 °c.

Pyrogalol
Benzen-ì ,2,3-triol
Q H 6CV- 126,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thổ màu trang, chuyển sang màu nâu khi tiểp xúc với 
không khí và ánh sáng. Tan trong nước, ethanol và elher, 
tan ít trong cloroform.
Điổm chảy: Khoảng 131 °c.

Dung dịch kiềm pyrogaloỉ
Hòa tan 0,5 g pyrogaỉoì (TT) trong 2 ml nước không có 
carhon ditìxyd (Tí). Hòa tan 12,0 g kaỉi hydroxyd (TT) 
trong 8 ml nước không cỏ Carbon dioxyd (TT). Trộn hai 
dung dịch này ngay trước khi dùnc.

Pyrrolidin
C4H9N = 71,1
Hàm lượng C4H9N: Không dược dưới 99 %.
Điểm sôi: 87 °C đến 88 °C.

2-Pyrrolidon
Pyrroỉidin-2-on 
C4II7NO -  85,1 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Hàm lượng không được dưới 98,0 %.
Trên 25 °c ở trạng thái lỏng.
Tỷ trọng ờ 25 °C: Klioàng 1,116.

Resorcin
Benzen- ỉ ,3-dioỉ
C6H4(OH)2= 110,1
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thể hay bột két tinh không màu. Tan trong nước, 
ethanol và cther.
Điểm chày: Khoảng 111 °c.

Dung dịch resorcin
Hòa tan 50 g resorcin (TT) trong 50 ml nước, đê yên 24 h, 
thinh thoảng lắc, lọc.

Dung dịch resorcỉn 2 %
Hòa tan 2 g resorcin (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch resorcin 5 % trong ethanoỉ
Hòa tan 5 g resorcin (TT) trong ethanoỉ (TT) vừa đù 100 ml.

Rhodamin B
Basic violet Ị0 
C28H31CTN20 3 = 479,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thể màu xanh lá hay bột màu tím đò. Dỗ tan trong 
nước và cthanol.

Salicylaldehyd
2-ỉỉy drux vbet ìiaỉdehyd 
C7H60 2=’122,1
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Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Chất lõng dầu, không màu với mủi đặc trưng.
Tỷ trọng ữ 20 °C: Khoảng 1,167.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: 1,574.
Điểm chày: Khoảng -7 °c.
Điểm sôi: Khoảng 196 °c.

Salicylaldehỵd azin
C]4Hj2N20 2= 240,3
Hòa tan 0.30 g hydrazin Sulfat (TT) trong 5 ml nước, them 
1 ml acid acetic bâng (TT) và 2 ml dung dịch saỉicylaldehyd 
20 % trongpropan-2'ol (TO mới pha. Lắc đểu, để yên cho 
đến khi tạo thành tủa màu vàng. Lấc với dicỉoromethan 
(TT) 2 lần, mỗi lần 15 ml, để yên cho tách lớp, làm khô 
các lớp dicloromethan bang natri Sulfat khan (71"), cho 
bay hơi đến khô. Kết tinh lại can thu được bàng hồn hợp 
60 thề tích tollten (TT) và 40 thể tích methanol (TT) bằng 
cách làm lạnh. Điểm chảy của tinh the thu được, sau khi 
làm khô trên phosphor pentoxyd (TỌ và ờ áp suất 1,5 den
2,5 kPa, khoang 213 °c.
Phải đáp ứng phép thừ sau:
Độ đồng nhất: Tiển hành như mò tà trong phép thừ 
Hydrazin trong chuyên luận Povidon. sắc ký đồ chi có 
một vết duy nhất.

Sắt (II) amoni Sulfat
Amon ị sat (ỉỉ) Sulfat 
(NH4)2Fe(S04)2.6H20  = 392,1 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bảo quản tránh ánh sủng.

Sắt (III) amoni Sulfat
Phèn sắt am on ị; Amoni sat (III) Sulfat 
FeNH4(S04)2.12H20  = 482,2 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thổ màu trắng tới tim nhạt. Dỗ tan trong nước, thực te 
không tan trong ethanol.

Dung dịch sất (ỉli)  antoni Sulfat 20 %
Ilòa tan 20 g sat (ỈU) arnoni sulfat (TT) trong 75 rnl nước, 
thêm 10 ml dung dịch acid sulfuric 2.8 % và thêm nước 
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch sắt (ỈIỈ) amoni Sulfat
Hòa tan 30 g sắt (Hỉ) amoni Sulfat (TT) trong 40 ml acid 
nitric (TT) và them nước vừa đủ 100 mỉ. Neu dung dịch 
đục thì phài lọc hoặc Iv tâm.

Dung dịch sat (III) a moni Sulfat 10 %
Hòa tan 10 g sat (Hỉ) amoni Sulfat (TT) trong nước vừa đu 
100 ml.

Sắt (III) clorid
FeCỈj.6H20  = 270,30 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Khối két tinh màu vàng náu hay vàng cam, dễ chày nước. 
Rất dễ tan trong nước, tan trong ethanol và ether.

Dung dịch sắt (HI) clorỉd 20 %
Hoa tan 20 g sất (ỈIJ) cỉorid (TO trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch sắt (IĨỈ) clorid 10,5 %
Hòa tan 10,5 g sắt (ỉỉỉ) cỉorid(TT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch sắt (HI) clorid 5 %
Hòa tan 5 g sắt (IIỈ) cỉorid (TT) trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch sắt (Hỉ) cỉorỉd 1,3 %
Hòa tan 1,3 g sất (Hỉ) clorid (TT) Tong nước vừa đù i 00 mỉ.

Dung dịch sắt (III) cỉorid trong ethanol
Hòa tan 1 g sắt (Hỉ) cỉorid (TT) trong ethanol 96 % (TT) 
vừa đù 100 ml.

Dung dịch sắt (HI) clorỉd 5 % trong acid nitric 50 %
I lòa tan 5 g sắt (Hỉ) clorid (TT) trong acid nitric 50 % (TT) 
vừa đù 100 ml.

Dung dịch sắt (HI) cỉorỉd - fericyanid - arsenit
Dung dịch A: Hòa tan 2,7 g sắt (HI) cỉorid (TT) trong 100 ml 
dung dịch acid hydrocỉoric 2 M (TT).
Dung dịch B: Iĩòa tan 3,5 g kali ferievanid (TT) trong 
100 ml nước.
Dung dịch C: Hòa tan 3,8 g arsen trioxyd (TT) trong 
25 ml dung dịch natri hvdroxvd 2 M (TT) nóng. Đc nguội, 
thém 50 ml dang dịch acid sulfuric ] M (TT) và pha loăng 
100 ml với nước.
Trước khi dùng, trộn đều 5 thể tích dung dịch A, 5 thể tích 
dung dịch B và 1 thề tích dung dịch c.

Sắt (III) sulfat pentahydrat
Sắt (Hỉ) sulphat penỉahydrat; sat sufat pentahydrat 
Fe2(SO4)3.5H20  = 489,9 
Bột màu trắng hoặc vàng.

Sắt (III) nitrat
Fe(N03)3.9H20  = 404.0 
Dùng loại tinh khiết phàn tích.

Dung dịch sắt (HI) nitrat 0,1 % trong acid nitric O f %
Hòa tan 0,1 e sẳt (Hỉ) nitrat ('ÍT) trong dung dịch acid 
nitric 0, ỉ % vira đù 100 ml.

Sắt (II) Sulfat
FcS04.7H20  = 278,0 
Dùng loại tính khiết phân tích.

Dung dịch sắt (II) Sulfat 8 %
Hòa tan 8,0 g sat (H) Sulfat (Ti) trong nước mới dun sôi để 
nguội vừa đủ 100 mỉ.
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Dung dịch sất (II) Sulfat 1,5 %
Hòa tan 1,5 g sắt (ỉỉ) Sulfat (TT) trong nước mới đun sôi đê 
nguội vừa dù 100 ml.
Dung dịch chi pha khi dùng.
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Dung dịch sẳt (II) Sulfat (TTị)
Hòa tan 3 g sắt (H) Sulfat (77) Irong hỗn hạp gôm 3 ml 
dung dịch acid sulfuric ỉ 6 % (77') và 3 ml mrức không có 
carbon dioxyd (77).

Dung dịch sắt (ỉỉ) Sulfat (TT2)
Hòa tan 0,45 g sắt (ĩỉ) Sulfat (77) trong 50 ml dung dịch 
acid hydrocỉoric o.ỉ A/ (77) và pha loãng thành 100 ml 
bằng nước không củ carbon dìoxyd (77).
Chỉ pha trước khi dùng.

Selen
Se = 78,96
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột màu đò rât tối đcn đen.
Điểm chây: Khoáng 220 °c.

Silica gel F2 5 4

Bột trắng mịn, đồng nhất, kích thước hạt khoảng 15 pm, 
cỏ chứa chất bám dính (gắn) thích hợp và khoảng 1,5 % 
chi thị huvnh quang có cường độ cực đại ờ 254 nm. Phải 
đáp ứng phcp thử sau:
Huỳnh quang: Tiên hãnh bàng phương pháp sãc ký lớp 
mòng (Phụ lục 5.4).
Dung môi khai triên: Hồn hợp acid formic khan - propan-
2-0/(1:9).
Chấm riêng biệt lcn bản mòng 10 vết, từ 1 |il đến 10 pl 
dung dịch acid benzoic 0,1 % trong pha động. Triên khai 
sãc ký tới khi dung môi đi được 10 em. Làm khô bản mỏng 
băng luồng khí nóng và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 
ờ bước sóng 254 nm. Các vết acid benzoic màu sẫm nầm 
ờ 1/3 phía trên cùa sầc ký đồ và phát hiện được các vết từ 
2 pl trờ lẽn.

Silica gel G
Bột trắng mịn, đồng nhất, kích thước hạt trung bình 10 - 
40 Ị.un, có chứa khoảng 13 % CaS04.l/2Hi0.
Hàm lượng CaS04.l/2II20:
Cân chính xác khoảng 0,25 g chế phẩm, thêm 3 ml dung 
dịch acid hydrocỉoric 2 M (77) và 100 ml nước, lắc mạnh 
trong 30 min. Lọc, rửa can bang nước. Gộp nước rửa vào 
dịch lọc và tiến hành định lượng calci bàng phương pháp 
chuẩn độ complexon (Phụ lục 10.5).
1 ml dung dịch triỉon B 0,1 M (CĐ) tương đương với 
14.51 mu C’aSO.i-1 21LO.
Độ acid - kiềm:
Lăe 1 gehe phàm với 10 ml nước không có carbon dioxvd 
(77) trong 5 min, pH cùa hồn dịch thu được vào khoảng 7.

Silica gel GF2 5 4

Bột trắng mịn, đồng nhắt, kích thước hạt khoảng 15 pm, 
có chứa khoảng 13 % CaS04. 1/2 H O và khoáng 1,5 % 
chì thị huỳnh quang có cường độ cực đại ờ 254 nm. Phải 
đáp ímg ỵèu cầu ve hàm lượng calci S ulfa t và độ acid - 
kiêm như mô ta trong chuvên luận “Silica gel G” và phép 
thừ sau:
Huỳnh quang: Tiêu hành băng phương pháp sắc ký lớp 
mòng (Phụ lục 5.4).

Dung môi khai triền: Hồn hợp acid formic khan - propan- 
2-oỉ ( 1: 9).
Chấm riêng biệt lên bàn mòng 10 vết, từ 1 pi đến 10 ịil 
dung dịch acid benzoic 0,1 % trong pha động. Triẽn khai 
sắc kỷ tới khi dung môi đi được 10 cm. Làm khỏ bàn mỏng 
bàng luồng khí nóng và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ờ 
bước sóng 254 nin. Các vet acid benzoic nằm ờ 1/3 phía 
trên của sắc ký đồ và phát hiện được các vết từ 2 pl trở lên.

Silica gel H
Bột tráng mịn, dồng nhất, có kích thước hạt trung binh 
khoảng 15 pm.
Phải đáp ímg phép thử Độ acid - kiêm như mô tà trong 
chuyên luận "Silica gel G".

Silica gel HF254
Bột trắng mịn, đồng nhât, có kích thước hạt trung bình 
khoáng 15 pm, chửa 1,5 % chỉ thị huỳnh quang có cường 
độ cực đại ở 254 nm.
Phải đáp ứng phép thừ Độ acid - kiềm như mỏ tà trong 
chuyên luận "Silica gel G" và phép thử Huỳnh quang như 
mò tà trong chuyên luận "Silica gel GF154".

Silica gel khan
Acid silicic vô định hình, polyme hóa, đã loại nước một 
phần, ờ 20 °c hấp thụ lượng nước tương ứng với khoáng 
30 % trọng lượng. Thực tế không tan trong nước, tan một 
phần trong các dung dịch natri hydroxyd. Chửa chỉ thị 
thích hợp đề xác định trạng thái ẩm: Màu thay đổi khi chế 
phẩm chuyển từ dạng khan sane dạng ngậm nước.

Silica Gel o c  để tách các Chiral
Là silica gel dùng cho sắc ký được làm thành bột rất mịn 
(5 pm), có chứa các tiêu phân được bao bàng dần chất sau đày:

Silica Gel OI) để tách các Chiral
Là silica gel dùng cho sắc kv được làm thành bột rất mịn 
(5 pm), có chứa các tiểu phân được bao bần2 dẫn chất 
sau đâv:

CH.OR

Sỉlica Gel OJ để tách các Chiral
Là silica ẹcl dùng cho sắc kv được làm thành bột rẩt 
mịn, có chửa các hạt hình cầu được bau bàng tris(4- 
methylbenzoat) eclulose. Kích thước các tiểu phân được 
qui định trong chuyên luận riêng.
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Squaỉan
2,6, ỉ 0, Ị 5, ỉ  9,23-HexamethyUetracoscm 
C3uH62 422,8
Dùng loại tinh khiết sac ký khi.
Chất lỏng sánh, không màu.
Tỷ trọng ử 20 °C: 0,811 đen 0,813.
Chì sổ khúc xạ ở 20 °C: 1,451 đến 1,453.

Sudan 1ỈI
Sudan đò; ỉ-(4-phenyỉazophenylazo)-2-naphthoỉ 
C22H16N40  -  352,4 '
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu đỏ.

Dung dịch sudan ỈU
Dung dịch sudan ỈIỈ (Tỉ) 0,5 % trong acid acetic khan (77).

Sulfanilamid
4-A m inobenzenesulfonarn id,
4-aminobcnzenesulphonamid, suỉphanìỉamid 
C6H8N20 2S = 172,2
Bột trắng hoặc gần nhu trắng. Khó tan trong nước, dễ tan 
trong nước sôi, trong aceton và trong dung dịch acid loãng, 
dung dịch kiềm loãng; hơi tan trong ethanol 96 % và trong 
ether dầu hòa có nhiệt độ sôi từ 50 °c đên 60 °c.
Điểm chảy: Khoảng 165 °c.

Sulfur dioxyd
Suỉphur dioxyd, suỉ/urous anhvdrid 
SO, = 64,05
Khí không màu. Khi nén trờ thành chất lỏng không màu. 

Dung dịch sulfur dioxyd
Dung dich sulphur dioxy'd, acid suỉfĩirons, acid sulphurous 
H2S03 = 82,08
Dung dịch pha sẵn chửa 5 % S02. 1 ml dung dịch có khối 
lượng khoảng 1,03 g.

Tanin
Acid tanic
C7f)H52O46 = 1701
Dùng loại tinh khiểt hóa học.
Bột vô định hình hay dạng vấy lấp lánh, màu vàng tới nâu 
nhạt. Tan trong nước và ethanol.

Dung dịch tanin 5 %
Hòa tan 5 g tanin (77) trong nước vừa đu 100 ml.

Tetrabutylamoni bromid
(C4H9 )4NBr = 322,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Diềm chảy: Khoảng 102 °c đến 104 °c.

Tetrabutylamoni hydrosulfat
TetrahuP'lamino hydrosuỉphat 
Cj6H37N 04S = 339,5 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu trắng.
Diêm cháy: 169 °c đến 173 °c.

Độ hấp thụ: Độ hấp thụ cùa dung dịch chế phẩm 5 % 
(kl/rt) tronu khoảng 240 nm đến 300 nm (Phụ lục 4.1) 
không được lớn hơn 0.05. 
pH cùa dung dịch chế phẩm 1,7 % khoảng 1,5.

Tetrabutylamoni hydroxyd
C16H37NÒ.30H2O = 800
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa không ít hơn 98,0 % 
C16H37NO.30H2O.
Định lượng: Hòa tan 1 g trong 100 ml nước và chuẩn độ 
ngay băng dung dịch acid hydrocỉoric 0,1 N  (CĐ). Xác 
định điểm két thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện 
thế. 1 mi dung dịch acid hvdrocloric 0,1 N (CĐ) tương 
đương với 80,0 mg C16Hì7NO.30H?O.

Tetrabutylamoni iodid
C16HvJN = 369.4
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 98,0 %
C . Ä
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng hay trắng ngà. Tan 
trong ethanol.
Phải đáp ửng các phép thử sau:
Tro Sulfat: Không quá 0,02 % (Phụ lục 9.9).
Định lượng: Hòa tan 1,200 g chế phẩm trong 30 ml nước. 
Thêm 50,0 ml dung dịch bạc nitrat 0,1 N (CĐ) và 5 ml 
dung dịch acid nitric loãng (77). Định lượng bạc nitrat 
thừa bàng dung dịch atnoni thiocyanat 0,1 N  (CĐ), dùng 
2 ml dung dịch sắt (7/7) amoni Sulfat (77) làm chỉ thị.
1 ml dung dịch bạc nitrat 0,1 N (CĐ) tương ứng với 
0,03694 g C16IỈJẾIN.

Tetracloroethan
1,1,2,2-teỉracloroethan 
C2H2C14= 167,9 
Dùng loại tinh khiết hóa học 
Tỷ trọng ở 20 °C: Khoảng 1,59.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,495.
Phần chưng cất được trong khoảng 145 °c đến 147 °c 
không đưực ít hơn 95 %.

n-Tetradecan
Cl4IỰ0 = 198,4
Dùng loại tinh khiết hóa học, chứa không ít hom 99,5 % 
C14H30-
Chất ỉỏng không màu.
Điổm sôi: Khoảng 253 cc.
Chi số khúc xạ ờ 20 °C: Khoảng 1,429.
Tv trọng ừ 20 °C: Khoảng 0,76.
Điểm chây: Khoảng - 5 °c.

Tetradecylamoni bromid
C4„HMBrN = 659,0 
Dùng loại tinh khiết sắc ký 
Điểm chày: Từ 88 CC đến 89 °C.

Tctraheptylamoni bromid
C; Jl,r,BiN = 490,7
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Dùng loại tinh khiết sác ký.
Diềm chảy: 89 °c  đến 91 °c.

Tetrahydrofuran
Tetramethylen Oxyd 
¿ 4H80  = 72,l.
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Chất lòng trong, kliông màu, dề cháy.
Diềm sôi: Khoảng 66 °c.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,89.
Chú Ý: Chi cất nếu đạt phép thừ sau:
Peroxvd: Cho 8 ml dung dịch ho tinh hột có kaìi iodid 
(TT) vào ông nghiệm nút mài dung tích 12 ml, đường kính 
khoảng 1,5 cm, đổ đầy ống nghiệm với tetrahydrofuran 
cần thừ. Đậy nút, lăc mạnh và đẽ yên tránh ánh sáng trong 
30 min. Không được có màu tạo thành.

Tetrahydrofuran dùng cho phương pháp quangphồ
Dộ truyền quang: Không nhò honn 20 % ờ 255 nm, 80 % 
ờ 270 nin và 98 % ở 310 nm, dùng nước làm mầu trang.

Tetramethylamoni hydrosulfat
C41I13N 04S = 171,2. '
Dùng loại tinh khiết sắc ký.
Tetramethylamoni hydrosulfat dùng cho sắc ký lòng phải 
thỏa mãn yêu càu sau:
Độ truyền quang: Không được ít hon 50 % ờ 200 nm và 
90 % ờ 220 nra. Dùng dung dịch 0,005 M để xác định.

Tetramethylamoni hydroxyđ pentahydrat
C,H13N0.5ỈI:0 -  181,2.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Điềm cháy: Khoáng 66 °c.

Dung dịch tetramethyỉamoni hydroxyd
Dùng loại tinh khiết hóa học, có chứa không ít hơn 10,0 % 
C4HnNO (kl/kl).
Chât lõng trong, không màu hoặc có màu rất nhạt.
Định lượng: 1 Ấy ] ,0 g chế phẩm, thêm 50 ml nước và định 
lượng bàng dung dịch acid sulfuric 0J N (CĐ), dùng dung 
dịch đò methyl (Tỉ) làm chi thị.
1 ml dung dịch acid sulfuric 0,1 N (CĐ) tương đương với 
9,115 mgC,Hi:.NO.

Dung dịch tetramethyỉamoni hydroxyd ioãng
Pha loăng 10 ml dung dịch tetramcthylamoni hydroxvd 
(TT) với ethanol không cỏ aldehyd (TT) thành 100 ml. 
Dung dịch chửa khoáng 1 % C4IÍ15NO (kl/tt).
Pha ngay trước khi dùng.

Tetramethylethylendiamin
Tetramethylethan-1,2-di am in:
A', gW,N A'” ’-tetramethylethylcndiamin
C6H16N2 = 116.2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chat lòng không màu.
Ưiêm sõi: Khoang 121 cc.
Tý trọng ờ 20 °C: Khoảng 0.78.
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Tetra/oli lam
Muôi tetrazolì lam: 3,3 '-(3,3 '-dimethoxy-4,4 '-biphenyỉylen) 
his (2,5-diphenyỉ-2ỉỉ-tetraxoh clorid)
( :40H32CI2N sO2 -  727,7.
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thê màu vàng. ít tan trong nước, dc tan trong methanol, 
ethanol và cloroíorm.
Di ốm chảv: Khoảng 245 °c, kèm phân hùy.

Thạch trắng (Thạch)
Agar agar
Dùng loại tinh khiết vi sinh.
Phicn, sợi màu trang hay trắng ngà, gân như trong suốt, 
hoặc bột không màu hay trang ngả. Tan trong nước sôi, ít 
tan trong nước lạnh, nhưng trương nở thành khối sền sệt.

Thcobromin
C7HsN40 2-  180,2
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Dột kểt trẳng. rất khó tan trong nước và ethanol, khó tan 
trong amoniac. Tan trong các dung dịch hydroxyd kiềm 
loãng và acid loăng.

Thiếc
Thiẻc hạt 
Sn -  118,7
Dùng loại hạt tinh khiết phân tích và đáp ứng phép thừ sau: 
Arsen: Không quả 10 phần triệu, Phụ lục 9.4.2, phương 
pháp A, dùng 1 g.

Thiếc (II) ciorid
SiiC12.2H20  = 225,63
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hơn 97.0 % 
S n d 2.2H20.
Tinh thê màu tráng. Tan trong nước, ethanol và dung dịch 
natri hydroxyd.

Dung dịch thiếc (ĩỉ) clorid 4 %
Hòa tan 4 g thiếc (ỉỉ) cỉorid (TT) trong 4 mi acid hydro- 
cỉoric (77), pha loãng thánh 100 ml với nước.
Dung dich chi pha khi dùng.

Dung dịch thiếc (ỊỊ) clorid 40 % trong acidhydrocỉorìc
Hòa tan 40 g thiếc (ỉl) cỉorid (TT) trong acid hydmchric 
(Tỉ) vừa dù 100 ml.

Dung dịch thiếc (li) clơrìd
Đun nóng 20 g thiếc với 85 ml aád hydrocỉoric (TT) đến 
khi không còn khí hydro bav ra.

Dung dịch thiếc (II) cỉorid AsT
Pha loãng gấp dôi dung dịch thiếc (Ịỉ) clorid (TT) với ơeid 
hydrocìoric (TT). Bốc hơi tới thè tích ban đầu và lọc qua 
giấy lọc mịn.
Phãi đáp ứng phcp thư sau:
I.ây 10 ml thuốc thừ, thêm 6 ml nước và 10 ml ơcid 
ỉìvdroc.loru: (Tỉ), lấy 16 ml. thêm 50 ml nước, 0.1 ml thuốc 
thứ, 5 ml dung dịch ktìii iữdid 0.1 M vã 5 g kẽm không có
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arsen (TT). Tiến hành thử giới hạn arsen (Phụ lục 9.4.2). 
vết thu được trên giơy thủy ngân (11) bromỉd (77) không 
được đậm màu hon vết khi lặp lại phép thử trên nhưng 
thêm 1 ml dung dịch arsen mẩu Ị phân triệu As (77).

Dung dịch thiếc (II) clorid (77))
Pha loãng 1 thê tích dung dịch thiếc (ỉỉ) cỉorid (77) bằng 
10 thể tích acid hydrocloric 2 M (TT). Chỉ pha dung dịch 
trước khi dùng.

Dung dịch thiếc (II) clorid (TTr)
Lấv 8 g thiếc (ỉỉ) clorid (TT), thêm 100 ml dung dịch acid 
hydrocỉoric 20 %. Lắc đen khi tan hoàn toàn, đun nóng 
trên cách thủy ờ 50 °c nêu cân. Sục khí nitrogen (77) vào 
dung dịch trong 15 min,
Chỉ pha dung dịch trước khi dùng.

Thioacetamid
CH3CSNH2 ~ 75,13 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh hay tinh thê màu trăng. Tan trong nước và 
ethanol, tan ít trong ether.
Điểm chày: Khoảng 113 °C.

Dung dịch thioacetamid 4 %
Hòa tan 4 g thioacetamid (TT) trong nước vừa đủ 100 tnl. 

Dung dịch thioacetamid
Thêm 1 ml hỗn họp gôm 15 ml dung dịch na tri hvdroxyd 
ỉ N (77), 5 mi nước và 20 ml gỉỵcerin 85 % (77) vào 
0,2 ml dung dịch thìoacetamid 4 % (77), đun nóng tro nu 
cách thủy 20 s, làm lạnh và dùng ngay.

Thỉođiglycol
Thìodiethyỉcn gỉycoỉ; 2,2 ’-thiodiethanol
C,H10O2S = 122,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Chỉ số khúc xạ ờ 20 °C: Khoáng 1.522.

Thioure
NH2.CS.NH2 = 76,12 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể tráng. Tan trong nước và ethanol. 
Đicm chảy: Khoảng 178 °c.

Dung dịch thioure 10 %
Hòa tan 10 g thioure (77) trong nước vừa đù 100 ml.

L-Threonin
C4H9NOj -  119,1
Dùng loại tinh khiết dùng cho sẳc ký.
Bột kết tinh màu trắng.
Góc quay cực riêng ờ 20 °C’: Khoáng -28° (dùng dung dịch 
2 % trong nước để đo).
Phải đáp ứng phép thừ sau:
Tính đồng nhắt: Phương pháp sắc ký lớp mòng (Phụ lục 
5.4). Tiên hành tránh ánh sáng. Bàn mỏng silica geỉ G 
(77). pha động: Nước - phenol (25 : 75). Chấm lên bàn 
mòng 5 pl dung dịch chế phầm 0,2 %, đặt bàn mòng trong

hơi pha động trước khi khai triển 12 h. Triển khai sắc ký 
đến khi dung môi đi được 12 cm từ dường chẩm vết. Lấy 
bàn mòng ra, sâv khô và phun dung dịch ninhydrin 0, ỉ  % 
trong butan-ỉ-oỉ (77) đã bão hòa nước và sây ở 100 °c 
đến 105 °c trong 10 min. sắc ký đo chi được có một vết.

Thuốc thừ Bouehardat: Xem Dung dịch iod - iodid.

Thuốc thử Diazo
Dung dịch acid suỉ/anilic: Hòa tan 4,5 g acidsuifaniUc (Tì) 
và 45 ml acid hydrocỉoric (77) trong nước vừa dù 500 ml. 
Cho 5 ml dung dịch acid suỉ/aniỉìc vào bình định mức 
100 ml được làm lạnh bên ngoài bàng nước đá, thêm
2.5 ml dung dịch natri nitrit 10%  (77), đê ycn trong nước 
đá 5 min. Thêm 10 ml dung dịch natri nitrit 10% (TT) và 
nước \ìra đủ đến vạch.
Bảo quản trong nước đá.

Thuốc thử Dragendorff
Dung dịch kaỉi iodobismuthat
Dung dịch 1: Hòa tan 0,85 g bismuth nitrat ba.se (77) trong 
40 ml nước và 10 mỉ acid acetic (77).
Dung dịch 2: Hòa tan 8 g kali iodid (77) trong 20 ml nước. 
Trộn đồng thể tích dung dịch 1 và dung dịch 2. Thêm 
100 ml nước và 20 ml acid acetic (77) vảo mồi 10 ml hồn 
hợp thu được.

Thuốc thử Erdmann
Trộn 20 ml acidsulfitric (77) với 10 giọt hỗn họp gồm 10 giọt 
acid nitric (77) và 100 ml nước.

Thuốc thủ Fehling
Dung dịch A: Hòa tan 34,66 g đông Sulfat (77) trong nước 
đã acid hỏa bang 2 giọt đến 3 giọt tìdd sitỉ/uric loãng (TT) 
vừa đù 500 ml.
Dung dịch B: Hòa tan 173 g natri kalt tartrat (77) và 50 g 
natri hydroxvd (77) trong 400 ml nước, lãm nguội, thêm 
nước vừa đủ 500 ml.
Khi dùng, trộn đồng thể tích dung dịch A vả dung dịch B. 
Pha loãng 5 ml thuôc thử Fehling với 5 ml nước và đun 
sôi, dung dịch phải trong, không được xuất hiện vết tua.

Thuốc thử iodoplatinat
Thêm 97 ml nước và 100 ml dung dịch kaỉi iodid 6 % vào 
3 ml dung dịch acid cloroplatìnic 10 %.

Thuốc thử kalỉ iodobismuthat (TTi)
Hòa tan 100 g acid tartric (77) trong 400 ml nước, thêm
8.5 g bismuth nitrat base (TT), lắc trong 1 h. Thêm 200 ml 
dung dịch kaỉi iodid 40 %, lắc đều. Đe yên 24 h và lọc.

Thuốc thử kali iodobismuthat loãng
Hòa tan 100 g acỉd tartric (77) trong 500 ml nước, thêm 
50 ml thuốc thử kalt iodobismuthat (77)), trộn đều.

Thuốc thử kalì iodobismuthat (TT2)
Dung dịch kali iodobismuthat (TT2)
Phân tán 1,7 c bismuth oxynitrat (77) và 20 e (~)-aàd 
tartaric (77) trong 40 ml nước. Thcm 40 ml dung dịch
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kaỉi iodid 40 % (77). khuấy trong ì h và lọc. Dung dịch 
có thể giữ được trong vài ngày trong điều kiện tránh ánh 
sáng. Trộn đều 5 ml dung dịch trên với 15 ml nước ngay 
trước khi dùng.

Thuốc thử kẽm dỉthiol
Hỏa tan 0,2 g tollten - 3,4 dìthiol - kẽm phức hợp (77) 
trong dung dịch natri hydroxyd ỉ % (TT) chứa 0,25 rrtl 
eĩhcmoỉ 96 % (Tí). Thcm 1 mỉ acid thiogỉycolic (77) và 
dung dịch natri hydroxyd ỉ % (TT) vừa đù 100 mỉ.
Dung dịch chì pha khi dùng.

Thuốc thử Mayer
Đung dịch kaỉi teĩraiodomercurat 
Hòa tan 1,358 g thủy ngân dicỉorid (TT) trong 60 ml nước, 
thêm 10 ml dung dịch kaỉi iodid 50 % và thêm nước vừa 
đủ 100 mỉ.

Thuốc thử methylaminophenol - Sulfit
Hòa tan 0,1 g 4-methyỉaminophenol Sulfat (77), 20 g natrỉ 
metahisidfit (77) và 0,5 g natri Sulfit khan (77) trong nước 
vừa đủ 100 ml.

Thuốc thử Molybdovanađic
Nghiền mịn 4 g amoni molybdat (77) và 0,1 g amoni 
metavanadat /77), hòa tan trong 70 mỉ nước, thêm 20 ml 
acid nitric (77) và nước vừa đù 100 mi.

Thuốc thử Nessler
Hòa tan 10 g kaỉi itìdid (77) trong 10 ml nước, thêm từ 
từ dung dịch bão hòa thúy ngân dicỉorid (77), khuấy liên 
tục, cho tới khi xuất hiện tủa dò bền vững. Thềm 30 g kali 
hydroxvd (77), lắc cho tan, thêm 1 ml dung dịch bão hòa 
thủy ngân dicỉorid (77). Pha loãng thành 200 ml với nước. 
Đe yên và gạn lấy phần nước trong.
Cho 3 giọt thuốc thử vào 10 ml dung dịch amonỉ mau 
2phần triệu NH4 (77), màu vàng cam phải xuất hiện ngay 
tức khắc.

Thuốc thử phosphomolybdotungstk
Thuôc thử Folin ciocalteau phenoỉ 
Hòa tan 100 2 natri tungstaỉ (77) và 25 g natri moỉybdaĩ 
(77) trong 700 ml nước, thêm 100 mỉ acid hvdrocỉorìc 
(Tỉ') và 50 ml acid phosphoric (77), đun nóng hồn hợp 
dưới ổng sinh hàn ngược trong 10 h. Thêm 150 g ỉithi 
Sulfat (77), 50 ml nước và 0,2 ml brom (77), đun sôi 
(khoảng 15 min) để đuổi broni thừa, để nguội, pha loăng 
thành 1000 ml với nước. lọc. Thuổc thừ cỏ thể có màu 
vảng. Neu thuốc thử có màu xanh thì không được dùng. 
Xừ lý bằng cách đun sôi với 0,2 ml brom (77). Thận trọng 
khi đun sôi đê đuôi brom thừa.
Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 cc  đến 8 °c.
Thuốc thử pyridin - anhydrid acetic
Hòa tan 25 g anhydnc cuctic (Tỉ) trongpyridin khan (Tỉ) 
vừa đủ ỈOOml.
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Thuốc thủ Schweitzer
Hòa tan 10 g đồng Sulfat (11) trong 100 ml nước và 
thêm dung dịch natri hydroxyd vừa đù để kết tủa đong 
hydroxyd. Lọc lấy tùa, lira với nước cho tới khi không còn 
phản ứng với Sulfat. Hòa tan tua còn ướt trong lượng tối 
thiểu amoniac.

Thuốc thử Smith
Dung dịch glycerin - acid acetic
Trộn đều 1 thế tích glycerin (77), 1 thể tích dung dịch acid 
acetic 50 % (TT) và 1 thể tích nước.

Thuốc thừ Stiasny
Dung dịch gồm formaldehyd - acid hydrocỉonc đậm đặc 
(2 : 1), thuốc thử pha khi dime.

Thuốc thửTilé
Dung dịch hypophosphit.

Thủy ngân (ĨI) acetat
Hg(CH3COO)? = 318,68 
Dùng loại thuốc thử tinh khiết.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trắng. Tan ưong nước và ethanol.

Dung dịch thủy ngân (11) acetat 5 %
Hòa tan 5 g thủy ngân (ỊỊ) aceiat (77) trong acid acetic khan 
677), để nguội, thêm acid acetic khan (Tỉ) vừa đủ 100 ml. 
Dung dịch chi pha khi dùng.

Dung dịch thủy ngân (ĩĩ) acetat
Hòa tan 3,19 g thúy ngân (ỉĩ) acetat /77) trong acid acetic 
khan (Tỉ) vừa đủ 100 ml. Neu cần, tnine hòa với dung 
dịch acid percỉoric 0,ỉ ¿V (CD), dùng dung dịch tỉm tinh 
thể (77) làm chì thị.

Thủy ngân (II) bromiđ
HgBr2 = 360,4
Dùng loại tinh khiết phân tích,

Giấy tẩm thủy ngân (ĩỉ) hromìd
Nhúng giấy lọc màu trắng, loại 80 gurr (Whatman No. 1 là 
thích hợp) kích thước 20 cm x 15 nun đã được gập làm dôi 
vào một đĩa hình cỉũr nhật có chúa dung dịch thúy ngán 
(ỉỊ) bromid (77) 5 % trong ethanol /77/. Gạn bò dung dịch 
thừa và làin khô bang cách treo giấy lên một sợi dây không 
phải bang kìm loại, ở nơi tránh ánh sảng. Cat bo 1 cm ỏ 
chỗ nếp gấp và cạnh ngoài. Cat thành những mau vuông 
có cạnh 15 cm hoặc thành nhùng đìa hình tròn có đường 
kính 15 mm. Bảo quản trong lọ thùV tinh nút kín có bọc 
giấy đen.

Thủy ngân diclorid
Thủv ngân (ỉỉ) cỉorid
HgCL -  271,50
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Bột kểt tinh hav tinh thê máu trắng. Tan trong nước, 
cthanoỉ, aceton và ether.
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Dung dịch thủy ngổn dìdorìd 5 %
I lòa tan 5 g thủy ngàn dicỉorid fỉT) trong nước vừa đu 100 ml.

Thủy ngân (II) nitrat
Hg(NÜ3): .l 120  -- 342,6 
Dừng loại tinh khiết phân tích.
Bột kết tinh màu Iran a hay trảng ngà. De tan trong nước 
và acid loãng.

Dung dịch thủy ngăn (ĩỉ) nitrat
Hòa tan 40 g thủy ngân oxvd vàng (77) trong hồn họp gồm 
32 ml acid nitric (TT) và ] 5 ml nước.

Thủy ngân oxyd vàng
HgO = 216,6
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột vô định hình màu vàng cam. Thực tế không tan trong 
nước và ethanol.

Thủy ngân (TI) Sulfat
HgS04 = 296,7
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh hay com màu trang, không mùi.

Dung dịch thủy ngân (ỉỉ) Sulfat
Trộn 5 g thủy ngân oxyd vàng (TT) với 40 ml nước, thêm 
20 ml acid sulfuric. (TT) và 40 ml nước, khuấy liên tục cho 
tới khi tan hoàn toàn.

Thủy ngân (II) thiocyanat
Hg(SCN>2 = 316,8
Dùng loại linh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu trắng. Rat khó tan trong nirớc, khó tan 
trong ethanol và ether, lan trong dung dịch natri clorid.

Dung dịch thủy ngân (ỉỊ) thiocyanat
Hòa tan 0,3 g thúy ngân (U) thiocvanat (77) trong ethanol 
(TT) vừa đù 100 ml.
Dùng trong vòng một tuân.

Thymin
5-Meth vỉpyrimidin-2,4(ỈH, ỈH) -dion
Q H 6N 2d  -  126,1
Dùng loại (inh khiết hóa học.

Thymidin
ỉ-(2-DeởXY-/ỉ-D-etyỉhro-pefỉỉofuranosvỊ)-5-meihvlpyrimidin-

2,4(1 Hdtìýdion
C|oHuN2Os -242,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.

T h y m o l
2-ỉso prop) 7- 5 -n ìeth) 'ỉphenol
C 10H u O -  150.2
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thổ không màu.
Đíem cháv: Khoảng 50 °c.

PHỤ ỉ.ỰC 2

Thymol dừng để pha dung dịch phun ban mỏng
Bột két tinh hoặc linh thê màu trắng, có mùi thơm. Rất tan 
trong methanol và ethanol, thực tế không tan trong nước. 
Định tinh: Phương pháp quang phô hâp thụ hồng ngoại, 
chuẩn bị mầu đo dạng đĩa nén kali bromid. Phô cùa chế 
phàm có dỉnh hấp thụ ừ 2960 cm'1, 1420 c m 1, 1290 c m 1, 
1090 cm'1, và 810 cm'1.
Điểm chảy: Từ 49 °c đén 52 °0.
Các phenol khác: Lắc mạnh ] ,0 g che phẩm với 20 ml 
nước ẩm trong 1 min và lọc. Thêm 1 giọt dung dịch sat 
(ỈU) cỉorid (TT) 27 % vảo 5 mỉ dịch lọc. Dung dịch thu 
được cho màu xanh lá cây và màu xanh không được 
chuyên sang màu tím.

Thuốc thử thymol-acid sulfuric-methanol đế plum ban mỏng
Hòa lan 1,5 g thvmoỉ dùng đê pha dung dịch phun bản 
mòng (Tỉ) trong 100 ml methanol (77), thêm 5,7 ml acid 
sulfuric (77), trộn đều.

Titan
Ti -  47,9
Bột kim loại, sợi mãnh (đường kính nhỏ hơn 0,5 nim) hoặc 
hạt xốp chứa ít nhất 99 % Ti.
Điểm chày: Khoảng 1668 °c.
Khối lượng riêng: 4,507 g/cm\

Titan (III) cloriđ
Titan trie I or id
TiC-V 154,3
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thố màu tím đò.
Điểm chay: Khoảng 440 C'C.
Bảo quan trong đồ chứa kín.

Dung dịch titan (7/7) clorid (Dung dịch titan trỉclorỉd)
Dùng loại chửa khoang 15 % (kl/tt) TiCTj trong dung dịch 
acid hydrocỉoric Ỉ0 %.
Khối lượng riêng: Khoáng 1,2 g/ml.

Thuốc thừ titan (III) cỉorid - acid sulfuric (Thuốc thù 
titan (III) tricỉorid -  acid sulfuric)
Trộn cẩn thận 20 ml dung dịch titan (HI) cỉorid (77) với 
13 mỉ acid sulfuric (TT). Thêm dung dịch hydrogen peroxvd 
100 ỉt (77) \ìra đủ đê dung dịch có màu vàng. Dun nóng 
cho đến khi khói trắng bav lên, đê nguội. Pha loãng với 
nước. Lặp lại quá trình bốc hơi và thêm nước cho đến khi 
dung dịch không máu. Pha loãng với nước thành ỉ 00 mỉ.

Toluen
Methyl benzen
QHjCH, -  92,14
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Chất lòng trong, không màu. dễ cháy. Rất ít tan trong nước, 
hồn hợp dược với ethanol.
Diem sỏi: Khoang 110 °c.
TÝ trọng ớ 20 CC: 0,865 den 0,870.
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Toluen-p-suIfonainkl
p-Tohiensỉd/onamìd; Toỉuen Sulfonamid; 
4-Methvlbenzensulfonamid 
C7II9NO2S = 171Ị  
Dùng loại tinh khict hóa học.
Diềm chảy: Khoảng 136 °c. 
phải đáp ứng các phép thử sau:
Độ đồng nhất: Phương pháp sắc ký lóp mòng (Phụ lục 
5.4).
Bàn mỏng: Silica gel G.
Dung mỏi khai trien: Cloroform - methanol - acid formic 
khan (90 : 8 : 2).
Cách tiến hành: Chấm 5 pl dung dịch chế phàm 0,015 % 
trong aceton (77). Triển khai sắc kv đốn khi dung môi đi 
được 15 cm. Lấy bàn mỏng ra, làm khô bang luồng không 
khí ấm và sấy 10 min ờ 110 °c. Trên sắc kỷ đồ thu được 
phải có 4 vết, tách nhau rõ ràng. Đặt dưới đáy bình trien 
khai sắc kỷ khỏ một cốc chứa dung dịch kalipennanganat 
5 %, thèm đỏng thể tích acid hỵdrocỉorỉc (77). Đặt bán 
mỏng còn đang nóne vào bình, đậy nắp. Dể bàn mòng tiêp 
xúc với hơi clor trong 2 min. Lav bàn móng ra, đè dưới 
luồng khí lạnh cho đẻn khi hét clor dư và khu vực dưới 
vết chấm có màu lam rất nhạt khi nhỏ 1 giọt dung dịch hỏ 
tinh bột có kali iüdid (TT). Tránh để quá lâu dưới luồng 
khí lạnh. Phun dung dịch hồ tinh bột có kali iodid (77) và 
để yên 5 min. Trên sẳc ký đỗ thu được chỉ có duy nhất một 
vết chính.

Toluensulfonyl ure
4-Methylbenzensulfonyỉwe: 4-methyỉbemensuỉphonylure; 
p-toluensulfonyhire; p-íuh(tMnsulphonyỉure; (4- methyìphem l) 
Sìil/onyỉiire; (4-methyỉphenvlJsulphonylwv 
CgHjoNjOjS -  214*2 
Bột kèt tinh trang hoặc gần như trắng.
Diêm chảv: Khoang tử 196 cc  đến 198 cc.

Tosyỉarginin methvl ester hyđrođorkì
Methyl /V-tow'ỉ-L-argininai hydroclorid 
CMH:2N40 4S.Ỉ1C1-  378,9
Dùng loại tinh khiết hóa học thích hợp cho định lượng 
trypsin.
Bột kèt tinh màu trang.
Diêm chảv: Khoáng 145 cc.
Góc quay cực riêng ớ 20 2- đến -16°. dung dịch 4 %
(kl tt) trong nước.

Tributvl phosphat (tributyl orthophosphat)
C,:Hr Ò4P -  266.3
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất long khùng máu.
Khối lượng riêng: Khoáng 0,98 ụ/ml.
Trước khi dùng, rửa 3 lan với dune dịch chứa 10 % lĩcitri 
cỉorid (77) và 1 °0 dinaĩri hydrophosphat (77), mồi lan 
với lượng băng l õ thỏ tích tribute! phosphat.

Iriethanolam in
C(.HtíN(b -  149.2
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Chất lỏng nhớt, không màu, rất hút ẩm, hơi có mùi 
amoniac, chuyên sang màu nâu khí tiếp xúc với không khi 
và ánh sáng.
TỲ trọng ờ 20 °C: Khoảng 1,13.

Triethylamin
C6HI5N -  101,2
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Chat lỏng không màu. cỏ mùi amoniac.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,727.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoáng 1,401.
Điểm sôi: Khoảng 90 °c.

Triethvlendiamin
Ị,4- Diacobicvcỉn [2,2,2] octan
C6H12N2 = 112,17
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Tinh thê dề hút âm, thăng hoa ờ nhiệt độ phòng. Dê tan 
trong nước, aceton và ethanol.
Điểm chảy: Khoảng 158 °c.
Điểm sôi: Khoảng 174 cc.

Triion B
Di na tri dihydro ethylendiamỉn tetraacetat; na tri edetat 
C10H14N2Na2Os.2H,O = 372.24 
Dùng loại tinh khiẻt phân tích.
Bột kết tinh trắng. Tan trong nước, tan rất ít trong ethanol.

Trimethylclorosilan
c  ì orotnrneth v/.v /1 ỉat ỉ
CịHỰ/ỈSì = 108,7
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Chat lỏng không màu.
Tỷ trọng ờ 20 °C': Khoảng 0.86,
Chi số khúc xạ ớ 20 CC: Khoảng 1.388.
Diêm sôi: Khoang 57 °c.

Trỉmethylpentan
ỉ so-oc tan; 2,2,4-Trimethyỉpentan 
cy i.s  114,2
Dùng loại tinh khièt hóa học.
Chất lỏng không màu, dễ bất lưa. Không tan trong nước, 
tan trong aceton, cloroíbrm và ethcr.
Ty trụng ờ 20 °C: 0.691 đến 0,696.
Chi sổ khúc xạ 20 CC: 1,391 đến 1.393.
Phủi đáp ứng các phép thư sau:
Khoáng chưng cất: Không ít hơn 95 % dược chưng cât ở 
98 JC đến 100 °C.

Trimethyĩpentan dùng cho phương pháp quang phô
Độ truyền quang: Không nhò hơn 98 % trong khoảng 
250 nm đến 420 nm, dùng nước làm mẫu trang.

Triphenvlniethanol
Triphenỵlcarbinol
ChII !,,() = 260,3
Dùng loại tinh khièt hỏa học.

PHỤ LỤC 2
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Triphenyl tetrazoli clorid
2,3,5- Triphenvỉ tctraioỉium cìoricỉ; Muôi tetraioỉium 
C19H;SC1N4 = 334,8
Dùng loại tinh khiết phân tích, chứa không ít hon 98,0 %
c !9n 15cÌN4.
Bột màu kem hay vàng nhạt.
Điểm chày: Khoảng 240 °c kèm phân hùy.
Định lượng: Hòa lan 1,0 g trong hồn hợp gồm 5 ml acitĩ 
nitric 2 N (77) và 45 m! nước, thêm 50 ml dung dịch hạc 
nitrat 0,ỉ N (CĐ) và đun đến sôi. Để nguội, thâm 3 inl 
dihutyỉ phihaỉat (ĨT), lắc mạnh và định lượng bằng dung 
dịch amoni thiocyanat 0,ỉ N (CĐ), dùng 2 ml dung dịch 
amoni sắt (lĩ) sui/at 10%  (77) làm chì thị.
1 ml dung dịch hạc nitrat 0,1 N (CĐ) tương đương với 
33,48 m gCl9H15CIN4.

Dung dịch triphenyl tetraioli ciorid
Hòa tan 0,5 g triphcnyỉ tetraioli cỉorid (77) trong ỉ 00 ml 
ethanoỉ không cỏ aỉdehyd (TT).

Tris(hydroxymethyỉ)aminomethan
Tris(hydroxvmeth vl) me ỉ hy lam ìn; Trometamoỉ; THA M 
C 4H j|N 03 -  121, 14.
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Điểm chảy: Khoảng 170 °c.

Uracìl
C4H4N20 2= 112,1
Hàm lượng không được dưới 95,0 %.

Uranyl acetat
(CH3C 00)2U 02.2II20  = 424,15 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu vàng.
Tan trong nước, tan ít trong ethanol.

Ure
CO(NỈI2)2 = 60,06
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Bột kết tinh hay tinh thể màu trấng. Tan trong nước, ethanol 
và benz.cn, thực tế không tan trong cloroíòrm và ether. 
Điểm chày: Khoảng 133 °c.

Ưrotropin
Hexamin; Hexamethylentetratnin
(CH2)ỐN4-  140,2
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Tinh thê màu trăng. Tan trong nước, ethanol và cloroibrm, 
tan ít trong cthcr.

Vàng clorỉd
A cid cloroauric; ỉ  lydrogen telracỉoroaurat
HAuCI4 + nước
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Khối màu náu, dễ chảy nước.

Dung dịch vàng clorid (77)
Hòa tan 1 g vàng cỉorid (TT) trong 35 ml nước.

Vanilin
4-ỉĩydroxy-3-methoxv benzaldehyd
c sỉi, tự  =152,2
Dùng loại tinh khiêt phân tích.
Bột kết tinh hay tinh the hình kim trắng hoặc màu kem, có 
mùi thơm vani. Dỗ tan trong ethanol, cloroform và ether, 
tan trong dầu và dung dịch natri hydroxyd.
Điềm chày: Khoảng 81 °c, xác định băng cách không 
sấy trước.

Dung dịch va nil in 1 % trong acid sulfuric
Hòa tan 1 g vaniỉin (TT) trong acid sulfuric đậm dặc (TT) 
vừa dủ 100 ml.
Dung dịch chi pha khi dùng.

Dung dịch vaniỉin 2 % trong acid sulfuric
Hòa tan 0,1 g van ì ỉin (TT) trong 5 ml acid sulfuric (TT), 
pha dùng ngay.

Dung dịch vaniỉìn 5 % trong acid sulfuric
Hòa tan 5 g vaniIìn (TT) trong acid sulfuric (IT) vừa đủ 
ỉ00 ml.

Dung dịch vaniỉỉn trong acid hydroclorìc
Hòa tan 0,2 g vaniỉỉn (TT) trong 10 ml acid hydrocỉoric 
đậm đặc (TT).
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Dung dịch vanilin trong ethanol 96 %
Thêm cẩn thận từng giọt 2 ml acid sulfuric (77) vào 
100 ml dung dịch vaniỉỉn ỉ % trong ethanol 96 %.

Dung dịch vanilỉn trong acid sulfuric
Thuốc thử vanilin trong acid sulfuric 
Hòa tan vaniỉin (77) trong ethanol 96 % (TT) đến được 
dung dịch bão hòa. Lấy phần dung dịch bão hòa, thêm acid 
sulfuric (TTj đến khi có màu vàng.

Dung dịch vanỉlìn-acid sulfuric
Timor thử vanìỉin-acid sulfuric
Trộn đồng lượng dung dịch vaniỉin (Tỉ) 1 % trong ethanol 
96 % (TT) và dung dịch acid sulfuric 5 % trong ethanol 
96 %. Pha trước khi dùng.

Dung dịch vaniHn trong acid phosphoric
Hòa tan 1 g vanilin (77) trong 25 ml ethanol 96 % (77), 
thêm 25 ml nước và 35 ml acid phosphoric (IT),
Dừng trong 48 h.

Vinyl acetat
Kthenyl aceiot 
C4II(,02=86,1
Tỳ irọng ờ 20 °C: Khoảng 0,930.
Điểm sôi: Khoảng 72 °c.

2- Vinylpyridin
C7H7N = 105,1
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Chất lòng màu vàng.
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Tỷ trọng ờ 20 °C; Khoảng 0,97.
Chỉ sổ khúc xạ ở 20 °C: Khoảng ] ,549.

í-Vinylpyrrolidin-2-on
Ỉ-Ethen vỉpyrro ỉidm-2-on
c 6h 9n ó = 111,1
Hàm lượng không được dưới 99,0 %.
Chất lỏng trong, không màu.
Nước: Không được quá 0,1 % (Phụ lục 10.3). Dùng
2,5 g che phẩm. Dùng dung môi là hồn hợp 50 ml methanoỉ 
khan (Tỉ') và 10 ml buĩyrolacton (TT).
Định lượng: Phương pháp sẳc ký khí (Phụ lục 5.2).
Cột silica nung chày, dài 30 m, đường kính trong 0,5 mm, 
được phủ pha tĩnh macrogo! 20 000.
Khí mang: ỉỉeli dùng cho sắc ký.
Nhiột độ:

Thời gian Nhiệt độ
(min) (°C)

f ’A t 0 -5 35L Ọi 5 - 15 35 —» 85
Buồng tiêm 250

detector 250

Detector: lon hóa ngọn lửa.
Thổ tích tiêm: 0,3 gl.
Điểu chỉnh tốc độ dòng của khí mang để thời gian lưu của 
pic tương ứng với l-vinylpyrrolidin-2-on khoảng 17 min.

Xanh methylen
C16H,»N3C1S.3H20  -  373,90
Bột kết tinh màu nâu sẫm hay lục sẫm, gần như không 
mùi. Dễ tan trong nước nóng.

Dung dịch xanh methylen 0,15 %
Hòa tan 0,15 g xanh methxỉcn íTT) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch xanh methyỉen 0,37 %
Hòa tan 0,37 g xanh me thy ỉen (TT) trong nưởc vừa đù 100 ml.

Xanh tétrazolium
C4aH32Cl2N ,02 = 727.7 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thê màu vàng. ít tan trong nước, đễ tan trong ethanol, 
methanol và clorotbrm.
Điểm chảy: Khoảng 245 °c kèm phân hủy.

Dung dịch xanh tétrazolium
Trộn 1 thể tích dung dịch xanh tétrazolium (TT) 0,2 % trong 
methanoỉ ITT) với 3 thể tích dung dịch natri hydroxyd (Tí) 
12 % trong methanoỉ (Tỉ").
Dung dịch chì pha khi dùng.

Xanthydro!
9-Hydroxyxanthen ; Xanthen- 9-oỉ 
CnH10O2-  198,2
Dùng loại tinh khiết hóa học chửa không ít hmi 90,0 % 
C!3H:0O2.

Bột màu trắng bay vàng nhạt.
Diềm chày: Khoáng 123 °c.
Xanthydrol còn cỏ dạng dung dịch trong methanoỉ chứa 
9,0% đến l l ,0 % C 13H10O2.
Định lượng: Cân 0,3 g chế phẩm vào bình nón 250 mỉ, 
thêm 3 ml methanoỉ (Tí) để hòa tan hay lấy 3 ml dung 
dịch. Thêm 50 ml tìCìd acetic bủng (TT) và từng giọt 
25 ml dung dịch ure 2 %, lắc liên tục. Đẻ yên 12 h, lọc lẩy 
tủa qua phễu xốp thủy tính (16 pm). Rừa tùa với 20 ml 
ethanol 96 % (TT), sấy ờ 100 °c đến 105 °c và cân.
Mồi ẹ tủa tương ứng với 0,9429 g xanthydrol.
Bào quản tránh ánh sáng. Nếu sử dụng dung dịch trong 
methanol, bảo quản trong các ổng nhỏ, hàn kín và lọc nếu 
cần trước khi sử dụng.

Xylen
Dimethyỉ benzen 
CV,114(CH3)2 = 106,17 
Dùng loại tinh khiết phân tích.
Iỉồn hợp cùa ortho, nicta và para-xylen.
Chất lỏng trong, không màu, đễ bắt lửa.
Tỷ trọng ờ 20 °C: Khoảng 0,867.
Chi số khúc xạ ở 20 °C: Khoảng 1,497.
Điểm sôi: Khoảng 138 °c.

Zireonyl nitrat
Công thức khoảng: ZrO(N03)2 + nước.
Dùng loại tinh khiết hóa học, thường chửa khoảng 44,5 % 
Zr02

Dung dịch Zỉrcon\'ĩ nitrat
Hòa tan 0,1 gzirconyl nitrat (TT) trong hôn hợp gôm 60 ml 
acid hydrocỉoric TÍT) vả 40 ml nước.

2.1.2 CÁC CHẤT CHI THỊ 

Ca I con
Solochrom dark blue; Mordưnt black ỉ 7; Not ri 2-Hvdroxy- 
ỉ-(2-hydroxy-ỉ -naphthylazo)-naphthalen-4-suỉfonat 
C;uH13N2N a05S = 416,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu đen nâu có ánh tím. Tan trong nước và ethanol. 
Trong môi trường kiềm, tạo màu đò tía với ion calci. Khi 
không cỏ mặt ion kirn loại và dư thừa một lượng nhò trilon 
B, dưng dịch có màu xanh lam.

Hỗn hợp Cữlcoti
Nghiền, trộn đều 0,1 g caỉcon (TT) với 9,9 g natri Sulfat 
khan (TT)'
Độ nhạy: I lòa tan 0,2 g hỗn hợjy caỉcon (TT) trong 5 ml 
nước. Lấy 1 ml dung dịch thu được, thêm 50 ml nước, 
10 ml dung dịch na trì hydroxyd ỉ N (CĐ) và 1 ml dưng 
dịch magnesi Sulfat ì %, dung dịch có màu xanh lam. 
Thêm 0,1 ml dung dịch calci cỉorid 0.15 %, màu chuyển 
sang đồ tía. Thêm 0,1 ml dung dịch trỉỉon B 0,0ỉ M (CO), 
màu lại chuyển sang màu xanh lam.
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Da cam methyl
Helianthin; Natri 4 '-dimethylaminoazobenzen-4-suifonat 
c  14H ̂ NjNaOjS = 327,3 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột hay tinh thê màu vảng cam. De tan trong nước nóng, 
không tan trong ethanol.
Vùng chuyển màu: plỉ 3,0 (đò) đến pH 4,4 (vàng).

Dung dịch da catn meíhvỉ
Hòa tan 0,1 g da cam methyl (Tỉ) trong 80 ml nước, thêm 
ethanol 96 % (77) vừa đù 100 ml.
Độ nhạy: Lấy ỉ00 ml nước không có carbon dioxyd (TT), 
thêm 0,1 ml dung dịch dơ cam methyl (77), dung dịch có 
màu vàng. Khi thêm không quá 0,1 ml dung dịch acid 
hydrocỉoric 0,ỉ /V (CĐ). màu phái chuyến sang đỏ.

Da cam xylenol
Tctranatri3,3 ’-(311-2, ỉ - benzoxathioỉ-3-yUden)bis[(6-hydroxv-
5-methy ỉ-3, ì-phenyìen) methyl eneiminobisacetat] s, S-dìoxid. 
C51H2HN2Na40 13S = 761,0 ’
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu nâu đò. Dỗ tan trong nước, không tan 
trong ethanol.
Trong các dung dịch kiềm, tạo màu tím với ion thủy neân, 
chì, kẽm và một số ion kim loại khác. Khi không cỏ mặt 
các ion kim loại và dư trilon B, dung dịch có màu vàng.

Hỗn hợp da cam xyỉenol
Nghiền, trộn đều 1 phần da cam xvlenoỉ (77) với 99 phân 
kali nitrat (Tỉ).
Thử độ nhạy: Thêm 50 mg hồn hợp da cam xyỉenoỉ (TT) 
vào hỗn hợp gồm 50 ml nước, 1 ml acid acetic 2 M(TT) và 
0.05 ml dung dịch chì nitrat (Tỉ). Thêm vừa đủ một lưtyng 
hex am in (77) để làm chuyển màu từ vàng sang đô tím, 
thêm 0,1 ml dung dịch trilon B 0,1 M (CĐ), màu chuyến 
sang vàns.

Dung dịch da cam xyỉenoỉ
Hòa tan 0, í g da cam xvlenol (77) trong nước vừa đủ 100 ml 
và lọc nếu cần.

DiđoroAuorescein
2,7-Dicỉoroýhtorescein; Acid 2-(2,7-dieỉoro-6-hydroxy-
3-oxo-3H~xanthen-9-yỉ) benzoic
C 20H i0C !: O 5 -  4 0 1 ,2 '
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu vàng đến cam vàng. ít tan trong nước, dễ tan 
trong ethanol và các dung dịch hydroxỵd kiêm loans, thực 
tế không tan trong ether.

Đen eriocrom T
Mordant black ỉ ỉ; Natri 2- hvdroxY-1 -[(ỉ-hydroxv- 
naphth-2-yì)azo]-6-nUronaphthaỉen-4-suỉfonat 
C20II12N3NaO7S -  461,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu đen nâu, có ảnh kim loại. Tan trong nước và ethanol.

Trong môi trượng kiềm, tạo màu đỏ với ion calci. magnesi, 
kèm và một sô kim loại khác. Khi không cỏ mặt các ion 
kim loại và dư thừa một lượng nhỏ trilon B, dung dịch cỏ 
màu xanh lam.

Dung dịch đen eriocrom T
Hòa tan 0,1 g đen eriocrom T(TT) trong ethanol 96 % (77) 
vừa đù 100 ml.
Dung dịch chi pha khi dùng.

Hỗn hợp đcn erìocrom T
Nghiền, trộn đều 1 phần đen erìocrom T (TT) với 99 phần 
natri clorid (77).
Độ nhạy: Hòa tan 0,05 g hon hợp đen eriocrom 7’ (77) 
trong 100 ml nước, dung dịch có màu tím nâu. Thèm 
0,3 mỉ dung dịch amoniac 10 % (77), dung dịch chuyển 
thành màu xanh lam, thêm tiếp 0,1 ml dung dịch magnesi 
sulfat Ị %, màu phải chuyển sang tím.

Đỏ congo
Dmaiñ(biphenyl-4,4 '-dìyỉ-bis-2,2 -azo)bis(ỉ-aminonaphthalen-
4-sidfonat)
C32H22N6Na20 6S2 “ 697,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
BỘI màu đỏ nâu. Tan trong nước.
Vùng chuyền màu: pH 3,0 (lam) đến pH 5,0 (hồng).

Dung dịch đỏ congo
Hòa tan 0,1 g đỏ congo (77) trong 20 mỉ ethanol 96 % 
677), thêm nước vừa đù 100 ml.
Độ nhạv: Lav 100 ml nước không có carbon dioxvd (77), 
thèm 0,2 ml dung dịch đỏ congo (77) và 0,3 ml dung dịch 
acid hvdrocỉorìc 0, ỉ N (CĐ), dung dịch có mảu xanh lam. 
Khí thêm không quá 0,3 mỉ dung dịch natri hvdroxxd 0, Ị N 
(CD), màu phải chuyển sang hồng đỏ.

Đỏ cresol
o-Cresoỉsul/onphthalein; 4,4'-(3H-2J-henzoxathìoỉ-3-vliden)
di-o-cresol S.S-dioxvd
C21H;s0 5S -  382,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu nâu đỏ. ít tan trong nước, dỗ tan trong 
ethanol và dung dịch natri bydroxyd.
Vùng chuyến màu: pH 7,0 (vàng) dến pH 8,8 (đò).

Đung dịch đỏ cresol
Hòa tan bàng cách clun nóng nhẹ 0,1 g đò cresol (77) với 
hồn họp gồm 2,65 ml dung dịch natri hydroxyd 0, ỉ N (TT) 
và 20 ml ethanol 96 % (77), thêm nước vừa đủ 100 ml. 
Độ nhạy: La/ 100 ml nước không có carbon dioxyd (77), 
thêm 0,1 ml aang dịch đó cresol (77) và 0,15 ml dung dịch 
natri hydroxyd 0,02 À,r (CĐ), dung dịch có màu đò tía. Khi 
thêm không quá 0,! 5 ml dung dịch acidhydrocloric 0,02 N 
(09), màu phải chuyên sang vàng.

Đỏ methyl
A cid 2-(4-dimethyỉaminophenvlazo)bcnzoic 
C,5!1!3N30 2- 269,3
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Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thê màu tím hay bột màu đỏ sâm. Thực tê không tan 
trong nước, tan trong clhanoỉ và acid acetic.
Vùng chuyển màu: pĩl 4,4 (đô) đến pH 6,0 (vàng).

Dung dịch đỏ methyl
Hòa tan 50 mg đỏ methyl (TY) trong hôn hợp gôm 
1,86 ml dung dịch natri hydroxyd 0, ỉ N 677) và 50 ml 
ethanol 96 % (77), thêm nước vira đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lấy 100 ml nước không có carbon dioxyd (77), 
thêm 0,05 ml dung dịch acid hydrocỉoric 0,02 N 6CĐ) và 
0,1 ml dung dịch đỏ methyl 677), dung dịch có màu đỏ. 
Khi thêm không quá 0,1 ml dưng dịch na tri hydroxyd 0,02 N 
(CĐ), màu phải chuyển sang vàng.

Dung dịch hỗn hợp đỏ methyl
Hòa tan 0,1 g đỏ methyl (TT) và 0,05 g xanh methyỉen (TT) 
trong ethanol 96 % 677) vừa đù 100 ml.

Đỏ phenol
Phennlsulfonphthalein; 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathĩoỉ-3~yỉiden)
diphenol S,S-dioxvd
C,9H140 jS = 354,4
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu đỏ. Rất khó tan trong nước, khó tan trong ethanol, 
dề tan trong các dung dịch kiem.
Vùng chuyển màu: pH 6,8 (vảng) đến pH 8,4 (đỏ).

Dung dịch đỏ phenol (TTị)
Hòa tan 0,1 2 đỏ phenol (TT) trong hỗn hợp gồm 
2,82 m 1 dung dịch na trị hydroxyd 0, ỉ N 677) và 20 ml ethanol 
96 % 677), them nước vừa đủ 100 m!.
Độ nhạy: Lav 100 ml nước không có carbon dioxyd (TT). 
thêm 0,1 ml dung dịch đỏ phenol 677), dung dịch có màu 
vàng. Khi thêm không quả 0,1 ml dung dịch natri hydroxyd 
0,02 N (CĐ), màu phải chuyên sang tím đò.

Dung dịch đỏ phenol (TT2)
Dung dịch 1: Hòa tan 33 mg đỏ phenol 677) trong 1,5 ml 
dung dịch natrỉ hydroxyd2 M  677), thêm nước vừa đù 100 ml. 
Dung dịch 2: Hòa tan 25 mg amoni sulfat 677) trong 
235 ml nước, thêm 105 ml dung dịch na tri hydroxyd 2 M 
677) và 135 ml dung dịch acid acetic 2 A7 677).
Thêm 25 ml dung dịch 1 vào dung dịch 2. Ncu cần, điều 
chinh pH của hồn hợp tới 4,7.

Dỏ tía bromocresol
3 3-ỉ)ibromơ-o-avsolsĩ dfonphthalem; 4,4'-(3H-2, l-Bemoxathiol-
3-yỉiden)bis(6-bmmo-Chcresol) s, S-dioxyd 
C2lH]6Br20 3S -  540,2 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu hồng. Thực tế không tan trong nước, tan 
trong ethanol và các dung dịch kiềm loãng.
Vùng chuyển màu: pH 5,2 (vàng) đến pH 6,8 (lam).

D ung dich đỏ tía brom ocresoỉ
Hòa tan 0,05 g dỏ tía bromocresol 677) trong hỗn hợp gồm 
0,92 ml dung dịch natri hydroxyd 0, l /V 677) và 20 ml 
ethanol 96 3o 677), thêm nước vừa đù 100 ml.

Độ nhạy: Lấy 100 ml nước không có carbon dioxyd 677), 
thêm 0,2 mi dung dịch đỏ tia bromocresol 677) và 0,05 ml 
dung dịch natri hydroxyd 0,02 N (CĐ), dung dịch có màu 
tím xanh. Khi thém không quá 0,20 ml dung dịch acid 
hydrocloric 0,02 N 677), màu phái chuyển sang vàng,

Đỏ tía cresol
m-Crcsoỉsulfonphthalein 
C21H,80 5S = 382,4 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kểt tinh màu lục nâu. Khó tan trong nước, tan trong 
methanol, ethanol và acid acctic băng.
Vùng chuyển màu: pll 1,2 (đỏ) đến pll 2,8 (vàng); pH 7,4 
(vàng) đến pH 9,0 (dỏ tía).

Dung dịch đỏ tía cresol
Hòa tan 0,1 g đò tía cresoì 677) trong 13 m! dung dịch 
naĩri hydroxyd 0,0ì N 677), thêm nước vừa đù 100 ml.

Đỏ tía phthalein
Metaỉph taỉein; 6/, 3-Dihydro-3-oxo-isohenzofwan- ỉ - vliden) 
his[(6-hydmxy-5-ỉnethyl-3, ỉ~phenylen)bis(meíhylen eừnino) 
diacetic acid]
L32H37N2O1? *t" nươc 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu trang kem đến nâu. Thực tế không tan trong nước, 
tan trong ethanol.
DỘ nhạy: Hòa tan 10 tng đỏ tỉaphthaỉein (TT) trong 1 ml 
amoniac 13,5 M  677), pha loăng thành 100 ml với nước. 
Lấy 5 ml dung dịch thu được, thèm 95 ml nước, 4 rnl 
amoniac ỉ 3,5 M (TT), 50 mỉ ethanoỉ 96 % (Tí) và 0,1 ml 
dung dịch bari cỉoricỉ 0,1 M (CD); dung dịch cỏ màu tím 
lam. Thêm 0,15 ml dung dịch trilon B 0,1 M (CĐ), dung 
dịch mất màu.

Đỏ trung tính
Basic red5; 2-Mcthyỉ-ỉ-amino-7-dimethylamino-phenazin
hvdmclorid
C|5H17CIN4 -  288,8
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu đò nhạt. ít tan trong nước và ethanol.
Vùng chuyển màu: pH 6,8 (đò) đến pH 8,0 (da cam).

Dung dịch đỏ trung tỉnh
Hòa tan 0.1 2 đò trung tỉnh 677) trong ethanol 50 % vừa 
đù 100 ml.

Eosin
Acid đỏ 87
C20H6Br4Na2Os = 691,9
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu đỏ. Dề tan trong nước, ít tan trong ethanol.

Dung dịch eosin
Hòa tan 0,5 g eosin 677) trong nước vừa đủ 100 ml.

Ethoxycrysoiđin hydroclorid
4-[ (4-EthoxyphenyljdiazenylỊp h enyỉen- Ị ,3 -d 7 a m i n 
hydroclorid
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C14Hi6N40. MCI = 292,8 
Dùng loại linh khiết hóa học.
Bột màu đỏ. Tan trong nước và ethanol.

Dung dịch ethoxycrysoidin
Hòa tan 0, i g ethoxyaysoiíỉin hvdroclorid (TT) trong 
ethanol 96 % (77) vừa đủ ỉ 00 ml.
Độ nhạy: Thêm 0,05 tnl dung dịch bmm 0,0167 M (77) vào 
hỗn hợp gồm 0,05 ml dung dịch ethoxycrvsoidìn hydrocỉưrid 
fỉT) và 5 ml dung dịch acid hydrocỉuric 2 M (Tỉ'). Màu của 
dung dịch chuyển từ dò sang vàng nhạt trong vòng 2 min.

Lam hydroxy naphtol
Muồi dinatrỉ Acid (ỉ-(2-Naphtholazo-3,6-disulfonic acid)- 
2-naphthoỉ-4-sulJ'onic.
C20H:2N2OnS3Na2;= 598,50
Làm kết tinh tinh thế natri cloriđ trong dung dịch nồng độ 1 %.

Lục bromocresol
3 ’,3 ".5 ',5 "-Teừabmmo-m-crvsoỉsuịỊonphthaỉein; 4,4'- (3H-2, ỉ- 
Bemoxathìol-3-vìiden) bis (2,6-dibmmo-nỉ -cresol) S.S-dioxyd 
C2lH14Br40 5S = 698,0 
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột màu trắng nâu hay vàng nhạt. ít tan trong nước, tan 
trong ethanol và các dung dịch kiềm loãng.
Vùng chuyển màu: pll 3,6 (vàng) đến pỉl 5,2 (lam).

Dung dịch lục bromocresol (TTị)
Hòa tan 0,05 g lục bromocresol (77) trong hỗn hợp gồm 
0,72 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) và 20 ml 
ethanol 96 % (77), thêm nước vừa đù 100 mi.
Độ nhạy: Lây 100 mi nước không cỏ carbon dioxvd (TT), 
thủm 0,2 ml dung dịch lục bromocresol 677), duns dịch có 
màu xanh lam. Khi thêm khòng quá 0,2 ml dung dịch acid 
hydrocỉohc 0,02 N (CD), màu phải chuyên sang vàng.

Dung dịch lục hrontocresol (TTjj
Nghiền kỹ 0,2 g lục bromocresoỉ (71) với 2,8 mi dung 
dịch no í ri hydroxyd 0,1 N (77), pha loãng thành 200 ml 
với nước và lọc nếu cần.

Dung dịch lục bromocresol - đỏ methyl (Dung dịch 
xanh bromocrcsol - đỏ methyl)
Hỏa tan 0,15 g lục hromoeresol (77) và 0,1 g đủ methyỉ 
(77) trong 180 ml ethanol (77). pha loăne với nước thành 
200 ml.

Lục malachit
Victoria green; [4 - Ị [4-Dimeihylamino)phenylỊphenyỉ- 
methyĩen]cyclohexan-2,5-dien-l -yỉidcn] dimeíhvl amonì 
clorid
C:23H25C1N2 = 364,9 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Tinh thê màu lục, có ánh kim loại. Rất dc tan trong nước, 
tan trong cthanol và methanol.
Dung dịch 0,001 % (kl/tt) trong ethanol 96 % (77) có híip 
thụ cực đại ờ 617 nm.
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Dung dịch lục malachìt 0,5 %
Hòa tan 0,5 g lục malachit (7T) trong tìcid acetic khan 
(77) vừa đủ 100 ml.

Magneson
Tim azo; 4-(4-nìtrophenyỉazo)resorcinoỉ 
C12H9N30 4 = 259,2
Dùng loại tinh khiết chi thị hóa học. Khi dùng làm chỉ thị 
trong phép thừ định lượng mòi trường khan, phải chuvển 
từ màu cam (môi trường acid) sang màu hồng (mỏi trường 
trung tính) đến màu xanh lam (môi trường kièm).

Thuốc thử magneson
Hòa tan magneson (TT) trong dung dịch natri hydroxyd 
0, ỉ % (77) để được dung dịch magneson 0,1 %.

Murexid
Muôi monoamoni 5,5 ’-nitrilobis[pìhmidịn-2,4,6-(Ị71,377,577) 
trion] của ưcidpurpuric.
CsHsN6O0. H P  = 302,20 
Dùng loại linh khiết hóa học.
Bột tinh thê màu đò nâu. Khó tan trong nước lạnh, tan 
trong nước nóng và ethanol. Tan trong các dung dịch kali 
hydroxyd và natri hydroxyd, cho màu xanh lam.

Dung dịch murexid
Hòa tan 0,25 g murexid (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. 
Dung dịch chỉ pha khi dùng.

Hỗn hợp murexỉd
Nghiền, trộn đều 0,25 g murexid(Tỉ) với 25 g natrìcỉorid(Tỉ).

l-Naphtholbenzeỉn
a-Nap hỉ ho ỉb enze'm ;Ph C) ìyỉbis (4-hydroxynaphthyl)-methanoỉ
C27H20O3 = 392,5
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu đò. Thực tế không tan trong nước, tan trong 
ethanol và acid acetic băng.

Dung dịch ĩ-naphtholbenzeìn
Hòa tan 0,2 g l-naphtholbenzein (77) trong 100 ml acid 
acetic khan (77).
Độ nhạy: Lấy 50 ml acid acetìc khan (77), thêm 0,25 ml 
dung dịch ỉ-naphthoỉbeniein (77), dung dịch có màu vảng 
nâu. Khi thêm không quá 0.05 ml dung dịch acidpercloric 
0,7 N (CĐ). màu phải chuyên sang xanh lục.

O-Phenanthrolin
1,10-Phenanĩhrolin hydrocỉorid 
C:2IỈSN2. HC1. n 20  = 234,7 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột trắng hoặc gàn như trắng. Dỗ tan trong ntrớc, tan trong 
cthanoi.
Điểm chảy: Khoảng 215 °c kèm phân hủy.

Dung dịch feroin Sulfat
Hòa tan 0,7 g sắt (II) suỉ/at (77) và 1,76 g O-phenanthroỉin 
(77) tronc 70 ml nước. Thêm nước vừa đủ 100 ml.
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Phenolphtalein
3 3 '-Bĩs(4-hydroxvphenyỊ)phthaỉid
c ặ H ,ịo 4 = 318,3
Dung loại tinh khiêt hóa học.
Bột màu trắng hay trắng ngà. Thực tế không tan trong 
nước, tan trong ethanol.
Vùng chuyển màu: pH 8,2 (không màu) đến pH 10,0 (đỏ). 

Dung dịch phenolphtaỉeìn
Hòa tan 0,1 g phenoỉphtaỉein (77) trong 80 mi eỉhanoỉ 
96 % (77) và thêm nước vừa đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lấy 100 ml nước không cỏ c.arbon dioxyd (TT), 
thêm 0,1 ml dung dịch phenoỉphtaỉein (77), dung dịch 
không màu. Khi thêm không quá 0,2 ml dung dịch natrỉ 
hydroxyd 0,02 N (CĐ), phải xuẩt hiện màu hồng.

Dung dịch phenoỉphtaỉein (TTỵ)
Hòa tan 1 g phenolphtaìein (77) trong ethanoỉ 96 % (TT) 
vừa đủ 100 ml.

Quỳ,
Là sắc tố màu chàm chiết từ các loại địa y như Roceỉỉa, 
Lecanora V.V....
Mảnh nhỏ màu lục thầm. Tan trong nước và ethanol.
Vùng chuyển màu: đò (pH 5,0) đến xanh lam (pH 8,0).

Giấy quỳ xanh
Đun sôi 10 phần quv (77) đã tán thành bột thô với 100 
phần ethanoỉ 96 % (TT) dưới sinh hàn trong 1 h. Gạn bỏ 
phân ethanol. Thêm hồn họp gồm 45 phần ethanoỉ 96 % 
(77) và 55 phần nước vào can. Để yên 2 ngày, gạn ỉấy 
phân dịch trong (dịch chiêt A). Tâm dịch chiêt A vào các 
mảnh giấy lọc, để khô.
Độ nhạy: Nhúng mành giấy quỳ xanh, kích thước 
10 ram X 60 ram, vào hồn họp gồm 100 ml dưng dịch acìd 
hyảrocỉorìc. 0,002 N (TT) và 90 ml nước, Lắc nhẹ, giấy 
phải chuyên màu sang đò trong vòng 45 s.

Giấy quỳ đỏ
Lây dịch chiêt A trong điêu chế Giây quỳ xanh, thêm từng 
giọt dung dịch acid hydrocỉoric 2 N (TT) cho đển khi màu 
xanh chuyển thành đỏ. Tẩm dung địch thu được vảo các 
mảnh giấy lọc, để khô.
Độ nhạy: Nhúng mảnh giấy quỳ đò, kích thước 10 mm 
X 60 mm, vào 100 m! dung dịch natri hydroxvd 0,002 N  
(77). Lắc nhẹ, giấy phải chuyển màu sang xanh trong vòng 
45 s.

Dung dịch quỳ
Đun sôi 25 g quỳ (77) đã tán thành bột thô với 100 ml 
ethanoí 90 % dưới sinh hàn trong ] h. Gạn bò phần dịch 
trong, lặp lại quả trình này 2 íần, mồi lần với 75 ml ethcmoỉ 
90 %. Hòa lượng quv đã được chiết vào 250 ml nước, lọc.

Thymolphtalein
3,3-Bis (4-hyđroxv-5-isopropvỉ-2-methỵỉphenyỉ) phthaỉid 
C28H30O4 -430,5 ^
Dùng loại tinh khiết hóa học.

Bột màu trắng. Thực tế không tan trong nước, tan trong 
ethanol và các dung dịch kiềm loãng.
Vùng chuyển màu: Không màu (pH 9,3) đến xanh lam (pH 10,5).

Dung dịch thymoỉphtalein
Hòa tan 0,10 g thymoìphtalein (77) trong ethanoỉ 96 % 
(TT) vừa đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lẩy 100 ml nước không cỏ carbón dioxyd (77), 
thêm 0,2 mỉ dung dịch thvmoỉphtaỉeỉn (77), dung dịch 
không màu. Khi thêm không quá 0,05 ml dung dịch natri 
hydroxyd 0,ỉ N (CĐ), phải xuất hiện màu xanh lam.

Tím pyrocatechin
Pyrocatechinsuỉ/onphthaỉein; Tím catechoỉ; 4,4'~(3H-2,Ị- 
Benzỡxanthiởỉ-3-yỉỉden)dipyrocatechoỉ S,S-dioxyd 
C,9H!40 7S = 386,38 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu nâu đỏ với ánh kim loại. De tan trong 
nước và ethanol.
Trong môi trường acid (pH 2 - 3 )  tạo màu xanh lam với 
ion bismuth và khi không có mặt ion này, dung dịch có 
màu vàng. Trong môi trường kiêm tạo màu lam lục với ion 
magnesi và ion kẽm, khi không có mặt các ion này, dung 
dịch có màu tím đỏ.

Dung dịch tỉm pyrocatechin
Hòa tan 0,1 g tỉm pyrocatechin (77) trong nước vừa đủ 
100 ml.

Tím tinh thể
Gentiaỉvioỉet; Hexamethyỉ-p-rosaniỉỉn cỉorid
C25H30C1N3 = 408,0
Dùng loại tinh khiết hỏa học.
Bột kết tinh hay tinh thể màu lục thẫm, có ánh ktm loại. 
Tan trong nước, cthanol và aciđ acetic khan.
Khi dùng chuẩn độ trong môi tmờng khan, màu chuyển 
từ tím (kiềm) qua lục lam (trung tính) đến lục vàng (acid).

Dung dịch tím tỉnh thế
ỉ lòa tan 0,50 g tím tinh thế (77) trong acid acetic. khan 
(TT) vừa đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lẩy 50 ml acid acetic khan (77), thêm 0,1 ml 
dung dịch tím tinh thể (77), dung dịch có màu tím. Thêm 
0,10 mỉ dung dịch acidpercỉoric 0, ỉ  N (CĐ), màu của hồn 
hợp phải chuyển sang lục lam.

Tinh bột
Bột rẩt mịn, không mùi, không vị.
Dùng loại tinh khiết.

Dung dịch hồ tinh bột
Nghiền 1 g tinh bột (TT) với 5 mì nước, ròi vừa đổ vừa 
khuấy vào 100 ml nước sôi. Đun sôi tiếp cho đến khi thu 
được chất lông chỉ hơi đục.
Pha trước khi dùng.
Dộ nhạy: Lấy 5 ml dung dịch hồ tinh bột (77), pha loãng 
thành 100 mỉ với nước, thêm 2 giọt dung dịch iod 0, ỉ  N  
(CĐ), dung dịch phải có màu xanh lam.

PHỤ LỤC 2
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Dung dịch hồ tình bột cỏ kaỉỉ ìodid
Hòa tan 0,5 g kali iocỉid (77) vào 100 ml dung dịch hô tinh 
bột (TT) mới pha.
Dung dịch này chi dùng trong 24 h.

Giấy hồ tỉnh bột có iodid
Tẩm ướt giấy lọc vái dung dịch ho tinh bột củ kali iodid 
(77), đê khô ở chồ tối không có hơi acid. Cat giấy thành 
những băng dài 50 mm, rộng 6 mm. Khi nhỏ 1 giọt dung 
dịch acid hydrocloric 0.J N (CD) vào băng giấy chì thị, 
không được xuất hiện màu xanh lam ngay lập tíre.
Bảo quản trong lọ thủy tinh màu nâu, nút mài.
Độ nhạy: Trộn 0,05 ml dung dịch nalri nitrit ũ,ỉ M (CĐ) 
và 4 ml acid hvdrocỉoric (77), thêm nước vừa đù 100 mỉ. 
Nhò 0,05 ml dung dịch thu được lên băng giấy chỉ thị, phài 
xuất hiện màu xanh lam ngay tức khắc.

Vàng alizarin
4-Nitm-4 '-oxyazo benzen-3 -natri carboxyl at
C|3H8N3Na05 = 309,2
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kết tinh màu nâu đỏ hay nâu vàng- ít tan trong nước 
và ethanol.
Vùng chuyển màu: pH 10,1 (vàng)đểnpH 12,1 (tím hone). 

Dung dịch vùng alizarin
Đun cách thủy để hòa tan 0,1 g vàng alizarin (77) đã tán nhỏ 
trong một ít nước, để nguội và thêm nước vừa đủ 100 ml.

Vàng metanil
Natri 3-[4-(phenvlamino) phenylazo] benzemulphonat 
C18HuN3Na03s'= 375,4 
Dùng loại tinh khiét hỏa học.
Bột màu vàng nâu. Tan trong nước và ethanol, rất ít tan 
trong ether.
Khi dùng để chuẩn độ trong môi trường khan, màu chuyển 
từ vàng (kiềm) sang đỏ tía (acid).

Dung dịch vàng metanỉí
Hỏa tan 0,1 g vùng metaniỉ (77) trong methanol (IT) vira 
đù 100 ml.
Độ nhạy: Thêm 0,1 ml dung dịch vàng metanil (77) vào 
50 ml acid acetic khan (77), dung dịch có màu đỏ hông. 
Thêm 0,05 ml dung dịch acidpercloric 0,ĩ M (CD), màu 
chuyền sang tím.
Vùng chuyển màu: pll 1,2 (đỏ) đen pH 2,3 (vàng cam).

Vàng titan
Thiazol yellow
Dinatri 2,2 '-[(ỉ-triazen-1,3-diyljdi-4,1 -phenylen] bis-[6- 
methylbenzothiazol-7-sulfonat]
C28H19N5Na20 6S4 = 696,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu nâu vàng. De tan trong nước và ethanol.

Dung dịch vàng titan
Hòa tan 0,05 g vàng titan (77) trong nước vừa đủ 100 rnl. 
Độ nhạy: Thêm 0,1 rnl dung dịch vàng titan (77) vào hỗn

hợp gồm 10 ml nước, 0,2 ml dung dịch magnesi mầu ¡0 
phần triệu (77) và 1,0 ml natrì hydroxyd ỉ A7 (CĐ). Dung 
dịch có màu hồng, thay rõ khi sơ sánh với dung dịch đối 
chiếu được chuẩn bị tircmg tự, nhưng không có dang dịch 
magnesi mau 10 phan triệu (77).

Giấy vàng titan
Tẩm giấy lọc bàne dung dịch vùng than (77), rồi để khò ở 
nhiệt độ phòng.

Xanh bromophenol
3.3 -5,5' Tetrabromophenoỉ.suỉ/onphthaỉein 
4,4'-(3tĩ~2.ỉ-Benzoxathioỉ-3-yỉiden) bis (2,6-Dibromo- 
phenol) S.S-dioxy-d
C19Hl0Br4O5S = 670,0 
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột màu vàng cam. Rất khó tan trong nước, khó tan trong 
ethanol, dễ tan các dung dịch kiềm hydroxyd loãng.
Vùng chuyển màu: pH 2,8 (vàng) dến pH 4,6 (tím lam).

Dung dịch xanh bromophenoỉ
Iĩòa tan 0,1 g xanh bromophenol (Tỉ) trone hỗn hợp 
gồm 1,5 ml dung dịch natri hydroxyd ồ, ì  N  (77) và 
20 mi ethanol 96 % (77), thêm nước vừa đủ 100 ml.
Dộ nhạy: Lấy 20 ml nước không có carbon dioxyd (77), 
thêm 0,05 ml dung dịch xanh bromophenoỉ (77) vả 
0,05 ml dung dịch acid hydrocỉoric 0,1 N (CĐ), dung dịch 
có rnàu vàng. Kin thêm không quá 0,10 ml dung dịch natri 
hydroxydO,! N  (CĐ), màu phải chuyển sang tím lam.

Dung dịch xanh bromophenol trong ethanol
Hòa tan 0,1 g xanh bromophenol (77) trong ethanoỉ 20 % 
vừa đù 100 ml.

Dung dịch xanh bromophenol (77))
Hòa tan 50 mg xanh bromophcnol (TT) bằng cách đun 
nóng nhẹ với 3,73 ml dung dịch ĩìútrỉ hydroxyd 0,02 N 
(77), pha loãng với nước vừa dủ 100 ml.

Xanh bromothymol
3.3 '-Dibromothvmolsuựonphthaỉein
4,4’-(3ỈỊ-2,Ị-Benzoxathìol-3-vliden) bìs (2-bromothvmol)
S.S-dioxvd
C2TH2KBr20 5S = 624
Dùng loại tinh khiết hóa học.
Bột kêt tinh màu hông đỏ hay nâu. Thực tê không tan trong 
nước, tan trong ethanol và các dung dịch kiềm loãng. 
Vừng chuyển màu: pH 6,0 (vàng) đến pH 7,6 (xanh lam).

Dung dịch xanh bromothymol
Hỏa tan 50 ìng xanh bromothymoỉ (77) trong hỗn hợp 
gồm 4 ml dung dịch natri hydroxvd 0,02 N (77) và 20 ml 
etlumol 96 % (77), thêm nước vừa đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lay 100 ml nước không củ carbon dioxvd (77), 
thêm 0,3 ml dung dịch xanh bromothymoỉ (77), dung dịch 
có màu vàng. Khi thêm không quá 0,10 ml dung dịch natrí 
hydroxvd 0,02 N (CĐ), màu phãi chuyển sang xanh lam.
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Dung dịch xanh bromothymoỉ (TTj)
Dung dịch chì thị BRP
Hòa tan 0,1 g xanh bromoíhvmo! (TT), 20 mg đỏ methyl 
(TT) và 0,2 gphenoỉphtơỉeỉn (77) trong ethanoỉ 96 % (77) 
vua đủ 100 ml, lọc.

Dung dịch xanh bromoihymoỉ (TT2)
Dung dịch 1 % xanh hromoỉhymaỉ (77) trong dimeihyỉ- 
Ịormamìd (77).

Xanh thymol
Thymoỉsuỉýonphthaỉein
4 4 "-(3H-2, ỉ-BenzoxathioỊ-3~yỉỉden) diíhymoỉ S,S-dioxyd
C27H30O5S “ 466.6
Dùng loại tinh khiêt hóa học.
Bột kết tinh màu lam lục đến lục nâu. Khó tan trong nước, 
tan trong ethanol và các dung dịch kiềm loãng.
Vùng chuyển màu: pH 1,2 (đỏ) đên pH 2,8 (vàng); pH 8,0 
(lục nâu) đên pH 9,6 (lam).

Dung dịch xanh thymoỉ
Hòa tan 0,1 g xanh thymoỉ (TT) trong hồn họp gồm 2,15 ml 
dung dịch na tri hydroxvd 0, ì N  (TT) và 20 ml ethanoỉ 96 % 
(77), thêm nước vừa đủ 100 ml.
Độ nhạy: Lẩy 100 ml nước không có carbon dioxyd (77), 
thêm 0,1 ml dung dịch xanh thymoỉ (77) và 0,2 ml dung 
dịch natri hydroxyd 0,02 N  (CĐ), dung dịch có màu xanh 
lam. Khi thêm không quả 0,1 ml dung dịch acid hydrocỉoric 
0,02 N (CĐ), phải chuyên sang vàng.

Dung dịch xanh thymol trong dỉmethyl/ormamỉd
Hòa tan 1 g xanh thymoỉ (77) trong dimethyỉ/ormamid 
(77) vừa đủ 100 mi.

Dung dịch xanh t hy mo ỉ trong methanoỉ
Hòa tan 0,3 g xanh thymoỉ (77) trong methanoỉ (TT) vừa 
đủ 100 ml. Lọc, nếu can.

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Khoảng pH và màu chuyển của các chất chỉ thị
C h ï  th j K h o ả n g  p H M à u  c h u y ể n

Dö cresol 0,2  đến 1,8 Đò - Vàng
7,0 đến 8,8 Vàng - Đỏ

Xanh thymol 1,2 đến 2 ,8 Đò - Vàng
Tropeolin 00 1,3 đến 3,2 Đỏ - Vàng
Da cam methyl 3,0 đến 4,4 Đỏ - Vàng
Xanh bromophenol 2,8 đến 4,6 Vảng - Tím lam
Do congo 3,0 đến 5,0 Lam - Hồng
Luc bromocresol 3,6 đến 5,2 Vàng - Lam
Do methyl 4,4 đến 6,0 Đò - Vàng
Do tia bromocresol 5,2 đến 6,8 Vàng - Tím lam
Xanh bromothymol 6 ,0  đến 7,6 Vàne - Lam
Dö trung tinh 6 ,8  đển 8 ,0 Đò - Da cam
Dö phenol 6 ,8  đến 8,4 Vàng - Tím đò
Xanh thymol 8,0 đến 9,6 Lục nâu - Lam
Phenoîphialein 8 ,2  đến 10,0 Không màu - Đò
Thymolphtalein 9,3 đến 10,5 Không màu - Lam
^'àng alizarin 10.1 đến 12,1 Vàng - Tim hồng

2.2 CÁC DƯNG DỊCH CHUẨN ĐỘ (CD)

Quy đinh chung
Dung dịch chuẩn độ là dung dịch có nồng độ chính xác, 
biết trước dùng trong phân tích định lượng thể tích.
Nồng độ của dung dịch chuẩn độ thường được biểu thị bàng: 
Nồng độ đương lượng gam (N): số đương lượng gam của 
chất tan trong 1000 ml dung dịch.
Nồng độ mol (M): số mo! của chất tan trong 1000 ml dung dịch. 
Tỷ sổ giữa nong độ thực và nồng độ lý thuyết là hệ số hiệu 
chỉnh K, không được nằm ngoài giới hạn 1,00 ±0,10. Nên 
dùng các dung dịch chuẩn độ với K trong khoảng từ 0,970 
đến 1,030. Nồng độ dưng dịch chuẩn độ được xác định với 
số làn chuẩn độ thích họp và độ lệch chuẩn tương đối cùa 
các kết quả thu được không được quá 0,2 %.

Phưomg pháp chung để pha chế các dung dịch chuẩn độ
Đổi với mỗi loại dung dịch chuẩn độ, phương pháp pha 
chc và chuẩn hóa những dung dịch ở các nồng độ hay được 
sử dụng nhất sẽ được mỏ tả dưới đây. Các dung dịch đậm 
đặc hon được pha chế và chuẩn hóa bằng cách tăng lượng 
thuốc thử lên tương úng. Các dưng dịch nước có nồng độ 
loãng hơn được điều chế bằng cách pha loẵng chính xác 
một dung dịch đậm đặc hon với nước không C.Ó carbon 
dioxyd (77). Hệ số hiệu chỉnh của những dung dịch nàv 
chính là hệ số hiệu chỉnh của dung dịch đâ dùng để pha 
loãng. Các dung dịch nước có nồng độ mol nhỏ hơn 0,1 M 
phải được pha chế với nước không có carbon dỉoxvd (77). 
Khi pha chể các dung địch kém bền vững như kali 
permanganat, natri thiosulfat, phải dùng nước mới đun sôi 
để nguội, Đối với dung dịch chuẩn độ được dùng trong 
định lượng mà điểm tương đưong được xác định bàng 
phương pháp điện hóa thì kỹ thuật xác định điểm tương 
đương này cũng phải được dùng trong chuẩn hóa dung 
dịch đó.
Tất cả các dung dịch chuẩn độ phải được pha ché, chuẩn 
hóa và sử dụng ở nhiệt độ 25 °c. Nếu nhiệt độ khi định 
lượng khác với nhiệt độ lúc chuẩn hóa thỉ thể tích dung 
dịch chuẩn độ sẽ được hiệu chinh lại.
Dưới đâỵ là phương pháp pha ché và chuẩn hóa các dung 
dịch chuân độ được dùng:

Pha che tù' chat chuẩn độ gốc
Cân chính xác một lượng chắt chuẩn độ gốc tương úng 
với lưọng chất lý thuyết tinh theo nồng độ và thể tích dung 
dịch chuấn độ cần pha, hòa tan trong dung môi chì dẫn vừa 
đù thể tích.

Pha gần đúng rồi chuẩn hỏa bằng chất chuẩn đỏ gốc 
hoặc bằng dung dịch chuẩn độ cỏ hệ sổ K  đã biết
Chất chuẩn độ gốc: Các hóa chất loại tinh khiết phân tích 
dưới đây, sau khi làm khô trone những điều kiện chì dẫn, 
được dùng làm chất chuẩn độ gốc dể xác định K của dưng 
dịch chuẩn độ;
Acid benzoic (C7H60  ,): Đẻ 24 h trong binh hút ẩm chứa 
silica gcl khan.
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Acid sulíanilỉc (Q H 7NO3S): sấy ớ 100 °c đến 105 cc  
đến khối lượng không đôi.
Arsen trioxyd (As?O.Ọ: Đê 24 h trong binh hút ảm chứa 
silicagel khan.
Kali bromat (KBr03): sấy ờ 180 °c dển khối lượng 
không đổi.
Kali dicroinat (K2Cr20 7): sấy ờ 150 °c đến khối lượng 
không đổi.
Kali hydrophtalat (CgH50 4K): sẩy ờ 110 °c đến khối 
lượng không đỏi.
Kaliiodat(KI03). sấy ờ 130°c đến khối lượng không đổi. 
Kẽm hạt (Zn): Sừ đụne loại có hàm lượng Zn không ít 
hơn 99,9 %.
Natri carbonat khan (NaìCCb): Nung ở 270 °c đến 300 °c 
đến khối lượng không đổi.
Natrí clorid (NaCl); Nung ở 300 °c đến khối lượng 
không dổi.
Cách xác định K:
Chuẩn hóa bằng chai chuẩn độ gốc: Cân chính xác một 
lượne chất chuẩn độ gốc, hòa tan trong dung môi chì dẫn, 
chuẩn độ bàng dung dịch chuẩn độ mới pha, tính K theo 
công thúc:

K =
a

T X V ( 1)

Trong đỏ:
a là lượng chất chuẩn độ gốc đă cân (g);
T lả độ chuẩn lý thuyết cùa chất chuẩn độ gốc íg/ml);
V là so ml dung dịch chuẩn độ đã dùng.
Chuẩn hỏa báng dung dịch chuân độ có hộ sơ K0 đà biêí: 
Trong trường hợp này, K được tinh theo cóng thức:

K =
Vọ * Kfl X Cọ 

V X c (2)
Troné đó:
c 0 là nồng độ lý thuyết của dung dịch chuẩn độ dùng để 
chuân hóa;
K0 là hệ sổ hiệu chình của dung dịch chuẩn độ dùne để 
chuẩn hóa;
v 0 là số rnl dung dịch chuẩn độ dùng đế chuẩn hóa đã dùng; 
c  là nông độ lý thuyết cùa dung dịch chuẩn độ cân pha;
V là số ml dung dịch chuẩn độ cần xác định hệ số K đã dùng. 
Ghi chú:
Nếu K nằm ngoài giới hạn quy định, cần pha loãng hay làm đậm 
đặc dung dịch. Khi cần pha loãng, tích (K - 1) nhân với 1000 là 
so ml dung môi cần them vào 1000 ml dung dịch. Trong tnrớng 
hợp cần làm đậm đặc, tích (1 - K) nhân với so g hỏa chất cẩn lây 
để pha ] 000 ml dung dịch là số g hóa chất phải thêm vào 1000 ml 
dung dịch. Sau khi thèm dung môi hay hóa chất, xác dịnh lại K 
của dung dịch thu dược.

Pha loăng những dung dịch chuẩn độ có nồng độ cao 
Pha loãng một cách chính xác dung dịch chuẩn dộ có nồng 
độ cao thành dung dịch có nồng độ thắp hơn 2 lần, 5 lần, 
10 làn v.v... bãng dung mỏi tươne írna. Ilệ sổ hiệu chình 
cùa dune dịch chuẩn độ pha được chính là hệ số hiệu chinh 
của dune dịch đà dùng để pha loãng. Những dune dịch

chuẩn độ có nòng độ nhò hơn 0,1 N chi được điểu chế theo 
cách nàv ngay trước khi dùng.

Dùng ổng chuẩn pha săn
Ong chuẩn pha sẵn (fixanal) chứa lượng hỏa chất hay dung 
dịch hóa chất dù để pha thành một the tích dung dịch chuẩn 
độ quy định. Dùng dung môi pha chế theo chỉ dẫn ghi trên 
nhãn ống, thu được dung dịch chuẩn độ có K dã biết.

Cách pha chế một số dung dịch chuẩn độ

Dung dịch acid acetic 0,1 N
1 ml dutig dịch chứa 0,00601 g acid acetic (C2II4OẠ 
Điều chế: Lây 6,0 g acid acetic bỗng (TT) pha loãng với 
nước vừa dù 1000 ml.
Chuấn độ: Lẩy 25,0 ml dung dịch acid acetic đã điều chế, 
chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ), dùng 
0,5 ml dung dịch phenừỉphtaỉein (Tỉ) ỉàm chì thị.
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (2).

Đung dịch acid hydrocỉoric /  N  
1 ml dung dịch chứa 0,03646 g acid hydrocloric (HC1). 
Điều chế: Lấy 85 ml acid hydrocỉoric đậm đặc (TT) pha 
loãng với nước vừa đủ 1000 ml.
Chitan độ: Cân chính xác khoảng 0,50 g chất chuân gốc 
natri carbonat, hòa tan trong 50 ml nước, thêm 2 giọt dung 
dịch da cam methỵỉ (11'). Chuân độ băng dung dịch acid 
hỵdrocloric đã đicu chế cho đên khi chuycn sang màu 
hong cam. Đun sôi 2 min, để nguội, chuẩn độ tiếp đen màu 
hồng cam.
Hè sô hiêu chỉnh đươc tính theo công thức (1), trong đó 
T = 0,053 g/ml.

Dung dịch acid hyd roc lorie 0,5 N
1 ml dung dịch chứa 0,01823 g acid hydrocloric (HC1). 
Điều chế: Lấv 42 ml acid hydrocỉorìc đậm đặc (TT) pha 
loãng với nước vừa đủ 1000 ml.
Chuan độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch acid 
hvdrocỉorìc 1 N, dùng khoảne 0,25 g (cân chính xác) chất 
chuẩn gốc natri carbonat.
Hộ số hiệu chỉnh được tinh theo công thức (1), trong đó 
T -  0,0265 g/ml.

Dung dịch acid hydrocỉorỉc 0,1 /V
1 ml dung dịch chứa 0,003646 g acid hydrocloric (HC1). 
Điều chế: Lẩy 8,5 ml acid hvdrocỉoric đậm đặc (1T) pha 
loãng với nước vừa đủ 1000 ml.
Chuan độ: Tiến hành như mô tà trong Dung dịch acid 
hvdrocỉoric ỉ N, dùng khoáng 0,10 g (cân chính xác) chât 
chuẩn gốc natri carbonat.
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (1), trong đó 
T -  0,0053 g/ml.

Dung dịch a d d  hydroclorỉc 0,1 A' trong methanol
1 ml dung dịch chửa 0,003646 g acid hydrocloric (HCl). 
Điều chế: I.ấv 8,5 ml acid hvdrocloric đậm đặc (TT) pha 
loãng với methanol (TT) vừa đủ 1000 ml.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô tà trong Dung dịch acid 
hydrocỉoric 0, ỉ N.
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Hệ sổ hiệu chỉnh được tính theo công thức (1), trong đó 
T -  0,0053 g/ml.

Dung dịch acid percloric 0,1 N 
1 ml dung dịch chứa 0,01005 g acid perđoric (HCIO4). 
DiồLi chế: Lấy 900 ml acid acetic hăng (777, them 8,5 ml 
acidpercỉoric (TTJ, trộn đêu và thêm 30 ml anhydrid acetic 
(TTj. Thêm acid acetic băng (IT) vừa đủ 1000 ml. Lăc đêu, 
đề ven 24 h. Xác định hàm lượng nước theo Phụ lục 10.3 
mà không thêm methanol, và nêu cân thì điêu chình hàm 
Urcmg nước trong khoảng từ 0,1 % đên 0,2 % băng anhydrid 
acetic hoặc nước. Sau đó, đô yên 24 h.
Chuần độ: Cân chính xác khoảng 0,35 g chất chuẩn gốc 
kali hydrophtalat, hòa tan trong 50 ml acid acetic khan 
(TT) trong một bình nón có nút mài, dun nóng nhẹ nêu 
cần. Thêm 0,05 mi dung dịch tim tinh thê (ĨT) và chuân 
độ bàng dung dịch acid percloric đã điều chế cho đen khi 
chuyển màu từ tím sang xanh lơ.
Song song tiến hành một mẫu trắng.
Hệ sổ hiệu chinh được tính theo công thức (1), trong đó 
T = 0,02042 g/ml.
Ghi nhiệt độ khi tiến hành chuẩn hóa. Neu nhiệt độ khi 
định lượng khác với nhiệt độ lúc chuân hóa dung dịch, thể 
tích dung dịch chuẩn độ acid percloric dùng trong định 
lượng được hiệu chinh theo công thức sau: 

v c = V[j - 0,0011(1, - 1,)]
Trong đó:
tị là nhiệt độ khi chuấn hóa; 
t? là nhiệt độ khi định lượng;
V là thể tích đã dùng khi định lượng; 
v<~ là thề tích hiệu chinh.
Các dung dịch acid percloric nồng độ loãng hom được điều 
chê bang cách pha loãng dung dịch acid percìoric 0,1 N  
(CD) với acid acetic khan (TT).

Dung dịch acid sulfuric 1 N
1 ml dung dịch chứa 0,04904 g acid sulfuric (H7SO4).
Điều chế: Rót cẩn thận 30 ml acid sulfuric (TT) vào 200 mỉ 
nước, lắc đều, làm nguội đến nhiệt độ phòng và pha loãng 
với nước vừa đủ 1000 ml, trộn đểu.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch acid 
hydro clone ! X.
Hệ sô hiệu chinh được tính theo công thức ()), trong đó 
T = 0,053 gứnl.

Dung dịch acid sulfuric 0,5 A'
1 ml dung dịch chứa 0,02452 e acid sulfuric (H7SO4).
Điêu chê: Rót cán thận ỉ 5 ml acid sulfuric (IT) vào 200 ml 
nước, lăc đêu, làm nguội đến nhiệt độ phòng và pha loans 
với nước vừa đủ 1000 ml, trộn đều.
Chuân độ: Tiên hành như mỏ tá trong Dung dịch acid 
hydrocỉoric 0,5 X.
Hệ số hiệu chỉnh được tính theo công thức (1), trong đó 
T "■ 0,0265 g/ml.

Dung dịch acid sulfuric O f N
1 ml dung dịch chửa 0,004904 g acid sulfuric (HiSCXị).
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Điều chế: Pha loãng 100,0 ml dung dịch acid sulfuric Ị ¿V 
(CĐ) với nước vữa đù 1000 ml.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch acid 
hydrocỉoric 0, ỉ N.
Hệ số hiệu chỉnh được tính theo công thức (1), trong đỏ 
T = 0,0053 g/ml.

Dung dịch amonỉ ceri nitrat Of M
1 ml dung dịch chứa 0,05482 g amoni ceri (ỈV) nitrat 
(NH4)2[Ce(NO,ỵ|.
Lắc dung địch chứa 56 ml acid sulfuric (TT) và 54,82 g 
amonỉ ceri (IV) nitrat (TT) trong 2 min và thêm nước 5 lần, 
mồi lần 100 ml, lác cẩn thận mỗi lần them. Sau đó thêm 
nước vừa đù 1000 ml.
Sau 10 ngày, xác định nồng độ chính xác của dung dịch 
bàng cách như sau: Them 2 g kali iodid (TT) và 150 ml 
nước vào 25 ml dung dịch. Chuẩn độ ngay lập tức bàng 
dung dịch natri thiosulfat Of M (CD), dùng 1 ml dung 
clịch hồ tinh bột làm chi thị.
1 ml dung dịch natrì thiosidfat 0,1 M (TT) tương đương 
với 54,82 mg (NH4): [Ce(NO,)6].
Bảo quàn tránh ánh sảne.

Dung dịch amonỉ cerỉ nitrat 0,0ỉ  M
1 ml dung dịch chứa 0,005482 g amoni ceri (ĩVị nitrat 
(NH4)2[Ce(N03)6].
Thêm 30 ml acid sulfuric (TT) vào 100 ml dung dịch 
amonì ceri (IV) nitrat Of M (CĐ) trong khi đang làm lạnh 
và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch amoni cert sulfat Of M  (Dung dịch amoni và 
ceri Sulfat 0,1 M)
1 ml dung dịch chứa 0,06326 g amoni ceri Sulfat 
[(2(NH4)2S04.Cc(S04)2.2H20)].
Điêu chè: Hòa tan 65,0 g amoni ceri Sulfat (TT) trong hỗn 
hợp 30 ml acid sulfuric (TT) và 500 ml nước, để nguội và 
thêm nước vừa đủ 1000 mỉ.
Chuân độ: Lấy 25,0 ml dung dịch amoni ceri Sulfat đà điều 
chế, thêm 2 g kali iodỉd (TT) vả 150 rnl nước. Chuẩn độ 
ngay lập tức bảng dung dịch natrị thiosulfat 0,1 N (CD), 
dùng dung dịch ho tinh bột (TT) làm chỉ thị.
Hệ số hiệu chỉnh được lính theo công thức (2).
Bào quản trong \ọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch amonỉ sulfocyanid Of iX (Dung dịch amoni 
thiocýanat 0,1 N)
1 ml dung dịch chứa 0,007612 g amoni sulfocyanid (NH.ịSCN). 
Điêu chế: Hòa tan 7,63 g amoni sulfocyanid (TỊ) trong 
nước vừa đù 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy 20,0 ml dung dịch bạc nitrat 0. Ị X (CD). 
thêm 25 ml nước, 2 ml acid nitric 2 M  (TT), 2 ml dung 
dịch sat (III) amoni sulfat (TT) và chuẩn độ bang dung dịch 
amoni sulfocyanid đã diều chế cho đến màu hông cam.
Hệ so hiệu chỉnh được tính theo công thức (2).

Dung dịch hạc nitrat Of sX
1 ml dung dịch chứa 0,01699 g bạc nitrat (AgNOp.
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Điều chế: I lòa tan 17,5 g bạc nitrat (TT) trong nước và pha 
loãng vừa đù 1000 ml.
Chuẩn độ: ('an chính xác khoáng 0,12 g chất chuẩn gốc 
natri clorid, hòa lan trong 50 mỉ nước, thém vài giọt dung 
dịch kali cromat (77). Chuân độ bằng dung dịch bạc nitrat 
đã điều chế đển khi xuât hiện tua màu đỏ nhạt.
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (1), trong đó 
T = 0,005844 g/ml.
Bảo quản trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch bari cỉữríd 0, ĩ  M
1 ml dung dịch chứa 0,02443 g bari clorid (BaCb.2ILO) 
Điều chế: Hòa tan 24,4 g bari cỉorid (77) trong nước vừa 
đủ 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy 10,0 mi dung dịch bari clorid dã điều chế, 
thêm 60 mỉ nước, 3 ml dung dịch amoniưc ỉ 3,5 Vĩ (TT) và 
0,5 mg đến 1,0 mg đó tía phtaỉein (77). Chuẩn độ bằng 
dung dịch Trilon B 0, ỉ M (CĐ'). Khi dung dịch bất đầu nhạt 
màu, thêm 50 ml ethanol 96 % (TT) vả chuẩn độ cho đen 
khi mat màu tim xanh.
Hệ số hiệu chinh dược tính theo công thức (2).

Dung dịch bismuth nitrat 0,01 M
1 ml dung dịch chửa 0,00485 ] g bismuth nitratpentahydrat 
[Bi(N03)3.5H20J.
Hòa tan 4,86 g bismuth nitrat pentahydrat (TT) trong 
60 ml dung dich acid nitric häng (TT) và pha loãng thành
1000,0 ml bàng nước.
Chuẩn độ: Lẩy 25,0 ml dung dịch nitrat bismuth, thêm 
50 ml nước vả ehuân độ bằng dung dịch natri edetat 0,0ỉ Ví 
(CD) dùng 0.05 rnl dung dịch xyỉenoỉ da cam 0,1 % làm chi thị.

Dung dịch brơm 0, ỉ  N
1 ml dung dịch chứa 0,00799 g brom (Br-.).
Điều chế: ĩ lòa tan 2,7835 g chất chuẩn gốc kali bromat và 
13 g kalt bromid (TT) trong nước vừa đù 1000 ml.
Bảo quăn dune dịch trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch ceri Sulfat 0,1 M
1 rnl dung dịch chửa 0,04043 g ceri Sulfat [Ce(S04)2. 
4H20 j
Điều chế: Hòa tan 40,4 g cerì Sulfat (77) trong hỗn hợp 
gồm 50 ml acid sulfuric (TT) và 500 ml nước, dể nguội và 
thêm nước đến vừa đủ 1000 ml.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô tà trong Dung dịch amoni 
cert Sulfat 0,1 M, dùng 25,0 ml dung dịch ceri Sulfat đã 
điểu che.
Hệ số hiệu chinh dược tính theo cõng thức (2).
Bào quàn trong lọ thủy tinh nâu, tránh ảnh sáng.

Dung dịch chì nitrat 0,1 M
1 ml dung dịch chửa 0,03312 g chì nitrat [Pb (NOj)->]. 
Điều che: Hòa tan 33,0 g chì nitrat (Ti) trong nước vừa 
đủ 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy 20,0 ml dung dịch chì nitrat đà điều chế, 
thêm 300 ml nước và chuẩn độ bằng phương pháp chuẩn 
độ complcxon cho chì (Phụ lục 10.5).
Hệ số hiệu chinh dược tính theo công thức (2).

Dung dịch chì nitrat 0,1 Ar(Dung dịch chì nitrat 0,05 M) 
1 ml dune dịch chứa 0,01656 g chì nitrat [Pb (NOTj. 
Điêu chế: Hòa tan 16,6 g chì nitrat (TT) trong nước vừa 
đủ lOOOml.
Chuãn độ: Lấy 50,0 ml dung dịch chì nitrat ctã điều chế, 
thêm 300 inl nước và chuẩn độ bằng phương pháp chuẩn 
độ complexon cho chi (Phụ lục 10.5).
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (2).

Dung dịch iod 0,1 N
1 ml dung dịch chứa 0,01269 g iod (I,).
Điều chế: Iĩòa tan 20 u kaỉi iodid (TĨ) trong 50 ml nước., 
thêm 12,7 g iod (77), lấc cho tan và thêm nước vừa đù 
lOOỌml.
Chuân độ: Lây 25,0 ml dung dịch iod đã điểu chế, thêm 
1 ml dung dịch acìd acetic 2 M (Tĩ) và 30 ml nước. Chuẩn 
độ ngay lập tức bàng dung dịch natri thiosuựat 0, ỉ N (CD), 
dùng dung dịch ho tinh bột (TT) làm chỉ thị.
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (2).
Bảo quản trong lọ thúy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch kali bromat 0,1 N  (Dung dịch kali bromat 
0,0167 M)
1 ml dung dịch chứa 0,002784 g kali bromat (KBrOj). 
Điều chế: Hòa tan 2,7840 g chất chuẩn gốc kali bromat 
trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kaỉi dỉcromat 0,1 N  (Dung dịch kali đicromat 
0,0167 M)
1 ml dung dịch chứa 0,004903 g kali dicromat (K2Cr20 7). 
Điều chế: Hòa tan 4,9033 g chất chuẩn gốc kali dicromat 
trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kali hydrophtaỉat 0,1 M
1 ml dung dịch chứa 0,02042 g kali hydrophtaỊat (CsH50 4K). 
Điều chế: Hòa tan 20,42 g chất chuân gốc kali hydro- 
phtalat trong khoảng 800 ml acid acetìc khan (77), đun 
trên cách thủy cho tới khi tan hoàn toàn, tránh ẩm. Làm 
lạnh tới 20 °c, thêm acidacetic khan (77) vừa đù 1000 ml.

Dung dịch kalỉ hydroxyd ỉ N  
1 rnl dung dịch chúa 0,05611 g kali hydroxyd (KOH). 
Điều chế: Hòa tan 60 g kaỉi hvdroxyd (ÍT) trong nước 
không có carbon dioxvd (77) vừa đủ 1000 rnl.
Chuẩn độ: Lấy 25.0 ml dung dịch acid hydrocỉoric ỉ ;Y 
(CD) và chuẩn độ bang dung dịch kali hydroxyd đã điêu 
chế, dùng 0,5 ml dung dịchphenolplĩỉalein (77) làm chỉ thị. 
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (2).

Dung dịch kali hydroxyd 0,1 N
1 ml dung dịch chứa 0,00561 g kali hydroxyd (KOH). 
Diều chế: 11òa tan  6 g kctỉi hydroxyd  (77) trong nước không  
CÓ carbon dioxyd (77) vừa đủ 1000 ml.
Chuẩn độ: Tiốn hành như mô tả trong Dung dịch kaỉi 
hydroxvd Ị N, dùne 25,0 ml dung dịch acid hydrocỉoric 
0.1 V (CĐ).
Hệ sổ hiệu chinh được tỉnh theo công thức (2).
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Dung dịch kalì hydroxyd 0,5 N  trong ethanoỉ
1 ml dung dịch chứa 0,02805 g kali hỵdroxyd (KOH). 
Diều chế: Hòa tan 30 g kaỉi hỵdroxyd (TT) trong 50 ml 
nước và thêm ethanoỉ 96 % không có aỉdehyd (TT) vừa đủ 
1000 mỉ. Đe yên 24 h và gạn nhanh phần dung dịch trong 
sang ìọ thủy tinh màu.
Chuẩn độ: Tiên hành như mô tả trong Dung dịch kali 
hydroxyd ] N, dùng 25,0 ml dung dịch acìd hydrocloric 
0,5 N (CD).
Hệ số hiệu chỉnh được tính theo công thức (2).
Bào quàn trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch kalỉ hydroxvd 0,1 N  trong ethanoỉ
1 ml dung dịch chứa 0,00561 g kali hyđroxyđ (KOH). 
Điểu chế: Hòa tan 6 g kaìì hydroxyd (ỈT) trong 50 ml nước và 
thêm ethanoỉ 96 % không có aỉdehyd (TT) vừa đủ 1000 ml. 
Chuân độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch kaỉi 
hydroxvd 0, ỉ N.
Hệ số hiệu chình được tính theo công thức (21.
Bảo quản trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch kali ỉodat 0,05 M
1 ml dung dịch chứa 0,0107 g kali iodat (KIOịị).
Điều chế: Hòa tan 10,700 g chất chuẩn gổc kali iodat trong 
nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kaỉi iodat 0,1 N  (Dung dịch kaỉi iodat 1/60 M) 
1 ml dung dịch chứa 0,003567 g kali iodat (KI03).
Điều chế: Ilòa tan 3,5670 g chất chuẩn gốc kali iođat trong 
nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch kaỉì permanganat 0,1 ;V (Dung dịch kali 
pcrmanganat 0,02 M)
i mldung dịch chứa 0,00316 gkali permanganat(KMn0 4). 
Điều chế: Hòa tan 3,20 g kaỉi permangcmat (TT) trong 
1000 ml nước, dun nóng trên cách thủy 1 h, để nguội và 
lọc qua phễu thũv tinh xốp.
Chuân độ: Lây 20,0 ml dung dịch kali permanganat đã 
điêu chê, thêm 2 g kaỉi iodid (TT) và 10 ml dung dịch 
acid std/uric ỉoâng (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch natri 
thiosuỉýat 0,1 N (CD), dùng 1 ml dung dịch hồ tinh hội 
(TT) làm chì thị. Song song tiến hành inột mẫu trắng.
Hệ số hiệu chinh tính theo công thức (2).
Bảo quàn trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch kẽm cỉorid 0,05 M  
1 ml dung dịch chứa 0,006815 g kẽm clorid (Z11CI2)- 
Điêu chế: Hòa tan 6,82 g kẽm cỉorid (TT) trong nước. Neu 
cán, thêm từng giọt dung dịch acid hydrocloríc 2 M (TT) 
cho đến khi hết đục và thêm nước vừa dù 1000 ml.
Chuân độ: Lây 20,0 ml dung dịch kẽm cloriđ đã điều ché, 
thêm 5 ml dung dịch acidacetic 2 M (TT) và chuẩn độ bằng 
phương pháp chuẩn độ compỉexon cho kẽm (Phụ lục 10.5). 
Hệ số hiệu chỉnh tính theo công thức (2).

Dung dịch kẽm Sulfat 0,1 M
1 ml dung dịch chửa 0,02875 g kẽm Sulfat (ZnS04.7H?0).
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Diều chế: Hòa tan 29,0 g kẽm Sulfat (TT) trong nước vừa 
đù 1000 ml.\
Chuẩn độ: Lay 20,0 ml dung dịch kẽm Sulfat đã điều chế, 
thèm 5 mỉ dung dịch acid acetic 2 M (TT) và chuẩn độ bằng 
phương pháp chuẩn độ complexon cho kẽm (Phụ lục 10.5). 
Hệ số hiệu chỉnh tính theo công thức (2).

Dung dịch ỉỉthi methoxyd 0,1 M
1 ml dung dịch chứa 0,003797 g lithi methoxyd (CH3OLÌ). 
Điều chế: Hòa tan từng lượng nhỏ 0,694 g lit hi (TT) trong 
150 ml methanol khan (TT), them tollten (TT) vừa đu 
1000 ml.
Chuẩn độ ngay trước khi dùng: Lấy ỉ Omi dimethylformamid 
(ÍT), thèm 0,05 ml dung dịch xanh thymol 0,3 % trong 
methanol (TT) và chuẩn độ bằng dung dịch lithi methoxyd 
đã điều chế tới màu xanh ỉam. Ngay lập tức them 0,2 g chất 
chuẩn gốc acid benzoic, lắc cho tan hoàn toàn và chuân độ 
bang dung dịch lithi methoxyd đà điều chế cho tới khi màu 
xanh lam xuất hiện trờ lại. Tránh carbon dioxyd tử môi 
trường xung quanh trong suốt quá trình chuẩn độ. So ml 
dung dịch lithi methoxyd đã điều chế dùng cho lần chuẩn 
độ sau là thể tích dung dịch chuẩn độ đã dùng (V).
Hệ số hiệu chinh tính theo công thức (1), trong đó 
T = 0,01221 g/ml.
Nên bào quản trong lọ có gắn buret tự động và thiết bị 
chống âm và carbon dioxyd.

Dung dịch magnesì cỉorỉd 0,1 M  
1 ml dung dịch chửa 0,02033 gmagnesi clorid (MgCT.6H?0) 
Điều chế: Hòa tan 20,33 g magnesi c/orĩd (TT) trong nước 
vừa đu 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy chinh xác 25,0 ml dung dịch magnesi 
clorid đã điêu chê và chuân độ bang phương pháp chuẩn 
độ complexon cho magflesi (Phụ lục 10.5).
Hệ số hiệu chinh tính theo công thức (2).

Dung dịch magnesi Sulfat 0,05 M
1 mi dung dịch chứa 0,01233 g magnes i Sulfat (MgS04.7H-0). 
Điều chế: Hòa lan 12,5 g magnesi Sulfat (TT) trong nước 
vừa đủ 1000 ml.
Chuân độ: Lấy đúng 25,0 ml dung dịch magnesi Sulfat đà 
điêu chế và chuẩn độ bang phưong pháp complexon cho 
magnesi (Phụ lục 10.5).
Hệ số hiệu chinh tính theo công thức (2).

Dung dịch natri arsenit 0,1 M
1 ml dung dịch chứa 0,01299 g natri arsenit (NaAsO-Ọ. 
Điều chế: Hòa tan 4.946 g chất chuẩn gốc arsen trioxyd trong 
hỗn hợp gồm 20 ml dung dịch natri hydroxyd 10 M (TT) và 
20 ml nước, pha loãng với nước thành 400 mỉ và them dung 
dịch acid hvdroclorìc 2 M (TT) cho đến khi trung tính với 
giấy quì. ỉ lòa tan 2 g na tri hydrocarbonat (Tỉ) trong dung 
dịch thu được và thêm nước vừa đù 500 mi.

Dung dịch natri hydroxvd 1 N
ĩ m! dung dịch chửa 0,0400 g na tri hydroxyd (NaOH).
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Điều chế: Hòa tan 45,0 g natri hydroxyd (TT) trong 50 nil 
mcởc. Dậv kín bình băng nút cao su, dê yên qua đêm, gạn 
phần dune dịch trong ờ trên và pha loãng với nước không 
có carbon dìoxyd (Tí) vừa đu 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy 20,0 ml dung dịch natri hydroxyd đà điều 
chế, thêm loại chỉ thị sẽ dùng trong phép định lượng mà 
dung dịch natri hyđroxyd 1 N được sừ dụng làm dung dịch 
chuẩn độ và chuẩn độ bang dung dịch acid hydroclovic 
1 /V (CD).
Hệ số hiệu chình tính theo công thức (2).

Dung dịch naírì hydroxyd 0,5 /V
1 ml dung dịch chứa 0,0200 g natri hyđroxyd (NaOH). 
Điêu che: Hòa tan 25 g natri hydroxvd (TT) trong 
25 ml nước và tiến hành như mô tà trong Dung dịch natri 
hvdroxyd ỉ N.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch naíri 
hydroxyd ỉ N, chuẩn độ băng dung dịch acid hỵdmcìoric 
0,5N(CĐ).
Hệ số hiệu chỉnh tính theo công thức (2).

Dung dịch natri hydroxyd 0,1 N  
1 ml dung dịch chứa 0,0040 g natri hydroxyd (NaOH). 
Điều chế: Hòa tan 4,50 e natrì hvdroxvd 777) trong 
5 ml nước và tiến hành như mô tả trong Dung dịch natrỉ 
hydroxyd ỉ N.
Chuẩn độ: Tiến hành như mô ta trong Dung dịch noth 
hydroxyd ỉ N, chuân độ bằng dung dịch acid hydrocỉoric 
Ó.ĨN(CD).
Hệ số hiệu chinh tính theo công thức (2).

Dung dịch natri hydroxyd 0, ĩ  A7 trong ethanol 
1 mí dung dịch chứa 0,0040 g natri hydroxyd (NaOH). 
Diều chế: Thêm 3,3 g dung dịch natri hydroxyd 10 M (TT) 
vào 250 ml ethanol 777).
Chuẩn độ: Hòa tan 0.2 g chất chuẩn gốc acid benzoic 
trong hồn hợp gồm 10 mỉ ethanol 96 % 777) và 2 ml nước. 
Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd trong ethanol đà 
điêu chế, dùng 0,2 ml dung dịch íhymoỉphtaỉein (TT) làm 
chi thị.
Hệ số hiệu chinh dược tính theo công thức (1), trong đó 
T -  0,01221 g/ml.

Dung dịch na tri methoxyd 0,1 M
1 ml dung dịch chứa 0,005402 g natri methoxyd (CI I3ONa). 
Điều chế: Lấy 175 ml methanol khan 777), làm lạnh trong 
nước đá và thêm từng lưựĩìg nhò 2,5 g natri (Tĩ) mới cắt. 
Khi natri tan hẻt, thêm toỉuen (TT) vừa đủ đến vạch, lac đểu. 
Xác định độ chuẩn ngay trước khi dùng: Tiến hành như mô 
tả trong Dung dịch ỉithi methoxyd 0,ỉ N, chuẩn độ bằng 
dung dịch natri methoxyd đã điều chế.
Hệ sổ hiệu chình tính theo công thức (1), trong đó
T = 0,01221 g/ml.
Nên bảo quàn trong lọ cỏ gắn buret tự động và thiết bị 
chống am và carbon dioxyd.

Dung dịch natri nỉtrit 0,1 M
1 mi dung dịch chứa 0.0069 g natri nitrit (NaNO,).
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Điều chế: Hòa tan 7,30 g natrỉ nitrit 777) trong nước vừa 
đù 1000 ml.
Xác định độ chuân ngay trước khi dùng theo cách sau: 
Hòa tan 0,3 g chất chuân gốc acicỉ sultầnilic trong 50 mỉ 
dung dịch acỉd hydrocỉoric 2 M 777), thêm 3 g ktìli bromỉd 
777), làm lạnh trong nước đá và chuan độ bảng dung dịch 
natri nitrit dà điều chê, xác định điềm tương đương bằng 
phương pháp chuẩn độ đo ampe (Phụ lục 10.1).
Hệ số hiệu chình được tính theo công thức (ỉ), trong đó 
T = 0,01732 g/rnl.
Bảo quàn trong lọ thủy tinh nâu, tránh ánh sáng.

Dung dịch natrì periodat 0,1 M
1 ml dung dịch chứa 0,02139 g natri pcriodat (NalOẠ 
Điều chế: I lòa tan 21.4 g natriperiodat (7T) trong khoảng 
500 ml nước và thêm nước vừa đù 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấy 20,0 ml dung địch natri periodat đã điều 
ché cho vào hình nón nút mài, thêm 5 ml acidpercỉoric 
777). đậy nắp bình, lắc. Điều chình tới pH 6,4 bang dung 
dịch bão hòa natrỉ hydrocarbonat 777), thêm 10 ml dung 
dịch kali iodid 777), đậy năp bỉnh, lăc và đê yên 2 min. 
Chuẩn độ bằng dung dịch natri arsenit 0,1 M (CD) cho 
đen màu vàng nhạt, thêm 2 ml dung dịch ho tinh bột 777) 
và chuẩn độ chậm cho tới mất màu hoàn toàn.
Hệ sổ hiệu chinh tính theo công thức (2).

Dung dịch natrì thiosuỉfat 0,1 N
1 mldungdịchchứaO,02482 gnatrì lhiosulfal(Na2S20 3.5H?0). 
Điều chế: Hòa tan 25,0 g natri thù)suỉfat (71) và 0,2 g 
natri c.arbonal (TT) trong nước khàng có carhon dioxyd 
777) vừa đù 1000 ml.
Chuẩn độ: Lấv 20,0 ml dung dịch kali bromat 0, ỉ iV (CĐ), 
thêm 40 ml nước, 10 mỉ dung dịch kali iodid 777) và 5 ml 
dung dịch acid hydrocỉoric 7 AUTT). Chuân độ bàng dung 
dịch natri thiosulfat đã điêu chê, dùng 1 ml dung dịch hô 
tinh bột (Ti) làm chi thị.
Hệ sổ hiệu chỉnh tính theo công thức (2).

Dung dịch tetrahutyỉamoni hydroxyd 0,1 M
1 mỉ dung dịch chứa 0,02595 g tetrabutylamoni hydroxyd 
(Cl6H37NO).
Điều chế: Hỏa tan 40,0 g tetrabutvlamoni iodid (TT) trong 
90 ml methanoỉ khan 777), thcin 20 g bạc oxyd 777) nghiền 
mịn và lắc mạnh trong 1 h. Ly tâm vài ml hồn hợp và thừ 
phàn ứng ìodid cùa (lune dịch trong ờ trên. Nen phản ứng 
dương tính, thêm 2 g bạc oxyd 777) và lăc 30 min. Lặp lại 
qui trình này cho đen khi hồn hợp không còn iodid. Lọc 
hỗn hợp qua phễu lọc thủy tinh xốp, rừa bình và phễu lọc 3 
lần, mỗi lần với 50 ml toluen 777). Thêm dịch rửa vào dịch 
lọc vù thêm ttíĩuen 777) vừa đủ 1000 ml. Cho luồng khí 
nitrogen không có carbon dioxyd sục 5 min qua dung dịch. 
Xác định độ chuẩn ngay trước khi dùng: Tiến hành như mô 
tà trong Dung dịch ỉithi methoxyd 0,1 N, chuẩn độ băng 
dung dịch tetrabutylamoni hydroxyd dã điêu chẻ.
Hệ số hiệu chinh được tính theo công thức (1). trong đó 
T = 0,01221 g/ml.
Nên bảo quản trong lọ có gắn buret tự dộng và thiết bị 
chống ẩm, carbon dioxyđ.
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Dung dịch thủy ngàn (ỉỉ) ỉùtrat 0,02 M
1 ml dung dịch chứa 0,006852 g íhũy ngân (II) nitrat
[Hg(Noỹ.H20].
Điều chế: Hòa tan 6,85 g thữv ngán (ỉỉ) nitrat (TT) trong 
20 mỉ dung dịch acid nitric ỉ M (Tí) và thêm nước vừa 
đủlOOOml.
Chuẩn độ: Cân chính xác klioảne 0,15 g chất chuẩn 
gốc natri clorid cho vào bình định mức 100 ml, thêm 
50 ml nước, lắc cho tan hoàn toàn và thêm nước vừa đủ 
100 mỉ, lắc đều. Lấy 10,0 ml dung dịch thu được, thêm 
40 rnl nước. Chuẩn độ bàng dung dịch thúy ngân nitrat đã 
điều chế, xác định điểm tưong đương bằng phương pháp 
chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2), dùng điện cực chỉ thị 
platin hoặc thủy ngân và điện cực so sánh thủy ngân - thủy 
ngân (í) sulíầt.
Hệ số hiệu chình được tính theo công thức (1), trong đó 
T -  0,002338 g/rnl.

Dung dịch Trìỉon B 0,05 M  (Dung dịch natri edetat 0,05 M) 
1 ml dung dịch chứa 0,01861 g Trilon B 
(C10H,4N2OsNa2.2H2O).
Điều chế: Hòa tan 18,8 g Triion B (TT) trong nước vừa đủ 
1000 ml.
Chuẩn độ: Cân chính xác khoảng 1,64 g chẩt chuẩn gốc 
kẽm hạt, hòa tan trong 20 ml dung dịch acidsuỉfuric loãng 
(TT), thêm nước vừa đù 500 ml. Lấy 25,0 mi dung dịch 
thu được, thêm 5 ml dung dịch đệm amoniacpH 10,0 (TT), 
khoảng 0,1 g hỗn hợp chỉ thị đen eriocrom T (TT) và 70 ml 
nước. Chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B đã điều chế cho 
đến khi chuyến màu sang xanh lam.
Hệ số hiệu chình được tính theo công thức (1) trong đó 
T = 0,003269 g/ml.

Dung dịch Trỉỉon B 0,1 M  (Dung dịch natri edetat 0,1 M)
1 ml dung dịch chứa 0,03722 g Trilon B 
(Ci0H14N A N a 2.2H2O).
Điều chế: Hòa tan 37,5 g Triỉon B (TT) trong nước vừa đủ 
1000 ml.
Chuấn độ: Tiến hành như mô tả trong Dung dịch Trỉỉon B 
0,05 M.
Hệ số hiệu chỉnh được tính theo công thức (1), trong đỏ 
T = 0,00654 g/ml.

2.3 CÁC DƯNG DỊCH ĐỆM

Các dung dich đêm đươc pha trong nước không có carbon 
dioxycl (71).

Dung dịch đệm acetat pH 4,5
Hòa tan 77,1 g amoni acetat (TT) trong nước, them 70 ml 
acid acetic băng (TT), thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm acetat pH 4,7
Hòa tan 136,1 g natri acetal (TT) trong 500 ml nước. 
Trộn 250 ml dung dịch thu được với 250 ml dung dịch 
acid acetic 2 M (TT). Lăc 2 íân với dung dịch dithizon 
0,0ỉ  % trong cỉoro/orm (TT) mới pha và lọc. Lắc với

carbon ĩetracỉorid (TT) đển khi dịch chiết trờ nên không 
màu, lọc lớp nước dể loại bò hết carbon telraclorid.

Dung dịch đệm acetat pH 5,0
Thêm 100 mỉ dung dịch kali hydroxvd 0,1 M (TT) và 
khoảng 250 ml nước vào 120 mỉ dung dịch acid acetic 
0,6 % (TT). Trộn đều, chỉnh pH tới 5,0 bằng dung dịch 
acid acetic 0,6 % (TT) hoặc dung dịch kaỉi hydroxyd 0,1 M  
(77') và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm acetat - edetat pH 5,5
Hòa tan 250 gamoni acetat (TT) và 15 g dinatrì edetcrí (Ti') 
trong 400 ml nước và thêm 125 ml acid acetic bâng (TT).

Dung dịch đệm aceton
Hòa tan 8,15 g natri acetat (TT) và 42 g natri clorid (TT) 
trong nước, thêm 68 ml dung dịch acìd hydrocỉoric 0, ỉ A7 
(TT) và 150 ml aceton (TỴ), thêm nước vừa đủ 500 mí.

Đung dịch đệm amonỉ carbonat 0,1 M pH 10,3
Hòa tan 7,91 g amonỉ carbonaỉ (TT) trong 800 mỉ nước. 
Điều chinh pll bằng dung dịch natri hydroxvd loãng (TT), 
thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch đệm amoni clorid pH 9,5 (Đệm amoniac 
pH 9,5) *
Hòa tan 33,5 g amoni cỉorid (TT) trong 150 ml nước, thêm 
42 m! amonìac (TT), thêm nước vừa đủ 250 ml. Bảo quản 
trong đồ đựng bằng polyethylen.

Dung dịch đệm amoni cloriđ pH 10,4
Hòa tan 70 g amoni cỉorid (TT) trong 200 ml nước, thêm 
330 ml amoniac (TT) và thêm nước vừa đủ 1000 ml. Điều 
chỉnh pH ncu cần tới 10,4 bằng amoniac (TT).

Dung dịch đệm borat kiềm
Dung dịch acid boric và kali dor id 0,2 N: Hòa tan 12,37 g 
acid boric (TT) và 14,91 g kail cỉorid (TT) trong nước vừa 
đủ 1000 ml.
Dung dịch natri hydroxyd 0,2 N: Pha như mô tả trong dung 
dịch chuẩn độ.
Cách pha: Lấy 50 ml dung dịch acid boric và kali cloriđ 
0,2 N, thêm lượng dung dịch natri hydroxyd 0,2 N như ghi 
trong bảng và them nước vừa đù 200 ml.

pH SỐ ml dung dịch »atri
8,0 3,9
8,2 6,0
8,4 8,6
8,6 11,8
8,8 15,8
9,0 20,8
9,2 26,4
9,4 32,1
9,6 36,9
9,8 40,6
10,0 43,7
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Dung dịch đệm borat 0,0015 M pH 8,0
Hòa tan 0,572 g natri tctraborat (77) và 2,94 g calci cỉorid  
(TT) trong 800 m! nước, điều chình tới pH 8,0 bàng cỉung ¿lịch 
a à d  hydrocỉorỉc Ị M  (TT) và thêm nước vira đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm borat pH 10,4
Hòa tan 24,64 g ac id  horte (TT) trong 900 ml nước , dieu 
chinh tới pH 10,4 bàng dung dịch nơỉri hvdroxvd 40 % 
(71) và thêm nước vira đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm citrat pH 5,0
Chuẩn bị dung dịch chứa a c ìd  citric 2 ,0 ỉ  % và natrị 
h yd m xvd  0,80 %. Điều chỉnh pH bàng dung dịch acid  
hỵdrocloric loãng (TT).

Dung dịch đệm dỉethanolamin pH 10,0
Hòa tan 96,4 g diethanoỉamin (Tỉ') trong nước vừa đù 
400 ml. Thêm 0,5 ml dung dịch magnesi cloríd ỉ 8,6 %, 
điều chỉnh pH tới 10,0 bàng dung dịch acid hydrocỉoric 
l M  (T ỉ) , thêm nước vừa đù 500 ml.

Dung dịch đệm đồng Sulfat pH 4,0
ITòa tan 0,25 g đong (ỉĩ) Sulfat (TT) và 4,5 g am oni acetat 
(TT) trong dung dịch acidacetic vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đệm đồng Sulfat pH 5,2
Hòa tan 15,22 g dinatri hydrophosphat khan (TT) trong 
nước vừa đủ 536 mi, thêm dung dịch acidcitric 2,1 % đên 
khi pH trong khoảng từ 5,15 đến 5,25 (khoáng 464 ml). 
Trộn 985 rnl dung dịch thu dược với 15 ml dung dịch đong  
(li) Sulfat 0,393 % (TT).

Dung dịch đệm gìycin
Hòa tan 42 g m ûri hydrocarbonat (TT) và 50 g hall 
hydrocarbonat (TT) trong 180 ml nước. Thêm vào dune 
dịch thu được một dung dịch chứa 37,5 g gĩycin (TT) và 
15 ml am oniac (TT) trong 180 ml nước. Thêm nước vừa 
đủ 500 ml và khuấy đều cho tới khi thu đưọc dung dịch 
đong nhất.

Dung dịch đệm HEPES pH 7,5
Hòa tan 2,38 g ac id  2-f4-(2 -hydroxyethyỉ)p iperazin -T vlJ  
ethansuîfonic trong khoảng 90 ml nước, điều chinh pH 
bàng dung dịch natri Hydroxyd 20 % (TT) và thêm nước  
vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đệm tmidazol pH 6,5
Hòa tan 6,81 g Im idazol (TT), 1,23 g m agnesi Sulfat (TT) 
và 0,73 g calci Sulfat (TT) vào 752 ml dung dich ac id  
h yd ro ch ric  0 .Ị M  (CD). Dieu chỉnh pH tiêu cần và thêm 
nước vừa dù 1000 mỉ.

Dung dịch đệm iniidazol pH 7,3
Hòa tan 3.4 g Im idazol (TT) và 5,8 2 natrị c ỉorid (T T ) trong 
nước, thêm 18,6 ml dung dịch ac id  hydrocloric ỉ M  (TT) 
va thêm mrớc vừa đù 1000 ml. Điểu chình pH neu cần.

Dung dịch đệm maỉeat pH 7,0
Hòa tan 10 g natri c ỉơrid  (77); 6,06 g tris(hydroxym cthyl) 
m ethyỉam in (TT) và 4,90 mg anhydrid  m aỉeic (TT) trong 
900 ml nước. Điêu chinh pH băng dung dịch na  tri hydroxyd  
ỉ  7,0 % và thcm nước vừa đù 1000 ml.
Bảo quán ờ 2 °c đẽn 8 cc  trong 3 ngày.

Dung dịch đệm natri acetat pH 4,5
Hòa tan 63 g natri acetơt khan (TT) trong nước, thêm 
90 ml dung dịch a c id  acetic 5 M  (T í) , điều chỉnh pH đến
4,5 và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm natri acetat pH 6,0
1 lòa tan 4,1 g natrì acetat khan (TT) trong 1000 ml nước, 
điều chỉnh pH đcn 6,0 bằng acicỉacctic hông (T ỉ) .

Dung dịch đệm natri citrat pH 7,8 (natri citrat 0,034 M, 
natri clorid 0,101 M)
Hòa tan 10 g natri citrat (TT) và 5,9 g na tri c lorid  (T ỉ)  
trung 900 mỉ, diều chỉnh pH bàng acid  hydrocỉoric (T I)  
và thêm nước vừa đu 1000 ml.

Dung dịch đệm pH 2,0
Hòa tan 6,57 g kali c ỉorid  (TT) trong nước, thêm 119 ml 
dung dịch acìcỉ hydrocỉoric 0,1 M  (CĐ) và thêm nước vừa 
đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm pH 2,2
Trộn 6,7 ml acidphosphoric  (TT) với 50 ml dung dịch 4 %
(tt/tt) cửa dưng địch natri hydroxyd 2 M  (TT), thcm nước  
vừa đù 1000 ml.

Dung dịch đệm pH 2,5 (Đệm phosphat pH 2,5)
Hòa tan 100 g kaỉi dihvdrophosphaí (TT) trong 800 ml 
nước, điều chỉnh tới pH 2,5 bang acid  hydrocloric (T ỉ )  và 
thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm pH 2,5 số 1 {Độm phosphat pH 2,5 sổ 1) 
Thêm 5 ml dung dịch ac idphosphoric  2 M  (TT) vào 250 ml 
nước. Điều chinli tới pH 2.5 băng dung dịch naỉri hydroxyd
2 M  (TT) và pha loãng với nước vừa du 500 ml.

Dung dịch đệm pH 3,0
Hòa tan 21.0 g a c id  citric (TT) trong 200 ml dung dịch  
natri hydroxỵd l M  (TT), thèm nước vừa đủ 1000 ml. Pha 
loãng 40,3 ml dung dịch này (hành 100 ml vỏ'i dung dịch  
a c id  hydrocỉoric 0,1 M  (77).

Dung dịch đệm pH 3,7 (Đệm acetic - amoniac trong 
ethanol plĩ 3,7)
Thcm 60 rnl ethanoỉ 96 % (TT) và 20 ml nước vảo 15 ml 
dung dịch acid  aceỉic 5 M  (T í) . Điều chỉnh pH tới 3,7 
bầng dung dịch am oniac 10 M  (TT) và thêm nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch đệm pH 5,2
Hòa tan 1.02 g kaỉi dihydrophthaỉat (TT) trong 30 ml dung  
dịch natri hydroxyd0, ỉ A7(CD) và thẽin nước vừa đu 100 ml.
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Ở 20 °c dung dịch này có thể dược sử dụng làm dung dịch 
pH chuẩn.

Dung dịch đệm pH 5,5
Hòa tan 54,4 g natri acetat (77) trong 50 ml nước, 
làm nóng đển 35 °c nếu cần. Đẻ nguội, thêm từ từ 
Ị 0 ml ac id  acetic khan (TT), lắc đều và them nước vira đủ 
100 ml.

Dung dịch đệm pH 6,5
Hòa tan 60.5 g dinatri hvdrophosphat (77) và 46 g kali 
dihvdrophosphat (77) trong n u  ức, thêm 100 ml dung dịch  
dina tri edetat 0,02 M  (77) và 20 mg thủy ngân (ỉĩ) c ỉorid  
(77) vả thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đệm pH 7,0
Thêm vào 1000 ml dung dịch chứa dinatri hydrophosphat 
ỉ , 8 %  và natri c ỉorid  2,3 %  một lượng vừa đủ (khoảng 
280 ml) dung dịch chứa natri d ihydrophosphat 0,78 % 
và natri c ỉorid  2,3 %  để điều chinh pH. Hòa tan vào dung 
dịch thu được một lượng natri a zid  (77) vừa đù để được 
dung dịch có nồng độ 0,02 %.

Dung dịch đệm pH 7,2
Xem đệm phosphat pH 7,2.

Dung dịch đệm pH 7,4
Hòa tan 0,6 g kali dihvdrophosphat (77); 6,4 g dinatri 
hydrophosphat (77) và 5,85 g natri c ỉorid  (77) trong nước  
vừa đủ 1000 ml. Điều chinh pH nếu cần.

Dung dịch đệm pH 8,0
Xem đệm phosphat pH 8.0.

Dung dịch đệm pH 8,0 (TTi)
Hòa tan 20 g dikaỉi hỵdrophosphat (77) trong 900 ml 
nước . điều chinh pH bang a c id  phosphoric (77) và thêm 
nước vira đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 2,0
Hòa tan 8,95 g dinatri hydrophosphat khan (77) và 3,40 g 
kaỉi dihydrophosphat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. Điều 
chinh pH nếu cần bang acid  phosphoric  (77).

Dung dịch đệm phosphat pH 2,8
Hòa tan 7,8 g nutrí dihydrophosphaĩ khan (77) trong 900 m l 
nước, điêu chỉnh pH tới 2,8 bàng acid  phosphoric (77) và 
thêm nước vira đit 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 3,0
Trộn 0,7 ml acid  phosphoric  (77) với 900 ml nước, điều 
chinh pH tới 3,0 bằng dung dịch natri hvdroxyd 10 M  (77) 
và thêm nước vừa đù 1000 mi.

Dung dịch đệm phosphat 0,1 M pH 3,0
Hòa tan 12 g nơtri dihydrophosphat khan  (77) tron a 
nước, điêu chinh pH bàng dung dịch a c id  phosphoric  
2 M  CỈT) và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dược ĐI ÉN VIỆT NAM V

Dung dịch đệm phosphat pH 3,0 (TTi)
Hòa tan 3,4 g kưỉị dihvdrophosphat (77) trong 900 ml 
nước. Điều chỉnh plĩ đến 3,0 bằng ac ìdphosphovic  (77) 
và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch độm phosphat pH 3,2
Thêm 100 ml dung dịch a c id  phosphoric  0,25 %  vào 
900 inl dung dịch natri d ihydrophosphat 0,4 %, điều chinh 
pH nếu cần.

Dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TTj)
Diều chỉnh pH của dung dịch dinatri hydrophosphat 3,58 % 
tới 3,2 băng dung dịch acidphosphoric 2 M  (77). Pha loãng 
100 ml dung dịch thu được thành 2000 ml với nước.

Dung dịch đệm phosphat pH 3,5
Hòa tan 68,0 g kaỉi dihvdrophosphat (77) trong nước vừa 
đủ 1000 mỉ, điều chình pH bằng acidphosphoric  (77).

Dung dịch đệm phosphat 0,05 M pH 4,5
Hòa tan 6,8 g kaỉi dĩhydrophosphat (77) trong 1000 ml 
nư ớc , pH cùa dung dịch bang 4,5.

Dung dịch đệm phosphat pH 5,0
Hòa tan 2,72 g kaĩi dỉhydrophosphat (77) trong 800 ml 
nước. Điều chỉnh pH bằng dung  dịch kaỉi hydroxvd ỉ M  
(77) và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 5,5
Trộn 96,4 mỉ dung dịch kaỉi d ihydm phosphat ì , 36 % (77) 
với 3,6 ml dung dịch dìnatri hydrophosphat 3,58 % (77).

Dung dịch đệm phosphat pH 5,6
Trộn 94,4 ml dung dịch kaỉi dihydrophosphat 0,908 % 
(77) với 5,6 ml dung dịch dikali hvdrophosphat 1,16 % 
(77). Điều chinh pH ncu cần bằng một trong hai dung dịch 
thành phẩn.

Dung dịch đệm phosphat pH 5,8
Hòa tan 1,19 g dinatri hvdrophosphat dihydrat (77) và 
8,25 g kaìi dihydro phosphat (77) trong nước vừa đủ 
1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 6,0 (TTj)
Hòa tan 6,8 g na tri dihydrophosphat (77) trong nước 
vừa đù 1000 ml và điều chỉnh pH bàng dung dịch natrì 
hydroxyd Ỉ0  M  (77).

Dung dịch đệm phosphat pH 6,0 (TT2)
Thêm 28,5 m! dung dịch natrì hydroxyd 0.2 M  (77) váo 
250 ml dung dịch kaỉi dihydrophosphat 0,2 ,\f  (T í)  và 
thêm nước vừa đủ ] 000 ml.

Dung dịch đệm phosphat 0,1 M pH 6,3
Hòa tan 15,6 g natri dihydruphosphat (77) trong 900 ml 
nước, điều chỉnh pll tới 6,3 bang dung dịch natri hydroxyd  
0,1 M  (77) và thêm nước vừa đủ 1000 ml.
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Dung dịch đệm phosphat pH 6,4
Hòa tan 2,5 g ci m a t ri hydrophosphat (TỴ); 2,5 g na trì 
cỉihvdrophosphat (TT) và 8,2 g natri c ỉo rid  (TT) trong 
950 ml nước. Điều chỉnh pH nếu cần tới 6,4 bằng dung dịch  
natri hydroxvd ỉ  M  (TT) hoặc dung  dịch a c id  hvdrocỉoric  
ì M  (TT) và thcm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat 0,1 M pH 6,5
Hòa tan 13,8 g natri d ỉhydrophosphat m onohydrat (77) 
trong 900 mí nước. Điều chỉnh pH bầng dung dịch natri 
hydroxyd 40 % (TT) và thêm nước  vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 6,8
Xem đệm citro-phosphat pH 6,8.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0
Xem đệm citro-phosphat pH 7,0.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0 (TTi)
Xem đệm phosphat pH 7,0 hỗn họp.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0 (TT2)
Trộn 50 ml dung dịch kaỉi dihydrophosphat ì 3,6 % (77) 
với 29,5 ml dung dịch natrỉ hydroxyd ỉ  M  (777, thêm nước  
đến vira đủ 100 ml. Điều chỉnh pH từ 6,9 đến 7,1.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0 (TTi)
Hòa tan 5 g kaỉi dihydrophosphat (77) và 11 g dikaỉi 
hydrophosphat (77) trong 900 ml nước. Điều chỉnh pĩỉ tới
7,0 băng dung dịch acid  phosphorìc 2 M  (77) hoặc dung  
dịch natri hydroxyd2 M (77) và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0 (TT4)
. ĩ lòa tan 28,4 g dinatri hydrophosphat khan (TT) và 18,2 g 
kaỉi d ihydrophosphat (TT) trong nước vừa đủ 500 mí.

Dung dịch đệm phosphat pH 7,0 (TT5)
liòa tan 28,4 g dinaù-i hydrophosphat khan (TT) trong 800 ml 
nước. Điều chỉnh pH bẳng dung dịch acidphosphớric 30 %  
(T ì) và thêm nước vừa đủ 1000 mỉ.

Dung dịch đệm phosphat 0,025 M pH 7,0
Trộn 1 thể tích Idung dịch đệm phospha t 0,063 M p H  7,0 
(TT) với 1,5 thể tích nước.

Dung dịch đệm phosphat 0,03 M pH 7,0
Hòa tan 5,2 g dỉkaỉi hydrophosphat (T ỉ)  trong 900 ml 
nước, điêu chỉnh pH tới 7,0 ■= 0,1 băng a c id  phosphoric  
(77) và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat 0,05 M pH 7,0
Trộn 34 ml nước với 100 mi đệm phosphat hỗn hụp 0,067 M  
p H  7,0 (17).

Dung dịch đệm phosphat 0,063 M pH 7,0
Hòa tan 5,18 g dinatri hydrophosphat khan (77) và 3,65 g 
natri dỉhycỉrophosphat monohydrat (77) trong 950 ml nước , 
chỉnh pH băng acìdphosphorỉc  (TTj và thcm nước vừa đủ 
1000 mỉ.

Dung dịch đệm phỡsphat pH 7,2
Xem đệm citro-phosphat pH 7,2.

Dung dịch độm phosphat pH 7,4
Thêm 250 ml dung dịch kaỉi dihydrophosphat 0,2 M  (TT) 
vào 393,4 ml dung dịch na tri hydroxyd  0, ĩ M  (77).

Dung dịch đệm phosphat 0,33 M pH 7,5
Trộn 85 ml dung dịch dìnatri hydrophosphat ỉ  ỉ , 93 % (TT) 
với 15 ml dung dịch kaỉi dihydrophosphat 4,54 % (77), 
Điều chỉnh pH nếu cần.

Dung dịch đệm phosphat 0,02 M pH 8,0
Trộn 50 m! dung dịch kaỉi dihydrophosphat 0,2 M (77) với 
46,8 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 M  (77), thêm nước  
vừa đủ 500 ml.

Dung địch đệm phosphat 0,1 M pH 8,0
Hòa tan 0,523 g kaỉi dihydrophosphat (77') và 16,73 g 
dỉkaỉi hydrophosphat (77) trong nước vừa đủ 1000 mỉ.

Dung dịch đệm phosphat 1 M pH 8,0
Hòa tan 136,1 g kaỉi dìhydrophosphat (77) trong nước, 
điều chỉnh pH bằng dung dịch natrỉ hydroxvd  ỉ  M  (77), 
thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm phosphat pH 9,0
Hòa tan 1,74 g kali dìhydrophosphat (TT) trong 80 ml 
nước , điều chỉnh pH nếu cẩn bằng dung dịch kaỉi hydroxyd  
ỉ  M  (77) và thêm nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đệm phosphat-citrat pH 5,5
Trộn 56,85 ml dung dịch d inatrĩ hydrophosphat khan  
2,84 % (77) và 43,15 ml dung dịch ơcỉd  citric  2,1 %  (77).

Dung dịch đệm phosphat diethylamoni pH 6,0
Pha loãng 68 ml acid  phosphoric  (77) thành 500 ml với 
nước. Thêm vào 25 mỉ dung dịch này 450 ml nước và 6 ml 
diethyỉam ìn  (77). điều chỉnh pH (nếu cần) trong khoảng 
5,95 đến 6,05 bằng diethyỉam ìn (77) hoặc acidphosphoric  
(77) và thêm nước vừa đủ 500 ml.

Dung dịch đệm phosphat octylamin pH 3,0
Pha loãng 3.32 ml octylam in (TT) tới 1000 mi, điều chỉnh 
pH tới 3,0 bằng acidphosphoric  (TT) và lọc qua mảng lọc 
có kích thước không quá 0,5 pm.

Dung dich đệm phtaỉat pH 4,4
Hòa tan 2,042 g kali hydrophtaỉat ( T ỉ )  trong 50 mỉ nước, 
thêm 7,5 ml dưng dịch natri hydroxyd  0,2 M  (CĐ), thêm 
nước vừa đủ 200 ml. Ở 20 °c, dung dịch thu được có thể 
được dùng như dung dịch pH chuẩn.

Dung dịch đệm phtalat 0,5 M pH 6,4
Hòa tan 100 g kaỉì hydrophtaỉat (TT) trong nước vừa đù 
1000 mí. Điều chỉnh pH nếu cần bằng dung dịch natri 
hydroxyd ỈQ M  (TT).
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Dung dịch đệm succinat pH 4,6
Hòa tan 11,8 g ac id  succinic (77) trong hỗn họp của 600 
ml nước và 82 ml dung dịch natri hydroxyd ỉ  M  (77) và 
thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm Sulfat pH 2,0
Dung dịch I: Hòa tan 132,1 g am oni Sulfat (77) trong nước  
vừa đủ 500 ml.
Dung dịch II: Thêm từ từ 14 ml ac id  suỉ/uric  (77) vào 
khoảng 400 ml nước, vừa thêm vừa khuấy và làm nguội. 
Đe dung dịch nguội hoàn toàn, thêm nước vừa đủ 500 ml. 
Trộn dung dịch I và II đồng thể tích, điều chỉnh pH nếu cẩn.

Dung dịch đệm tetrabutylamoni pH 7,0
Hòa tan 6,16 g am onì acetat (77) trong hỗn họp 15 ml 
dung dịch tetrabutylam onì hydroxyd 4 0 %  và 185 ml nước. 
Điều chinh pH bẳn£ a c idn ìtr ỉc  (TT).

Dung dịch đệm tris-acetat pH 8,5
Hòa tan 0,294 g caỉcicỉorid ị 77') và 12,11 g tns(hydroxymethyl) 
methyỉamin (77) trong nước. Điều chỉnh pH bằng dung dịch 
acid acetic 5 M  (77) và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch dệm tris-EDTÀ BSA pH 8,4
Hòa tan 6,1 g tris(h \droxym ethyi)m cthyỉam in (TT), 2,8 g 
dinatri edeíat (TT), 10,2 g natri c ỉorỉd  (77) và 10 g aỉhum in  
bò trong nước. Điều chỉnh pH tới 8,4 bằng dung d ịch  ac id  
hydrocỉoric ỉ  M  (77) và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch đệm tris-glyđn pH 8,3
Hòa tan 6 g ỉrìs(hvdnoxymethyl)methylamỉn (77) và 28,8 g 
glycin (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. Pha loãng 1 thế tích 
của dung dịch thu được thành 10 thể tích với nước ngay 
trước khi sử dụng.

Dung dịch đệm tris-hydroclorid pH 8,3
Hòa tan 9,0 g trìs(hydroxvm ethyỉ)am inom ethan  (77) trong 
2,9 L nước. Điều chình pH bàng dung dịch acidhydrocỉorìc  
ỉ  M  (ÍT ), thêm nước vừa đủ 3 L.

Dung dịch đệm tris-hydroclorid 1 M pH 6,8
Hòa tan 60,6 g tris(hydroxym ethyỉ)m ethyỉam in (TT) trong 
400 ml nước. Điêu chinh pH bằng acid  hvdrocỉoric (TT), 
thêm nước vừa đủ 500 ml.

Dung dịch đệm tris-hydroclorid pH 8,0
Hòa tan 1,21 g tris(hydroxym ethyỉ)am inom ethan (TT) và 
29,4 mg calci c ỉo h d  (77) trong nước. Diều chinh pH bằng 
dung dịch ac id  hvdrocỉoric ỉ  M  (TT), thêm nước vừa đủ 
100 mi

Dung dịch đệm tris-hydroclorid 1,5 M pH 8,8
Hòa tan 90,8 g tris(hydroxym ethvỉ)m ethylam in (TT) trong 
400 mỉ nước. Điều chỉnh pH bàng ac id  hydrocỉoric (TT), 
thêm nước vừa đù 500 mỉ.
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Dung dịch đệm trís(hydroxymethyl) aminomethan 
pH 7,4 *
Hòa tan 30,3 g ỉris(hydroxym ethyl)am ìnom eỉhan  (77) 
trong khoảng 200 ml imớc. Thêm 183 ml dung dịch acid  
hydrocỉoric. ỉ  M  (ÍT ), thêm nước  vừa đủ 500 ml.
Chú ỷ: pH của dung dịch thu được là 7,7 - 7,8 ờ nhiệt độ 
phòng và 7,4 ờ 37 °c. Dung dịch bên trong vài tháng ở 
nhiệt độ 4 °c.

Dung dịch đệm trỉs(hydroxymethyl) aminomethan 
IM  pH 8,5
Hòa tan 60,6 g tris(hvdroxym eỉhyỉ)am inom ethan (TT) 
trong 40 ml nước, điều chỉnh pH tới 8,5 bằng dưng dịch  
a c id  hydroclorìc ỉ  N  (T7% thêm nước vừa đủ 500 ml.

Dung dịch đệm tris(hydroxymethvl) aminomethan- 
natri cloriđ pH 7,4
Hòa tan 0,1 g albumin bò trong hỗn hợp gồm 2 ml dung  
dịch đệm tris(hydroxymethyl) am inom ethan p H  7,4 (77) 
và 50 ml dung dịch natri c lorid  5,84 m g/m ỉ (77), them 
nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch muối đệm pH 7,2
Hòa tan 8 g natri c ìorid  (77); 0,2 g kali c ỉorid  (77); 0,1 g 
calci c lorid  khan  (77); 0,1 g m agnesì c ĩorid  (77); 3,18 g 
di na tri hydrophosphat (77) và 0,2 g kali dihydrophosphat 
(77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch salin đệm phosphat pH 6,4
Hòa tan 1,79 £ dinatri hvdrophosphat (TT), 1,36 g kali 
dihydrophosphat (77) và 7,02 g natri c ỉorid  (77) trong 
nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch saiỉn đệm phosphat pH 6,8
Hòa tan 1,0 g kali dihydrophosphat (77), 2,0 g dikaỉi 
hydrophosphat (77) và 8,5 g natri c lorid  (TT) trong 900 ml 
nước, điều chỉnh pH nếu cần và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch salỉn đệm phosphat - albumin pH 7,2
Hòa tan 10,75 g dinatri hydrophosphat (77), 7,6 g natĩi 
cỉorid  (77) và 10 g albumin bò trong nước vừa đủ 1000 mỉ. 
Ngay trước khi sử dụng, điều chinh pH tới 7,2 bằng dung dịch 
natrỉ hydroxvd 2 M  (77) hoặc dung dịch acid  phosphoric  
ỉữ  %  (kỉ/kỉ) (77).

Dung dịch salin đệm phosphat - albumin pH 7,2 (TTj)
Hòa tan 10,75 g dinatri hydrophosphat (77), 7,6 g natri 
clorid  (TT) và 1,0 g albumin bò trong nước vừa đủ 1000 ml. 
Ngay trước khi sừ dụng, điều chỉnh pH tới 7,2 bang dung 
dịch natri hydroxyd 2 M  (77) hoặc dung dịch acid phosphoric
io % (k m ) (TT).

Dung dịch salin đệm phosphat pH 7,4
Hòa tan 2,38 g dinatri hydrophosphat (TT), 0,19 g kali 
dihydrophosphat (TT) và 8,0 g natri c lorid  (TT) trong 
nước vừa đủ 1000 ml, điều chỉnh pH nếu cần.

PHỤ LỤC 2

PL -105



üçm  acid acetic - amoni acetat (Dung dịch đệm acid 
acetic - amoni acetal)
1 lòa tan 77,1 g am ont aceta t (77) trong nước. thcm 57 ml 
acid  acetic băng (T ỉ)  và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Đệm acctat pH 2,45
Trộn 200 ml dung dịch ac id  hydrocloric ỉ M  ('ÍT) với 
200 ml dung dịch natri acetat Ị M  (77) và thèm nước vừa 
dù 1000 rnl. Điều chinh tới pH 2,45 bang dung dịch ac id  
hydrocỉohc ỉ  M  (Tỉ') hoặc bằng dung dịch natri ocetat ỉ  M  
( ÍT )  ngay trước khi dùng,

Độm acetat pH 2,8
Hòa tan 4 g natri acctat khan (77) trong khoáng 840 ml 
nư ớc , điều chinh tới pH 2,8 báng acid  aceùc hãng (77) 
(dùng khoảng 155 ml), thêm nước  vừa đu 1000 ml.

Đệni acetat pH 3,4
Trộn 5 thể tích dung dịch natri acetíìt 0.1 M  (T ỉ)  với 95 
thể tích dung dịch ac id  acc.tỉc 0,1 M  (77).

Đệm acetat pH 3,5 (Dimg dịch đệm acetat pH 3,5)
Hòa tan 25 g am oni acctat (TT) trong 25 rnl nước , thêm 
38 ml dung dịch a c id  hydrocỉorid  7 A/ (77). Diều chinh 
tới pH 3,5 bàng dung dịch ac id  hydrocloric 2 M  <TT) hoặc 
bằng dung dịch am oniac 6 M  (TT) và thêm nước vira đủ 
100 mi.

Đệm acetat pH 3,7
Hòa tan 10 g naỉri acetat khan (77) trong 300 ml nước, 
điều chỉnh tới pH 3,7 bàng acid  acetic hăng (Tỉ') và thêm 
nước vừa đủ 1000 ml. Nốu cân thiết, điêu chinh lại tới 
pH 3,7 bâng a c id  acctic băng (TT) hoặc bâng na fri acetat 
khan  (77) tnrớc khi dùng.

Dộm acetat pH 4,4 (Dung dịch đệm acetat pH 4.4)
Hòa tan 136 g natri acetat (77) và 77 g am oni aceiat (TT) 
trong nước, thêm nước vira đủ 1000 ml. Thêm 250 ml a c id  
acetỉc hăng (T ỉ) ,  trộn dều.

Đệm acetat pH 4,6 (Dung dịch đệm acetat pH 4,6)
Hòa tan 5,4 g natri acetat (T í)  trong 50 ml nước, thỏm 
2,4 g ac id  aceíic bâng  (77) và thcm nước vira đủ 100 ml. 
Dieu chỉnh pH nếu cần.

Đệm acetat pH 5,0
Hòa tan 13,6 g natri acetat (77) vả 6 ml a c id a c e tic  bủng  
(T I)  trong nước và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Đệm acetat pH 6,0 (Dung dịch độm acetat pH 6,0)
Hòa tan 100 g am ont acetat (T ỉ)  trong 300 ml nư ớc , thêm
4,1 ml a c id a ce tic  băng  (77). Nếu cẩn, điểu chỉnh pH bằng 
dung dịch am oniac 10 M  (TT) hay dung dịch ac id  acelìc. 
5 M  (77), thêm nước vừa đủ 500 ml.

Đệm acid thiobarbituric-citrat
Hòa tan 5,0 g a c id  thiobarbìturic (7 7) trong 5 ml dung  
dịch natri hydroxyd 4 M  (77) và thêm nước vừa đu 500 ml.

m ụ  LỤC 2

Hòa tan 37 g n a in  d ir a i  (TT) trong 32 ml a c id hvdrodorỉc  
(TT) và thêm nước vira đù 250 ml. Trộn hai dung dịch và 
điêu chinh pH tới 2,0.

Đệm atnoiùac - amonỉ clorid
Hòa Lan 67.5 g anưnú c ỉo rid  (77) trong nước, them 570 ml 
am oniac (77), them nước vừa (tù 1000 ml.

Đệm amoniac pH 10,0 (Dung dịch đệm amoni clorid pH 10,0) 
Hòa tan 5,4 g amorti c ỉorid  (77) trong 20 ml nước, thêm 
35 ml dung dịch am oniac 10 M  (77) và thêm nước vừa đù 
100 ml.

Đệm amoniac pH 10,9 (Dung dịch đệm pH 10,9)
Hòa tan 67,5 g amant c ỉorìd  n i )  trong dung dịch ơmoniac 
10 \ f  (77) vừa đù 1000 ml.

Đệm amoniac pH 10,9 pha loãng
Plia loãng 2 ml dậm am onìac p ỉ ỉ  10,9 (77) thành 1000 ml 
với nước.

Đệm barbiton pH 7,4 (Dung dịch đệm barbital pH 7,4) 
Trộn 50 ml dung dịch chửa natri acetat 1,944 % và na tri 
bar bilan 2,946 % với 50,5 ml dung dịch ac id  h vd ro d o r ic
on M  (77), thêm 20 ml dung dịch natri d o r id  8,5 % (77) 
và thêm nước vừa đù 250 ml.

Đệm barbiton pH 8,4 (Dung dịch đệm barbital pH 8,4) 
Hòa tan 8,25 g natri barbiton (77) trong nước vừa đù 1000 ml.

Đệm barbiton pH 8,6 (Dung dịch đệm barbital pH 8,6) 
Hòa tan 1.38 tí barbiton (77), 8,76g naíri barbiton (77) và 
0,38 e c o ld  ỉactat (77) trong nước vừa đù 1000 ml.

Đệm borat pH 7,5 (Dumi dịch đệm borat pH 7,5)
Hòa tan 2,5 g naỉri cỉorid  (77). 2,85 g na tri tetraborat (77) 
và 10,5 g acid  boric (TT) trong nước vừa đủ 1000 ml. Điều 
chình pH nếu cần. Bào quàn dung dịch từ 2 °c đến 8 °c.

Đệm borat pH 8,0
Thèm 3.97 ml dung dịch natri hydroxvd 0,2 M  (CD) vào 
50 ml dung dịch chứa 0,6189 g acid  boric (TT) và 0,7456 g 
kali c to n d  (TT), thêm nước vừa dù 200 ml. ở  20 °c dung 
dịch này có thể đưực sừ dụng làm dung dịch pH chuân.

Đệm borut p ll 9,0 (Dung dịch đệm pH 9,0)
D ung dịch A: Hòa tan 6,18 g acid  boric (TT) trong dung  
dịch kali d o r  id  0, ỉ  M  vừa đủ 1000 ml.
D ung dịch B: Dung dịch natri hydroxyd 0,1 M  (77).
Trọn 1000 ml dune dịch A với 420 ml dung dịch B.
Ỏ 20 °c dung dịch này có thê dược sử dụng làm dung dịch 
pH chuẩn.

Đệm borat pH 9,6
Them 36,85 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 M  (CĐ) 
vào 50 ml dung dịch chứa 0,6)89 g a c id  boric (TT) và 
0,7456 g kali c lorid  (TT), thêm nước vira đủ 200 ml. ơ  
20 °c dung dịch này có thổ dược sử dụng làm dung dịch 
pH chuân.
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Đệm boric pH 9,0 (Dung dịch đệm pH 9,0)
Hòa tan 6,20 g acid  boric (ÍT ) trong 500 ml nước, điêu 
chỉnh tới pH 9,0 bàng dung dịch rtaíri hydroxyd ỉ  M  (77) 
(khoảng 41,5 ml) và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Đệm carbonat pH 9,7
Hòa tan 8,4 g natri hvdrocarbonat (T ỉ)  và 10,6 g nutrí 
carbonat (T ỉ)  trong nước vừa đủ 500 ml.

Đệm citro - phosphat pH 4,5
Thêm vào 30 thê tích dim ọ, dịch diỉiatri hydrophosphat 0,2 M  
(TT) một lượng vừa đù dung dịch acid citric 0, ỉ  M  (TT) đẽ 
được pH 4,5 (khoảng 36 thê lích).

Đệm citro - phosphat pH 5,0
Trộn 48,5 ml dung dịch ac id  citric 0, ì  M  (77) với lưọng 
vừa đù dung dịch di na tri hydrophosphat 0,2 M  (T i)  đè 
được 100 ml.

Đệm citro - phosphat pH 6,0 (Dung dịch đệm phosphat 
plỉ 6,0)
Trộn 63,2 ml dung dịch dinatri hvdrophosphat 7,15 % 
(TT) với 36,8 ml dung dịch ac id  citric 2, ĩ  % (IT ).

Đệm citro - phosphat pH 6,5
Trộn 29,0 ml dung dịch ac id  citric 0, Ị M  (7T) với lượng 
vừa đủ dung dịch dinatri hvdrophosphat 0,2 M  (TT) để 
được 100 ml.

Đệm citro - phosphat pH 6,8 (Dung dịch đệm phosphat
pH 6,8)
Trộn 77,3 ml dưng dịch d inatri hỵdrophosphat 7, ỉ 5 % 
(TT) với 22,7 ml dung d ịch ac id  citric 2 J  %  (77).

Đệm citro - phosphat pH 7,0 (Dung dịch đệm phosphat
pH7,0)
Trộn 82,4 ml dung dịch d ìnatri hvcỉrophosphat 7,15 %  
(77) với 17,6 ml dung dịch a c id  citric 2, ỉ  % (ÍT ).

Đệm citro - phosphat pH 7,2 (Dung dịch đệm phosphat 
pH 7,2)
Trộn 87 ml dung dịch d inatri hycỉrophosphat 7,15 % (77) 
với 13 ml dung dịch ac id  citric 2, ỉ  % (77).

Đệm eitro - phosphat pH 7,6
Hòa tan 67,1 £ dinatri hydrophosphat (77) và 1,33 g acid  
citric (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Đệm clorid 0,1 M pH 2,0 (Dung dịch đệm pH 2,0)
Hòa tan 6,57 g kali c ỉo rid  (77) trong nước, thêm 119 ml 
dung dịch ac id  hydrocloric 0, ỉ M  (CĐ) và thêm nước vừa 
đù 1000 ml.

Đệm glycin pH 2,9
Hòa tan 6,0 g g ì vein ( IT )  và 4,68 g natri c ìorid  (77) troné 
10 L nước. Điêu chỉnh pH bàng dung dịch a c id hydrocloric  
ỉ  K í (77) (khoảng 30 ml).

PHỤ L.ỰC2

Đệm glycin pll 11,3
Trộn dung dịch chửa gỉycin ờ, 75 % và natri cỉorid 0,58 % 
với done the tích dung dịch natri hydroxyd 0, Ị KI (77), điều 
chinh pH nêu cân,

Đệm kali phtaỉat pH 5,6 (Dung dịch đệm kali biphtalat 
pH 5.6)
Hòa tan 4,085 g kaỉi biphtaỉat (77) trong nước vừa đu 
100 mỉ. Lấy 50 ml dung dịch thu được, thêm 38,8 ml dung 
dịch noth hydroxvd 0,2 N(CĐ) và thêm nước vừa (lủ 200 ml.

Đệm hiệu chinh lực ion toàn phần
Hòa tan 5 8,5 g natri cìorid (77), 57 ml acid acetic băng (77),
61,5 g na tri acetat (77) và 5,0 g acid (cyclohexylendinitrìl) 
tetraacetic (77) trong nước vừa đủ 500 ml. Điêu chình tói 
pH 5,0 đôn 5,5 bang dung dịch not ri hydroxvd 30 % (77), 
thêm nước cat vừa đủ 1000 mĩ.

Đệm hiệu chỉnh lực ion toàn phần (TT|)
Dung dịch A: Hòa tan 210 g acid citric (77) trong 400 ml 
nước, chỉnh pH lới 7,0 bằng amoniac dặc (TT), thêm nước 
vừa đủ 1000 ml.
Dung dịch B: Hòa tan 132 g amoni phosphat (77) trong 
nước vừa đủ 1000 ml.
Dung dịch C: Them khoảng 200 ml amoniac (77) vào hỗn 
dịch của 292 g acid (ethyỉendinitriỉ) tetraacetỉc (77) trong 
khoảng 500 ml nước để hòa tan. Điều chinh pH tới 6 - 7 
bằng amonìac dậm đặc (77) và thêm nước vừa đủ 1000 ml. 
Trộn đồng thể tích ba dung dịch A, B và c  rồi điều chỉnh 
pH tới 7,5 bằng amoniac đậm độc (77).

Đệm phosphat chuẩn 0,025 M
Hòa tan 3,40 g kali dihydrophosphat (TT) và 3,55 g dìnatri 
hydrophosphat khan (1T), cả hai đã được sấy khô ờ 110 cc  
đến 130 °c trong 2 h, trong nước vừa đù 1000 ml.

Đệm phosphat hỗn hợp pH 4,0
Hòa tan 5,04 g dinatri hydrophosphat (77) và 3,01 g kali 
dihydrophosphat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. Điều 
chỉnh pH bàng acid acetic băng (77).

Đệm phosphat hỗn hợp pH 5,4
Hòa tan 1,76 g dinatri hydrophosphat (1T) và 13,61 g 
kali dỉhvdrophosphat (TT) trong nước vừa đù 1000 ml. 
Điêu chinh pH nêu cân băng dung dịch acid phosphoric 
0,05 M(TT).

Đệm pho.sphat hỗn họp pH 6,8
Hòa tan 28,80 g dinatri hydrophosphat (77) và 11,45 g 
kali dìhydrophosphat (77) trong nước vừa đù 1000 ml.

Đệm phosphat hồn họp 0,2 M pH 6,8 (Dung dịch đệm 
phosphat pH 6,8 số 1)
Trộn 51 ml dung dịch kali dihydrophosphat 2,72 % (Tỉ) 
với 49 ml dung cỉịch dina tri hydrophosphat 7,16 °/o (TT) 
và điều chỉnh pH nếu cần. Bào quán dung dịch ở nhiệt độ 
từ 2 ữc  đến 8 uc.
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Đệm phosphat hỗn hợp pH 7,0
Hòa tan 0,50 g dinatri hydrophosphat khan (77) và 0,301 e 
kali dihydrophosphat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml.

Đệm phosphat hỗn hợp 0,067 M plỉ 7,0 (Dung địch 
đệm phosphat 0,067 M pH 7,0)
Trộn 38.9 mi dung dịch kali dỉhydrophosphat 0,908 %  
(TT) với 61,1 mỉ dung dịch d inaíri hydrophosphat 2,38 % 
(77) và điều chỉnh pH nếu cẩn.

Đệm phosphat hỗn hạp 0,1 M pH 7,0 (Dung địch đệm 
phosphat 0,1 M pH 7,0)
Hòa tan 1,361 g kali d ìhydrophosphat (77) trong nước vừa 
đủ 100 ml. Chỉnh pH bàng dung dịch dinatrì hydrophosphat
3,5 % (77).

Đệm phosphat hỗn họp pH 10
Thêm 6 ml dung dich na tri phosphat 0,25 M  (77) vào 100 ml 
dung dịch dinatrỉ hydraphosphat 0,2 M  (77).

Đệm phosphat pH 3,0
Hòa tan 34 g kali d ihydrophosphat (T ỉ)  trong 250 ml 
nước. Điểu chỉnh pH đến 3,0 bang a c id  phosphoric  (TT).

Đệm phosphat pH 3,5 (Dung dịch đệm phosphat pH 3,5) 
Hòa tan 68 g ka li dihvdrophosphat (77) trong 1000 ml 
nước. Điểu chinh pH đến 3,5 bằng ac id  phosphoric  (77).

Đệm phosphat pH 4,0
Hòa tan 6,8 g kali d ihydrophosphat (77) trong 700 ml nước. 
Điều chỉnh pH nếu cần bang dung dịch a c id  phosphoric  
ỉ  ồ % (77), thêm nước vừa đù 1000 ml.

Đệm phosphat pH 4,75
Pha loàng 100 ml dung dịch ka li dỉhydrophosphat 0,5 M  
(77) thành 800 ml với nước. Điều chinh pH tới 4,75 bằng 
dung dịch natrỉ hydroxyd 0, Ị M  (77) và thêm nước vừa đù 
1000 ml.

Đệm phosphat pH 4,9
I lòa tan 40 g natri d ihydrophosphat (77) và 1,2 g na tri 
hydroxyd  (77) trong nước vừa đủ 100 ml. Điều chinh pH 
nếu cần bẳne dung dịch a c id  sulfuric  ỉ M  (77) hoặc dung  
dịch na tri hydroxvd ỉ  M  (77).

Đệm phosphaỉ pH 6,0 (Dung dich đệm phosphat hỗn 
hợp pH 6,0)
I lòa tan 2,0 g di kali hvdrophosphat (77) và 8,0 g kali 
dihydrophosphat (77) trong nước vừa đủ 1000 ml. Điều 
chỉnh pH đến 6,0 bằng a c id  phosphoric  (77) hoặc bane 
dung dịch kali hydroxyd 30 % (77).

Đệm phosphat 0,2 M pH 7,5 (Dưng dịch độm phosphat 
0,2 M pH 7,5)
Hòa tan 27,22 g kali d ihydrophosphat (77) trong 930 ml 
nước. Chinh pH den 7.5 bàng dung dịch kali hydroxyd  
30 % (77/ và thêm nước vừa đù 1000 ml.

(Các) Dệm phosphat chuẩn
Các đệm phosphat chuẩn pH từ 5,8 đến 8,0 được pha bàng 
cách trộn 50 mỉ dung  dịch kaỉi dihydrophosphat 0,2 M  
(77) với lượng dung dịch natri hydroxyd 0.2 N  (CĐ) như 
chi dân trong Bàng 2.3 và thêm nước vừa đủ 200 ml.
0  20 °c các dung dịch này có thể được sử dụng làm các 
dung dịch pH chuấn, nhung không được dùng đổ chuẩn 
hóa máy do pH.

B áng 2.3

pll Số ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 N
5,8 3,72
6,0 5,70
6,2 8,60
6,4 12,60
6,6 17,80
6,8 23,65
7,0 29,63
7,2 35,00
7,4 39,50 '

. 7,6 42,80
7.8 45,20
8,0 46,80

Đệm phtalat pH 3,6 (Dung dịch đệm pH 3,6)
Thêm 11,94 ml dung dịch ac id  hydrocloric 0,2 N  (CĐ) vào 
250 mí dung dịch kaỉì hydrophtaỉat 0,2 M (77), thêm nước  
vừa đù 1000 ml. Ờ 20 °c, dung dịch thu được có thể được 
dùng như dung dịch pH chuẩn.

Đệm tris-clorid pH 7,4 [Dung dịch đệm tris(hydroxy- 
mcthyỌaminomethan - nalri cloríd pH 7,4]
Hòa tan 8,77 g natri c ỉo rid  (77) và 6,08 g iris(hydroxy- 
m ethyl)m ethyỉam in  (77) trong 500 ml nước. Thcm 10 g 
aỉbum in bò. Điều chinh pH tới 7,4 bằng ac.id hydrocỉoric  
(77) và thêm nước vừa đù 1000 ml.

Đệm tris-clorid pH 7,5 [Dung dịch đệm tris(hydroxy- 
methyl)aminomethan pll 7,5]
Hòa tan 5,27 g natri c ỉorid  (77) và 7,27 g tris(hydroxy- 
m ethyl)m cthyỉam ỉn  (77) trong nước. Điêu chỉnh pH nêu 
cần và thcm nước vừa đù 1000 ml.

Đệm tris-cỉorid pH 7,5 số 1 (Dung dịch đệm tris- 
hydroclorid 0,05 M pH 7,5)
Hòa tan 6.057 g trìs(h)>drox)>methyỉ)methylamin (77) trong 
nước. Điều chình pH bàng ac id  hydrocỉoric (77) nêu cân 
và thêm nước vừa đu 1000 ml.

Đệm tris-clorid pH 8,1 [Dung dịch độm tris(hydroxy- 
methvl)aminomethan pH 8,1}
Hòa tan 0,294 g caỉci c lo rid  (77) và 0,969 g 
tr is(hydroxym ethyỉ)m ethyỉam in  (77) trong nước. Điêu 
chinh pH tới 8,1 băng dung dịch ac id  hydrocỉoric ỉ M  (77) 
và thèm nước vừa đủ 100 ml.
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Đệm tris-clorid pH 8,6
Hoa tan 2,4 g nơtri cìoricỉ (TT) và 2,0 g lris(hydroxỵ- 
methyỉpnethyỉamin (77) trong khoang 100 ral nước. Điều 
chinh pn tới 8,6 bàng dung dịch natri hydroxyd ì M  (77) 
hoặc dung dịch ac ỉd  hydrocỉoric ỉ M  (TTj và thêm nước 
vừa đù 200 ml.

Đệm tris-EDTA pH 8,4 [Dung dịch đệm tris(hyđroxy- 
methyl)aminomethan EDTApH 8,4]
Hòa tan 5,12 £ natri c ỉorid  (77). 3,03 g Ịrisíhydroxy- 
methyì)m ethyiam in (TT) và 1,4 g dinatri edetat CỈT) trong 
250 mí nước, Điều chỉnh pH tới 8,4 bàng acid  hydrocỉoric  
(TT) và thcm nước vừa đủ 500 ml.

2.4 CÁC »ƯNG DỊCH MẦƯ

Các dung dịch sau đây được sù dụng làm mẫu so sánh 
trong các phẽp thử giới hạn tạp chât:

Dung dịch aeetaldehyd mẫu 100 phần triệu C2H40  
trong isopropanol
Hòa tan 1,0 g acetaỉdehyd  (77) trong isopropanoí (77) 
vừa đủ 100 ml. Pha loãng 5,0 ml dung dịch thu được thành 
500,0 ml bàng isopropanoỉ (TT) ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch acetaldehyd mẫu 100 phần triệu C2H40  
trong nước
Hòa tan 1,0 E acetaỉdehyd (TT) trong nước  vừa đủ 100 ml. 
Pha loãng 5,0 mỉ dung dịch thu được thành 500,0 ml bẩna 
nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch amoni mẫu 100 phần triệu NH4
Pha loăng 10,0 ml dung dịch atnoni c lorid  0 ,074Ị % (ĨT )  
thành 25,0 ml bàng nước.

Dung dịch amonỉ mẫu 2,5 phần triệu NH4
Pha loãng 1 thể tích dung dịch am oni c ỉo rid  0,0741 % (TT) 
thành 100 m! bàng nước.

Dung dịch amonỉ mẫu 1 phần triệu NH4
Pha loãng 1 thc tích dung dịch am oni mau 2,5 phân  triệu  
N H , (77) thành 2,5 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch antimony mẫu 100 phần triệu Sb
Hòa tan 0,274 g kaỉi antim ony tartrat (TT) trong 500 ml 
dung dịch ac id  hydrocỉoric ỉ  M  CTT). Pha loãng dung dịch 
thu được thành 1000 ml với nước.

Dung dịch antimony mẫu 1 phẩn triệu Sb
Hòa tan 0,274 g kaỉi antim ony tartrat (TT) trong 20 ml 
dung dịch ac id  hydrocỉoric 7 M  (77). Pha loãng dung dịch 
thu được thành 100 ml với nước. Thêm vào 10 ml dung 
dịch này 200 ml dung dịch ac id  hydrocỉoric 7 Aí (1T) và 
pha loãng thành 1000 ml với nước. Thêm vào 100 m! dung 
dịch này 300 ml dung  dịch ac ìd  hydroclữhc 7 M  (TT) và 
pha loãng thành 1000 ml với nước. Chuẩn bị các dung dịch 
pha loãng ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch arsen mẫu 1000 phần triệu As
Hòa tan 0,330 g arsen ỉrioxyd  (77) trong 5 ml dung dịch  
nơtri hydroxvd 2 M  (77) và thêm nước vừa đủ 250 rnl.

Dung dịch arsen mẫu 10 phần triệu As
Pha loãng ỉ thẻ tích dung dịch arsen m au 1000 phần  triệu  
A s (TT) tha nil 100 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch arsen mẫu 1 phần triệu As
Pha loãng 1 thổ tích dung dịch arsen mau 10 p h â n  triệu As  
(TT) thành 10 thể tích với nước ngay trước khi SÌT dụng.

Dung dịch arsen mẫu 0,1 phần triệu As
Pha loãng 1 the tích dung dịch arsen m âu ì phần  triệu As 
( IT )  thành 10 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch bari mẫu 1000 phần triệu Ba
Hòa tan 1,778 e ban  cỉorid (TT) trong nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch hari mẫu 50 phần triệu Ba
Pha loãng 1 thể tích dung dịch bari c ỉorid  0,178 % (T ỉ)  
thành 20 thê tích với nước ngíiy trước khi sừ dụng.

Dung dịch bạc mẫu 5 phần triệu Ag
Pha loãng 1 thể tích dung dịch bạc niirat 0 ,079 % (77) 
thành 100 the tích với nước.

Dung dịch bismuth mẫu Ỉ00 phần triệu Bi
Hòa tan 0,500 g bism uth (TT) tương ứng với 50 ml acid  
nitric (TT) và thêm nước vừa đủ 500 ml. Pha loãng 1 thể 
tích dung dịch thu được thành 10 thể tích với dung dịch  
a c id  nitric loãng (TT) ngav trước khi sừ dụng.

Dung dịch cadmi mẫu 1000 phàn triệu Cd
Hòa tan một lượng cadm i (77) chứa 0,100 g Cd trong một 
lượng toi thiều hồn hợp đồng thể tích của a c id  hvdrocỉoric 
(TT) với nước và thêm dung dịch acid  hvdrocỉoric ỉ % 
(TT) vừa đủ 100 ml.

Dung dịch cadmi mầu 10 phần triệu Cd
Pha loãng 1 the tích dung  dịc.h cadm i máu 1 000phân triệu 
C d (TT) thành 100 thể tích với dung dịch acid  hydrocloric  
ỉ % (77) ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch calci mẫu 1000 phần triệu Ca
Hòa tan 0,624 g caỉci carbơnat (77) đã sấy khỏ ờ 100 °c  đến 
105 °C' dên khối lượng không đoi trong nước có chửa 3 mĩ 
dung dịch acid acetic 5 M  (77) vã thêm nước vừa đủ 250 ml.

Dung dịch calci mẫu 400 phần triệu Ca
Hòa tan 1 g caỉci carbonat (TT) trong 23 ml dung  
dịch ac id  hydrocỉoric ỉ  M  (77; và thêm nước  vừa đù 
100 ml. Pha loằng 1 thể tích dung dịch thu được thành 10 
thể tích với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch calcì mẫu 100 phần triệu Ca trong nước
Pha loãng 1 thể tích dung dịch calci m ẫu 1000 phần  triệu  
Ca (77) thành 10 the tích với nước ngay trước khi sứ (.lụng.
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Dung dịch calci mẫu 100 phần triệu Ca trong nuóc
SO ĩ
Pha loãng 1 thể tích dung dịch caỉci cloriđ khan chửa 
0,2769 % CaCli trong dung dịch acid hvdrocỉoric 2 M 
(77) thành 10 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch calci mẫu 100 phần triệu Ca trong ethanol 
96 %
Pha loãng 1 thể tích dung dịch caìci mẫu Ị 000 phần triệu 
Ca (TT) thành 10 thề tích vứi ethanol 96 % (77) ngay 
trước khi sử dụng.

Dung dịch calci mầu 10 phần triệu Ca
Pha loãng 1 thề tích dung dịch caìci mầu 1000 phần triệu 
Ca (77) thành 100 thế tích với nước ngav trước khi sử dụng.

Dung dịch chì mẫu 1000 phần triệu Pb
Hòa tan 0,400 g chì (ỉỊ) nìĩrat (TT) ừong nước vừa đủ 250 ml.

Dung dịch chì mẫu 1000 phần triệu Pb trong acid 
nitric không có chì
Hòa tan 0,400 g chì (ỉỉ) nitrat (TT) trong dung dịch acid 
nitric ì oàng không có chì (77) vừa đu 250 rnl.

Dung dịch chì mẫu 100 phần triệu Pb
Pha loãng 1 thể tích dung dịch chì mẫu 1000phần triệu Pb 
(TT) thành 10 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch chì mẫu 20 phần triệu Pb
Hòa tan 0,80 g chì (11) nitrat (TT) trong nước có chứa 2 ml 
acid nitric (IT) và thêm nước vừa đù 250 rnl. Pha loãng 
1 thể tích dung dịch thu được thành ] 00 the tích với nước 
ngay trước khi sử dụng

Dung địch chì mẫu 10 phần triệu Pb
Pha loãng 1 thể tích dung dịch chì mau Ị00phán triệu Pb 
(TT) thành 10 thể tích với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch chì mẫu 10 phần triệu Ph trong acid nitric
không cỏ chì
Pha loãng 1 thể tích dung dịch chì mầu ỉ 000 phan triệu Pb 
trong acid nitric khàng củ chì (TT) thành 100 thể tích với 
acid nitric không cỏ chì (77). Sử dạng trong vòng một tuần.

Dung dịch chì mẫu 2 phần triệu Pb
Pha loãng 1 thố tích dung dịch chì man / 00 phần triệu Pb 
(77) thành 50 thề tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch chì mẫu 1 phần triệu Pb
Pha loãng 1 the tích dung dịch chì mâu ì00 phân triệu Pb 
(77) thành 100 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch chì mẫu 0,5 phần triệu Pb trong acid 
nitric không có chì
Pha loãng 1 thẻ tích dung dịch chì mẫu 10 phần triệu Pb 
trong acid nitric không có chì (TT) thành 20 thể tích với 
acid nitric không có chì (77). Sử dụng trong vòng một ngày.

PHỤ LỰC 2

Dung dịch clorid mẫu 500 phần triệu C1
Hòa tan 0,0824 g natri clorid (77) đã sầy khô ờ 100 °c 
đến 105 °c đến khối lượng không đổi trong nước vừa đủ 
100 ml.

Dung dịch clorid mẫu 50 phần triệu Cỉ
Pha loãng 1 thê tích dung dịch cỉorid nuìu 500 phàn triệu 
C ỉ (TT) thảnh 10 thể tích với nước ngav trước khi sử dụng.

Dung dịch clorid mẫu 8 phần triệu C1
Pha loãng 1 thể tích dung dịch natri cìorid 0, ỉ 32 % (77) 
thành 100 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch clorid mẫu 5 phần triệu CJ
Pha loãng 1 thẻ tích dung dịch cỉorid mâu 500 phân triệu 
Cì (77) thành 100 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch cobalt mẫu 100 phần triệu Co
Hòa tan 0,494 g cobalt nitrat (TT) trong 500 ml dung dịch 
acid nitric 1 M (77) và pha loãng dung dịch trong thu được 
thành 1000 ml với nước.

Dung dịch crom mẫu 1000 phần triệu Cr
Hòa tan 2,82 g kali cromat (77) đã sấy khô đến khối lượng 
không đoi trong nước vừa đù 1000 mỉ.

Dung dịch crom mẩu 100 phần triệu Cr
Hòa tan 0.283 g kali cromat (77) đã sấy khô đến khối 
lượng không đồi trong nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch crom mầu 0,1 phần triộu Cr
Pha loãng 1 thể tích dung dịch crom mâu Ị 00 phan triệu Cr 
(77) thành 1000 thô tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch digitoxin mẫu
Ilòa tan 0,1250 g digitoxin (77) trong acid acetic băng 
(Tỉ) vừa đù 100 ml. Pha loãng 4 ml này thành 100 ml với 
acid acetic băng (77). Them 3 ml nước vào 25 ml dung 
dịch thu được, lắc đều.

Dung dịch đồng mẫu 1000 phần triệu Cu
Dung dịch đồng chuẩn (0,1 % Cu)
Hòa tan 0,393 g đồng Sulfat (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch đồng mẫu 10 phần triệu Cu
Pha loãng 1 the tích dung dịch đồng mầu 1000 phần triệu 
Cu (77) thành 100 thể tích với nước ngay trước khi sư dụng.

Dung dịch đồng mầu 0,1 phần triệu Cu
Pha loãng 1 thể tích dung dịch đồng mẫu 10phần triệu Cu 
(71) thành 100 thế tích với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dich fluorid mẫu 10 phần triệu F
Hòa tan 0,0442 g natri fluoric! (77) dã sấỵ 12 h ở 300 CC' 
trong nước vừa đu 100 ml. Pha ỉoàng 1 thể tích dung dịch

DƯỢC ĐIẺN VIỆT NAM V

Dung dịch chì mẫu 0,1 phần triệu Pb
Pha loãng 1 thê tích dung dịch chì mầu ỉ  phần triệu Pb
(TT) thành 10 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.
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thu dược thành 20 thề tích với nước ngay trước khi sử dụng. 
Bảo quản dung dịch đặc trong đo đựng bang polyethylen.

Dung dịch fluorid mẫu 1 phần triệu F
pha loãng 1 thề tích dung dịch flu o r id  m áu 10 phán  triệu 
F  (TT) thành 10 thể tích với nước ngay trước khi sir dụng.

Dung dịch formaldehyd inẫu 5 phần triệu CH20
Pha loãng 1 thổ tích dung dịch chứa 3 g fo rm aldehyd  (77) 
trong 1000 ml thành 200 thể tích với nước ngay trước khi 
sử dụng.

Dung dịch gcrmani mẫu 100 phần triệu Ge
Hòa tan một lượng a m o ni hexafluorogerm anat (TT) 
tương ứng với 0.307 g (NH4)2GeF6 trong dung dịch ac id  
hydrofluoric 0 ,0 ỉ % (77) và pha loăng dung dịch trong thu 
được thành 1000 ml với nước.

Dung dịch glucose mẫu
Hòa tan 0,1 g glucose (77) trong dung dịch acid  benzoic  
bão hoc) trong nước (77) vừa dù 100 ml. Pha loãng 2 mỉ 
dung dịch thu dược thành 100 ml với nước.
Dung dịch glucose mẫu chứa 20 Ịig glucose trong 1 ml.

Dung dịch glvoxal mẫu 20 phẩn triệu C2H20 2
Pha loãng một lượng dung dịch g ỉyoxa ỉ (77) chứa 0,200 g 
C2H20 2 thành 100 ml với ethanol tuyệt đổi (77). Pha loãng 
1 thổ tích dung dịch thu được thành 100 thể tích với ethanol 
tuyệt đối (77) ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch glyoxal mẫu 2 phần trỉệu C2H20 2
Pha loãng ỉ thể tích dung dịch g ỉyoxaỉ m ẫu 20 phan  triệu 
C2 H 2 O 2  (77) thành 10 thề tích vói ethanol (77).

Dung dịch hydrogen peroxyd mẫu 10 phàn triệu H20 2
Pha loãng 10 ml dung dịch hydrogen pero xvd  loãng  (77) 
thành 300 ml với nước. Pha loãng 10 ml dung dịch thu 
được thành 1000 ml với nước  ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch iođ niẫu 20 phần triệu 1
Hòa tan 0.026 g kali lodid  (77) trong nước vừa đủ ỉ 00 ml. 
Pha loãng 10 ml dung dịch thu được thành 100 rnl với nước.

Dung dịch iod mẫu 10 phần triệu ĩ
Hòa tan 0,13 1 g kali lod id  (77) trong nước vừa dù 100 ml. 
Pha loãng 1 ml dung dịch thu được thành 100 mỉ với nước  
ngay trước khi sử đụng.

Dung dịch kali mẫu 2000 phần triệu K
Hòa tan 0,446 g kali Sulfat ( ÍT )  trong nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch kali mẫu 600 phần triệu K
Hòa tan 1.144 g kali c ìo rid  (77) đã sấy 3 h ờ 100 °c đến 
105 °c trong nước vừa đu 1000 ml.

Dung dịch kalí mẫu 100 phần triệu K
Pha loãng ỉ thồ tích dung dịch kali mau 2000 phần  triệu  
T  (77) thành 20 thê tích với trước nẹav trước khi sử dụng.
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Dung dịch kẽm mẫu 5 mg Zn/ml
Hòa tan 3,15 g kẽm  ư xyd(T T ) trong 15 ml a c id hydrocỉorìc  
(77) và thêm nước vừa đú 500 ml.

Dung dịch kèm mẫu 100 phần triệu Zn
Hòa tan 0,440 g kẽm  su lfa t (77) trong nước có chứa 
1 ml dung dịch a c id  acetic 5 M  CTT) và them nước vừa dừ 
100 ml. Pha loãng 1 thể tích dung dịch thu đuợc thành 10 
the tích với nước  ngay trước khi sử đụng.

Dung dịch kẽm mẫu 25 phần triệu Zn
Pha loãng 25 ml dung dịch kẽm  mân 100 phán  triệu Zn 
(77) thành 100 ml với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch kẽm mẫu 10 phần triệu Zn
Pha loãng 1 thể tích dung dịch kẽm  mau ỉ 00 phần  triệu Zn  
(77) thành 10 thê tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch kẽm mẫu 5 phần triệu Zn
Pha loăng 1 thể tích dung dịch kẽm mau Ị 00 phần  triệu Zn 
(77) thành 20 thể tích với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch lithi mẫu 100 phần triệu Li
Hòa tan 0,6109 e ỉithi c ỉorid(77) trong nước vừa đù 1000 ml.

Dung dịch magnesi mẫu 1000 phần triệu Mg
Hòa tan 1,010 g m agnesi siilfat (TT) trong nước vừa đù 
100 mỉ.

Dung dịch magnesi mầu 100 phần triệu Mg
Pha loãng 1 thê tích dung dịch m agnesi m âu ỉ 00 phản  
triệu M g  (77) thành 10 thẻ tích với nước ngay trước khi 
sử dụng.

Dung dịch magnesi mẫu 10 phần triệu Mg
Pha loãng ỉ thê tích dung dịch ỉn agues ị m ẩu 100 phan  
triệu M g  (77) thành 100 thê tích với nước ngay trước khi 
sir dụng.

Dung dịch mangan mẫu 100 phần triệu Mn
Hòa tan 0,308 g m angan su lfa t (77) trong 500 ml dung  
dịch a c id  nitric ỉ  M  (77) và pha loãng dung dịch trong thu 
được thành 1000 rnl với nước.

Dung dịch natri mẫu 200 phần triệu Na
Pha loãng 1 thổ tích dung dịch natri c ỉo rid  0,509 % (77) 
thành 10 the tích với nước ngay trước khi sir dụng.

Dung dịch natri mẫu 50 phẩn triệu Na
Pha loãng 1 thê tích dung dịch natri m ẫu 200 phân  triệu  
N a  (77) thành 4 the tích với nước ngay trước khi sư dụng.

Dung dịch nhôm mẫu 200 phần triệu AI
Hòa tan 0,352 c phèn chua  (77) trong dung  dịch acid  
sulfuric  0 ,1 A/ (77) vừa dù 100 ml.

PHỤ LỤC 2

Dung dịch kali mẫu 20 phần triệu K
Pha loãng 1 thể tích dung dịch kali mẫu ỉ 00 phần triệu
K  (77) thành 5 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.
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Dung dịch nhôm mầu 10 phần triệu AI
Pha loãng 1 thể tích dung dịch nhôm nitra t ỉ , 39 % (TT) 
thành 100 thề tích với nước ngay tnrớc khi sử dụng.

Dung dịch nhôm mẫu 2 phần triệu Aỉ
Pha loãng 1 thể tích dung dịch nhóm m áu 200p hần  triệu A ỉ  
(TT) thành 100 thể tích với nước neay trước khi sử dụng.

Dung địch nickel mẫu 1000 phần triệu Ni
Hòa tan 0.478 g nicke ỉ (ì ỉ) Sulfat (TT) trong nước vừa đủ 
100 mì.

Dung dịch nickeỉ mẩu 10 phần triệu Nỉ
Pha loãng 1 thc tích dung dịch nicke! m âu ỉ 0 0 0 phan  triệu  
N i (ĨT j thảnh 100 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch nỉckel mẫu 0,2 phẩn triệu Ni
Pha loãng 1 thổ tích dung dịch nicke! m au ỉ ồ p h â n  triệu  
N i (TT) thành 50 thể tích với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch nickeỉ mẫu 0,1 phần triệu Ni
Pha loãng 1 thề tích dung dịch nicke! m ẫu ỉ 0 phần triệu N i 
(TT) thành 100 thể tích với nước ngay tnrớc khi sử dụng.

Dung dịch nitrat mẫu 1000 phần triệu N O 3
Hòa tan 0.163 g kaỉi n itra t (TT) trone nước vừa đù 100 inl.

Dung dịch nitrat mẫu 100 phần triệu NO3
Pha loãng ] thể tích dung dịch nitrat m au ỉ 000 phchỉ triệu  
N Ơ I (TT) thành 10 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch nitrat mẫu 10 phần triệu N 0 3
Pha loãng 1 thể tích dung dịch nitrat mâu ỉ 00 phần  triệu 
N O  ị (TT) thành 10 thổ tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch nitrat mẫu 2 phần triệu N 0 3
Pha loãng 1 thổ tích dung dịch nitrat m ẫu 10 p hần  triệu  
N O  ị (TT) thành 5 thể tích với nước ngay tnrớc khi sử dụng.

Dung dịch nitrit mẫu 20 phần triệu N 0 2
Hòa tan 0.6 g na tri nitrit (77') trong nước vừa đủ 100 ml và 
pha loãng 1 ml duntỉ dich thu được thành 200 ml với nước.

Dung dịch paladi mẫu 500 phần triệu Pd
Hòa tan 50 mg pa lad ỉ (TT) trong 9 ml a c id  hydrocỉoric  
(TT) và thèm nước  vừa đủ 100 ml.

Dung dịch paladi mầu 20 phần triệu Pd
Hòa tan 0,333 g pa ìad i c ỉorỉd  (TT) trong 2 Tĩil ơcid  
hydrocỉoric (Tỉ') đã được làm ấm và thêm hồn hợp đồng 
thể tích cùa dung d ịch  a c id  hydrocỉoric 2 M  (T í)  và nước  
vừa đù 1000 ml. Pha loãng 1 thổ tích dung dịch thu được 
thành 10 thê tích với nước ngav trước khi sử dụng.

Dung dịch nhôm mẫu 100 phần triệu Ai
Pha loãng 1 thể tích dung dịch nhôm clorid 0,8947 % (TT)
thánh 10 thổ tích với nước ngay trước khi sư dụng.

Dung dịch paladi mẫu 0,5 phần triệu Pd
Pha loàng 1 thé tích dung dịch pơ ladi m ẫu 500 phần  triệu  
P d ị 77) thành 1000 thể tích với hỗn họp của 0,3 thẻ tích 
a c id  nitric (TT) và 99,7 the tích nước.

Dung dịch plat in mẫu 30 phần triệu Pt
Ngay trước khi dùng, pha loãng 10 lần dung dịch chứa 
80 mg a c id cỉoropỉaiink: (ỈV) (TT) trong 100 mỉ dung dịch 
acid  hydrocỉoric ỉ \  f  (TT) băng dung dịch a c id hydrocỉoric  
ÌÌV ÍỢ T )

Dung dịch phosphat mẫu 500 phần triệu PO4
Hòa tan 0,0716 g kali dihydrophosphat (TT) trong nước  
vừa đù thành 100 mỉ.

Dung djch phosphat mẫu 200 phần triệu PO4
Pha loãng 10 thể tích dung dịch p hospha t m ẫu 500 phần  
triệu P O . Ị  (TT) thành 25 thê tích với nước  ngay trước khi 
sử dụng.

Dung dịch phosphat mầu 100 phần triệu PO4
Pha loăng 1 thổ tích dung dịch phospha t m ầu 500 phần  
triệu P 0 4 (T í)  thành 5 thể tích với nước ngay tnrớc khi 
sừ dụng.

Dung dịch phosphat mẫu 5 phần triệu PO4
Pha loãng 1 thể tích dung dịch phosp h a t m ẫu 500 phần  
triệu P ()4 (TT) thành 100 thể tích với nước ngay tniớc khi 
sử dụng.

Dung dịch sắt mẫu 1000 phần triệu Fe
Hòa tan 0,10 g sẳ t (TT) trong một lượng tối thiểu dung 
dịch đồng thể tích của acid  hydrocloric (TT) với nước và 
thêm nước  vừa đù 100 ml.

Dung dịch sắt mẫu 250 phần triệu Fe
Pha loãng 1 thể tích dung dịch sắ t (!!!) c lo rid  hexahỵdrat 
4.84 % (T ĩ)  trong dung dịch ac id  hydrocloric ỉ 5 % (TT) 
thành 40 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch sắt mẫu 200 phần triệu Fe
Hòa tan 0,863 g sắt (III) ơm oni suỉ/at (TT) trong nước  có 
chửa 25 ml dung dịch ac id  sulfuric  ỉ M  (TT) và thèm nước  
vừa đủ 500 ml.

Dung dịch sắt mẫu 20 phần triệu Fe
Pha loãng 1 thể tích dung dịch sắt m au 200 p h á n  triệu Te  
(TT) thành 10 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch sắt mẫu 10 phần triệu Fe
Hòa tan 7,022 g sắ t (lỉ) am oni Sulfat (T ỉ)  trong nư ớc  cỏ 
chứa 25 ml dung dịch ac id  su lfuric  ỉ M  (T í)  và thêm nước  
vừa đù 1000 ml. Pha loãng 1 the tích dung dịch thu đưực 
thành 100 thể tích với nước.

Dung địch sắt mẫu 8 phần triệu Fe
Pha loãng 1 thể tích dung dịch chứa 80 mg sai (TT) và 50 ml 
dung dịch acid  hydrocỉoric 220 g ỉ! (TT) trong 1000 ml thành 
! 0 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

PL -112



Dung dịch sắt mẫu 2 phần triệu Fe
Pha loãng 1 thể tích dung dịch sắt m ẫu 20 p hần  triệu Te 
(TT) thành 10 thê tích với nước ngay trước khi sử đụng.

Dung dịch sắt mầu 1 phần triệu Fe
Pha loãng 1 thê tích dung dịch sat máu 2 0  phán  triệu Fe  
(TT) thành 20 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch seien mẫu 100 phần triệu Se
Hòa tan 0,100 g seien (TT) trong 2 ml acid  nitric (TT), bôc 
hơi đến khô. Hòa tan can trong 2 ml nước và bốc hơi đen 
khô, tiến hành tương tự 3 lẩn. Hòa tan cấn trong dung dịch  
acid hydrocỉoric 2 M  (TT) vừa đù 1000 ml.

Dung dich seien mẫu 1 phần triệu Se
Pha loãng 25 ml dung dịch ac id  seỉenious 0,00654 % 
(kỉ/ít) thành 1000 ml với nước ngay trước khi sừ dụng.

Dung dịch stronti mẫu 1 phẩn trăm Sr
Thấm ướt 1,6849 g s tron ti car ho na t (77) với nước, them 
cẩn thận acid  hydrocỉoric ( ĨT )  cho tới khi chat rắn tan hoàn 
toàn và không có bọt khi, thêm nước tới vừa đủ 100 ml.

Dung dịch Sulfat mẫu 1000 phần triệu SO4
Hòa tan 0,181 g kali su ỉ/a t (77) trong nước vừa đủ 100 ml.

Dung dịch Sulfat mầu 10 phần triệu SO4
Pha loãng 1 thê tích dung dịch Sulfat mau ỉ 000 p hần  triệu 
s o 4  (TT) thành 100 thề tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch Sulfat mẫu 1000 phần triệu SO4 trong ethanol
Hòa tan 0,181 g kali Sulfat (TT) trong ethanol 30 %  (TT) 
vừa đú 100 ml.

Dung dịch Sulfat mẫu 10 phần triệu SO4 trong ethanol
Pha loãng 1 thể tích dung dịch Sulfat m ẫu 1000 phần  triệu 
SO 4  trong e thanol (T ỉ)  thành 100 thể tích với ethanol 
30 % (TT) ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch Sulfit mẫu 80 phần triệu S 0 2
Hòa tan 3,150 g na tri sulfit khan (TT) trong nước mới cất 
vừa đủ 100 ml. Pha loãng 0,5 ml dung dịch thu được thành 
100 ml với nước mới cất.

Dung dịch Sulfit mẫu 1,5 phần triệu scu
Pha loãng 5 ml dung dịch natri metabisulfit 0 .Ỉ52  % 
(TT) thành 100 ml với nước. Thêm 4 ml dung dịch n o th  
hydroxyd 0, Ị M (CĐ) vảo 3 ml dung dịch thu được vả thêm 
nước vừa đù 100 ml.

Dung dịch thali mẫu 10 phần triệu TI
Pha loãng 10 ml dung dịch naĩrì thaỉi (!) su ỉ/a t 0,01235 % 
(TT) trong dung dịch natri c ỉor id  0,9 % (TT) thành 100 ml 
với cùng dung môi.

Dung dịch thiếc m ẫu 5 ph ần  triệu Sn
Hòa tan 0,5 g thiếc (TT) trong hồn hợp cùa 5 ml nước với 
25 ml acid hydrocloric (TT) và thêm nước vừa đù 1000 ml. 
Pha loãng ỉ thồ tích dung dịch thu được thành 100 thế tích
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với dung dịch acid hydrocỉoric 2,5 % (TT) ngay trước khi 
sừ dụng.

Dung dịch thiếc mẩu 0,1 phần triệu Sn
Pha loãng 1 thê tích dung dịch thiếc mâu 5 phần triệu Sn 
(TT) thành 50 thể tích với nước ngay trước khi sử dụng.

Dung dịch titan mẫu 100 phần triệu Ti
Hòa tan 0,1 g titan (TT) trong 100 ml acid hydrocloric 
677), thêm nước vừa đù 150 ml, đun nóng nếu cần. Làm 
nguội roi thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Dung dịch vanadi mầu 1 g/1 V
Hòa tan 0,230 g amoni vanadat (TT) trong nước vừa đù
lOOml.

Dung dịch zỉrconi 1 g/1 Zr
Hòa tan 0,293 g ĩirconyì nitrat (TT) trong hồn hợp của 8 thể 
tích nước với 2 thể tích acidhydrocỉorỉc (77) vừa đủ 100 m).

2.5 CÁC CHÁT ĐÓI CHIẾU (ĐC)

Chất đối chiếu là chất đồng nhất đã được xác định là đứng 
đê dùng trong các phép thừ đã được quy định về hóa học, 
vật lý và sinh học. Trong các phép thừ đỏ các tính chất của 
chất đối chiếu được so sánh với các tính chất của chất can 
thử. Chất đối chiếu phải có độ tinh khiết phù hợp với mục 
đích sử dụng.
Chất đối chiểu được dùng trong các phép thử sau:
Định tính bang phương pháp quang pho hấp thụ hồng ngoại. 
Định lượng bằng phương pháp quang phổ hắp thụ tử ngoại 
và khả kiến, quang phổ huỳnh quang.
Các phép thừ định tính và định lượng bằng phương pháp 
sắc ký7.
Định lượng bàng phương pháp vi sinh vật.
Các phép chuân độ đo thể tích, phân tích khối lượng.
Các phép thử sinh học.
Một số phép thử khác cỏ hướng dẫn trong các chuyên luận 
riêng.

Cách sử dụng chất đối chiếu
Đe đáp ứng mục đích sử dụng, chất dối chiếu phái được 
bảo quàn, theo dồi và sử dụng đúng. Theo qui định thòng 
thường, chất đối chiếu phải được đựng trong hao bi gốc, 
kín, có nhãn rõ ràng, được thường xuven hao quản ớ nhiệt 
độ thấp, tránh ánh sảng và âm; nêu cân có điều kiện bào 
quàn đặc biệt khác thì có hướng dẫn trên nhãn.
Trước khi mờ bao gói đẻ dùng, chắt đối chiếu cẩn dược đổ 
một thời gian đê đạt tới nhiệt độ phòng thí nghiệm.
Các phép thừ được tiến hành đồng thời trẽn mầu thư và 
mẫu đối chiếu đã dược chuân bị trong cùng diều kiện ghi 
trong chuyên luận.
Neu trên nhàn của chât đoi chiêu không có chỉ dẫn phải 
lảm khô và nếu trong phép thứ riêng cùa chuyên luận 
không chi định phải làm khô thì có thố sử dụng ngay chất 
đổi chiếu mà không phai làm khô. Trong trường hợp này
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cần hiệu chinh lại lượng cân cùa chất đổi chiếu do kliổi 
lượng bị giảm khi làm khô hoặc do hàm lượng nước. Mất 
khối lượng do làm khô hoặc hàm lượng nước được xác 
định theo hướng dẫn ở chuyên luận của chất thuốc tương 
ứng. Khi chất đối chiếu có nước kết tinh, có thể có hướng 
dẫn đặc biệt trong một phép thử riêng.
Nếu không thể thực hiện được việc xác định hàm lượng 
nước của chất đối chiểu bằng phương pháp chuẩn độ 
(phương pháp Karl Fischer) và nếu chuyên luận thuốc 
tưcmg ứng không có phép thử mất khối lượng do làm khô, 
thỉ nên làm khó chất đối chiểu trên một chất hút ẩm thích 
hợp để chuyển lượng cân của chất đối chiếu thành chất 
khan, trừ khi có hướng dẫn khác.
Khi đọc thấy chữ “chuẩn” xuất hiện sau tên chất được ghi 
trong các phép thử hay phép định lượng, có nghĩa là phải 
sử dụng chất đổi chiếu.
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc này cho phép sử dụng các 
chất chuẩn Dược điển Việt Nam, các dược liệu chuẩn được 
thiết lập, bào quản và phân phối tại Viện Kiểm nghiệm 
thuốc Trung ương (48 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội) hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh 
(200 Cô Bắc, Quận 1, TP. Hô Chỉ Minh) theo sự phân công 
của Bộ Y tế. Nhũng chất đối chiếu quốc tế, khu vực hay 
quốc gia khác được sử dụng theo quy định hiện hành.
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