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CHƯƠNG 1:  CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT 
LÝ HOÁ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LIỆU TRONG  

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thọ 

BÀI 1:   PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU 
 

1.  KHÁI NIỆM: 

Mẫu ban đầu được lấy từ các bao bì chứa đựng (hay đơn vị chứa) khác 
nhau, ở các vị trí khác nhau để đảm bảo tính chất đại diện trung bình cho lô 
hàng. Số lượng của mẫu ban đầu tuỳ thuộc vào số lượng đơn vị chứa của lô 
hàng.  

Mẫu trung bình là lượng mẫu cần thiết lấy ra từ mẫu ban đầu sau khi đã 
trộn đều mẫu ban đầu. Nó phụ thuộc vào loại và dạng sản phẩm ban đầu. 

Mẫu phân tích là lượng mẫu cần thiết dùng cho quá trình phân tích được 
lấy ra từ mẫu trung bình. Các loại mẫu đều được dán nhãn. 

2.  CÁCH TIẾN HÀNH LẤY MẪU: 

2.1.  Đối với nguyên vật liệu rắn: 

Gồm các loại ngũ cốc, hạt cà phê, cacao, các sản phẩm dạng rời, dạng bột... 

Trên thương trường các sản phẩm này thường được chứa đựng trong bao 
tải với khối lượng mỗi bao từ 50 - 70kg. 

Người ta thường quy định trong lô hàng có số lượng bao dưới 5 thì bao 
nào cũng lấy một ít ở vị trí khác nhau. Trong lô hàng từ 6 - 100 bao thì lấy ít 
nhất 5 bao, trong lô có số bao lớn hơn 101 trở lên thì lấy ít nhất 5% số bao .v.v. 

Dụng cụ lấy mẫu là xiên lấy mẫu. Tất cả các mẫu ban đầu lấy ở các bao 
khác nhau và các vị trí khác nhau của lô hàng cần được trộn đều để lấy mẫu 
trung bình. Đối với nguyên vật liệu rắn, số lượng mẫu trung bình trên mặt 
phẳng, tạo thành hình vuông, gạch 2 đường chéo để tạo thành 4 tam giác, loại bỏ 
hai tam giác đối diện bất kỳ, thu lượng mẫu ở hai tam giác còn lại. Nếu cân 
lượng mẫu của hai tam giác còn lại mà vẫn lớn hơn 2 kg. Ta dùng lượng mẫu 
trung bình này để lấy mẫu phân tích. Phần còn lại của mẫu phân tích là mẫu lưu. 
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* Đối với các loại rau, củ, quả: 

Rau, củ, quả thường chứa đựng trong sọt hoặc thùng cacton có lỗ thông 
thoáng. Muốn lấy mẫu ban đầu, ta chọn tỷ lệ xác suất giống như phần ngũ cốc 
đã nói ở trên theo các đơn vị chứa ở các vị trí khác nhau của lô hàng, sau đó trộn 
đều nguyên liệu ở các đơn vị chứa để có mẫu ban đầu. Từ mẫu ban đầu, dùng 
phương pháp chia mẫu bằng hai đường chéo hình vuông (như đã nói ở phần 
trên) để ta có mẫu trung bình với khối lượng từ 3 - 5kg. Sau đó cắt, thái hoặc 
nghiền nhỏ, trộn đều ta sẽ lấy được mẫu trung bình mong muốn với khối lượng 
khoảng 2kg và tiếp tục dùng để lấy mẫu phân tích. Phần còn lại của mẫu phân 
tích là mẫu lưu. 

2.2.   Đối với nguyên liệu dạng lỏng: Rượu, cồn, nước mắm .v.v. 
Sản phẩm lỏng thường chứa trong thùng phuy, xi téc, bồn lớn thì dùng 

ống xi phông, ống hút có độ dài khác nhau để lấy mẫu ở các vị trí khác nhau: 
trên, giữa và ở đáy, rồi trộn đều. Lấy lượng mẫu tối thiểu là 2 lít mẫu trung bình. 
Mẫu phải được đựng trong chai lọ đã được làm sạch, khô có nút đậy kín, để tiếp 
tục lấy mẫu phân tích. 

Nếu sản phẩm lỏng chứa trong chai lọ, can... và lô hàng có ít hơn 1000 
đơn vị chứa thì lấy 2% số đơn vị chứa, nếu lô hàng có trên 1000 đơn vị chứa thì 
lấy từ 0,3 - 1% số đơn vị chứa. Sau đó trộn đều tất cả số mẫu ban đầu đã lấy 
được, để lấy ra mẫu trung bình khoảng 2 lít, và cũng cho vào bao bì đã chuẩn bị 
sẵn, để tiếp tục lấy mẫu phân tích. Phần còn lại của mẫu phân tích là mẫu lưu. 

2.3.  Đối với nguyên liệu dạng lỏng – sánh : (Tinh dầu, dầu thực vật, rỉ đường ..) 
Đối với tinh dầu và dầu thực vật, trước khi lấy mẫu phải xác định tính 

động nhất của lô hàng, đối chiếu với các chứng từ kèm theo và kiểm tra đầy đủ 
tình trạng bao bì của các lô hàng. 

Dụng cụ lấy mẫu gồm có: đũa khuấy, cái quệt, ống hút, ống xi phông, cốc 
thuỷ tinh .v.v. 

Cách lấy mẫu: Mở các thùng hoặc chai đựng sản phẩm, dùng đũa khuấy 
đều hoặc xóc đều (đối với chai nhỏ) rồi dùng ống hút hoặc dụng cụ phù hợp cho 
từng loại sản phẩm để lấy mẫu. Đối với tinh dầu đựng trong chai lấy chừng 50 
gam mẫu, đựng trong thùng lấy khoảng 100 gam mẫu. Đối với dầu thực vật, rỉ 
đường có thể lấy lượng lớn hơn. Tỷ lệ lấy mẫu cũng giống như các sản phẩm 
lỏng chứa trong chai, lọ, can... Tất cả mẫu lấy được cho vào cốc thuỷ tinh sạch 
và khô, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, từ đó lấy mẫu trung bình đối với tinh dầu 
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là 200 gam. Chia mẫu trung bình thành hai phần bằng nhau, cho vào 2 lọ thuỷ 
tinh màu khô, sạch, nút kín (lọ dùng nút nhám) và niêm phong. Một lọ dùng để 
phân tích đánh giá, còn lọ kia lưu lại để phân tích trọng tài khi có tranh chấp. 

2.4.  Lấy mẫu đối với sản phẩm dạng đặc: (Bơ, magarin, mỡ đặc, nước quá 
đặc ...) 

Trên thương trường các sản phẩm này được chứa đựng trong các bao bì 
đơn vị (hay đơn vị chứa) có nhiều dạng khác nhau, thường là ở dạng khối, bánh 
hộp, lọ miệng rộng, có khối lượng từ 100 – 500 gam. Nó thường được bảo quản 
lạnh nên có độ đặc, rắn nhất định. Yêu cầu mẫu phải được lấy đại diện ở những 
vị trí khác nhau: trên bề mặt, bên dưới và giữa. Để lấy mẫu nhờ có xuyên mẫu 
lấy mẫu bằng thép không rỉ. Mẫu trung bình không nhỏ hơn 200 gam. Trước khi 
lấy mẫu, cần phải kiểm tra kỹ nhãn ghi trên sản phẩm: loại sản phẩm, nơi sản 
xuất, nhiệt độ bảo quản, thời hạn sử dụng. 

Mẫu ban đầu lấy ở các đơn vị chứa khác nhau phải được trộn đều rồi mới 
lấy mẫu trung bình. Sau khi có mẫu trung bình trên 200 gam dùng cái quệt có 
thể bằng gỗ, nhựa, thép không rỉ cho vào lọ miệng rộng bằng sứ hoặc thuỷ tinh 
có nắp đậy kín hạn chế sự oxy hoá của không khí trong quá trình chờ đợi phân 
tích. Tốt nhất nên chứa đựng trong lọ thuỷ tinh màu để tránh tác dụng của ánh 
sáng. Nếu mẫu chưa sử dụng ngay cũng cần bảo quản ở nhiệt độ từ 6 - 8 oC. 
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BÀI 2 :  XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM NGUYÊN LIỆU 
 

1.  KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ ẨM NGUYÊN LIỆU: 

Nguyên liệu ẩm, có thể coi như hỗn hợp cơ học gồm chất khô tuyệt đối và 
nước tự do: 

 m  =  mo  +  w  (1) 

Trong đó: m - Khối lượng chung của nguyên liệu ẩm 

 mo
 - Khối lượng chất khô tuyệt đối (không có ẩm) 

 w  - Khối lượng nước chứa trong nguyên liệu. 

+ Độ ẩm tương đối (ω) của nguyên liệu ẩm: Là tỷ số giữa khối lượng 
nước trên khối lượng chung (m) của nguyên liệu ẩm, tính bằng phần trăm: 

 %100
wm

w100
m
w

o

×
+

=×=ω  (2) 

+ Độ ẩm tuyệt đối (ωo) của nguyên liệu ẩm: là tỷ số giữa nước (w) và khối 
lượng chất khô tuyệt đối (mo) của nguyên liệu ẩm, %: 

 ωo = (w / mo) 100 ; % 

Muốn quan sát quá trình sấy bằng đường cong lấy một cách rõ ràng (tạo 
thành các điểm uốn ở các giai đoạn sấy) người ta thường sử dụng độ ẩm tuyệt 
đối, còn độ ẩm tương đối biểu thị trạng thái ẩm của nguyên liệu. 

Vì vậy trong sản xuất, xác định thành phần ẩm hay độ ẩm của nguyên liệu 
người ta thường xác định và tính toán độ ẩm tương đối (ω) bằng % theo biểu 
thức (2) ở trên. 

2.  XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI ω: 

2.1.  Phương pháp sấy đến khối lượng không đổi (còn gọi là phương pháp 
nhiệt): Phương pháp này được coi là phương pháp tiêu chuẩn: 

a. Đối với các loại nguyên liệu có độ ẩm không quá 18%: quả, củ, hạt, 
vật liệu rời và bột (vật liệu rắn) 

* Dụng cụ thí nghiệm:  

- Cốc thuỷ tinh hay hộp kim loại đựng mẫu. 

- Máy nghiền hoặc cối nghiền, đũa thuỷ tinh 
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- Tủ sấy, bình hút ẩm. 

- Cân phân tích hoặc cân điện tử, chính xác ±0,001gam. 

* Cách tiến hành: 

- Xử lý nguyên liệu: 

+ Đối với quả, củ tươi có thể tháo hoặc băm nhỏ hoặc nghiền nhỏ đối 
với quả, củ khô. 

+ Đối với các loại hạt, các loại bánh bích quy, vật liệu dòn có kích 
thước lớn... thì đem nghiền nhỏ. 

+ Đối với vật liệu rời như đường cát, bột ngọt, và các loại bột có kích 
thước nhỏ không cần xử lý. 

+ Xử lý nguyên liệu cần được thực hiện nhanh, nguyên liệu xử lý 
xong cần được đựng trong hộp kín.  

- Dùng cân phân tích hoặc cân điện tử cân chính xác 5 gam mẫu đã xử lý 
ở trên cho vào hộp hoặc cốc sạch, khô đã biết khối lượng trước (tức là sau khi 
rửa, sấy khô, để nguội đến nhiệt độ phòng, cân). 

- Dùng đũa thuỷ tinh san đều lượng mẫu ở hộp đựng mẫu để ẩm bốc hơi 
nhanh và đều. 

- Đưa mẫu vào tủ sấy để lấy ở nhiệt độ 105 oC đến khối lượng không đổi. 
Sau khi sấy, lấy mẫu ra cho vào bình hút ẩm để làm nguội, cân. tiếp tục sấy đến 
khối lượng không đổi, nghĩa là: sấy lại, làm nguội và cân. Khi kết quả giữa hai 
lần cân cuối cùng có sai số ±0,5 % là coi như khối lượng không đổi. 

* Tính kết quả thí nghiệm: Nếu gọi: 

 G1 : Khối lượng hộp và nguyên liệu trước khi sấy, g. 

 Go : Khối lượng hộp không, g 

 G2 : Khối lượng hộp và mẫu sau khi sấy, g 

 G  : Khối lượng mẫu cần xác định, g. 

   G = G1 - Go  

Độ ẩm tương đối ω hay độ ẩm nguyên liệu được xác định theo biểu thức 
sau, tính bằng %: 

   %;100
G

GG 21 ×
−

=ω  
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b. Xác định độ ẩm với nguyên liệu có độ ẩm lớn hơn 18%:  Bột nhão, 
bột sệt, đường non, mỡ, dầu thực vật v.v. 

Đối với loại nguyên liệu này nên trộn đều với mẫu ban đầu trên 0,5 kg, 
sau đó lấy mẫu thí nghiệm 20 gam. 

Dùng hộp đựng mẫu có dung tích lớn hơn so với các hộp dùng cho vật 
liệu rắn, đũa thuỷ tinh ngắn dùng khuấy trộn mẫu, có thể để yên trong hộp mẫu 
trong quá trình sấy mẫu. Trước khi cho mẫu vào hộp, hộp và đũa thuỷ tinh cùng 
được rửa sạch, sấy khô, làm nguội và cân để biết khối lượng trước. 

Sấy ở nhiệt độ 105oC đến khi độ ẩm mẫu đạt 18%, nghiền nhỏ, cân 5 g, 
sấy ở 130 oC trong 40 phút, rồi tiếp tục như 2.1.a. Công thức tính: 

   W = 100 - G.g % 

 G : Khối lượng 20g nguyên liệu sau khi sấy sơ bộ ở 105 oC đến 
độ ẩm dưới 18 % (khoảng 30 phút). 

 g : Khối lượng 5gam nguyên liệu (lấy từ G) sau khi sấy ở 105oC 
đến khối lượng không đổi. 

c. Xác định độ ẩm nguyên liệu dạng dung dịch đặc:  

      Ví dụ: mật rỉ, dịch huyền phù, dung dịch gồm nhiều cấu tử tan và không tan.. 

- Nguyên tắc: Cho nước (ẩm) bốc hơi hết, ta thu được lượng ẩm trong dung 
dịch. 

- Dụng cụ:  

+ Cốc hay hộp đựng mẫu 
+ Đũa thuỷ tinh ngắn, thìa hoặc gáo. 
+ Nồi đun cách thuỷ. 
+ Tủ sấy khống chế được nhiệt độ 100 - 150 oC 
+ Bình hút ẩm. 
+ Cân phân tích hoặc cân điện tử 

- Tiến hành: Dùng dụng cụ thích hợp (thìa, gáo...) lấy 10 hoặc 15 gam 
mẫu cho vào cốc cùng đũa thuỷ tinh sạch và khô đã biết khối lượng trước. đặt 
cốc có mẫu cùng đũa thuỷ tinh vào nồi đun cách thuỷ đun nóng, cô cạn nước 
trong cốc. Tiếp theo lấy cốc ra cùng đũa thuỷ tinh cho vào tủ sấy ở nhiệt độ 
105oC đến khối lượng không đổi. Chú ý trong quá trình cô ở nồi đun cách thuỷ 
cũng như trong quá trình sấy dùng đũa thuỷ tinh quấy đảo để rút ngắn thời gian 
cô và sấy. 
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- Tính kết quả: Độ ẩm của mẫu được tính bằng phần trăm theo biểu thức 
sau: 

 %;100
G

GG 21 ×
−

=ω  

Trong đó: G1 - Khối lượng mẫu + hộp (cốc) + đũa thuỷ tinh trước khi cô 
và sấy khô, g. 

 G2
 - Khối lượng mẫu còn lại + hộp + đũa thuỷ tinh sau khi đã cô 

và sấy khô đến khối lượng không đổi; g. 

 G - Khối lượng mẫu (dịch đặc ban đầu); g. 

Đối với sản phẩm ngũ cốc có độ ẩm dưới 18 %, có thể áp dụng phương 
pháp sấy một lần ở nhiệt độ 130oC trong 40 phút. 

d. Xác định độ ẩm của dung dịch hoà tan: 

Đối với loại dung dịch này thường hàm lượng ẩm (nước) lớn hơn rất 
nhiều so với lượng chất khô trong dung dịch, vì vậy người ta thường xác định 
hàm lượng chất khô và suy ra hàm lượng ẩm của dung dịch. 

Các phương pháp xác định độ khô hay xác định thành phần chất hoà tan 
hiện nay người ta thường dùng các phương pháp sau đây: 

+ Phương pháp sấy khô 
+ Phương pháp tỷ trọng 
+ Phương pháp quang học 
+ Phương pháp hoá học .v.v. 

Có thể tham khảo các phương pháp này trong phần II "Thí nghiệm công 
nghệ thực phẩm" ở các chương có liên quan. 

2.2.  Xác định độ ẩm bằng phương pháp đo độ dẫn điện: (Còn gọi là 
phương pháp nhanh). 

- Nguyên tắc: 
+ Chất khô tuyệt đối của mỗi loại nguyên liệu có một giá trị độ dẫn 
điện nhất định. 

+ Độ dẫn điện tăng theo tỷ lệ thuận với độ ẩm của nguyên vật liệu. 
+ Dựa trên các nguyên tắc trên người ta có thể đo độ dẫn điện của 

nguyên vật liệu rồi tính ra độ ẩm của vật liệu. 
- Dụng cụ: 

+ Máy nghiền hoặc cối nghiền 
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+ Máy xác định độ ẩm "Freuchtron" 
+ Máy xác định độ ẩm Gralner II PM - 300 

- Cách tiến hành: 
       + Đối với loại máy Freuchtron có thể xác định độ ẩm của nhiều vật 
liệu khác nhau: các loại ngũ cốc, ca cao, chè, cà phê, thuốc lá sợi, bông, len, sợi 
.v.v. Để sử dụng loại máy này, nguyên vật liệu phải được nghiền nhỏ, kích thước 
bột nghiền lớn nhất bằng 1mm. Còn bông, len, sợi phải được cắt ngắn từ 2 - 
3mm. Cho nguyên vật liệu vào đầy ổ đo (khoảng 2 - 3gam), bật công tắc, máy 
đo làm việc sẽ chỉ trên thang đo độ dẫn điện của mẫu bằng "ohm", từ giá trị này 
tra theo bảng đã lập sẵn, ta sẽ tính được độ ẩm của nguyên vật liệu theo %. loại 
máy này có độ chính xác cao, sai số ±0,5%. 
        + Đối với loại máy Grainer II PM - 300 thường dùng cho các loại ngũ 
cốc: lúa mì, thóc, gạo .v.v. Nguyên vật liệu dùng cho loại máy này có thể để 
nguyên hạt, nhưng tốt nhất là nghiền nhỏ. Cho nguyên vật liệu cần đo độ ẩm vào 
đầy ổ đo, bật công tắc, máy đo làm việc sẽ cho ngay giá trị độ ẩm của nguyên 
vật liệu tính bằng %, và khi chuyển từ "ohm" ra %, người ta đã nhân hệ số 
chuyển (hệ số này phụ thuộc vào chất khô tuyệt đối của mỗi loại vật liệu). Do đó 
máy này chỉ đo với một số nguyên vật liệu có thành phần hoá học gần giống 
nhau, đặc biệt là hàm lượng tinh bột. 

* Ưu điểm:  của loại máy này dùng pin, gọn, nhẹ, tiện lợi cho việc sử 
dụng trên các cánh đồng trồng ngũ cốc, kho tàng bảo quản, sân phơi, trạm sấy... 
để xác định độ ẩm của nguyên vật liệu kịp thời phục vụ cho công nghệ thu 
hoạch. 

* Nhược điểm: Chỉ xác định độ ẩm được đối với một số ngũ cốc có tính 
chất gần giống nhau. Độ chính xác thấp, sai số ± 2 - 3%. 

2.3.  Phương pháp kết hợp: (Phương pháp nhiệt và phương pháp điện trở) 
- Nguyên tắc: Đối với một số nguyên vật liệu như rau, quả thường có độ 

ẩm ban đầu rất cao từ 60 - 90%. Nếu chỉ dùng phương pháp nhiệt (sấy đến khối 
lượng không đổi) thì thời gian sấy dài, nên người ta có thể sử dụng phương pháp 
nhiệt kết hợp phương pháp đo điện trở bằng cách: ở giai đoạn đầu dùng phương 
pháp nhiệt sấy đến độ ẩm còn lại trong vật liệu < 30%, sau đó tiếp tục dùng 
phương pháp đo điện trở, tốt nhất nên dùng loại máy đo Freuchtron vì nó cho độ 
chính xác khá cao. 

- Cách tiến hành: Xem cách tiến hành của phương pháp nhiệt và phương 
pháp đo điện trở để rút ra quá trình tiến hành thích hợp. 
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BÀI 3:   XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, DUNG LƯỢNG VÀ ĐỘ 

RỖNG CỦA KHỐI HẠT, QUẢ, CỦ 
 

1.  MỤC ĐÍCH: 

Xác định các thông số nói trên để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, cho 
quá trình tính toán công nghệ, thiết bị, kho tàng... trong sản xuất. 

2.  DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ NGUYÊN LIỆU: 

- Nguyên liệu là các loại: Cà phê, ca cao, ngũ cốc, quả và củ. 

- Lit - pua (Litpur) là ống đong bằng kim loại dung tích đúng một lít hay 
1dm3, nó thường dùng cho các loại hạt. 

- Ống đong có thể bằng thuỷ tinh hay bằng nhựa trong suốt có khắc vạch 
từ 1/2 - 1/5ml, có dung tích từ 250 - 500ml. 

- Cân kỹ thuật hoặc cân điện tử có khoảng căn từ 0 - 5kg với độ chính xác 
±0,1 gam. 

- Toluen hoặc dung môi khác, yêu cầu của dung môi không thấm nhanh 
vào nguyên liệu. 

3.  CÁCH XÁC ĐỊNH: 

3.1.  Xác định khối lượng riêng khối hạt: 

* Định nghĩa: Khối lượng riêng là khối lượng một đơn vị thể tích của khối 
hạt thực (không kể độ rỗng của khối hạt), nó đặc trưng cho độ chắc, độ mấy và 
mức độ chín của khối hạt, nó có thứ nguyên: g/cm3, kg/dm3 và tấn/m3. 

* Thực hiện: Để xác định, nếu ta dùng ống đong loại 250ml, được làm khô 
và sạch thì cho vào ống đong đúng 100ml Toluen. Cân đúng 1000 hạt bằng cân 
kỹ thuật hoặc cân điện tử, rồi cho vào ống đong có chứa Toluen nói trên. Đọc 
nhanh thể tích Toluen tăng thêm trong ống đong so với thể tích Toluen ban đầu, 
ví dụ là V tính bằng ml hay cm3. 

* Tính toán: Khối lượng riêng của khối hạt được xác định theo biểu thức 
sau đây:  δ = G : V ; tính theo g/cm3 hoặc kg/m3 

Trong đó: G - Khối lượng 1000 hạt cho vào ống đong thí nghiệm tính 
bằng gam. 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

10 

 V - Thể tích Toluen tăng thêm so với thể tích dung môi ban đầu 
do khối lượng hạt chiếm chỗ trong ống đong, tính bằng cm3 
cũng chính là thể tích của 1000 hạt. 

 Lặp lại thí nghiệm trên, kết quả sai số trung bình cho phép các lần thí 
nghiệm < 0,5%. 

3.2.  Xác định dung lượng khối đạt: 

* Định nghĩa: Dung lượng là khối lượng của một đơn vị thể tích (đối với 
hạt thường là 1 lít). Khối hạt kể cả độ rỗng (tức là khoảng không chứa không 
khí) trong khối hạt. 

* Thực hiện: Ta dùng Lit pua đặt dưới phễu rót hạt, phễu có tấm ngăn có 
thể đóng mở được. Phễu này được gắn cố định trên giá đỡ thí nghiệm cao cho 
khoảng cách từ đáy phễu đến miệng Lit pua từ 10 - 12cm. Đổ hạt qua phễu để 
hạt cháy đều đặn vào Lit pua. (Chú ý: hứng miệng Lit pua ngay giữa dòng chảy 
của hạt). Khi Lit pua đầy hạt tạo thành hình nón, ta đóng tấm chắn ở phễu không 
cho hạt chảy xuống nữa, dùng que hoặc thanh phẳng gạt sát miệng Lit pua (phần 
hạt hình nón trên miệng Lit pua không còn nữa). Ta được một thể tích khối 
lượng hạt đúng bằng 1 lít (dm3) và có mật độ phân bố đều trong Lit pua. Đem 
cân thể tích khối hạt cùng với Lit pua trên cân kỹ thuật hoặc cân điện tử ta được 
G1 kg. Lặp lại thí nghiệm, kết quả sai số trung bình cho phép của các thí nghiệm 
< 0,5%. 

* Tính toán: Dung lượng của khối hạt được biểu thị như sau: 

 d = G1 - G2  tính bằng g/dm3 hay g/lit 

G1  - Khối lượng của khối hạt và khối lượng của Lit pua tính bằng g. 

G2 - Khối lượng của bản thân Lit pua tính bằng g. 

3.3.  Xác định độ rỗng khối hạt: 

* Định nghĩa: Độ rỗng của khối hạt là khoảng không chứa không khí 
trong khối hạt được tính bằng % theo thể tích khối hạt. 

* Tính toán: Cách tính độ rỗng của khối hạt: 

+ Ta chuyển thứ nguyên khối lượng riêng của khối hạt cùng với thứ 
nguyên của dung dịch khối hạt, ví dụ: cùng kg/dm3. 

+ Độ rỗng khối hạt được tính theo công thức sau: 

  (%)100
1V

dVR 1 ×
−

=  
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 V1 -  Thể tích khối hạt tính bằng cm3 

 V1 = 3cm,
d
1000.G  

 V  -  Thể tích của 1000 hạt 
 d -  Dung dịch của 1000 hạt tính bằng gam/lít. 

3.4.  Xác định khối lượng riêng, dung lượng và độ rỗng của quả và củ: 

Đối với quả và củ ta cũng sử dụng phương pháp xác định tương tự như 
đối với hạt nói trên, nhưng chú ý dùng dụng cụ để đo đơn vị thể tích thí nghiệm 
phải có thể tích lớn hơn tương ứng với kích thước củ, quả và dung môi thích hợp 
cho củ và quả, thường dùng là parafin lỏng. 

4.  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH BA PHẦN: 

3.1; 3.2 và 3.3, mỗi nhóm thí nghiệm từ 3 - 5 sinh viên, với 2 - 3 loại hạt 
khác nhau. 

5.   KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM ĐƯỢC BÁO CÁO THEO BẢNG MẪU SAU: 

Tên loại 
hạt 

Khối lượng riêng 
(g/dm3 hay g/lít) 

Dung lượng 
(g/dm3) 

Độ rỗng (T) Ghi chú 
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BÀI 4:   XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CÂN BẰNG VÀ ĐỘ ẨM TỚI HẠN  
        CỦA VẬT LIỆU  

 

1.  KHÁI NIỆM: 

* Độ ẩm cân bằng: 

Quan hệ giữa vật liệu môi trường xung quanh có thể xảy ra theo các 
hướng sau đây: 

+ Nếu áp suất hơi riêng phần trên bề mặt của vật liệu (Pbm) lớn hơn áp 
suất hơi nước riêng phần trong không khí (Phn), nghĩa là (Pbm) > (Phn) thì xảy 
ra quá trình bay hơi từ vật liệu hay nói một cách khác độ ẩm của vật liệu giảm 
(vật liệu khô hơn). 

+ Nếu (Pbm) < (Phn) thì vật liệu sẽ bị làm ướt do hấp thụ nước của môi 
trường xung quanh, nghĩa là độ ẩm của vật liệu tăng so với độ ẩm ban đầu của 
nó. 

+ Ở điều kiện nhất định, nghĩa là thời gian, nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
của môi trường không khí xung quanh có một giá trị không đổi. Khi (Pbm) = 
(Phn) thì độ ẩm của vật liệu không tăng lên mà cũng không giảm đi, người ta nói 
vật liệu đạt trạng thái cân bằng ẩm, tương ứng với trạng thái cân bằng này thì vật 
liệu có độ ẩm gọi là độ ẩm cân bằng (Wcb). 

* Độ ẩm tới hạn: 

Nguyên vật liệu có thể đạt độ ẩm cực đại do hấp phụ hơi nước từ môi 
trường xung quanh, với độ ẩm tương đối của không khí ϕ = 100%, khi đó người 
ta nói vật liệu đạt được độ tới hạn (Wth). Độ ẩm tới hạn của vật liệu càng cao thì 
nó có khả năng hút ẩm lớn hơn khi bảo quản trong không khí ẩm. Độ ẩm tới hạn 
chính là độ ẩm cân bằng ở độ ẩm tương đối của không khí ϕ = 100%. Bởi vậy 
người ta có thể xác định độ ẩm tới hạn bằng cách xác định giao điểm của đường 
cong hấp phụ đẳng nhiệt của vật liệu với đường ϕ = 100%. 

2.  MỤC ĐÍCH: 

* Độ ẩm cân bằng: 

Độ ẩm cân bằng của vật liệu có ý nghĩa lớn trong việc chọn chế độ sấy 
cho từng loại vật liệu. Vì độ ẩm cân bằng không chỉ phụ thuộc vào độ ẩm tương 
đối của không khí mà còn vào thành phần hoá học, liên kết ẩm và trạng thái của 
vật liệu. Tuỳ theo tính chất của sản phẩm sấy và giá trị trung bình của độ ẩm 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

13 

tương đối (ϕ) ở môi trường bảo quản mà người ta chọn giá tị thích hợp cho độ 
ẩm cuối cùng của sản phẩm sấy, để đồng thời tiết kiệm năng lượng sấy và bảo 
đảm chất lượng sản phẩm. Thường người ta chọn độ ẩm cuối cùng của sản phẩm 
sấy bằng độ ẩm cân bằng của sản phẩm đó, nếu sản phẩm đó được bảo quản ở 
môi trường tự nhiên. 

* Độ ẩm tới hạn: 

Thường dùng để biểu diễn một cách rõ ràng đường cong vận tốc sấy và 
đường cong sấy. Ngoài ra nó còn cho biết khả năng hút ẩm cực đại của nguyên 
vật liệu để tính toán trong công nghệ, đặc biệt trong quá trình ngâm nguyên liệu. 
 

3.  PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 

Để xác định độ ẩm cân bằng và độ ẩm tới hạn của vật liệu người ta có thể 
dùng hai phương pháp sau: 

* Phương pháp động học: 

Nguyên tắc của phương pháp này là dùng một thiết bị chuyên dùng gồm 
một hộp kín cách nhiệt bên trong có cân phân tích dùng điện, có thể khống chế 
được nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí trong thiết bị. Vật liệu cần xác 
định độ ẩm cân bằng hoặc độ ẩm tới hạn được đưa vào thiết bị và đóng kín cửa 
thiết bị lại để môi trường bên ngoài không ảnh hưởng đến điều kiện (nhiệt độ, độ 
ẩm) bên trong thiết bị. Việc cân khối lượng ẩm tăng lên trong quá trình xác định 
cũng được điều khiển từ bên ngoài. Ưu điểm của phương pháp này nhanh, đúng 
và chính xác. 

Khi độ ẩm vật liệu giữ không đổi thì đó là độ ẩm cân bằng ứng với trạng 
thái của không khí trong thiết bị. 

* Phương pháp tĩnh học: 

Nguyên tắc của phương pháp này là tạo ra một môi trường tĩnh, ví dụ: 
Trong bình hút ẩm dùng dung dịch H2SO4. Nhờ khả năng hút ẩm khác nhau của 
dung dịch H2SO4 với nồng độ thích hợp mà người ta có độ ẩm tương đối của 
không khí trong bình hút ẩm tương ứng. Sau đó đặt mẫu vật liệu cần xác định độ 
ẩm cân bằng hoặc độ ẩm tới hạn vào bình hút ẩm, đậy nắp lại, đem cân ta sẽ tính 
được độ ẩm cần xác định. Định kỳ: Lập lại số lần cân cho đến khi độ ẩm không 
tăng nữa. (Kinh nghiệm cho biết thường với hạt lương thực thời gian khoảng 25 
- 30 ngày). Phương pháp này kéo dài thời gian, độ chính xác thấp nhưng dễ thực 
hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm nếu không có thiết bị chuyên dùng. 
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* Dụng cụ, nguyên liệu và hoá chất: 
- Máy xác định độ ẩm cân bằng theo phương pháp động học (nếu có). 
- Nguyên vật liệu cần xác định độ ẩm cân bằng hoặc độ ẩm tới hạn được 

nghiền nhỏ. (Máy nghiền hoặc cối nghiền). 
- Tủ sấy và dụng cụ cần thiết để xác định độ ẩm ban đầu của vật liệu. 
- Chín cây bằng thuỷ tinh có nắp đã được sấy khô để nguội. 
- Cân phân tích hoặc cân điện tử có độ chính xác 1/1000gam. 
- Bình hút ẩm đã rửa sạch và lau khô. 
- H2SO4 đậm đặc và nước cất. 

* Tiến hành xác định độ ẩm tới hạn bằng phương pháp tĩnh học: 

- Chuẩn bị bình hút ẩm: Bình hút ẩm được rửa sạch, lau khô. Ví dụ: Pha 
dung dịch H2SO4 có nồng độ 19,61% ta sẽ có độ ẩm tương ứng là 90% (xem 
bảng 1). Đổ dung dịch đã pha vào bình hút ẩm, mức dung dịch phải ở dưới tấm 
đỡ của bình hút ẩm. Dùng cân phân tích hay cân điện tử có độ chính xác 
1/1000gam, cân chính xác 5 gam mẫu đã được nghiền nhỏ và đã biết được độ 
ẩm ban đầu của nó (nếu chưa biết phải xác định độ ẩm của mẫu trước khi tiến 
hành thí nghiệm bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi). Cho mẫu 
vào hộp pectri có đường kính từ 8 - 10cm, dàn đều lớp vật liệu trong hộp, đặt 
hộp mẫu lên tấm đỡ trong bình hút ẩm, đậy nắp lại miệng nắp có bôi vaselin) 
đảm bảo kín, để yên trong 48 giờ ở nhiệt độ trong phòng. Sau đó đem cân để 
biết khối lượng mẫu tăng lên, từ đó tính được độ ẩm cân bằng của vật liệu. 

* Tính kết quả: 
- Khối lượng mẫu trước khi thí nghiệm: 4 gam 
- Độ ẩm ban đầu của mẫu: W1 = 12,5%. 
- Khối lượng mẫu sau khi thí nghiệm: 5,6g (sau khi đã trừ khối lượng của 

hộp pectri). 

- Hàm lượng ẩm ban đầu của mẫu trước khi thí nghiệm: g625,0
100

55,12
=  

- Hàm lượng chất khô tuyệt đối có trong mẫu:   5g - 0,625g = 7.375g 
- Hàm lượng ẩm có trong mẫu sau khi thí nghiệm:  5,6g - 4,375g = 1,225g 
- Độ ẩm cân bằng của mẫu thí nghiệm: 

 %9,21
6,5

100225,1Wcb =
×

=  
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Chi chú: Muốn xác định độ ẩm tới hạn ta cũng tiến hành và tính toán như 
xác định độ ẩm cân bằng nêu trên, nhưng có điều khác là dung dịch H2SO4 được 
thay bằng nước cất. 

Sự phụ thuộc của độ ẩm tương đối không khí trong bình hút ẩm vào nồng 
độ dung dịch H2SO4. 

Bảng 1.1: 
Độ ẩm tương 

đối (ϕ) 
(%) 

Nống độ dung 
dịch H2SO4 

(%) 

Độ ẩm tương 
đối ϕ 
(%) 

Nống độ dung 
dịch H2SO4 

(%) 
100 0,00 72,5 32,0 
99,5 1,37 70,4 33,43 
99,1 3,03 68,0 34,57 
98,7 4,49 65,5 35,71 
98,2 5,06 63,1 36,87 
97,5 7,37 60,7 38,03 
96,9 8,77 58,3 39,19 
96,2 10,19 49,3 44,0 
95,6 11,60 45,0 46,0 
94,8 12,99 42,0 48,0 
93,9 14,35 38,0 50,0 
93,2 15,71 33,0 52,0 
92,3 17,01 29,5 54,0 
91,2 18,31 25,0 56,0 
89,9 19,61 21,5 58,0 
88,8 20,91 18,5 60,0 
87,4 22,19 15,5 62,0 
85,7 23,47 12,7 64,0 
84,0 24,76 10,5 66,0 
82,3 26,04 9,0 68,0 
80,5 27,32 3,0 78,0 
78,7 28,58 2,5 80,0 
76,7 29,84 1,5 82,0 
74,6 31,11   
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BÀI 5:   XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT 
 

1.  KHÁI NIỆM: 

Độ nhớt là trở lực bên trong của một chất lỏng, mà trở lực này cần phải 
vượt qua được một lực, mà với lực đó tạo ra sự chảy của chất lỏng. 

Người ta thường phân biệt chất lỏng Newton ứng với độ nhớt Newton và 
chất lỏng không Newton ứng với độ nhớt không Newton. 

Người ta có thể biểu diễn khái niệm hay định nghĩa trên theo hình vẽ sau: 

Nếu gọi: 

   γ==
dy
dxtga   (Sự cắt, sự trượt) 

   '
dt
dy

γ=    [S-1] (Vận tốc cắt) 

   τ=
A
F1    [Pa] (Lực cắt) 

Trong đó: F1 - Lực tác dụng 

 A - Diện tích cắt, trượt. 

 Vận tốc cắt γ' là tỷ lệ với lực cắt τ, nghĩa là τ ~ γ'. 

Đối với chất lỏng Newton thì độ nhớt Newton (ηN) có giá trị hệ số tỷ lệ 
giữa vận tốc cắt (γ') và lực cắt (τ), nghĩa là: 

   
'N γ
τ

=η   [PaS] 

Đơn vị độ nhớt:  + Đơn vị cũ: Poise, viết tắt (P) 

 + Đơn vị mới: Pascal.sekunde = Pascal.giây, viết tắt [Paξ]. 

Mối quan hệ của chúng: 

   1P = 0,1Pa. S ;  1Pas = 10P = 
S.m

kg1.
m
Ns1

2  

Phần lớn các chất lỏng Newton có độ nhớt nhỏ ví dụ: Nước nguyên chất, 
bơ ca cao nguyên chất, dầu thực vật nguyên chất, các dung dịch có chứa độ khô 
< 60Bx... 
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Đối với chất lỏng Newton, người ta có thể biểu diễn trạng thái độ nhớt của 
nó qua đường cong chảy. 

* Đặc trưng đối với độ nhớt Newton: 

- Đường cong chảy là đường thẳng 

- Đường cong chảy đi qua gốc toạ độ 

- Góc α1 > α thì độ nhớt tăng, khi độ nhớt ban đầu với góc α 

- Góc α2 > α thì độ nhớt giảm, khi độ nhớt ban đầu với góc α. 

Nếu biểu diễn quan hệ trên bằng một đường cong độ nhớt, ta có: 

 

 

 

 

Hình vẽ 1.1: Đường cong độ nhớt của một chất lỏng Newton 

* Đặc trưng đối với độ nhớt Newton: 

- Đường cong độ nhớt là một đường thẳng. 

- Đường cong độ nhớt song song với trục hoành. 

+ Chất lỏng không Newton: Khối sôcôla lỏng, bột nhão... không phải là 
chất lỏng nguyên chất mà là hỗn hợp phân tán của các cấu tử ở dạng (lỏng, rắn 
hoặc bán rắn hay bán lỏng) khác nhau. Ví dụ: Quan hệ cháy của khối sôcôla thay 
đổi do các cấu tử khuyếch tán trong bơ cacao (chất lỏng nguyên chất) theo các 
biểu hiện sau đây: 

- Độ nhớt của khối sôcôla lỏng lớn hơn độ nhớt của bơ cacao nguyên chất. 

- Độ nhớt của khối sôcôla thay đổi như là một hàm số của vận tốc cắt. 

    η = f(γ') 

- Sự chảy của khối sôcôla không bắt đầu ở lực cắt nhỏ bất kỳ, mà là sau 
phạm vi đầu tiên của một lực cắt nhỏ nhất τo, được coi như giới hạn chảy. Một 
chất lỏng, mà chất lỏng đó có tính chất giống như các biểu hiện đã nêu ở trên 
hoặc những biểu hiện khác, khác với quan hệ chảy của chất lỏng Newton, thì 
người ta gọi là chất lỏng không Newton. 

Biểu diễn đường cong chảy và đường cong độ nhớt của một khối sôcôla 
đặc trưng (chất lỏng không Newton) 

η 
N 

γ
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* Đặc trưng của chất lỏng không Newton: (ví dụ: sôcôla) 

a. Đường cong chảy: 

- Đường cong chảy không bắt đầu tư τ = 0, mà là từ τ = τo: nghĩa là điểm 
đầu tiên sau khi vượt qua giới hạn cháy. 

- Sự tăng lên của góc α của đường cong ở giá trị lớn nhất (độ nhớt cao) và 
thay đổi theo vận tốc cắt (γ') tăng. 

b. Đường cong độ nhớt: 

- Sau khi vượt qua giới hạn chảy τo thì khối sôcôla bắt đầu chảy với độ 
nhớt ban đầu cực đại ηo. Với vận tốc cắt tăng thì độ nhớt giảm và độ nhớt cân 
bằng không thay đổi η∝. Với vận tốc cắt tăng thì độ nhớt giảm và độ nhớt cân 
bằng không thay đổi η∝ đạt được giá trị cao của vận tốc cắt γ'. 

- Độ nhớt ban đầu cao ηo là do cấu trúc của các phần tử khuếch tán trong 
bơ cacao. 

- Nhờ lực cắt tác dụng τ mà cấu trúc giảm đi với vận tốc cắt tăng. Cuối 
cùng, một sự giảm cấu trúc hoàn toàn xảy ra ở độ nhớt cân bằng η∝. 

- Việc giảm cấu trúc là thuận nghịch, nghĩa là vận tốc cắt (γ') giảm thì lực 
cắt tác dụng (τ) cũng giảm và cấu trúc được tạo thành trở lại nhất thời hoặc lâu 
dài. Ví dụ: Trạng thái của đường non C: trước, trong và sau khi khuấy trộn. 

2.  MỤC ĐÍCH: 

Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong công nghệ sản xuất, từ độ nhớt ta 
có thể tính toán được những vấn đề sau: 

- Độ thuần khiết của dung dịch Newton và không Newton. 

- Nồng độ chất hoà tan, nồng độ chất khuếch tán. 

- Chất lượng của bán thành phẩm và thành phẩm qua sự thay đổi độ nhớt 
trong quá trình công nghệ, ví dụ chất lượng của mặt rỉ trong quá trình bảo quản, 
chất lượng của bánh mì trong quá trình nướng v.v. 

- Ngoài ra nó còn phục vụ cho việc tính toán truyền nhiệt, chuyển khối, 
thiết bị khuấy trộn, đồng hoá, vận chuyển bằng vít tài và các thiết bị gia công 
khác... 
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3.  CÁC LOẠI NHỚT KẾ, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ BIỂU THỨC 
TÍNH TOÁN: 

Nhớt kế có nhiều tên gọi khác nhau, thường theo tên của người chế tạo ra 
loại nhớt kế đó. Ví dụ: Nhớt kế OSVAL, ANGLE..., nhưng chúng đều dựa theo 
nguyên tắc làm việc của các loại nhớt kế cơ bản sau đây: 

3.1.  Nhớt kế mao quản: 

      Q - Dòng lưu thế 
    L - Chiều dài mao quản   
    R - Bán kính mao quản 
    P1 - Áp suất vào 
    P2 - Áp suất ra 
    ∆p = P1 - P2: Hiệu số áp suất 
    V,P - Những đại lượng có thể thay đổi. 

 

* Các đại lượng cần đo: Q, ∆p 
- Phạm vi bán kính mao quản: R = 0,18 .... 3,2mm 

- Phạm vi đo: v = η/δ = 0,2 đến 5000mm2/s; δ - Khối lượng riêng. 

* Phương trình tính toán: 

- Đối với chất lỏng Newton, độ nhớt: η = (π∆pR4) / (8LQ). 

- Vận tốc cắt ở thành mao quản γ'w = (4Q) / πR3 = V 

- Lực cắt ở thành mao quản τw = (∆pR) / 2L = P 
- Dòng lưu thế:  

 
π
τ

×π= w
3

4
RQ  

Xác định được ∆p và Q nhờ nhớt kế mao quản, từ đó ta tính được độ nhớt 
η của dung dịch cần đo. 

Độ chính xác của phép đo ± 0,1%. 

3.2.  Nhớt kế bi rơi: 

* Sơ đồ nguyên tắc:  

α : Góc nghiêng 10o 
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  r : Đường kính viên bi 

fFL : Khối lượng riêng của chất lỏng (dung dịch 
đo) 

  fK : Khối lượng riêng của viên bi 

  ∆f = fx - fFL : hiệu số khối lượng riêng 

  v : Vận tốc rơi ở trạng thái cân bằng 

* Các đại lượng cần đo: 

  v = L/∆t  

Trong đó: L - Khoảng cách rơi 

 ∆t - Thời gian rơi (∆t = 30 ..... 300gy) 

- Phạm vi đo đối với viên bi rơi tự do trong nước nguyên chất η = 0,3 ... 
3000 m.Pa.S. 

- Phạm vi đo đối với viên bi có tải (đo trong dung dịch) η = 4 
...1012m.Pa.S 

- Phương trình tính toán: Đo nhớt biểu kiến: 

 
V

)g.f.r(
9
2 2

s
∆

=η  

Trong đó: g - Gia tốc trọng lực 

   Độ chính xác ± 0,5% 

3.3.  Nhớt kế quay với các khối trụ liên hợp: 

* Nguyên tắc làm việc:  

Ω : Vận tốc góc của rotor 
M : Mômen quay M = F.r 
F : Lực 
H : Chiều cao của khối trụ trong 
R1 : Bán kính của khối trụ trong 
Ra : Bán kính của khối trụ ngoài  
r : Bán kính thay đổi giữa R1 và Ra 
a = Ra / R1 tỷ lệ bán kính 
a2 = τmax/τmin tỷ lệ lực cắt 
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* Các đại lượng cần đo: Ω và M. 

- Phạm vi đo: η = 1 ....18.106 m.PaS. 

* Công thức tính toán:  

Đối với chất lỏng Newton: Độ nhớt: 
Ω

×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

π
=η

M
R
1

R
1

H4
1

2
a

2
1

 

3.4.  Nhớt để thay với tấm phẳng dẹt - hình nón: 

Loại này dùng cho chất lỏng Newton và không Newton 

* Nguyên tắc làm việc: 

Ω : Vận tốc góc của rotor 
M : Mômen quay  
Ra : Bán kính của phần hình nón 
ϕ : Góc giữa hình nón và tấm phẳng dẹt 

* Các đại lượng cần đo: Gồm Ω và M 

- Phạm vi đo: η = 8 .... 40.106m.Pa.S (m: Mili = 10-3 đơn vị) 

* Phương trình tính toán: 

- Độ nhớt : η = [3M / (2πR3
a)]/(ϕ/Ω) 

- Vận tốc cắt : γ' = Ω/ϕ 

- Lực cắt : τ = 3M / 2πR3
a 

3.5.  Đo độ nhớt thông qua đo điện trở của dung dịch: 

Loại này mới chỉ được ứng dụng trong vài năm gần đây. Ví dụ: Đo độ 
nhớt của bột nhão trong nướng bánh mì. 

4.  XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT BẰNG NHỚT KẾ OSVAL: 

Cấu tạo của nó thuộc loại nhớt kế mao quản, độ nhớt của dung dịch cần 
đo tỷ lệ với thời gian chảy của một thế tích dung dịch (còn gọi là lưu thể) qua 
ống. Mao quản và hiệu số áp suất của nó (∆p). 

* Cấu tạo nhớt kế OSVAL: Nhớt kế OSVAL gồm hai nhánh: 

 -  Nhánh mao quản "M" có ống mao quản ac dài 10cm, bầu ab có thể tích 
7ml 
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- Nhánh "N" có đường kính 1 + 1,6cm, gồm ống hút nối với bơm tay để 
lấy chất lỏng từ đầu đ (thế tích 10ml) sang bầu ab. 

Thực hiện: Đổ dung dịch cần đo độ nhớt qua nhánh 
N vào đầu đ. Bịt kín miệng nhánh "N" bằng nút cao su. 
Dùng bơm tay cao su nối với đầu ống H để lấy dung dịch 
từ bình đ sang nhánh "M" lên đúng bằng vạch b. Mở nút 
cao su ở miệng nhánh "N" cho thông với bên ngoài. 
Bấm thời gian theo dõi từ lúc dung dịch cần đo từ vạch 
b xuống vạch a. Cũng làm như thế để đo độ nhớt của 
nước cất ở cùng nhiệt độ. 

Độ nhớt của dung dịch được tính theo công thức: 

 
n

d

n

d
nd z

z
.

d
d

×η=η  ;  N.s/m2 = Pa.S 

Trong đó: ηn - Độ nhớt của nước ở cùng nhiệt độ  
   (Nếu t = 20oC thì ηn = 1,005 N.s/m2) 
 dn - Tỷ trọng của nước ở nhiệt độ (nếu t = 20oC thì dn = 0,9986) 
 zn - Thời gian chảy của nước (tính bằng giây = s) 
 dđ - Tỷ trọng của dung dịch cần đo 
 zđ - Thời gian chảy của dung dịch cần đo (s). 

Nhớt kế OSVAL chỉ dùng để đo độ nhớt của dung dịch có nồng đồng < 
60 Bx. Đối với dung dịch có nồng độ lớn > 60 Bx thường dùng nhớt kế quay. 

5.  KẾT QUẢ ĐO; SỐ LƯỢNG SINH VIÊN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
THÍ NGHIỆM: 

- Kết quả đo là kết quả của ít nhất 2 lần đo ở cùng điều kiện. 

- Số lượng sinh viên mỗi nhóm từ 2 - 3 sinh viên. 
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BÀI 6:   XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC 
 

1.  KHÁI NIỆM: 

Độ cứng của nước được biểu thị bằng hàm lượng ion canxi (Ca2+) và 
Manhe (Mg2+). 

Đơn vị độ cứng của nước ở một số nước như sau: 

+ Của Đức: 1od = 01 mg CaO/100ml nước hay bằng 10mg CaO/1 lít 
nước; hay bằng 14mg MgO/1 lít nước. 

+ Của Pháp 1od = 10mg CaCO3 / 1 lít nước. 

+ Của Mỹ 1od = 01mg CaCO3 / 1 lít nước. 

Phân loại độ cứng của nước theo độ cứng của Đức: 

 Độ cứng chung 0d Phân loại nước 

0 ....4 Rất mềm 
4,1 ... 8 Mềm 

8,1 ... 12 Cứng trung bình 
12,1 ... 18 Tương đối cứng 
18,1 ... 30 Cứng 
Trên 30 Rất cứng 

Ngoài ra người ta còn phân loại độ cứng của nước theo: 

- Độ cứng chung gây nên bởi tổng lượng ion Ca2+ và Mg2+. 

- Độ cứng tạm thời gây nên bởi các muối Bicacbonat và khi xử lý nước 
(làm mềm nước hay khử độ cứng) sẽ tạo thành các muối cacbonat kết tủa. 

- Độ cứng vĩnh cửu gây nên bởi các muối cacbonat của ion Ca2+ và Mg2+ 
còn lại sau khi đã đun sôi. 

2.  MỤC ĐÍCH: 

Trong đời sống nước được dùng với nhiều mục đích khác nhau: nước 
uống, nước dùng trong công nghệ sản xuất thực phẩm, nước dùng trong kỹ 
thuật; Ví dụ: nồi hơi, làm nguội thiết bị .v.v. 

Tuỳ theo mục đích sử dụng mà yêu cầu độ cứng của nước khác nhau. Vì 
vậy người ta cần xác định độ cứng của nước để có biện pháp xử lý thích hợp, đạt 
được yêu cầu mục đích sử dụng. 
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3.  PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 

Có nhiều phương pháp để xác định độ cứng của nước như: Phương pháp 
xà phòng hoá, phương pháp Oxalat, phương pháp định phân bằng máy so màu, 
phương pháp dùng phức chất hay còn gọi là phương pháp Trilon B, phường 
pháp Váctơ - Frâyferơ... Ở đây chỉ giới thiệu phương pháp Váctơ - Frâyferơ. 

4.  PHƯƠNG PHÁP VÁCTƠ - FRÂYFERƠ: 

a. Nguyên vật liệu và dụng cụ: 

- Dung dịch hỗn hợp Váctơ - Frâyferơ gồm: Trộn đều một thể tích dung 
dịch NaOH 0,1N với một thể tích dung dịch Na2CO3 0,1N. 

- Chất chỉ thị metyl da cam 0,1% 
- Dung dịch HCl 0,1N 
- Bình nón dung tích 250ml 
- Bình dịch mức dung tích 250ml 
- Buret chuẩn độ 
- Pipet có bầu dung tích 50ml và 100ml 
- Bếp đun, phễu lọc, giấy lọc ... 

b. Tiến hành: 

* Xác định độ cứng tạm thời của nước: 

Dung Pipet hút lấy 100ml nước cần xác định độ cứng, cho vào bình nón 
250ml, thêm 4 giọt chỉ thị metylen da cam, rồi dùng dung dịch HCl 0,1N đã 
chuẩn bị ở Buret chuẩn độ để định phân đến màu hồng nhạt là đạt yêu cầu. Có 
thể tiến hành thí nghiệm song song để lấy kết quả trung bình. 

Độ cứng tạm thời = m x 2,8 

Trong đó: m - Số ml HCl 0,1N đã dùng định phân 
 2,8- Là số mg CaO tương ứng với 1ml HCl 0,1N 

* Xác định độ cứng vĩnh cửu của nước: 

Mẫu nước chứa trong bình nón nói trên sau khi xác định xong độ cứng 
tạm thời, ta cho thêm vào 20ml dung dịch hỗn hợp Váctơ - Frâyferơ đã chuẩn bị 
sẵn ở trên, đun sôi trong 3 phút; làm nguội đến nhiệt độ trong phòng rồi chuyển 
tất cả vào bình định mức 250ml, tráng bình nón bằng nước cất từ 2 đến 3 lần và 
tất cả nước tráng cũng được đổ vào bình định mức, thêm nước cất ngấn bình quy 
định, lắc đều và lọc qua giấy lọc. 
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Dùng pipet hút lấy 100ml dịch lọc cho vào bình nón 250ml, thêm 03 giọt 
chỉ thị metylen da cam, rồi chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,1N như trên (như 
xác định độ cứng tạm thời). 

Độ cứng vĩnh cửu = (20 - 2,5n) x 2,8 

Trong đó: 20 - Số ml dung dịch hỗn hợp Váctơ - Frâyferơ 
 2,5- Hệ số pha loãng (tức là 250/100 = 2,5) 
 n - Số ml HCl 0,1N tiêu hao khi định phân. 

* Xác định độ cứng chung của nước: 

   Độ cứng chung của mẫu nước = Độ cứng tạm thời + Độ cứng vĩnh cửu 

* Kết quả thí nghiệm được tính toán trung bình cộng của hai thí nghiệm 
tiến hành song song. 

* Số lượng sinh viên và thời gian tiến hành thí nghiệm: 

- Nếu có điều kiện mỗi sinh viên thí nghiệm với mẫu nước khác nhau, nếu 
chưa đủ điều kiện thì từ 2 - 3 sinh viên chung một nhóm thí nghiệm. 

- Thời gian chuẩn bị và thí nghiệm là 120 phút. 
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CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ LÊN MEN 
 

BÀI 1:   XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC CỦA ENZIM CÓ TRONG MALT 
 

1.  MỤC ĐÍCH: 

Hoạt động enzim là một trong những chỉ tiêu quan trọng của malt. Qua 
lực của enzim người ta có thể đánh giá được chất lượng của malt và đề: những 
chế độ công nghệ thích hợp cho việc sản xuất rượu, bia .v.v. 

2.  XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
WOLHGEMUTH: 

2.1.  Nguyên tắc: 

Xác định lượng enzim ít nhất có thể phân giải hoàn toàn một lượng bột 
xác định dựa theo phản ứng màu với iốt. 

2.2.  Hoá chất cần dùng: 

Dung dịch tinh bột 0,1%: cân 0,1gam tinh bột rồi đem trộn với 10ml nước 
cất và lắc đều. Sau đó cho thêm 80ml nước cất đang sôi, khuấy đều cho tinh tan 
hết. để nguội và cho thêm nước cất để đủ 100ml. 

Dung dịch NaCl 0,1% 

Dung dịch iốt 0,02%: cân 2g KI rồi hoà tan vào 5ml nước cất. tiếp theo 
cho vào 0,25gam iốt và lắc đều cho tan. Chuyển toàn bộ vào bình định mức ml 
rồi thêm nước cất cho đến vạch. 

Dung dịch enzim: lấy chính xác 5g malt đã nghiền nhỏ và đem trọn 15ml 
nước cát. Lắc đều hỗn hợp trong một giờ rồi đem lọc để thu dung dịch enzim. 

2.3.  Dụng cụ: 

Ống nghiệm   Pipet 

Nồi đun cách thuỷ 

2.4.  Cách tiến hành: 

Lấy 10 ống nghiệm khô, sạch và cho vào mỗi ống nghiệm 1ml dung dịch 
NaCl0,1%. Thêm vào ống thứ nhất 1ml dung dịch enzim, lắc đều. Rồi lấy 1ml ở 
ống nghiệm thứ hai cho sang ống nghiệm thứ ba... cứ làm lần lượt như vậy cho 
đến ống thứ mười. Cuối cùng lấy 1ml ở ống thứ mười bỏ đi. Tiếp theo cho vào 
mỗi ống thí nghiệm 2ml dung dịch tinh bột 0,1%, lắc đều, giữ ở nhiệt độ 30oC 
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trong 30 phút. Làm nguội và cho vào mỗi bình một giọt dung dịch iốt 0,02N, lắc 
đều. ghi nhận ống có độ pha loãng lớn nhất mà không tạo màu với dung dịch iốt. 

2.5.  Tính kết quả: 

Sau khi cho iốt vào, nếu quan sát thấy từ ống thí nghiệm thứ nhất đến ống 
thí nghiệm thứ n không có màu mà bắt đầu từ ống n + 1 trở đi có màu thì hoạt 
độ của 1ml dung dịch enzim là: 

2n x 2 = 2n+1 

Trong đó:   

 2n - Là độ pha loãng của dung dịch enzim ống thứ n 
 2 - Là số miligam tinh bột trong một ống nghiệm 

Vậy, hoạt độ enzim của 1g malt là: 

 3n
1n

2.5
5
100.2 +

+

=  (đơn vị/ gam) 

Trong đó:   

 5  - Số gam malt đã dùng để chuẩn bị dung dịch enzim 
 100- Số mol nước cất đã dùng để chuẩn bị dung dịch enzim 

3.  XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC AMILAZA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO 
MÀU: 

Hoạt lực amilaza thể hiện khả năng thuỷ phân tinh bột của enzim để tạo ra 
thành phần chủ yếu là dextrin và một ít đường (hoạt lực của enzim α - amilaza). 

3.1.  Nguyên tắc: 

Dung dịch iốt khi tác dụng với tinh bột sẽ cho ra màu xanh, nhưng khi tác 
dụng với các sản phẩm thuỷ phân của tinh bột sẽ cho màu khác nhau phụ thuộc 
vào sản phẩm thuỷ phân và mức độ thuỷ phân. Dựa trên cơ sở này người ta dùng 
máy so màu để đánh giá mức độ thuỷ phân của tinh bột và từ đó xác định hoạt 
lực của enzim. 

3.2.  Hoá chất: 

Dung dịch đệm photphat có pH = 4,7 + 4,9: lấy 11,876g Na2HPO4, 2H2O 
hoà tan vào 1 lít nước cất và 9,078 KH2PO4 cũng hoà tan vào 1 lít nước cất. Để 
có dung dịch đệm pH = 4,7 + 4,9 thì lấy 0,9 ml dung dịch Na2HPO4 trộn với 
99,1ml dung dịch KH2PO4. 
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Dung dịch HCl 0,1N. 

Dung dịch iôt: lấy 0,5g iốt và 5g KI hoà với một ít nước cất, lắc đều cho 
tan hết. Tất cả dung dịch đổ vào bình định mức 200ml và cho thêm nước cất 
20oC cho đến vạch. Dung dịch iôt được bảo quản ở nơi tối và được sử dụng 
trong vòng một tháng. 

Dung dịch iốt trong HCl: lấy 2 ml dung dịch iốt đã chuẩn bị ở trên cho 
vào bình định mức 100ml và cho thêm dung dịch HCl 0,1N cho đến ngấm bình. 

Dung dịch tinh bột 1%: lấy 1g tinh bột cho vào bình định mức 100ml. 
Cho vào bình 25ml nước cất, lắc đều. Sau đó cho thêm 25ml nước cất nữa và đặt 
bình vào nồi cách thuỷ đang sôi, lắc liên tục cho đến khi tinh bột hoà tan hết. 
tiếp theo làm nguội bình, cho thêm 10ml dung dịch đệm, đổ nước cất cho đến 
vạch mức, lắc đều. 

Dung dịch enzim: lấy 5g malt đã nghiền mịn và đã biết độ ẩm cho vào 
cốc. Đổ vào cốc 10ml dung dịch đệm photphat và 90ml nước cất. Đặt cốc vào 
trong ủ ấm ở nhiệt độ bằng 30oC trong thời gian 60 phút (thỉnh thoảng dùng đũa 
thuỷ tinh khuấy dung dịch). Sau đó đem lọc để thu dung dịch enzim. 

Khi tiến hành làm thí nghiệm, dung dịch enzim cần được pha loãng. Mức 
pha loãng phụ thuộc vào hoạt lực của enzim cần xác định, cụ thể được ghi trong 
bảng sau: 

Hoạt lực enzim theo dự 
đoán 
đ.v/g 

Số ml dung dịch enzim 
cần lấy để pha thành 

100ml dung dịch enzim 
loãng 

Khối lượng malt trong 
môi trường thí nghiệm 

(a) mg 

5 - 10 Các loại malt 12 30 
11 - 15 Không đại  8 20 
16 - 20 Mạch  4 10 
16 - 20 Malt đại  8 20 
21 - 30 Mạch  4 10 
31 - 50  3 7,6 

3.3.  Dụng cụ: 

- Bình định mức 100ml, 200ml, 250ml 

- Cốc thủ tinh, bình tam giác, ống nghiệm 

- Tủ ấm, nồi cách thuỷ, nhiệt kế, giấy lọc 
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- Máy so màu, pipet. 

3.4.  Cách tiến hành: 

Lấy 2 ống nghiệm và rót vào mỗi ống 10ml dung dịch tinh bột 1%. Đặt 2 
ống nghiệm vào tủ ấm có nhiệt độ 30 ± 0,2oC và giữ ở nhiệt độ này trong 5 - 10 
phút. Sau đó vẫn giữ nguyên hai ống nghiệm trong tủ ấm, cho vào một ống 
nghiệm 5ml nước cất (ống nghiệm kiểm tra) và cho vào ống nghiệm kia 5ml 
dung dịch enzim pha loãng. Cả hai ống nghiệm được khuấy nhanh và liên tục 
giữ trong tủ ấm đúng 10 phút. Sau đó lấy hai ống nghiệm ra và hút ở mỗi ống 
nghiệm 0,5ml cho vào hai bình có dựng sẵn 50ml dung dịch iốt trong HCl. Dưới 
tác dụng của HCl enzim có trong bình bị vô hoạt. Dưới tác dụng của iốt bình 
đựng dung dịch kiểm tra sẽ chuyển thành màu xanh, còn bình kia sẽ có màu tím 
nâu với độ đậm nhạt khác nhau phụ thuộc vào mức độ thuỷ phân của tinh bột. 
Các dung dịch này được đo trên máy đo màu với bước sóng 65mm và cuvet có 
chiều dày 10mm. 

3.5.  Tính kết quả: 

Lượng tinh bột được thuỷ phân xác định theo công thức sau: 

 C = )g(;1,0.
D

DD

1

21 −  

Trong đó:  C - Lượng tinh bột được thuỷ phân, g 
 D1 - Mật độ quang của dung dịch kiểm tra 
 D2 - Mật độ quang của dung dịch đã bị thuỷ phân 
 D1 - Đặc trưng cho lượng tinh bột đã lấy làm thí nghiệm 
 D2 - Đặc trưng cho lượng tinh bột còn lại sau thuỷ phân 
 0,1: Lượng tinh bột có trong 10ml dung dịch tinh bột lấy làm 

thí nghiệm, g 
 

Hoạt lực amylaza được tính theo công thức sau: 

 AC = 310.
a

029388,0C.889,6 − (đv/g) 

Trong đó:  a - Là khối lượng của malt có trong dung dịch enzim đã pha 
loãng lấy làm thí nghiệm, g (a tra ở bảng trên) 

Chú ý:  Khi xác định nếu thấy C < 0,02g hoặc C > 0,07g thì phải tiến hành 
làm thí nghiệm lại bằng cách pha loãng dung dịch enzim lớn hơn hoặc bé hơn. 
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4.  KHẢ NĂNG ĐƯỜNG HOÁ CỦA ENZIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
SO MÀU: 

Khả năng đường hoá của enzim thể hiện mức độ chuyển hoá tinh bột 
thành đường dưới tác dụng của enzim (hoạt lực của β - amylaza). 

4.1.  Nguyên tắc: 

Dùng antron (C14H10O) để tạo màu cho dung dịch đường, sau đó dùng 
máy so màu để xác định mật độ quang rồi dùng công thức tính. 

4.2.  Hoá chất: 

Dung dịch đệm photphat pH = 4,7 + 4,9 

Dung dịch hồ tinh bột 1% 

Cồn tinh chế 96% thể tích 

Dung dịch enzim: Lấy dung dịch pha loãng đã chuẩn bị để xác định hoạt 
lực amylaza ở trên. 

Dung dịch antron 0,2%: cân 0,9175g antron và cho vào bình định mức 
250ml, thêm vào đó 100 - 150ml axit sunfuric, lắc đều cho tan hết. Cho tiếp axit 
sunfuric đến vạch và lắc. Dung dịch đã chuẩn bị đem để chỗ tối, nhiệt độ phòng 
trong 4 giờ rối mới sử dụng. Khi bắt đầu sử dụng dung dịch được bảo quản ở 
nhiệt độ 6 - 8oC, trong tối và thời gian sử dụng không quá 2 ngày. 

4.3.  Dụng cụ: 

Giống ở bài trên. 

4.4.  Cách tiến hành: 

Lấy 10ml dung dịch tinh bột 1% cho vào ống nghiệm và đặt vào tủ ấm có 
nhiệt độ 30 ± 0,2oC trong 5 - 10 phút. Vẫn để ống nghiệm trong tủ ấm và cho 
thêm vào đó 5ml dung dịch enzim đã pha loãng, khuấy đều và giữ trong tủ ấm 
đúng 10 phút. 

Lấy ống nghiệm ra, hút 3 ml cho vào bình tam giác và thêm vào đó 22 ml 
cồn tinh chế. Lọc tách kết tủa. Phần dịch lọc đem pha loãng 2 lần bằng nước cất. 

Lấy 5 ml dung dịch antron cho vào một ống nghiệm chịu nhiệt có nút mài. 
Sau đó rót nhẹ nhàng theo thành ống nghiệm 2,5ml dung dịch lọc đã pha loãng. 
Chú ý rót nhẹ nhàng, tránh sự xáo trộn và phải tạo thành hai lớp. Sau khi rót 
xong đậy nút mài lại. 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

31 

Song song với mẫu thí nghiệm cần phải chuẩn bị mẫu trống: lấy 5 ml 
dung dịch antron trộn với 2,5ml dung dịch rượu (để chuẩn bị dung dịch rượu thì 
lấy 22ml cồn 96o cho vào 3ml nước cất, sau đó làm loãng dung dịch thu được 
thêm hai lần bằng nước cất). 

Các ống nghiệm được lắc đều trong 10 giây. Đặt hai ống nghiệm vào gí và 
nhúng vào nồi nước đang sôi. Các ống nghiệm giữ trong nồi 5,5 phút kể từ lúc 
nước sôi lại. Sau đó lấy giá có các ống nghiệm ra và làm lạnh bằng nước đến 
20oC. 

Dung dịch thí nghiệm sau phản ứng sẽ có màu xanh lục và được đem đo 
mật độ quang trên máy so màu với cuvet có độ dài 5mm, kính lọc có bước sóng 
610mm 

Nếu mật độ quang thu được lớn hơn 0,8 hoặc nhỏ hơn 0,15 thì tiến hành 
làm lại bằng cách thay đổi độ pha loãng dung dịch enzim. 

4.5.  Tính kết quả: 

Hoạt lực đường hoá enzim được tính bằng công thức sau: 

 OC = 310.
a

003135,0D.15325,0 −  , (đv/g) 
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BÀI 2:   SẢN XUẤT DỊCH LÊN MEN BIA  
         TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM  

 

1.  MỤC ĐÍCH: 

Giúp cho sinh viên củng cố thêm kiến thức của phần "Kỹ thuật sản xuất 
bia" 

2.  NGUYÊN TẮC: 

Dùng enzim có sẵn trong malt để thuỷ phân tinh bột, protein và một số 
chất khác có trong malt và trong nguyên liệu thay thế để thu dịch đường. Rồi từ 
đó tiến hành houblon hoá để thu dịch lên men. 

3.  NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT VÀ DỤNG CỤ: 

Malt đại mạch    Gạo  

Hoa hoặc cao houblon    Dung dịch iốt 

Nồi, bếp điện, rá nhựa    Nhiệt kế 

Vải màn 

Chiết quang kế hoặc các dụng cụ đo nồng độ chất khô khác. 

4.  CÁCH TIỀN HÀNH: 

Lấy 500 gam malt và 200g gạo đem nghiền nhỏ. Yêu cầu khi nghiền giữ 
cho vỏ malt càng nguyên càng tốt, độ mịn vừa phải, gạo nghiền mịn hơn malt. 

Lấy chính xác 150g bột gạo và 15g bột malt cho vào nồi có đựng sẵn 800 
ml nước 30 - 32oC (cho malt vào trước, gạo vào sau). Dùng đũa thuỷ tinh vừa 
khuấy vừa nâng nhiệt độ của hỗn hợp lên đến 72 - 75oC (tốc độ nâng nhiệt 
1oC/phút) và giữ ở nhiệt độ này khoảng 20 - 25 phút. Tiếp theo nâng nhiệt độ 
của khối dịch lên đến sôi và cho sôi trong 30 phút. 

Song song với việc nấu gạo ở trên thì cũng tiến hành chuẩn bị malt (khi 
bắt đầu nâng nhiệt độ đun sôi nồi gạo thì cũng là lúc bắt đầu nâng nhiệt nấu nồi 
malt. Để chuẩn bị nồi malt thì cần 335g bột malt cho vào nồi thứ hai (lớn hơn 
nồi trên) có chứa sẵn 1300ml nước 30 - 32oC. Dùng đũa thuỷ tinh vừa khuấy 
vừa nâng nhiệt độ của hỗn hợp lên đến 50 - 52oC (tốc độ nâng nhiệt 1oC/phút) 
và giữ ở nhiệt độ này trong 20 phút.  Tính toán sao cho lúc này nồi gạo cũng vừa 
đun sôi xong. 
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Sau đó vừa khuấy nồi malt vừa đổ từ từ nồi gạo sang nồi malt và phải chú 
ý khống chế nhiệt độ của hỗn hợp đạt 60 - 65oC. Giữ hỗn hợp ở nhiệt độ này 
khoảng 30 phút. Tiếp theo nâng nhiệt hỗn hợp đến 72oC và giữ cho đến khi 
đường hoá hoàn toàn (dùng dung dịch iốt để khử màu của dịch thuỷ phân). 

Sau khi đường hoá xong nâng nhiệt độ của hỗn hợp lên 78oC và đem lọc 
qua vải màn. Trong quá trình lọc dùng nước nóng 78oC để rửa bã. Rửa cho đến 
khi nào nồng độ chất khô của nước rửa còn khoảng 1% thì ngừng. Nước lọc ban 
đầu và nước rửa bã nhập chung (hỗn hợp này còn gọi là nước mout). Yêu cầu 
dịch đường (nước mout) phải trong, có nồng độ chất khô nhỏ hơn nồng độ của 
dịch lên men ban đầu 0,5 - 1%. 

Tiếp theo tiến hành đun sôi dịch đường với hoa houblon. Lượng hoa sử 
dụng 1,5g/1 lít dịch đường. Nếu sử dụng cao hoa thì 1g cao có thể thay thế cho 
5g hoa. Để houblon hoá thì tất cả dịch đường cho vào nồi và nâng nhiệt đun sôi. 
Khi bắt đầu nâng nhiệt thì cho 3/4 lượng hoa và 1/4 còn lại cho vào trước khi kết 
thúc quá trình đun sôi 30 phút. Thời gian đun sôi kéo dài từ 1,5 - 2 giờ. 

Sau khi houlon hoá xong thì lọc nhanh để tách bã hoa rồi làm nguội để thu 
dịch lên men. Chú ý kiểm tra nồng độ dịch lên men bảo đảm theo yêu cầu. 

5.  TÍNH HIỆU SUẤT NẤU BIA: 

Để đánh giá quá trình thuỷ phân dưới tác dụng của enzim phải xác định % 
chất khô chuyển vào dịch lên men so với lượng nguyên liệu ban đầu, hay nói 
cách khác là phải xác định hiệu suất chiết E: 

 E =
G

d..V.96,0 η  ; % 

Trong đó:  V -  Thể tích của dịch đường nóng sau khi houblon hoá, lít 

 η -  Nồng độ của dịch đường, % 

 d -  Khối lượng riêng của dịch đường, kg/lít 

 G - Khối lượng nguyên liệu đã dùng để nấu bia, kg 

 0,96: Hệ số hiệu chỉnh cho việc giảm thể tích của dịch đường 
do làm nguội. 

Nếu quá trình thuỷ phân nguyên liệu xảy ra tốt thì hiệu số giữa độ chiết 
của nguyên liệu và hiệu suất chiết không vượt qua 1,5 ÷ 2%. 
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BÀI 3:   TIẾN HÀNH LÊN MEN BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ 
CÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

1.  MỤC ĐÍCH: 

Giúp cho sinh viên làm quen với việc nuôi cấy nấm men, quan sát được 
các hiện tượng xảy ra trong quá trình sinh trưởng và phát triển cũng như trong 
lên men của nấm men. Từ đó sẽ hiểu sâu sắc hơn những kiến thức cơ bản vè lên 
men bia. 

2.  NGUYÊN TẮC CỦA SỰ LÊN MEN BIA: 

Dùng nấm men để chuyển hoá các chất có trong dịch lên men thành rượu, 
CO2 và một số sản phẩm khác. Trong quá trình lên men dưới ảnh hưởng của 
nhiệt độ thấp, áp suất cao và một số yếu tố khác đã xảy ra nhiều biến đổi trong 
dịch lên men để rồi ta thu được bia. 

3.  NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT VÀ DỤNG CỤ: 

Dịch lên men      Men giống 

Dụng cụ đo nồng độ chất kho   Nhiệt kế 

Can nhựa      Bình tam giác nhiều loại  

Chai bia, nắp ken     Tủ lạnh 

4.  TIẾN HÀNH: 

Quá trình lên men bia gồm hai giai đoạn: 

* Nuôi cấy men giống: Tuần tự được thực hiện như sau: 

Ống giống gốc → ống nghiệm 10ml → bình tam giác 50ml → bình tam 
giác 250ml. 

Để nuôi cấy men giống dùng môi trường nước malt (100%) có độ khô 
10%. Môi trường sau khi chuẩn bị xong phải được thanh trùng kỹ và làm nguội 
nhanh. Ống nghiệm và các bình tam giác dùng để nhân giống phải được rửa sạch 
và sấy khô. 

Lấy 10ml môi trường  cho vào ống nghiệm. Dùng que cấy đã khử trùng và 
làm nguội lấy 3 vòng men giống cho vào ống nghiệm. Ống nghiệm sau khi cấy 
giống được đặt vào tủ ấm có nhiệt độ 25oC và nuôi trong 24 giờ. Tiếp theo toàn 
bộ giống trong ống nghiệm được chuyển vào bình tam giác 200ml có đựng sẵn 
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40ml môi trường (trước khi chuyển cần lắc đều ống nghiệm để nấm men không 
bám vào dưới đáy ống). Bình tam giác được tiếp tục nuôi ở 25oC trong tủ ấm. 
Sau 18 giờ toàn bộ giống được chuyển sang bình tam giác 500ml có đựng sẵn 
200ml môi trường. Bình giống tiếp tục được nuôi ở nhiệt độ 25oC cho đến khi 
trên bề mặt xuất hiện lớp bọt trắng mỏng thì chuyển vào can để lên men. 

* Lên men: Dùng can nhựa 1 lít để lên men. Trước khi lên men, can cần 
được rửa sạch và sát trùng kỹ. 

Dich đường sau khi tách bã hoa houblon xong cho thẳng vào can (cho 
750ml dịch đường) rồi làm nguội đến nhiệt độ lên men. Sau đó cho hết men 
giống ở bình tam giác 500ml vào can và giữ can ở nhiệt độ lên men thích hợp để 
tiến hành lên men chính. 

Trong quá trình lên men cần lấy mẫu để theo dõi sự giảm chất khô hàng 
ngày. Khi nồng độ chất khô còn lại chỉ giảm 0,2%/ ngày đêm và lớp bọt trên bề 
mặt can xẹp xuống thì coi như quá trình lên men chính kết thúc. Khi đó sản 
phẩm thu được gọi là bia non. 

Lấy bia non đổ đầy chai bia và đóng chặt nắp ken, đem đặt vào tủ lạnh có 
nhiệt độ thấp 1 - 2oC để tiến hành lên men phụ. Quá trình lên men phụ kéo dài 
20 ngày và khi đó bia trong chai đã trong. 

5.  TÍNH MỨC ĐỘ LÊN MEN: 

Mức độ lên men là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá quá trình lên men, nó 
được tính bằng công thức sau: 

 V = %,100.
E

eE −  

Trong đó:  V -  Mức độ lên men  

 E -  Nồng độ chất khô co trong dung dịch lên men ban đầu  

 d -  Nồng độ chất kho có trong bia non hoặc bia thành phẩm 
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BÀI 4:   XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BIA 
 

1.  MỤC ĐÍCH: 

Nhằm để đánh giá chất lượng của bia mình đã sản xuất, từ đó có thể so 
sánh với các loại bia khác. 

2.  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CO2 CÓ TRONG BIA: 

2.1.  Nguyên tắc: 

Cho CO2 có trong bia tác dụng với một thể tích NaOH đủ tạo muối 
Na2CO3. Sau khi loại trừ lượng axit dư, dùng axit sunfuric có nồng độ xác định 
để chuẩn lượng Na2CO3. Từ đó tính ra lượng CO2 có trong bia. 

2.2.  Dụng cụ và hoá chất: 

Bình tam giác 250ml     Buret dung tích 5ml 
Dung dịch H2SO4 0,1N    Dung dịch NaOH 2N 
Pipet dung tích 1,5 và 10,25ml 
Ống đong hình trụ 50ml và 250ml 
Phenolftalein: dung dịch 1% trong cồn 60o 
Metyl da cam: dung dịch trong cồn 60o 
Bình tam giác nút mài có đánh dấu mức thể tích 200ml và 250ml. 

2.3.  Tiến hành thí nghiệm: 

Để đảm bảo tính chính xác khi tiến hành phân tích phải chuẩn bị dụng cụ 
và mẫu để làm thí nghiệm. 

Chuẩn bị mẫu: giữ chai bia mẫu trong tủ lạnh một ngày đêm hoặc một giờ 
trong bể nước đá. Chuẩn bị hai bình tam giác có nút mài dung tích 500ml đã sơ 
bộ đánh dấu mức thể tích khoảng 200ml và 250ml. Rớt vào mỗi bình 20ml dung 
dịch NaOH 2N. Mở chai bia mẫu một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và rót nhanh 
vào bình cho đến mức 200 ÷ 250ml. Đậy nút bình và lắc đều trong 5 - 10 phút. 
Để yên một tí rồi rót toàn bộ vào ống đong và đọc chính xác kết quả (B). 

Tiến hành thử: Dùng pipet hút chính xác 10ml bia vừa chuẩn bị ở trên cho 
vào bình tam giác 250ml, thêm 50ml nước cất và 1 - 3 giọt phenolftalein, dung 
dịch sẽ có màu hồng. Dùng dung dịch H2SO4 0,1N chuẩn độ lượng xút dư cho 
đến khi mất màu hồng và không tính lượng axit đã tiêu tốn lúc này. Thêm vào 
bình 1 - 3 giọt metyl da cam, dung dịch sẽ chuyển sang màu vàng. Tiếp tục 
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chuẩn độ bằng H2SO4 0,1N cho đến khi dung dịch chuyển thành màu da cam. 
Ghi thể tích H2SO4 đã tiêu tốn (V1). 

Song song với mẫu thí nghiệm phải tiến hành làm mẫu thí nghiệm trắng 
bằng cách lấy 10ml bia mẫu đã loại bỏ hết CO2 cho vào bình hình nón rồi thêm 
1 ml NaOH 2N, 50ml nước cất và tiến hành phân tích tương tự như mẫu trên. 

2.4.  Tính kết quả: 

Hàm lượng CO2 có trong bia (g/l) được tính theo công thức sau  

X = l/g,
)20B(10

1000).VV(B.0044,0 21

−
−  

Trong đó:  X  : Hàm lượng CO2, g/l 

 0,0044 :  Số gam CO2 tương ứng với 1ml dung dịch H2SO4 
0,1N 

 B :  Thể tích bia đã kiểm hoá, ml 

 V1, V2 :  Thể tích dung dịch H2SO4 0,1N đã tiêu tốn để chuẩn 
độ mẫu thử và mẫu trắng, ml. 

 1000 :  Hệ số chuyển đổi ra lít 

 10 :  Thể tích bia mẫu lấy để kiểm tra 

 20 :  Thể tích dung dịch NaOH 2N đã dùng để kiểm hóa 
bia mẫu, ml. 

3.  XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ CỦA BIA: 

3.1.  Nguyên tắc: 

Cho nước bốc hơi hết ta sẽ thu được chất khô có trong bia. 

3.2.  Nguyên liệu, hoá chất và dụng cụ: 

Bia chai 

Cốc sấy phân tích dung tích 50ml và đã sấy khô đến khối lượng không 
đổi. 

Tủ sấy, cân phân tích, pipet, nòi đun cách thuỷ, bình hút ẩm. 

3.3.  Cách tiến hành: 

Dùng pipet hút 10ml bia đã loại bỏ CO2 rồi cho vào cốc sấy. Đặt cốc vào 
nồi đun cách thuỷ đun nóng, cô cạn bia trong cốc. Lấy cốc ra đặt vào tủ sấy và 
tiến hành sấy khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt 100 - 105oC. 
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3.4.  Tính kết tủa: 

Hàm lượng chất khô có trong bia được xác định theo công thức: 

 E = l/g,
10

mm1000.
1000.10

mm 1212 −
=

−  

Trong đó:  E  - Hàm lượng chất khô của bia, g/l 

 m2- Số mg cốc có bia sau khi đã sấy khô đến khối lượng không 
đổi   

 m1- Số mg của cốc đã sấy ban đầu 

 1000, 1000: Số để chuyển ra gam và lít 

 10: Số ml bìa dùng để phân tích 

4.  XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA BIA: 

4.1.  Nguyên tắc: 

Dùng xút để chuẩn độ lượng axit có trong bia với chất chỉ thị là 
phenolftalein. độ chua của bia được tính bằng số ml NaOH 0,1N dùng để trung 
hoà 10ml bia đã loại bỏ CO2. 

4.2.  Nguyên liệu, hoá chất và dụng cụ: 

Bia đã loại bỏ CO2    Dung dịch NaOH 0,1N 

Dung dịch chỉ thị phenolftalein 1% 

Nước cất đun sôi để nguội Bình nón dung tích 10ml 

Buret, pipet. 

4.3.  Cách tiến hành: 

Dùng pipet lấy 10ml bia cho vào bình nón dung tích 100ml, thêm 40 ml 
nước cất và 5 giọt chỉ thị phenolftalein rồi chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1N 
đã chuẩn bị sẵn ở Buret cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt. Thể tích NaOH đã 
tiêu tốn khi chuẩn độ chính là độ chua của bia. 

5.  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU CÓ TRONG BIA: 

5.1.  Nguyên tắc: 

Dùng dung dịch Kaliđicromat (K2Cr2O2) trong môi trường axit để oxy hoá 
rượu và tạo thành Cr3+ có màu xanh lục. 
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Tiếp theo dùng KI để khử Kaliđicromat thừa và giải phóng I2. Dùng 
natrithiosufat (Na2S2O3) chuẩn lượng iốt sinh ra. Từ đó tính được lượng 
Kaliđicromat đã tham gia phản ứng với rượu thông qua lượng Na2S2O3 đã dùng 
chuẩn mẫu trắng và mẫu thí nghiệm. Dựa vào kết quả thu được sẽ tiến hành tính 
hàm lượng rượu có trong bia. 

5.2.  Nguyên liệu, Hoá chất và dụng cụ: 

Nitrocromic: Cân 4,9g K2Cr2O2 cho vào bình định mức 100ml, thêm 
HNO3 đậm đặc ngắn bình, lắc đều, bảo quản trong chỗ tối. 

Dung dịch KI 10%: Cân 100g KI tinh chế cho vào bình định mức 1000ml, 
thêm một ít nước cất cho đủ tan và lắc kỹ cho tinh thể tan hết rồi thêm nước cất 
đến ngấn bình. Đem bảo quản trong tối. 

Hai loại dung dịch này nhớ pha trước, khi dùng và bảo quản ở nơi tối. 

Dung dịch Na2S2O3 0,1N Dung dịch hồ tinh bột 1% 

Pipet bầu dung tích 100ml Buret chuẩn độ 

Bình định mức dung dịch 100ml 

Bình nón có nút mài dung tích 250 ml 

Bìa mẫu để phân tích 

5.3.  Cách tiến hành: 

Dùng pipet lấy 100ml bia đã loại bỏ CO2 cho vào bình đun của bộ chưng 
cất và tiến hành chưng cho đến khi gần cạn. Dịch chưng hứng vào bình định 
mức dung tích 100ml, cho thêm nước cất vào để đủ 100ml, lắc đều. 

Lấy 5ml dịch chưng cho vào bình nón có nút mài dung tích 250ml rồi cho 
thêm 5ml nước cất và 10ml dung dịch nitrocromic. Đậy kín bình, đẻ cho phản 
ứng xảy ra trong 30 phút rồi cho thêm 10ml dung dịch KI 10%, 100ml nước cất, 
lắc đều. Sau hai phút thì dùng dung dịch Na2S2O3 0,1N đã chuẩn bị ở Buret để 
chuẩn độ lượng iốt giải phóng ra. chuẩn độ cho đến khi dung dịch chuyển thành 
màu vàng nhạt thì cho thêm 2 - 3 ml dung dịch tinh bột 1% để chuyển sang màu 
xanh đậm. Tiếp tục chuẩn độ bằng dung dịch Na2S2O3 cho đến khi dung dịch 
trong bình chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh lục. Ghi thể tích dung dịch 
Na2S2O3 đã tiêu tốn. 

Song song với mẫu thí nghiệm, tiến hành làm một mẫu trắng với 10ml 
dung dịch nitrocromic và 10ml nước cất theo đúng thời gian và thao tác như đối 
với mẫu phân tích. 
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Chú ý: Nếu khi cho dung dịch nitrocromic vào đã có ngay màu xanh lục 
có nghĩa là đã dùng ít nitrocromic nên phải bổ sung thêm nitrocromic hoặc giảm 
thể tích của dịch chưng đã lấy phân tích. 

5.4.  Tính kết quả: 

Hàm lượng rượu trong bia được xác định theo công thức sau: 

 A = 
1000.5

1000.15,1).nN( −  = 0,23 (N - n), g/l 

Trong đó:   

 A  - Hàm lượng rượu có trong bia, g/l 

 N  - Số ml Na2S2O3 dùng để chuẩn mẫu trắng 

 n   - Số ml Na2S2O3 dùng để chuẩn mẫu thực 

 1,15: số mg C2H5OH tương ứng với 1ml dung dịch Na2S2O3 
0,1N 

 1000: Để chuyển thành lít 

 1000: Để chuyển thành gam 

 5  : Số ml dung dịch dùng để phân tích 

Muốn chuyển sang độ rượu (%V) ta dùng công thức sau: 

A = 
1000.5

1000.15,1).nN( −  = 0,23 (N - n), g/l 

Trong đó:   

 X  - Nồng độ rượu của bia, % thể tích 

 A  - Hàm lượng rượu có trong bia, g/l 

 100: Số chuyển sang phần trăm 

 0,78927: Tỷ trọng của C2H5OH 

 1000 chuyển ra gam 

6.  XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO CỦA BIA: 

6.1.  Nguyên tắc: 

Nung bia đã sấy khô để tạo thành tro rồi tính kết quả. 

6.2.  Nguyên liệu, dụng cụ và hoá chất: 

Bia mẫu     Chén sứ nung 
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Tủ sấy, lò nung, nồi cách thuỷ, pipet 

6.3.  Cách tiến hành: 

Dùng pipet lấy 10ml bia cho vào chén sứ nung loại 50ml (chén đã được 
sấy khô đến khối lượng không đổi). Đầu tiên bia được cô đặc cạn trên nồi đun 
cách thuỷ. Tiếp theo cho chén vào tủ nung và nung cho đến lúc tạo thành tro 
trắng và sấy cho đến khi khối lượng không đổi. 

6.4.  Tính toán kết quả: 

Hàm lượng tro trong bia được tính bằng công thức sau: 

 X = 
10

mm1000.
1000.10

mm 1212 −
=

−  ,g/l 

Trong đó:   

 X  - Hàm lượng tro có trong bia, g/l 
 m2 - Khối lượng chén và tro, mg 
 m1 - Khối lượng chén sứ đã sấy khô, mg 
 10: Số ml bia lấy làm phân tích 
 1000: Chuyển ra gam 
 1000: Chuyển ta lít 
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BÀI 5:   SẢN XUẤT RƯỢU ETYLIC Ở QUY MÔ  
              PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

1.  NGUYÊN TẮC: 

Các loại nguyên liệu có chứa một hàm lượng đáng kể gluxit như lương 
thực, rỉ đường, các loại quả ngọt đều có thể đem sản xuất rượu etylic bằng cách 
lên men trực tiếp bởi nấm men (rỉ đường, quả ngọt) hoặc phải chuyển hoá thành 
đường lên men (lương thực) rồi nấm men thành rượu. Có thể sản xuất rượu 
etylic theo phương pháp cổ truyền dùng men dân tộc (men thuốc bắc hay men 
lá) hay phương pháp lên men thuần khiết dùng nấm men saccharomyees. 
Phương pháp đầu có thể sử dụng cho bất kỳ loại nguyên liệu gluxit nào, phương 
pháp sau được áp dụng cho các nguyên liệu chứa đường hoặc đã được chuyển 
hoá thành đường lên men. 

2.  HOÁ CHẤT VÀ DỤNG CỤ: 

- Gạo hoặc ngô mảnh 
- Rỉ đường đặc nồng độ 80 - 90 BX. 
- Bánh men thuốc bắc 
- Chế phẩm enzim amylaza: nấm mốc hay malt 
- Nấm men saccharomycé thuần khiết 
- (NH)4SO4 tinh thể, urê, H2SO4 đậm đặc, MgSO4.7H2O. 
- Ống nghiệm 10ml 
- Bình nón 100ml, 250ml, 1000ml 
- Bộ chưng cất đơn giản 
- Cồn kế (alcolmetre), BX kế hay BE kế, nhiệt kế 
- Khay nhựa có lỗ. 
- Máy lắc ngang 

3.  TIẾN HÀNH: 

3.1.  Sản xuất rượu từ lương thực theo phương pháp cổ truyền: 

Cân trên cân kỹ thuật 100gam gạo hay ngô mảnh, vo đãi sạch rồi nấu 
thành cơm chín tới. Tãi ra khay nhựa có lỗ, để nguội rồi trộn vào 1 - 2 gam bột 
men thuốc bắc, vo thành đống nhỏ, phủ kín là chuối trong 18 giờ. chuyển khối 
cơm vào bình nón 11 có nút đậy, thêm nước sạch đến 2/3 bình rồi nút bình có độ 
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hở nhỏ. Để khối cơm lên men trong bình ở nơi mát trong 48 giờ thì đem ra 
chưng cất rượu. 

3.2.  Sản xuất rượu bằng rỉ đường theo phương pháp lên men thuần khiết: 

Cân trên cân kỹ thuật 100gam rỉ đường đặc vào cốc 1 lít, thềm nước sạch, 
khuấy đều để được dịch đường đạt nồng độ 75Bx. Dùng pipet lấy từng lượng 
nhỏ H2SO4 đậm đặc nhỏ vào cốc dịch đường, khuấy trộn liên tục và đem đun 
trên bếp để nhiệt độ đạt 80oC. Lượng H2SO4 đậm đặc sử dụng là 1 gam (= 1/1,84 
= 0,54ml) để nguội dịch đến nhiệt độ trong phòng và gạn lấy dịch đường phía 
trên sang một cốc. Bổ sung thêm vào dịch đường các loại muối dinh dưỡng như 
(NH4)2SO4, urê, MgSO4.7H2O với tổng số khoảng 1gam khuấy trộn rồi thêm 
nước sạch vào để được dịch đường có nồng độ 10 - 12Bx (khoảng 1lít dịch 
đường). Phân phối dịch đường vào các ống nghiệm 10ml, bình nón 100ml (chứa 
90ml) và bình nón 1 lít (chứa 900ml). Tiến hành cấy giống từ giống thuần khiết 
(thạch nghiêng hay thạch đĩa) vào ống nghiệm 10ml, đặt vào máy lắc ngang 
trong tủ ấm ở 28 - 32oC trong 24 giờ. Sau đó chuyển tiếp giống vào bình nón 
100ml nuôi trong tủ ấm 28 - 32oC trong 18 giờ. Cuối cùng chuyển tiếp giống 
vào bình nón 1lít nuôi trong tủ ấm 28 - 32oC trong 24 giờ thì đem đi chưng cất 
rượu. Trong thời gian lên men có thể (làm rất cẩn thận để tránh nhiễm) lấy mẫu 
dịch lên men đem soi kính hiển vi để kiểm tra tình trạng tế bào nấm men và mật 
độ của nó, hoặc có thể đo nồng độ dịch lên men để đánh giá tốc độ lên men. 

3.3.  Sản xuất rượu từ lương thực theo phương pháp lên men thuần khiết: 

Đặc trưng của phương pháp này là có giai đoạn chuyển hoá gluxut (tinh 
bột) của nguyên liệu thành dịch đường lên men và trong suốt quá trình lên men. 
Đó là giai đoạn đường hoá bởi chế phẩm enzim amylaza của nấm mốc hay của 
malt (thóc nẩy mầm). Còn giai đoạn lên men tiếp tục giống như các phương 
pháp khác. 

Cân trên cân kỹ thuật 100gam gạo hay ngô mảnh đem đãi sạch và đem 
nấu chín thành cháo thật mịn được khoảng 800ml. Để nguội dịch cháo xuống 
60oC cho vào 10gam malt bột, khuấy trộn đều rồi để vào tủ ấm 60oC trong 4 giờ 
để đường hoá. 

Lấy dịch đường ra làm nguội đến 30oC rồi lấy dịch men giống đã nuôi cấy 
từ trước trên môi trường malt (xem thí nghiệm hoá sinh và vi sinh học nông 
nghiệp). Để lên men sau 24 giờ ở 30oC thì đem đi chưng cất rượu. Trong thời 
gian lên men chú ý xem xét độ chua của dịch bằng giấy chỉ thị pH. 
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3.4.  Chưng cất rượu và tính kết quả: 

Chuyển toàn bộ dấm chín vào bình cất rồi lấy 100ml rượu thì dừng lại, 
đem làm nguội rượu xuống 15 - 20oC rồi dùng cồn để đo độ rượu. 

Có thể tiến hành thử nếm đánh giá chất lượng rượu thu được. Căn cứ vào 
hàm lượng đường lên men của rỉ đường, hàm lượng tinh bột của gạo, ngô, lượng 
rượu cất được và hiệu suất tổng thu hồi lý thuyết tương ứng với từng loại gluxit 
để tính ra hiệu suất tổng thu hồi thực tế của thí nghiệm. Đánh giá kết quả thu 
được. 
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BÀI 6:   PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 
               CỦA RƯỢU ETYLIC 

 

Rượu etylic được sản xuất bằng cách lên men từ nhiều nguồn gluxit khác 
nhau theo các phương pháp khác nhau. Trong thực phẩm người ta sử dụng các 
sản phẩm rượu khác nhau như: cồn tinh chế thực phẩm, rượu cất cổ truyền, rượu 
mùi pha chế, vang, conbac, uytxky, rum, sampanh,... Việc đánh giá chất lượng 
các loại rượu bằng phương pháp cảm quan gần đây đã có những bước tiến đáng 
kể và trong một số trường hợp thì là phương pháp duy nhất, nhất là đối với một 
số loại rượu danh tiếng của các hãng nổi tiếng, của các vùng, các quốc gia sản 
xuất độc quyền. Tuy vậy trong công tác quản lý chất lượng thực phẩm và đăng 
ký bản quyền thì việc phân tích các chỉ tiêu lý, hoá của các sản phẩm rượu vẫn 
đã và đang được thực hiện. Những chỉ tiêu đó bao gồm: 

- Độ cồn (độ rượu etylic) 
- Hàm lượng este 
- Hàm lượng axit 
- Hàm lượng andehit 
- Hàm lượng furfurol 
- Hàm lượng rượu bậc cao 
- Hàm lượng đường hoặc chất khô hoà tan 

1.  LẤY MẪU: 

- Với cồn tinh chế chứa trong thùng phuy, xitec thì dùng ống hút để hút 
rượu ở các vị trí trên, giữa và đáy rồi trộn đều, lấy tối thiểu 2 lít và chứa trong 
chai khô sạch, dán nhãn, nút kín. 

- Với các loại sản phẩm rượu chứa trong chai, nếu lô hàng có dưới 1000 
chai thì lấy 2% số chai, nếu lô hàng có trên 1000 chai thì lấy 0,1 - 1% số chai. 

2.  XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN: 

Độ cồn (hàm lượng cồn) được đo bằng hai kiểu đơn vị: phần trăm thể tích 
(còn gọi là độ Gayluytsac hay gọi tắc là độ cồn) và phần trăm khối lượng. Người 
ta dùng 3 phương pháp để xác định độ cồn. 

- Phương pháp gián tiếp: Dùng bình tỷ trọng (Picnometr) 

- Phương pháp trực tiếp: dùng rượu kế (còn gọi là cồn kế - alcolmetr) 
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- Phương pháp hoá học. 

Nếu xác định độ cồn bằng hai phương pháp gián tiếp và trực tiếp thì trước 
hết cần phải xử lý mẫu như sau: 

+ Nếu mẫu là cồn tinh chế, rượu trắng cổ truyền (cất thủ công), rượu trắng 
pha chế không có đường,  caramen (như rượu Lúa mới, Nàng Hương...), uytxky 
nguyên chất thì để nguyên để xác định. 

+ Nếu mẫu là rượu có chất hoà tan như các loại vang, rượu mùi pha chế 
có đường, caramen, màu thực phẩm, tinh dầu thì: 

Nếu rượu có độ cồn dưới 60o: lấy đúng 100ml rượu cho vào bình cất của 
bộ chưng cất đơn giản và cất lấy dùng 75ml rượu (bình hứng có chia độ ml), để 
nguội và thêm nước cất đến đùng 100ml như ban đầu. Dùng rượu này để đo độ 
cồn. 

Nếu rượu có độ cồn trên 60o: cũng lấy 100ml rượu và 100ml nước cất vào 
bình cất của bộ chưng cất đơn giản và cất lấy đúng 150ml rượu, để nguội và 
thêm nước cất đến đúng 200ml. Dùng rượu này để đo độ cồn rồi nhân đôi kết 
quả lên để suy ra độ cồn của mẫu. 

2.1.  Phương pháp gián tiếp: 

Dùng bình tỷ trọng (picnometr) đo tỷ trọng tương đối của rượu mẫu được 
giữ ở 150oC và dùng bảng 6.1 để tính ra độ còn hay phần trăm rượu. 

* Dụng cụ hoá chất: 

+ Bình tỷ trọng dung tích 50ml 

+ Tủ sấy, tủ lạnh, bình làm khô, cân phân tích, máy điều nhiệt, giấy lọc, 
cồn tuyệt đối, ete sunfuric khan. 

* Tiến hành: 

Tráng bình tỷ trọng 3 lần, mỗi lần bằng một ít nước cất, rồi 2 - 3 lần bằng 
cồn tuyệt đối, 1-2 lần bằng ete sunfuric khan. Đưa bình vào tủ sấy 70 - 80oC 
trong 1 giờ. Lấy bình ra để nguội trong bình hút ẩm rồi đem cân trên cân phân 
tích, sấy lại bình, làm nguội rồi cân, cứ như thế cho đến khi có khối lượng không 
đổi. 

Bình tỷ trọng được cho nước cất đến vạch mức và ngâm trong nước của 
máy điều nhiệt ở 15 - 20oC trong 30 phút. Luôn luôn phải giữ cho nước đầy đến 
vạch ức bình tỷ trọng. Nếu thiếu phải nhỏ thêm nước vào, nếu thừa phải lấy ra 
bằng cách nhúng cẩn thận một giải giấy lọc vào phần nước ở trên vạch mức. Lấy 
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bình ra thấm khô hết nước bám bên ngoài bình bằng giấy lọc, để yên 20 phút rồi 
đem cân trên cân phân tích. 

Cũng với chính bình tỷ tọng trên, sau khi đã đổ hết nước cất ra và sấy thật 
khô, làm nguội và cho dung dịch rượu vào rồi làm như trên. 

* Tính kết quả: 

Tỷ trọng tương đối của rượu tính theo công thức: d = 
cb
ca

−
−  

Trong đó:  a  : Khối lượng bình tỷ trọng chứa rượu ; g 
 b  : Khối lượg bình tỷ trọng chứa nước cất ; g 
 c  : Khối lượng bình tỷ trọng. 

Biết tỷ trọng tương đối d, tra bảng 6.1 sẽ tìm được hàm lượng rượu theo 
phần trăm thể tích hay phần trăm khối lượng. 

2.2.  Phương pháp trực tiếp: 

Dùng rượu kế Gayluytsac thả trực tiếp vào dung dịch rượu, rượu kế sẽ chỉ 
độ cồn ở nhiệt độ khi đo. Tra bảng 6.2 sẽ tìm được độ cồn thực tế ở nhiệt độ quy 
định 15oC. 

* Dụng cụ: Cồn kế Gayluytsac chia độ 0 - 100o, nhiệt kế đo được đến 
50oC, ống đong. 

* Tiến hành: Rửa sạch và lau thật khô rượu kế và ống đong. Để rượu mẫu 
vào gần đầy ống đong (chiều cao ống đong phải lớn hơn chiều dài của cồn kế), 
thả từ từ rượu kế vào rượu mẫu. Để cho rượu kế dao động cho đến khi dừng lại 
ở vị trí cân bằng, đọc độ rượu và dùng nhiệt kế xác định nhiệt độ của rượu mẫu 
lúc đó. 

* Cách tra bảng 6.2: Ví dụ độ cồn đọc được trên rượu kế là 50o, nhiệt độ 
chỉ 25oC khi đo, tra bảng ta tìm được độ cồn thực tế ở 15oC là 46,0o. 

2.3.  Phương pháp hoá học: 

Trong một số loại sản phẩm có độ rượu thấp như bia, nước giải khát lên 
men, vang, dịch lên men và dấm chín, nếu dùng hai phương pháp trên thì tốn thời 
gian, kém chính xác. Dùng phương pháp hoá học thì nhanh và tương đối đơn giản 
hơn. 

+ Phương phá này dựa trên nguyên tắc oxy hoá rượu êtylic bằng K2Cr2O2 

3C2H5OH+2K2Cr2O2+8H2SO4 → 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3+ 2K2SO4 + 11H2O. 
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K2Cr2O2 dư được xác định bằng cách cho KI vào để giải phóng ra I2 rồi 
chuẩn nó bằng dung dịch Na2S2O3, từ đó suy ra lượng rượu có trong mẫu. 

* Dụng cụ, hoá chất: 
+ Cân phân tích, bình nón 250ml, buret 25ml, pipet, đèn cồn 

+ Dung dịch K1Cr2O2 0,1N; KI tinh thể: dung dịch Na2S2O3 0,1N 

+ Dung dịch tinh bột 1%, dung dịch H2SO4 50%, NaOH 0,1N. 

- Tiến hành 
Lấy vào bình cất 100ml nước cất và 20ml dung dịch rượu mẫu, trung hoà 

axit có sẵn ở trong rượu mẫu bằng NaOH 0,1N đến trung tính theo giấy quỳ rồi 
lắp vào bộ chưng cất đơn giản (các mối nối phải thật kín để tránh tổn thất rượu 
gây sai số), hứng sản phẩm vào bình định mức 100ml) tiến hành chưng cất cho 
đến khi thu được đúng 100ml sản phẩm. Dùng pipet lấy 5-10 ml dịch cất cho 
vào bình nón 250ml, thêm vào bình nón thật cẩn thận 50ml K1Cr2O7 0,1N 10ml 
H2SO4 50%, đậy nắp và để yên 15 phút cho phản ứng hoàn toàn. Sau đó lắc nhẹ 
và đun trên đèn cồn cho sôi nhẹ trong 10 phút. Lấy bình ra để nguội hẳn rồi 
thêm chính xác 2g KI tinh thể, đậy nắp, lắc đều và để yên 5 phút. Chuẩn độ I2 
thoát ra bằng Na2S2O3 0,1N đến gần cuối thêm 1ml dịch tinh bột 1% và chuẩn 
cho đến khi màu của dung dịch chuyển nhanh từ xanh thẩm sang xanh lơ nhạt. 

Cần làm một mẫu trắng bằng cách thay dịch cất rượu bằng nước cất rồi 
tiến hành đúng như trên: 

- Tính kết quả: Hàm lượng rượu etylic tính bằng gam trong 100ml rượu 
được tính theo công thức: 

x = 
V.V

100.V.0015,0).ba(

2
1−   - g/100ml 

Trong đó: 
+ a: Thể tích Na2S2O3 0,1N chuẩn mẫu trắng    - 

ml 
+ b: Thể tích Na2S2O3 0,1N chuẩn mẫu thử    - ml 
+ V: Thể tích rượu mẫu lấy để phân tích   - ml 
+ V1: Thể tích bình định mức     - ml 
+ V2: Thể tích rượu hút từ bình định mức để phân tích  - ml 
+ 0,0015: Lượng rượu etylic tương ứng với 1ml Na2S2O3 0,1N 

Nếu đem kết quả chia cho tỷ trọng tương đối của rượu etylic nguyên chất sẽ 
được số ml rượu etylic nguyên chất và suy ra nồng độ rượu của mẫu thử (độ thể 
tích hay % khối lượng). 
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 Bảng 6.1. Tra độ cồn theo tỷ trọng tương đối. 

Nồng độ, % Nồng độ, % Tỷ trọng 
15
15d  Khối lượng Thể tích 

Tỷ trọng 
15
15d  Khối lượng Thể tích 

1,0000 0,00 0,00 0,9747 17,50 21,49 
0,9990 0,53 0,06 0,9741 18,00 22,09 
0,9981 1,00 1,26 0,9734 18,54 22,73 
0,9973 1,50 1,88 0,9728 19,00 23,28 
0,9965 2,00 2,51 0,9722 19,50 23,88 
0,9956 2,50 3,14 0,9716 20,00 24,48 
0,9947 3,00 3,76 0,9704 21,00 26,68 
0,9938 3,53 4,42 0,9691 22,00 28,04 
0,9930 4,00 5,00 0,9691 23,00 29,22 
0,9922 4,50 5,63 0,9678 24,00 30,04 
0,9914 5,00 6,24 0,9665 25,00 31,57 
0,9898 6,00 7,48 0,9652 26,00 32,73 
0,9891 6,50 8,10 0,9638 27,00 33,89 
0,9884 7,00 8,72 0,9623 28,00 35,05 
0,9876 7,53 9,37 0,9609 29,00 36,20 
0,9869 8,00 9,95 0,9593 30,00 37,34 
0,9862 8,50 10,50 0,9578 31,00 28,47 
0,9855 9,00 11,17 0,9560 32,00 39,61 
0,9848 9,50 11,79 0,9544 33,00 40,74 
0,9844 10,00 12,40 0,9528 34,00 41,84 
0,9834 10,54 13,05 0,9511 35,00 42,95 
0,9828 11,00 13,62 0,9490 36,00 44,06 
0,9821 11,54 14,27 0,9470 37,00 45,16 
0,9815 12,00 14,48 0,9452 38,00 46,26 
0,9808 12,54 15,49 0,9434 39,00 47,36 
0,9802 13,00 16,05 0,9416 40,00 57,92 
0,9795 13,54 16,70 0,9396 50,09 67,93 
0,9789 14,00 17,26 0,9180 60,26 76,94 
0,9783 14,55 17,92 0,8950 70,04 89,59 
0,9778 15,00 18,48 0,8720 80,13 93,49 
0,9772 15,60 19,08 0,8480 90,29 chất 
0,9766 16,00 19,68 cồn  nguyên  100,00 
0,9759 16,54 20,33 0,8220 100,00  
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bang 6.2 trang 1 
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bang 6.2 trang 2 
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bang 6.2 trang 3 
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bang 6.2 trang 4
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3.  XÁC ĐỊNH AXIT  

Các axit có trong các sản phẩm rượu theo nguồn gốc bao gồm hai loại: 
Một loại có trong bản thân nguyên liệu đem sản xuất hoặc bổ sung vào trong 
quá trình sản xuất, một loại vốn là các axit hữu cơ sinh ra trong quá trình lên 
men rượu (sản phẩm phụ). 

3.1.  Xác định lượng axit tổng số 

- Dụng cụ, hoá chất 

+  Bình nón 250ml, buret 25ml, pipet 50ml, KOH 0,1N 

+  Phenolftalein dung dịch rượu 1%. 

+  Chỉ thị hỗn hợp: Trộn với thể tích bằng nhau: metyl đỏ dung dịch 
rượu 0,2% metyl xanh dung dịch rượu 0,1%. 

- Tiến hành: 
+  Đối với các loại rượu không màu, màu rất nhạt hay trắng đục thì 

hút 50ml rượu mẫu vào bình nón, nhỏ 5 giọt chỉ thị phenolftalein 
rồi chuẩn độ bằng KOH 0,1N đến khi có màu hồng nhạt. 

+  Đối với các loại rượu có màu đậm thì hút lấy 20ml rượu mẫu vào 
bình nón, thêm 30ml nước cất, thêm 5 giọt chỉ thị hỗn hợp, dung 
dịch sẽ ngả màu tím. Chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,1N đến 
khi màu của hỗn hợp chuyển sang xanh lá mạ. 

- Tính kết quả: 
Hàm lượng axit tính theo công thức: 

x1 = 
V
1000.6.a   - mg Axit axetic/lít 

Trong đó: 

+ a: Thể tích KOH 0,1N dùng để chuẩn độ 

+ 6: số mg axit axetic tương ứng với 1 ml KOH 0,1N 

+ V: Thể tích rượu mẫu đem phân tích 

Nếu rượu mẫu có độ rượu ở 150C là R (độ thể tích) thì hàm lượng axit 
theo rượu khan là:    

x2 = 100. x1 /R - mg/lít 

3.2.  Xác định axit xianhydric HCN 
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Một số loại rượu chế biến từ các loại quả cau, chát hoặc từ sắn do tinh 
chế không tốt có thể chứa loại axit này là loại rất độc. 

- Nguyên tắc xác định: 

Axit HCN trong dung dịch rượu thường ở dạng phân ly hoàn toàn cùng 
với các cation kiềm (K+, Na+, Li+) nên có thể xem nó là muối kiềm xianua. 
Cho muối bạc vào rượu thì: 

2KCN + AgNO3 = AgCN . KCN + KNO3 

AgCN . KCN + AgNO3 = 2AgCN + KNO3 

Khi muối AgCN được tạo thành hoàn toàn, nếu dư một giọt AgNO3 sẽ 
phản ứng với chất chỉ thị KI để tạo muối AgI có màu vàng và đây là điểm 
kết thúc chuẩn độ. 

- Dụng cụ hoá chất: 

Cốc 250ml, buret 25ml, pipet 50ml, 100ml, đũa thuỷ tinh, NaOH 30%, 
nước NH3 đậm đặc, KI 10%, AgNO3 0,1N hoặc 0,01N. 

- Tiến hành: 

Lấy 200ml rượu vào mẫu cốc, thêm 100ml nước cất, cho 10 giọt NaOH 
30%, 10ml NH3 đặc, 1ml KI 10%. Chuẩn bộ bằng AgNO3 0,1N (nếu dùng 
AgNO3 0,01N sẽ chính xác hơn) cho đến khi dung dịch xuất hiện kết tủa vàng 
hay nhạt. 

- Tính kết tủa:  

Hàm lượng HCN được tính theo công thức: 

X3 = 
V
1000.7,2.a   - mg/lít 

X4 = 100. x3 /R  - mg/lít rượu khan 
Trong đó: 

+ a: Số ml AgNO3 dùng để chuẩn độ 

+ 2,7: Số mg HCN tương ứng với 1ml AgNO3 0,1N (nếu dùng 
agNO3 0,01N thì số này sẽ là 0,47) 

+ V: Thể tích rượu mẫu đem phân tích 

+ R: Độ rượu theo thể tích của mẫu 

Ghi chú: NH3 giữ không cho AgCN kết tủa mà chỉ cho AgI kết tủa thôi, 
NaOH giữ không cho mẫu bị vẩn đục. 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

57 

4.  XÁC ĐỊNH ESTE 

- Nguyên tắc: Các este được xà phòng hoá hoàn toàn bởi kiềm dư rồi 
chuẩn độ lượng kiềm dư bằng dung dịch H2SO4 chuẩn. Từ đó tính ra hàm 
lượng este. 

- Hoá chất, dụng cụ: 

+  Bình cầu đáy tròn 250ml và bộ sinh hàn ngược 

+  Nồi cách tthuỷ buret, pipet, KOH 0,1N H2SO4 0,1N, lắc đều và 
chuẩn I2SO4 0,1N, phenolftalein dung dịch rượu 1%. 

- Tiến hành: 

Hút  50ml rượu mẫu sau khi đã xác định lượng axit chung vào bình cầu 
đáy tròn, thêm 20ml KOH 0,1N, lắp bình vào bộ sinh hàn ngược, đặt bình vào 
nồi cách thuỷ đun sôi trong 1 giờ để xà phòng hoá. Lấy bình ra làm nguội, 
thêm 20ml H2SO4 0,1N lắc đều và chuẩn I2SO4 0,1N dư bằng KOH 0,1N với 
chỉ thị Phenolftalein 1%. Số ml KOH đã dùng để chuẩn độ đúng bằng số ml 
KOH dùng để xà phòng hoá các este trong rượu mẫu. 

- Tính kết quả: 

Hàm lượng este (theo etylaxetat) được tính theo công thức; 

X5 = 
V

1000.81,8.a   - mg/lít 

X6 = 100. x5 /R  - mg/lít rượu khan 
Trong đó: 

+ a: Số ml KOH dùng để xà phòng hoá  
+ 8,81: Số mg etylaxetat ứng với 1ml KOH 0,1N xà phòng hoá 
+ V: Thể tích rượu mẫu đem phân tích 

5.  XÁC ĐỊNH ANDEHIT 

Các Andehit là nguyên nhân chính gây nên vị xốc và nhức đầu khi 
uống rượu, làm cho rượu khó uống và có hại cho sức khoẻ. 

5.1.  Điều chỉnh rượu mẫu về 500 

Trong việc xác định các chỉ tiêu andehit, furfurol, rượu bậc cao nhất 
thiết phải điều chỉnh độ rượu của rượu mẫu về 500: 

- Nếu độ rượu của rượu mẫu dưới 500: phải pha thêm một thể tích nhất 
định cồn etylic tinh khiết (không có tạp chất) có độ cồn 900. 
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Trong thực tế người ta chỉ sản xuất loại cồn tinh khiết trên 90=0. Muốn 
điều chỉnh về cồn 900, ta dùng rượu kế và nhiệt kế để đo độ cồn sẽ biết được 
độ cồn thực tế ở 150C. 

Dùng bảng 6.3 ta sẽ biết được lượng nước cất cần thêm vào 100ml cồn 
để được cồn 900. Khi đã có cồn 900, muốn biết thể tích cồn 900 cần dùng để 
pha vào rượu mẫu (có độ cồn dưới 500) ta sẽ dùng bảng 6.4. 

- Nếu độ rượu của rượu mẫu trên 500, phải pha thêm một thể tích nước 
cất nhất định bằng cách dùng bảng 6.5 

 
Bảng 6.3 : Để pha loãng 10ml rượu (100 ÷ 90,10) xuống còn rượu 900. 

Độ 
cồn 

Nước 
ml 

Độ 
cồn 

Nước 
ml 

Độ 
cồn

Nước 
ml 

Độ 
cồn

Nước 
ml 

Độ 
cồn 

Nước 
ml 

Độ 
cồn

Nước 
ml 

100,0 13,2 98,3 10,8 96,6 8,5 94,9 6,3 93,2 4,0 91,5 1,8 
99,9 13,1 98,2 10,5 96,5 8,3 94,8 6,1 93,1 3,9 91,4 1,7 
99,8 12,9 98,1 10,5 96,4 8,2 94,7 6,0 93,0 3,8 91,3 1,6 
99,7 12,8 98,0 10,4 96,3 8,1 94,6 5,9 92,9 3,7 91,2 1,4 
99,6 12,6 97,9 10,3 96,2 8,0 94,5 5,7 92,8 3,5 91,1 1,3 
99,5 125 97,8 10,1 96,1 7,8 94,4 5,6 92,7 3,4 91,0 1,2 
99,4 12,3 97,7 10,0 96,0 7,7 94,3 5,5 92,6 3,3 90,9 1,1 
99,3 12,2 97,6 9,8 95,9 7,6 94,2 5,4 92,5 3,1 90,8 0,9 
96,2 12,0 97,5 9,7 95,8 7,4 94,1 5,2 92,4 3,0 90,7 0,8 
99,1 11,9 97,4 9,5 95,7 7,3 94,0 5,1 92,3 2,9 90,6 0,7 
99,0 11,8 97,3 9,4 95,6 7,2 93,9 5,0 92,2 2,7 90,5 0,5 
98,9 11,7 97,2 9,2 95,5 7,0 93,8 4,8 92,1 2,6 90,4 0,4 
98,8 11,5 97,1 9,1 95,4 6,9 93,7 4,7 92,0 2,5 90,3 0,3 
98,7 11,4 97,0 9,0 95,3 6,8 93,6 4,6 91,9 2,4 90,2 0,2 
98,6 11,3 96,9 8,9 95,2 6,6 93,5 4,4 91,8 2,2 90,1 0,1 
98,5 11,1 96,8 8,7 95,1 6,5 93,4 4,3 91,7 2,1   
98,4 10,9 96,7 8,6 95,0 6,4 9,33 4,2 91,6 2,0   

 
Bảng 6.4 : Số ml cồn 900 cần pha vào 100ml rượu (từ 30÷49,90) để được rượu 
500. 
Độ 
cồn 

Cồn 
900 
(ml) 

Thể tích 
chung  

Độ 
cồn 

Cồn 900

(ml) 
Thể tích 
chung  

Độ 
cồn 

Cồn 
900 
(ml) 

Thể tích 
chung  
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� 

I II III I II III I II III 

30,0 47,7 145,9 31,6 44,0 142,3 33,2 40,2 138,8 
30,1 47,5 145,7 31,7 43,8 142,1 33,3 40,0 138,6 
30,2 47,3 145,5 31,8 43,6 141,9 33,4 39,8 138,4 
30,3 47,1 145,3 31,9 43,4 141,7 33,5 39,6 138,1 
30,4 46,8 145,0 32,0 43,1 141,5 33,6 39,3 137,9 
30,5 46,6 144,8 32,1 42,9 141,2 33,7 39,1 137,7 
30,6 46,4 144,6 32,2 42,7 141,0 33,8 38,9 137,5 
30,7 46,2 144,4 32,3 42,5 140,8 33,9 38,7 137,3 
30,8 45,9 144,2 32,4 42,2 140,6 34,0 38,4 137,0 
30,9 45,6 143,9 32,5 42,0 140,4 34,1 38,1 136,8 
31,0 45,4 143,7 32,6 41,7 140,2 34,2 37,9 136,6 
31,1 45,2 143,5 32,7 41,5 140,0 34,3 37,7 136,4 
31,2 45,0 143,3 32,8 41,2 139,8 34,4 37,5 136,2 
31,3 44,7 143,0 32,9 40,9 139,5 34,5 37,2 135,9 
31,4 445 142,8 33,0 40,7 139,3 34,6 37,0 135,7 
31,5 44,3 142,6 33,1 40,5 139,1 34,7 36,7 135,5 

34,8 36,5 135,3 39,3 25,8 124,9 43,8 14,9 114,5 
34,9 36,3 135,1 39,4 25,6 124,7 43,9 14,7 114,3 
35,0 36,0 134,8 39,5 25,3 124,5 44,0 14,5 114,1 
35,1 35,7 134,5 39,6 25,1 124,3 44,1 14,2 113,8 
35,2 35,5 134,3 39,7 24,8 124,0 44,2 13,9 113,5 
35,3 35,3 134,1 39,8 24,6 123,8 44,3 13,7 113,3 
35,4 35,0 133,8 39,9 24,3 123,5 44,4 13,5 113,1 
35,5 34,8 133,6 40,0 24,1 123,3 44,5 13,3 112,9 
35,6 34,6 133,4 40,1 23,9 123,1 44,6 13,1 112,7 
35,7 34,3 133,2 40,2 23,7 122,9 44,7 12,8 112,4 
35,8 34,0 133,0 40,3 23,5 122,7 44,8 12,6 112,2 
35,9 33,8 132,7 40,4 23,3 122,5 44,9 12,4 112,0 
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36,0 33,6 132,5 40,5 23,0 122,3 45,0 12,1 111,8 
36,1 33,4 132,3 40,6 22,8 122,1 45,1 11,9 111,6 
36,2 33,1 132,0 40,7 22,5 121,8 45,2 11,7 111,4 

36,3 32,9 131,8 40,8 22,2 121,5 45,3 11,4 111,1 

36,4 32,7 131,6 40,9 22,0 121,3 45,4 11,1 110,8 

36,5 32,4 131,4 41,0 21,8 121,1 45,5 10,9 110,6 

36,6 32,2 131,2 41,1 21,5 120,8 45,6 10,7 110,4 

36,7 32,0 131,0 41,2 21,3 120,5 45,7 10,4 110,1 

36,8 31,7 130,7 41,3 21,0 120,3 45,8 10,1 109,8 

36,9 31,5 130,5 41,4 20,7 120,1 45,9 9,9 109,6 

37,0 31,3 131,3 41,5 20,5 119,9 46,0 9,7 109,4 

37,1 31,0 130,0 41,6 20,3 119,7 46,1 9,4 109,1 

37,2 30,7 129,8 41,7 20,0 119,4 46,2 9,1 108,8 

37,3 30,5 129,6 41,8 19,8 119,2 46,3 8,9 108,6 

37,4 30,3 129,4 41,9 19,5 118,9 46,4 8,7 108,4 

37,5 30,0 129,1 42,0 19,3 118,7 46,5 8,5 108,2 

37,6 29,8 128,9 42,1 19,0 118,4 46,6 8,2 107,9 

37,7 29,5 128,6 42,2 18,7 118,2 46,7 7,9 107,7 

37,8 29,3 128,4 42,3 18,5 118,0 46,8 7,7 107,5 

37,9 29,1 128,2 42,4 18,3 117,8 46,9 7,5 107,3 

38,0 28,9 128,0 42,5 18,1 117,6 47,0 7,3 107,1 

38,1 28,7 127,8 42,6 17,9 117,4 47,1 7,1 106,9 

38,2 28,5 127,6 42,7 17,7 117,2 47,2 6,8 106,6 

38,3 28,3 127,4 42,8 17,4 116,9 47,3 6,6 106,4 

38,4 28,3 127,1 42,9 17,2 116,7 47,4 6,4 106,2 

38,5 27,8 126,9 43,0 16,9 116,4 47,5 6,1 105,9 

38,6 27,5 126,6 43,1 16,7 116,2 47,6 5,9 105,7 

38,7 27,2 126,3 43,2 16,5 116,0 47,7 5,7 105,5 
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38,8 27,0 126,1 43,3 16,2 115,7 47,8 5,4 105,2 

38,9 26,8 125,9 43,4 15,9 115,5 47,9 5,1 104,9 

39,0 26,5 125,6 43,5 15,7 115,2 48,0 4,9 104,7 

39,1 26,3 125,4 43,6 15,5 115,0 48,1 4,6 104,4 

39,2 26,1 125,2 43,7 15,2 114,7 48,2 4,4 104,2 

48,3 4,1 103,9 48,9 2,6 102,5 49,5 1,2 101,2 

48,4 3,9 103,7 49,0 2,4 102,3 49,6 0,9 100,9 

48,5 3,6 103,5 49,1 2,1 102,0 49,7 0,7 100,7 

48,6 3,6 103,2 49,2 1,9 101,8 49,8 0,4 100,4 

48,7 3,1 103,0 49,3 1,7 101,6 49,9 0,3 100,2 

48,8 2,8 102,7 49,4 1,5 101,4    
 

Bảng 6.5 : Số ml nước cần pha vào 100ml rượu (từ 50,1÷1000) để được rượu 
500. 
Độ rượu Nước 

ml 
Độ rượu Nước 

ml 
Độ rượu Nước 

ml 
Độ rượu Nước 

ml 

 

I II III I II III I II 

50,1 0,21 53,2 6,62 56,3 13,06 59,4 19,51 

2 0,41 3 6,82 4 13,27 5 19,72 

3 0,62 4 7,03 5 13,48 6 19,93 

4 0,82 5 7,24 6 13,69 7 20,14 

5 1,03 6 7,45 7 13,90 8 20,34 

6 1,24 7 7,66 8 14,10 9 20,55 

7 1,44 8 7,86 9 14,31 60,0 20,76 

8 1,65 9 8,07 57,0 14,52 1 20,97 

9 1,85 54,0 8,28 1 14,73 2 21,18 

51,0 2,06 1 8,49 2 14,94 3 21,39 

1 2,27 2 8,70 3 15,14 4 21,60 
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2 2,47 3 8,90 4 15,35 5 21,80 

3 2,68 4 9,11 5 15,56 6 21,01 

4 2,89 5 9,32 6 15,77 7 22,22 

5 3,09 6 9,53 7 15,98 8 22,43 

6 3,30 7 9,74 8 16,18 9 22,64 

7 3,51 8 9,44 9 16,39 61,0 22,85 

8 3,72 9 10,13 58,0 16,60 1 23,06 

9 3,92 55,0 10,37 1 16,81 2 23,27 

52,0 4,13 1 10,57 2 17,02 3 23,48 

1 4,34 2 10,78 3 17,22 4 23,69 

2 4,54 3 10,98 4 17,43 5 23,90 

3 4,75 4 11,19 5 17,64 6 24,11 

4 4,96 5 11,40 6 17,85 7 24,32 

5 6,16 6 11,61 7 18,06 8 24,53 

6 5,37 7 11,81 8 18,26 9 24,74 

7 5,58 8 12,02 9 18,47 62,0 24,95 

8 5,79 9 12,23 59,0 18,68 1 25,16 

9 5,99 0 12,44 1 18,89 62,2 25,37 

53,0 6,20 56,1 12,65 2 19,10 3 25,58 

1 6,41 2 12,85 3 19,30 4 25,79 

62,5 25,99 67,0 35,44 71,5 44,94 76,0 54,51 

6 26,20 1 35,65 6 45,16 1 54,72 

7 26,41 2 35,86 7 45,37 2 54,94 

8 26,62 3 36,07 8 45,58 3 55,13 

9 26,83 4 36,28 9 45,79 4 55,37 

63,0 27,04 5 36,49 72,0 46,00 5 55,58 

1 27,25 6 36,71 1 46,21 6 55,79 

2 27,46 7 39,92 2 46,43 7 5,01 
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3 27,67 8 37,13 3 46,64 8 56,22 

4 27,88 9 37,34 4 46,85 9 56,44 

5 28,09 68,0 37,55 5 47,06 77,0 56,65 

6 28,30 1 37,76 6 47,28 1 56,86 

7 28,51 2 37,97 7 47,49 2 57,08 

8 28,72 3 38,18 8 47,70 3 57,29 

9 28,93 4 38,39 9 47,92 4 57,51 

64,0 29,14 5 38,60 73,0 48,13 5 57,72 

1 29,35 6 38,82 1 48,34 6 57,94 

2 29,56 7 39,03 2 48,55 7 58,15 

3 29,77 8 39,24 3 48,77 8 58,36 

4 29,98 9 39,45 4 48,98 9 58,57 

5 30,18 69,0 39,66 5 49,19 78,0 58,79 

6 30,39 1 39,87 6 49,40 1 59,00 

7 30,60 2 40,08 7 49,61 2 59,22 

8 30,81 3 40,30 8 49,83 3 59,43 

9 31,02 4 40,51 9 50,04 4 59,65 

65,0 31,23 5 40,72 74,0 50,25 5 59,86 

1 31,44 6 40,93 1 50,46 6 60,07 

2 31,63 7 41,14 2 50,68 7 60,23 

3 31,86 8 41,36 3 50,89 8 60,50 

4 32,07 9 41,57 4 51,10 9 50,72 

5 32,58 70,0 41,78 5 51,31 79,0 60,93 

6 32,49 1 41,99 6 51,53 1 61,14 

7 32,70 2 42,20 7 51,74 2 61,36 

8 32,91 3 42,41 8 51,95 3 61,57 

9 33,12 4 42,63 9 52,17 4 61,79 

66,0 33,33 5 42,83 75,0 52,38 5 62,00 
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1 33,54 6 43,05 1 52,59 6 62,21 

2 33,75 7 43,26 2 52,81 7 62,43 

3 33,96 8 43,47 3 53,02 8 62,64 

4 34,17 9 43,68 4 53,23 9 62,86 

5 34,38 71,0 43,89 5 53,44 80,0 63,07 

6 34,60 1 43,10 6 53,66 1 63,28 

7 34,81 2 44,31 7 53,87 2 63,50 

8 35,02 3 44,52 8 54,08 3 63,71 

9 35,23 4 44,73 9 54,30 4 63,93 

 

Tiếp bảng 6.5. 

 

I II III I II III I II 

80,5 64,14 84,9 73,63 89,3 83,22 93,7 92,95 

6 64,36 85,0 73,85 4 83,44 8 93,18 

7 64,57 1 74,07 5 83,66 9 93,40 

8 64,79 2 74,28 6 83,88 94,0 93,62 

9 65,00 3 74,50 7 84,10 1 93,84 

81,0 65,22 4 74,72 8 84,32 2 94,07 

1 65,43 5 74,93 9 84,54 3 94,29 

2 65,65 6 75,15 90,0 84,76 4 94,52 

3 65,86 7 75,37 1 84,98 5 94,74 

4 66,08 8 75,59 2 85,20 6 94,97 

5 66,29 9 75,80 3 85,42 7 95,19 

6 66,51 86,0 76,02 4 85,64 8 95,43 

7 66,72 1 76,24 5 85,86 9 95,64 

8 66,94 2 76,45 6 86,08 95,0 95,87 

9 97,15 3 76,67 7 86,30 1 96,12 
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82,0 67,37 4 76,89 8 86,52 2 96,32 

1 67,59 5 77,10 9 86,74 3 96,55 

2 67,80 6 77,32 91,0 86,96 4 96,78 

3 68,01 7 77,54 1 87,18 5 97,00 

4 68,23 8 77,76 2 87,40 6 97,23 

5 68,45 9 77,97 3 87,60 7 97,46 

6 68,67 87,0 78,19 4 87,85 8 97,69 

7 68,88 1 78,41 5 88,07 9 97,91 

8 69,10 2 78,63 6 88,,29 96,0 98,14 

9 69,31 3 78,84 7 88,51 1 98,37 

83,0 69,53 4 79,06 8 88,74 2 98,60 

1 69,75 5 79,28 9 88,96 3 98,83 

2 69,96 6 79,50 92,0 89,18 4 99,06 

3 70,18 7 79,72 1 49,40 5 99,28 

4 70,39 8 79,93 2 89,62 6 99,51 

5 70,61 9 80,15 3 89,85 7 99,74 

6 70,83 88,0 80,37 4 90,07 8 99,97 

7 71,04 1 82,59 5 90,29 9 100,20 

8 71,26 2 80,8 6 90,51 97,0 100,43 

9 71,47 3 81,03 7 90,73 1 100,66 

84,0 71,69 4 81,23 8 90,96 2 100,89 

1 71,91 5 81,46 9 91,18 3 10112 

2 72,18 6 81,68 93,0 91,40 4 101,35 

3 72,34 7 81,90 1 91,62 5 101,58 

4 72,55 8 82,12 2 91,84 6 101,84 

5 72,77 9 82,34 3 92,07 7 102,04 

6 72,99 89,0 82,56 4 92,29 8 102,57 
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7 73,20 1 82,76 5 92,51 9 102,50 

8 73,40 2 83,00 6 92,73 98,0 102,73 

 

Tiếp bảng 6.5. 

 

I II III I II III I II 

98,1 102,96 98,6 104,13 99,1 105,30 99,6 106,49

2 103,20 7 104,36 2 105,54 7 106,73

3 103,40 8 104,59 3 105,77 8 106,96

4 103,66 9 104,86 4 106,01 9 107,20

5 103,89 99,0 105,06 5 106,25 100,0 107,44

 

5.2.  Phương pháp so màu 

Các Andehit cho phản ứng cộng với thuốc thử Sip tạo thành hợp chất 
có màu hồng theo phản ứng: 

H2N-C6H4           OH 
               |     |    

H2N-C6H4-C-C6H4-NH2SO2→RCHO-SONH-C6H4I2-SONH-C6H4I2-C6H4-NH2 

               | 

        SO3H 

          Không màu      Màu hồng  

Rượu mẫu và dung dịch tiêu chuẩn chứa andehit đều tạo màu hồng với 
thuốc thử Sip. Đem 2 dung dịch màu hồng này do màu trên máy Đubốt. Từ 
lượng Andehit đã biết trong dung dịch tiêu chuẩn sẽ tính được lượng andehit 
có trong rượu mẫu. 

- Dụng cụ, hoá chất: 

+  Ống nghiệm, pipet, máy so màu Dubốt 

+  Thuốc thử Sip pha như sau: 
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. Dung dịch Fucsin 1%: 150ml 

. Dung dịch NaHSO2 đặc (d = 1,36): 100ml 

. H2SO4 đậm đặc (d = 1,84): 15ml 

Cho tất cả vào bình định mức 1 lít, thêm nước cất đến ngấn bình, lắc 
kỹ, cho vào bình thuỷ tinh tạo màu để ở chỗ tối và chỉ dùng sau vài ngày điều 
chế. 

+  Tạo cồn tinh khiết: Nếu có cồn tuyệt đối hay cồn nồng độ cao 900 
trở lên mà có chứa andehit thì phải tinh chế loại bỏ andehit như 
sau: Cho cồn tuyệt đối hay cồn nồng độ cao vào bình cầu, lắp bộ 
sinh hàn ngược, cho thêm vào 2g clohidrat phenylen diamin, 
chưng cách thuỷ trong một giờ. Sau đó chuyển cả dung dịch vào 
bình cất của bộ chưng cất, loại bỏ phần cồn dầu và cồn cuối chỉ 
lấy phần cồn giữa. Đem làm nguội và đo độ cồn bằng cồn kế, 
dùng nước cất để điều chỉnh về cồn 900 và 500 để dùng. 

+ Tạo dung dịch andehit tiêu chuẩn: Cân 0,1387 gam amoni 
andehit (dùng cân phân tích chính xác đến 0,001 gam) tương 
đương với 0,1g andehit axetic, hoà tan với 50ml cồn tinh khiết 
500. Cho tất cả vào bình định mức 100ml, thêm cồn tinh khiết 500 
đến vạch mức, lắc kỹ. Dùng pipet hút 50ml dung dịch trên cho 
vào bình định mức 1000ml, thêm cồn tinh khiết 500 đến vạch 
mức, lắc kỹ. Như vậy trong 1 ml dung dịch này có chứa 0,05 mg 
andehit axetic. 

- Tiến hành: 

Lấy 2 ống nghiệm cho vào 1 ống 10ml rượu mẫu đã điều chỉnh về đúng 
độ cồn 500, cho vào ống kia 10ml dung dịch andehit tiêu chuẩn. Thêm vào 
mỗi ống 4ml thuốc thử ship. Dùng ngón tay bịt chặt ống nghiệm và lắc kỹ 
trong vài phút, để yên trong 20 phút. Nếu thấy ống màu hồng của hai ống gần 
như nhau thì cho ngay vào cuvet của máy so màu Đubốt, quan sát thật chính 
xác để xác định andehit. 

Nếu hai ống có màu khác hẳn nhau thì loại bỏ và điều chế 2 dung dịch 
mới bằng cách: Nếu ống rượu mẫu có màu đậm hơn màu ống andehit tiêu 
chuẩn thì hút lấy rượu mẫu ít hơn rồi pha thêm cồn tinh khiết 500 cho đủ 10ml 
và ngược lại. 
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Nếu 2 ống có màu khác hẳn nhau thì loại bỏ và điều chế hai dung dịch 
mới bằng cách: Nếu ống rượu mẫu có màu đậm hơn màu ống andehit tiêu 
chuẩn thì hút láy rượu mẫu ít hơn rồi pha thêm cồn tinh khiết 500 cho đủ 10ml 
và ngược lại. 

- Tính kết quả 

• Trường hợp 1:  

Hàm lượng mg/ lít andehit trong rượu mẫu tính theo công thức: 

A = (0,05 .1000) . (10.htc) / V.hm 

Trong đó: 

+  0,05 : Lượng andehit có trong 1 ml andehit tiêu chuẩn 

+ 1000 :  Để chuyển thành 1 lít 

+  10 :  Thể tích dung dịch andehit tiêu chuẩn cho tác dụng với 
thuốc thử Sip để đo màu. 

+  V :  Thể tích rượu mẫu cho tác dụng với thuốc thử Sip để đo 
màu 

+  hm :  Chiều cao của thang ứng với màu của dung dịch rượu 
mẫu-mm 

+  Htc :  Chiều cao của thang ứng với màu của dung dịch andehit 
chuẩn - mm 

Ví dụ: Trong thực nghiệm nếu V = 5ml, htc = 10mm, hm = 12mm 

⇒ A = 0,05 .1000 . 10 . 10 / 5. 12 = 83    mg/lít 

Nếu rượu mẫu ban đầu có độ rượu là 45,20 khi điều chỉnh về 500 thì 
100 ml rượu mẫu sẽ có thể tích thực (sau khi pha cồn 900 vào rượu mẫu) thì 
111,4 ml (xem bảng 6.4) 

Vậy hàm lượng andehit của rượu mẫu ban đầu là: 

8,3 . 111,4/100 = 92,5     mg/lít 

Hàm lượng andehit trong rượu khan là: 

8,3 . 111,4/45,2  = 264,6     mg/lít 

• Trường hợp 2:  
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Chẳng hạn nếu chỉ lấy 5ml dung dịch andehit tiêu chuẩn thêm 5ml cồn 
tinh khiết 500 thì khi lắc với thuốc thử Sip sẽ có màu hồng gần giống 10ml 
rượu mẫu và khi đó được htc = 9mm, hm = 10mm. Vậy: 

A = (0,05 .1000 . 5. 9) . (10 . 10)  = 22,5  mg/lít 

Hàm lượng andehit của rượu mẫu ban đầu là: (giả sử có độ rượu là 
45,20) 

22,5  . 111,4 / 100 = 28,07    mg/lít 

 

Hàm lượng andehit trong rượu khan là: 

22,5  . 111,4 / 45,2 = 62,10    mg/lít 

* Ghi chú: Bản chất của phương pháp này là cho các andehit trong 
rượu tạo với NaHSO3 tạo sản phẩm cộng hợp bền. 

  H 
                       | 

   RCHO + NaHSO3   →  R - C - OH  

             | 

                 SO3Na 

Sau đó phân giải sản phẩm cộng hợp này bằng kiềm làm thoát ra  
Na2SO3 tương ứng với lượng andehit. 

        H  
         |      
2R - C - OH + 2NaOH → 2Na2SO3 + RCH2OH - RCOOH +  H2O 
        | 

    SO3Na 

Chuẩn độ lượng Na2SO3 này bằng iốt sẽ suy ra lượng andehit trong 
mẫu 

Na2SO3 + I2 + H2O →  Na2SO4 + 2HI 

- Dụng cụ hoá chất: 

+  Cốc thuỷ tinh 1 lít, buret 25ml, pipet, giấy thử pH. 
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+  Dung dịch A: 3,35g K2HPO4 và 15g KH2PO4 hoà tan trong nước 
cất thành 1 lít 

+  Dung dịch B: 18g Na2SO3 và 150ml H2SO4 1N hoà tan trong 
nước cất thành 1 lít 

+  Dung dịch C: 17,5g H3BO3 và 800ml NaOH 1N hoà tan trong 
nước cất thành 2 lít 

+ Dung dịch HCl: 250ml HCl 200Be hoà tan trong nước cất thành 
1 lít. 

+ Dung dịch iôt 0,1N dung dịch tinh bột 1%. 

- Tiến hành: 

Dùng pipet hút chính xác 10ml rượu mẫu (đã điều chỉnh về 500) cho 
vào cốc 1 lít, thêm 50ml dung dịch A và 10ml dung dịch B. Để yên 20 phút, 
thêm 250ml nước cất và 10ml dung dịch HCl để có pH = 2 (thử bằng giấy 
pH) chuẩn độ lượng Sunfit dư bằng dung dịch íôt 0,1N với vài giọt chỉ thị 
tinh bột 1% cho đến khi có màu phớt xanh. Thêm từ từ từng giọt dung dịch C 
vào cho đến khi thử bằng giấy pH dung dịch có pH = 9,5 thì dừng lại, dung 
dịch trở nên không màu. Chuẩn độ lượng sunfit thoát ra bằng dung dịch iôt 
0,1N đến khi có màu xanh bền là được,chẳng hạn hết a ml. 

Làm một mẫu trắng với 10ml nước cất và lượng thuốc thử giống như 
trên chẳng hạn hết b ml. 

- Tính kết quả 

Hàm lượng andehit trong rượu mẫu được tính theo công thức: 

Ad = 
V

1000).ba.(2,2 −     mg/lít 

Trong đó: 

+ 2,2: Số mg andehit tương ứng với 1ml iôt 0,1N 

+ a: Thể tích iôt 0,1N chuẩn độ rượu mẫu - ml 

+ b: Thể tích iôt 0,1N chuẩn độ mẫu trắng - ml 

+ V: Số mol rượu mẫu lấy để phân tích (đã điều chỉnh về 500) 

Sau đó tiếp tục tính hàm lượng andehit trong rượu mẫu ban đầu và rượu 
khan theo phần 5.2. 

6.  XÁC ĐỊNH FURFUROL 
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Nhóm chất này cũng thuộc nhóm chất andehit có nguồn gốc từ các loại 
nguyên liệu lương thực đem sản xuất rượu, chúng cũng gây ra vị xốc và nhức 
đầu. Trong thực tế người ta định tính và định lượng được furfurol. 

6.1.  Định tính Furfurol 

- Dụng cụ, hoá chất: 

+  Ống nghiệm, hoá chất: 
+  Dung dịch, rượu mẫu đã điều chỉnh về 500. 
+  Dung dịch anilin (d = 1,03) phải trong suốt, không màu, nếu có 

màu đậm phải cất lại 
+  Axit axetic đặc tinh khiết, không màu 

- Tiến hành: 

Cho vào ống nghiệm 10ml rượu mẫu, thêm 10 giọt anilin và 1ml axit 
axetic đặc, lắc mạnh, để yên 2-3 phút, nếu có furfurol màu đỏ sẽ hiện ra. 

6.2.  Định lượng furfurol - Phương pháp đo màu: 

- Dụng cụ hoá chất 

Ngoài các loại giống như trên (phần 6.1) còn thêm: 

+ Máy đo màu Đubốt 

+ Dung dịch furfurol tiêu chuẩn: Cân chính xác 0,005g furfurol 
tinh khiết, hoà tan trong 1000ml cồn tinh khiết 500. 

- Tiến hành: 

Lấy 2 ống nghiệm, cho 10ml rượu mẫu vào 1 ống, 10ml dung dịch 
furfurol tiêu chuẩn vào ống kia. Thêm vào mỗi ống 10 giọt anilin và 1 ml axit 
axetic. Dùng ngón tay cái bịt miệng ống nghiệm và lắc mạnh, để yên trong 20 
phút. Tiếp đó lại làm giống như phần định lượng andehit bằng phương pháp 
đo màu (phần 5.2). 

- Tính kết quả: 

Tương tự như phần kết quả định lượng andehit bằng phương pháp đo 
màu (phần 5.2). Chỉ khác là trong 1ml dung dịch furfurol tiêu chuẩn có chứa 
0,005 mg furfurol. 

7.  Xác định rượu bậc cao 

Rượu bậc cao còn gọi là dầu fusel hay dầu khét bao gồm các loại rượu 
có số nguyên tử cácbon trong phân tử từ 3 trở lên như: rượu propilic, butilic, 
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izobutilic, amilic... và đều là sản phẩm phụ của quá trình lên men rượu etylic. 
Chúng có nguồn gốc từ các axit amin trong dịch lên men phải trải qua các quá 
trình đê cácbonxy hoá và đe amin hoá. Chúng thuộc loại tạp chất trung gian, 
tạo váng trên bề mặt rượu, gây mùi khét khó chịu có hại cho người uống rượu. 

Người ta thường định lượng rượu bậc cao bằng phương pháp đo màu 
với dung dịch tiêu chuẩn là rượu isobutylic. Bản chất của phương pháp như 
sau: các rượu bậc cao tác dụng với H2SO4 đặc, nóng tạo nên dung dịch màu 
xám sẫm. Sau khi cho rượu mẫu vào dung dịch rượu bậc cao có trong rượu 
mẫu. 

- Dụng cụ, hoá chất: 

+ Ống nghiệm, bếp cách dầu, pipet, máy đo màu Đubốt. 

+  Axit H2SO4 đậm đặc tinh khiết 

+  Dung dịch rượu isobutylic tiêu chuẩn: cân chính xác 0,667g rượu 
isobutylic tinh khiết cho vào bình định mức 1 lít, thêm cồn tinh 
khiết 66,70 đến vạch mức. 

Trong thực tế với những kiểm nghiệm thông thường thì phương pháp 
đo tỷ trọng được dùng phổ biến nhất. Chỉ những khi cần phải xác định chính 
xác các thành phần và hàm lượng chất khô thì người ta mới sử dụng đến các 
phương pháp đã nêu ở trên. 
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CHƯƠNG 3 : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÂY NHIỆT ĐỚI  
 

BÀI 1: XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM CHÈ 
 

1.  NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ 

1.1.  Nguyên liệu 

Chè đen, chè xanh, chè ướp hương, chè móc câu. 

1.2.  Hoá chất 

- Dung dịch KMnO4 0,1N 

- Dung dịch chỉ thị Indigocacmin 0,1%: Hoà tan 0,1g Indigocamin 
trong 5ml H2SO4 đậm đặc, chuyển vào bình định mức dung tích 100ml, thêm 
nước cất đến ngấn bình, lắc kỹ, lọc lấy dịch trong. 

- Dung dịch H2SO4 1/4: hoà tan một phần thể tích H2SO4 đậm đặc trong 
4 phần thể tích nước cất. 

1.3.  Dụng cụ 

Cốc sứ hay cốc thuỷ tinh 50ml có nắp, cân kỹ thuật, cân phân tích, chén 
sấy hay hộp nhôm sấy, tủ sấy, bình hút ẩm, cốc chày sứ, bình nón 250ml, 
500ml, phễu lọc và giấy lọc, bình định mức 100ml, 1000ml, bát sứ trắng 1 lít, 
cốc thuỷ tinh 100ml, đũa thuỷ tinh, buret và pipet. 

2.  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH KẾT QUẢ 

2.1.  Xác định các chỉ tiêu cảm quan 

Chất lượng của chè thành phẩm được đánh giá cao theo 5 chỉ tiêu: 
Ngoại hình, màu sắc pha nước, hương thơm, vị, màu sắc của bã chè. 

2.1.1. Ngoại hình 

Chỉ tiêu này nói lên chất lượng của nguyên liệu và điều kiện công nghệ 
chế biến (kỹ thuật vò và sàng phân loại bán thành phẩm). Mẫu cần có kích 
thước, đồng nhất và độ xoăn chặt tuỳ loại sản phẩm và độ non, già của 
nguyên liệu. Nếu nguyên liệu non, tôm chưa nở thì cánh chè sẽ mang nhiều tơ 
màu bạc, khi sấy sợi chè có màu vàng óng gọi là Golden Tips (tuyết vàng). 
Chè có nhiều tuyết sẽ có chất lượng cao. Nếu mẫu chè có nhiều cọng đỏ, có 
lẫn những mảnh vỏ của cành, chứng tỏ nguyên liệu đã già và kỹ thuật phân 
loại bị vi phạm. Thành phần này càng nhiều thic chè có chất lượng càng thấp. 
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Mẫu chè có thể có các tạp chất vô cơ như: Cát, sỏi, thuỷ tinh, kim loại... 

2.1.2. Màu sắc nước pha 

Là một trong những chỉ tiêu chất lượng cơ bản của chè sản phẩm. Nếu 
là chè đen, màu nước pha phải trong, nhộm màu đỏ hồng (màu hổng đỏ. Nếu 
là chè xanh thì màu nước pha phải trong, có màu xanh hổ phách (xanh vàng 
lơ). Nếu nước pha có màu nâu hoặc nâu đen chứng tỏ quá trình lên men bị 
quá, nếu màu nước pha nhạt quá thì quá trình lên men bị non hoặc nguyên 
liệu bảo quản tạm thời quá thời gian quy định. 

2.1.3. Hương thơm 

Nếu các điều kiện công nghệ được tuân thủ đầy đủ thì sản phẩm chè 
phải có mùi hoa hồng, mùi cam chanh hoặc mùi mật ong. Ngược lại chè sẽ có 
mùi hăng ngái của nguyên liệu tươi, mùi khói, mùi khét hay mùi mốc. 

2.1.4. Vị chè 

Chỉ tiêu này thường gắn chặt với chỉ tiêu về hương và điểm số đánh giá 
của hai chỉ tiêu này thường bằng nhau. Trong hai loại tanin chè thì loại tan 
trong Ete có vị đắng, loại tan trong Etylaxetat có vị chát dịu và chính loại này 
quyết định chỉ tiêu về vị chè thành phẩm. Chè có phẩm chất tốt bao giờ cũng 
có vị chát dịu. 

2.1.5. Màu sắc của bã chè 

Liên quan tới 3 chỉ tiêu về hương thơm, vị và màu sắc nước pha. Chè 
tốt thì bã có màu nâu sáng, bã có màu nâu hay nâu đen la chè bị lên men quá 
thời hạn, ba có màu xanh nhạt thì chè lên men chưa đạt. 

Để đánh giá các chỉ tiêu cảm quan, sau khi lấy mẫu để đánh giá ngoại 
hình (cho từ 0-1 điểm với bước nhảy là 0,25 điểm), cân lấy 3g chè vào cốc sứ 
hay cốc thuỷ tinh có nắp. Cho vào 150ml nước sôi (tốt nhất là dùng nước 
mưa), đậy nắp lại, để yên đúng 5 phút rồi gạn nước chè sang 1 cốc khác. Tiến 
hành quan sát, thử nếm và đánh giá phẩm chất của chè theo các loại như sau: 
(mỗi chỉ tiêu còn lại cũng cho từ 0-1 điểm với bước nhảy là 0,25 điểm), tổng 
cộng tối đa là 5 điểm. 

* Loại đặc biệt: 4,75 - 5 điểm 

+ Mùi thơm hoa hồng 
+ Vị đượm có ngọt hậu 
+ Nước đỏ đậm, trong sáng 
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+ Bã đỏ đều, mềm non 

* Loại thượng hạng: 4,25 - 4,5 điểm 

Như loại đặc biệt nhưng hơi kém hơn, nhất là hình thức về màu nước 
pha, bã chè. 

* Loại I: 3,25 - 4 điểm 
+ Mùi thơm mát nhẹ 
+ Vị đượm ngọt hậu 
+ Nước đỏ đậm khá 
+ Bã đỏ đều 

* Loại II: 2,5 - 3 điểm 
+ Mùi thơm kém, lẫn mùi chè bánh tẻ 
+ Vị đượm ít ngọt hậu 
+ Màu đậm trung bình  
+ Bã đỏ hơi ngã màu thẫm 

* Loại III: 1,75 - 2,5 điểm 
+ Mùi hơi hăng  
+ Vị hơi nhạt  
+ Nước thường  
+ Bã đỏ  

* Loại Dust 
+ Mùi hăng hơi nồng 
+ Vị chát đậm   
+ Nước đậm đục hay tối  
+ Bã đỏ thẫm 

* Loại S: 
+ Mùi của chè già  
+ Vị chát nhạt  
+ Nước đậm trung bình 
+ Bã đỏ thẫm 

2.2.  Xác định độ thẫm của chè 

Lấy khoảng 5g chè cho vào cối sứ khô, sạch rồi nghiền thật mịn, cân 
trên cân phân tích lấy 3g chè đã nghiền mịn cho vào cốc hay hộp nhôm sạch 
đã sấy khô cân biết trước trọng lượng. Cho cốc chè vào sấy ở 100-1050C 
trong 4 giờ, lấy ra làm nguội trong bình hút ẩm sau 15 phút thì đem cân. Sai 
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số giữa hai lần cân không quá 0,2%. Từ đó tính ra độ ẩm -%- và hàm lượng, 
chất khô của chè (bằng 100%-% độ ẩm). 

 

 

2.3.  Xác định chất hoà tan của chè 

• Chuẩn bị dung dịch nước chè: Dùng nước sôi để chiết rút ra chất hoà 
tan của chè nhằm thu được dung dịch có nồng độ 8-10g chè/lít. 

Cân chính xác trên cân phân tích 10g chè vào giấy sạch sấy nhẹ 500C 
trong một giờ. Cho chè sấy vào cối sứ, nghiền nhỏ mịn và chuyển hết vào 
bình nón 250ml, thêm vào 100ml nước cất sôi, ngâm trong 15 phút, cứ sau 5 
phút lại lắc nhẹ rồi lọc qua phễu lọc vào bình định mức 1 lít. Lại thêm vào 
bình nón 100ml nước sôi, ngâm 15 phút, lại lọc... cứ như vậy sau 5-7 lần để 
rút hết chất tan ra khỏi chè, toàn bộ nước lọc chuyển hết mình vào định mức 
ban đầu, làm nguội, thêm nước cất đến ngấn bình, lắc kỹ. Dùng dung dịch này 
(dung dịch A) để xác định các thành phần hoá học của chè. 

• Để xác định chất hoà tan của chè, dùng pipet hút chính xác 50ml dung 
dịch A cho vào cốc thuỷ tinh khô, sạch đã biết trước trọng lượng. Đặt cốc 
nước chè lên bếp điện, đun nhỏ lửa cho bốc hơi đến cạn khô rồi cho tiếp vào 
tủ sấy 100-1050C trong 4 giờ. Lấy cốc ra để nguội trong bình hút ẩm 15 phút, 
lại tiếp tục sấy trong 1 giờ nữa, làm nguội, cân cho đến lúc sai lệch giữa hai 
lần cân là 0,2% thì dừng lại. 

• Tính kết quả:  

- Lượng chất hoà tan tính theo sổ gam chè trong 1 lít nước chè được 
tính theo công thức: 

1
12

V
V).GG(X −

=     (g/l) 

Trong đó:   

+ G2: Trọng lượng cốc và chất tan sau khi sấy  (g) 
+ G1: Trọng lượng cốc không    (g) 
+ V1: Thể tích dung dịch nước chè dùng để phân tích: V1 = 50ml 
+ V: Thể tích dung dịch A 

Ví dụ:   G1 = 40,158g, G2 = 41,210g 

X = (41,210 - 40,258) . 1000/50 = 1,904 g/l 
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- Hàm lượng % chất tan tính theo chất khô của chè như sau: 

Giả sử qua thí nghiệm xác định được 10g chè để chuẩn bị dung dịch A 
có độ ẩm là 4,8% lượng chất khô trong 10g chè là: 10 (100 - 4,8) / 100 = 
9,52g. 

Vậy % chất tan tính theo chất khô của chè là: 

1,904 x 100 / 9,52 = 20%. 

2.4.  Xác định Tanin 

• Dùng pipet hút chính xác 10ml dung dịch A cho vào bát sứ trắng 
dung tích 1 lít, thêm 750ml nước cất và 10ml dung dịch chỉ thị Indigocacmin 
0,1% và 10ml H2SO4 1/4, chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,1N khuấy mạnh 
bằng đũa thuỷ tinh. Chuẩn độ với tốc độ 1 giọt/s cho đến khi xuất hiện màu 
vàng xanh (màu hỗn hợp trong bát sứ dần dần biến đổi từ xanh qua xanh xám, 
xanh ánh, vàng xanh. Muốn có kết quả chính xác cần chuẩn độ 2 - 3 mẫu 
trong cùng điều kiện. 

Chuẩn độ một mẫu trắng song song (thay 10ml dung dịch A bằng 
10ml nước cất). 

• Tính kết quả:  

- Hàm lượng % Tanin theo chất khô của chè được tính theo công thức: 

w.V
100.00487,0.V).ba(X

1
2−

=    

Trong đó:   

+ a: Thể tích KMnO4 0,1N dùng để chuẩn độ mẫu dung dịch nước chè, 
ml 
+ b: Thể tích KMnO4 0,1N dùng để chuẩn độ mẫu trắng, ml 
+ V1: Thể tích dung dịch A: V2 = 1000ml 
+ W: Lượng chất khô của chè trong mẫu ban đầu 

Ví dụ:   Giả sử chè ban đầu có độ ẩm 4,8% với 10g chè. Chuẩn độ 
10ml dung dịch A hết 5,68ml KMnO4 0,1N và 2,56ml cho mẫu trắng. 

Vậy W = 10 x (100 - 4,8) / 100 = 9,52g. 

T = 
52,9x10

100x00487,0x1000).56,268,5( − = 15,49%. 
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* Ghi chú: Đây là phương pháp đơn giản nhất, tốt ít thời gian so với 
các phương pháp khác nên được dùng nhiều nhất trong các phòng thí nghiệm. 
Nhược điểm của phương pháp này là cùng một lúc xác định Tanin và các chất 
màu khác nên kết quả thường cao hơn các phương pháp khác có thể đến 5%. 

 

Giả sử qua thí nghiệm xác định được 10g chè để chuẩn bị dung dịch A 
có độ ẩm là 4,8% lượng chất khô trong 10g chè là: 10 (100 - 4,8) / 100 = 
9,52g. 

Vậy % chất tan tính theo chất khô của chè là: 

1,904 x 100 / 9,52 = 20%. 
BÀI 2: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CÀ PHÊ - CACAO 

 

1.  NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ 

1.1.  Nguyên liệu 

Hạt ca cao, hạt cà phê nhân, cà phê bộ đã rang, xay 

1.2.  Hoá chất 

Với tôi Ca(OH)2 xô đa Na2CO3, Cloroforin CHCl3, Dung dịch Na-
Bezoat 5%, dung dịch NaOH 0,1%. 

1.3.  Dụng cụ 

Cân kỹ thuật, cân phân tích, cốc thuỷ inh, phễu lọc, giấy lọc không tro, 
phễu chiết, giá sắt, buret, pipet, cốc sấy, tủ sấy, bình định mức 200ml, bình 
nón 250ml, nhiệt kế, khúc xạ thế. 

2.  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH KẾT QUẢ 

2.1.  Xác định độ axit 
Lấy ra từ mẫu hạt độ 20g cà phê nhân, 20g hạt ca cao đem nghiền 

nhỏ thành bột mịn trong cối sứ rồi dàn mỏng đều ra trên tấm giấy phẳng. 
Cũng làm với độ 20g bột cà phê đã rang, xay như vậy. Dùng thìa xúc bột ở 10 
điểm khác nhau trên tấm giấy, gộp lại đem cân trên cân phân tích lấy 5g bột 
mỗi loại cho vào bình nón khô, sạch. Thêm vào mỗi bình nón 50ml nước cất, 
đậy nút, lắc đều và để yên 30 phút. Thêm vào mỗi bình 5 giọt chỉ thị 
Fenolftalein 1%, lắc đều rồi chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1N đến khi 
dung dịch chuyển sang màu hồng (không mất màu trong 1 phút). 
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Độ axit tính theo số mol NaOH 0,1N để trung hoà hết lượng axit tự 
do tương đương trong 10g chất khô của sản phẩm được tính bằng công thức: 

W)01,01(g
100.aX

−
=     ml/100g 

Trong đó:  + a: Số ml NaOH 0,1N dùng để chuẩn độ 
+ b: Số gam bột dùng để xác định độ axit 
+ W: Độ ẩm của sản phẩm (đã xác định ở bài 1) 

2.2.  Xác định chất tan trong nước của cà phê bột: 

Cân trên cân phân tích 10g cà phê bột đã rang cho vào bình nón 250ml, 
thêm 150ml nước cất sôi và tiếp tục đun sôi trong  5 phút, chuyển toàn bộ vào 
bình định mức 200ml, tráng sách bình nón, nước tráng có cặn cà phê chuyển 
hết vào bình định mức. Thêm nước cất đến ngấn bình, làm nguội, lắc đều, để 
lắng rồi lọc, ta được dung dịch B. 

• Đo chất tan bằng khúc xạ kế:  

Nhỏ 1-2 giọt dung dịch B vào lăng kính của khúc xạ kế. Đọc và ghi lại 
chỉ số khúc xạ và nhiệt độ của dịch chiết. Đo chỉ số khúc xạ ít nhất 2 lần để 
lấy giá trị trung bình. 

Sau đó tiến hành đo chỉ số khúc xạ của nước cất hoặc dựa vào bảng 8.1: 

Bảng8.1: Bảng chỉ số khúc xạ của nước nguyên chất theo nhiệt độ 
Nhiệt độ 0C Chỉ số khúc xạ Nhiệt độ 0C Chỉ số khúc xạ 

30 1,3320 30 1,3328 

29 1,3321 29 1,3329 

28 1,3322 28 1,3330 

27 1,3323 27 1,3331 

26 1,3324 26 1,3332 

25 1,3325 25 1,3333 

24 1,3326 24 1,3334 

23 1,3327 23 1,3335 

 

Lượng chất tan của cà phê theo công thức: 

X1 = K (A - B) 104   (%) 
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Trong đó: 

+ K = 1,3 - Hệ số thực nghiệm 
+ A: Chỉ số khúc xạ của dịch cà phê ở cùng nhiệt độ với nước nguyên 
chất 
+ B: Chỉ số khúc xạ của nước chuyên chất  
+ 104: Kết quả chuyển đổi thành đơn vị % 

• Xác định chất tan bằng phương pháp sấy (làm song song với việc xác 
định chất tan của chè ở bài 1). 

Dùng pipet lấy 25ml dung dịch B cho vào chén sứ đã sấy khô và cân 
biết trước trọng lượng. Đun nhẹ trên bếp điện cho cạn hết nước rồi đem sấy 
cặn ở 90-950C trong 2 giờ 30 phút, làm nguội trong bình hút ẩm rồi cân trên 
cân phân tích. Từ đó suy ra lượng cặn khô tuyệt đối (lượng chất tan trong 
25ml dung dịch B) là G1. 

Lượng chất tan tính theo % chất khô của cà phê được tính theo công 
thức. 

W)01,01(G.V
100.V.GXt

1
1
−

=    

Trong đó:   

+ G: Khối lượng mẫu đem xác định: G = 10g 
+ V: Thể tích dung dịch B, V = 200ml 
+ V1: Thể tích dung dịch đem sấy V1 = 25ml 
+ W: Độ ẩm của cà phê bột 

Vậy   
W)01,01(10.25

100.200.GXt 1
−

= =  
W01,01

G80 1
−

 

2.3.  Xác định hàm lượng cafein trong cà phê và theoromin trong ca dao 

Cà phê bột đã xác định độ ẩm, cân lấy 5g vào cốc 250ml. Hạt ca cao 
đem rang chín, ủ nguội, tách bỏ vỏ và phôi, nghiền nhỏ mịn trong cối sứ và 
cũng cần lấy 5g bột vào cốc 250ml. Mẫu bột ca cao còn lại đem xác định độ 
ẩm bằng phương pháp sấy khô. 

Thêm vào mỗi cốc 2g vôi Ca(OH)2 và 100ml dung dịch Na-Benzoat 
5%, dùng đũa thuỷ tinh khuấy kỹ và ngâm trong 30 phút. Chuyển toàn bộ 
dịch từ cốc vào phễu thiết. Tráng cốc bằng 10ml Na-Benzoat, nước tráng 
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chuyển vào phễu thiết, để yên phễu chiết 10 phút rồi chiết tách phần cặn vôi 
vào phễu chiết khác. Phần dung dịch trên cặn vôi được giữ nguyên. Thêm 
50ml Benzoat vào cặn vôi ở phễu sau, đậy nút, lắc mạnh, để yên 10 phút và 
chiết phần dung dịch sang phễu chiết đầu. Thêm vào một ít Na2CO3 để kiềm 
hoá. 

Cho vào phễu chiết 20ml Cloroforin, đậy nút, lắc mạnh, để yên và chiết 
lấy phần Cloroforin chứa cafein và theobromin ra. Tiến hành chiết 3 lần như 
vậy, toàn bộ lượng Clorofrerin chiết ra được góp vào cốc thuỷ tinh đã sấy khô 
và cần biết trước trọng lượng. Làm bốc hơi hết Cloroferin trên nồi đun cách 
thuỷ trong tủ hút. Cafein va theobromin ở trong cốc dạng tinh thể trắng. Lau 
khô ngoài cốc rồi đem đi cân, kết quả trừ đi trọng lượng cốc sẽ là lượng 
cafein và theobromin của mẫu phân tích. Căn cứ vào lượng cafein và 
theobromin vừa phân tích và độ ẩm của mẫu, ta sẽ suy ra hàm lượng của 
chúng theo % chất khô của nguyên liệu ban đầu. 

 
BÀI 3 : XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA DẦU THỰC PHẨM 

 

1.  NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ 

1.1.  Nguyên liệu 

Dầu lạc, dầu dừa, dầu tinh luyện  

1.2.  Hoá chất 

Dung dịch Iốt tiêu chuẩn: Pha 0,26g I2 tinh thể với 0,5g KI tinh thể 
trong bình định mức 250ml, thêm nước cất đến vạch mức, lắc kỹ.  

Căn cứ vào bảng sau đây để pha nước cất vào dung dịch I2 tiêu chuẩn. 

Bảng 8.2: Cách pha nước cất vào dung dịch iốt tiêu chuẩn 
STT Số ml dung dịch iốt 

tiêu chuẩn  
Số ml nước cất 

thêm vào  
Chỉ số màu  

1 10 0,0 100 

2 9 1,0 90 

3 8 2,0 80 

4 7 3,0 70 

5 6 4,0 60 
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6 5 5,0 50 

7 4,5 5,5 45 

8 4 6,0 40 

9 3,5 6,5 35 

10 3 7,0 30 

11 2,5 7,5 25 

12 2 8,0 20 

13 1,5 8,5 15 

14 1,0 9,0 10 

15 0,5 9,5 5 

- Phenolphtalein dung dịch rượu 1% 

- Tymolphtalein dung dịch rượu 1% 

- Dung dịch KOH 0,1N 

- Hỗn hợp dung môi hoà tan: Pha lẫn ete etylic/rượu etylic = 2/1 

- Dung dịch Wijjs: Cho 1,3g I2 tinh thể vào cốc thuỷ tinh 250ml, thêm 
100ml axitaxetic đậm đặc. Đun trên bồi đun cách thuỷ cho tan hoàn toàn I2, 
lấy cốc ra để nguội. Lấy riêng ra 20ml dung dịch trên, phần còn lại đem sục 
khí Cl2 khô và sạch vào (khí Cl2 điều chế được cần cho lội qua bình chứa 
H2SO4 đậm đặc để làm khô) đến khi nào màu của I2 tự do mất đi và hiện màu 
đỏ nâu thì thôi. Nếu sục khí Cl2 quá nhiều thì màu sẽ nhạt, cần cho thêm dung 
dịch I2 đã lấy riêng (20ml) vào. 

Dung dịch Wijjs vừa điều chế được là dung dịch ICI trong CH3COOH 
đặc, không chức Cl2 và I2 tự do. Nếu dùng dung dịch Na2S2O3 0,1N để chuẩn 
độ dung dịch Wijjs thì tiêu hao phải gấp 2 lần so với khi chưa sục khí Cl2. 

Các dung dịch Na2S2O3 0,1N, Na2S2O3 0,002N  pha từ nồng độ 0,1N, 
tinh bột 1%, KI 15%, CH3COOH đậm đặc, KI bão hoà, Cloroforin CHCl3. 

1.3.  Dụng cụ 

- Ống nghiệm 10ml để pha dung dịch màu I2 theo bảng và đựng dầu để 
so màu. 

- Bình định mức 250ml, cốc 250ml. 

- Cốc đường kính 50mm, cao 30mm 
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- Tủ sấy, bình hút ẩm, cân phân tích. 

- Buret có khắc độ 0,1ml và 0,01ml. 

- Bình nón 200ml, bình nón 250ml có nút mài. 

- Buret 50ml, pipet 25ml, bếp điện, giá sắt 

2.  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH KẾT QUẢ 

2.1.  Xác định màu sắc của dầu 

Màu của dầu là do các chất màu xuất hiện trong quá trình chế biến và 
bảo quản nguyên liệu và sản phẩm. Việc xác định màu sắc dầu giúp ta sơ bộ 
xác định phẩm chất của dầu qua chế biến và thời gian bảo quản dầu 

Cách so màu: Đem dung dịch màu đã pha theo bảng so với dầu chứa 
trong ống nghiệm, màu của dầu giống với màu của dung dịch tiêu chuẩn nào 
thì có chỉ số màu tương ứng theo bảng đó. 

2.2.  Xác định nước và chất bốc hơi theo phương pháp sấy 

Cân 10g dầu trên cân phân tích, cho vào cốc thuỷ tinh đáy bằng đã sấy 
khô và cân biết trước trọng lượng. Sấy ở 105-1100C trong 15 phút, làm nguội, 
cân và sấy lại. Cứ như thế cho đến khi trọng lượng 2 lần cân không quá 1mg 
thì dừng lại. Tính ra kết quả hàm lượng nước và chất bốc hơi (sinh viên tự 
làm lấy0. 

2.3.  Xác định chỉ số axit 

- Cân 3-5g dầu (lượng cân tuỳ theo chỉ số axit lớn hay nhỏ, màu sắc dầu 
đậm hay nhạt) cho vào bình nón 200ml, thêm vào 50ml hỗn hợp dung môi 
hoà tan đã được trung hoà đến trung tính, lắc kỹ để hoà tan dầu. Nếu dầu khó 
tan thì đặt bình lên nồi nước ấm một lúc cho tan. Để nguội rồi cho mấy giọt 
chất chỉ thị màu vào (nếu màu dầu nhạt thì dùng Phenolphtalein, nếu màu đỏ 
đậm thì dùng trong 30 giây là được. Nếu dùng Phenolphlatein thì hiện màu 
hồng, nếu dùng tymolphtalein thì từ không màu chuyển sang màu xanh. 

- Tính kết quả: Chỉ số axit được tính theo công thức: 

Ax = V.N. 56,11 /G 

Trong đó:  

+ V: Thể tích KOH 0,1N dùng để chuẩn độ mẫu dầu, ml 

+ Nồng độ đương lượng dung dịch KOH dùng để chuẩn độ 

+ 56,11: Là phân tử lượng của KOH 
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+ G: Lượng mẫu dầu dùng để phân tích g 

Kết quả là trung bình cộng của 2 lần xác định, kết quả của hai lần xác 
định đó không được khác nhau quá 0,1 đối với dầu thô và 0,06 đối với dầu 
tinh luyện. 

* Chú ý: 

- Có thể biểu diễn bằng độ axit, tức là % axit béo tự do có trong mẫu 
dầu tính theo 1 loại axit béo tiêu biểu nào đó mà thường là axit oleic vì nó có 
trong hầu hết các loại dầu. Khi đó độ axit được tính bằng cách nhân chỉ sổ 
axit vừa tìm được với hệ số 0,503. 

- KOH dễ hấp thụ CO2 trong không khí làm sai nồng độ, vì vậy phải 
kiểm tra lại nồng độ của nó trước khi chuẩn độ với mẫu dầu bằng cách chuẩn 
với dung dịch HCl 0,1N. 

- Rượu etylic dùng làm dung môi hoà tan dầu phải đảm bảo là sau khi 
chuẩn độ phải có nồng độ rượu > 10% để tránh hiện tượng thuỷ phân trở lại 
xà phòng. 
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2.4. Xác định chỉ số íôt bằng phương pháp Wijjs: 

Cân chính xác 1 lượng dầu tuỳ theo khoảng chỉ số iốt dự kiến theo bảng 
sau: 

Chỉ số íôt dự kiến Trọng lượng mẫu dầu phân tích, g 

0 - 30 1,0 

30 - 50 0,6 

50 - 100 0,3 

100 - 150 0,2 

150 -200 0,15 

 
Sau đó cho tính chính xác từ buret vào bình nón đựng mẫu dầu 25ml 

dung dịch Wijjs. Đậy nút, dùng ít dung dịch KI xoa nút và miệng bình để đậy 
cho thật chặt nhưng không để chảy vào dầu. Đem bình để vào chỗ tối, mát (t 
= 200C) trong 30 phút (nếu chỉ số íôt cao hơn 130 thì để yên 50 phút). 

Sau đó lấy bình ra, cho thêm 150ml dung dịch Kl 15% và 100ml nước 
cất. Dung dung dịch Na2S2O3 0,1N để chuẩn độ I2 thoát ra đến khi nào màu 
dung dịch chuyển đột ngột từ xanh thẫm sang trắng trong là được (chỉ thị là 
dung dịch tinh bột 1%). Trong quá trình chuẩn độ phải lắc mạnh để giải 
phóng hết I2 hấp thụ trong Clorolorin. 

Cùng lúc làm thí nghiệm với mẫu trắng với lượng thuốc thử và điều 
kiện như trên nhưng không làm với dầu. 

- Tính kết quả: Chỉ số iốt tính theo công thức 

Ix = (V - V1) . N . 0,1269 . 100/G 

Trong đó: 

+ V2: Thể tích dung dịch Na2S2O3 0,1N dùng để chuẩn mẫu 
trắng, ml 

+ V1: Thể tích dung dịch Na2S2O3 0,1N dùng để chuẩn mẫu dầu, 
ml 

+ N: Nồng độ đương lượng của dung dịch Na2S2O3. 

+ 0,1269: mg đương lượng tốt 

Kết quả lấy trung bình của 2 lần xác định: 
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+ Nếu Ix < 100 kết quả giữa 2 lần xác định không được sai khác quá 
0,6 

+ Nếu Ix ?  100 kết quả giữa 2 lần xác định không được sai khác quá 
1,0 

* Ghi chú: 

- Ánh sáng và nước có tác dụng với ICI nên dụng cụ 
thí nghiệm phải sạch. Dung dịch Wijjs phải chứa 
trong bình màu, bảo quản ở chỗ tốt. 

- Dung dịch Wijjs phải pha trong axit axetic tinh khiết và chỉ sử dụng 
trong 2 tháng. 

2.5.  Xác định chỉ số peroxit 

- Cân chính xác 2g mẫu dầu vào bình nón, thêm 20ml hỗn hợp gồm 2 
phần axit axetic đậm đặc và 1 phần cloroforin (theo thể tích), sau đó thêm 5ml 
dung dịch KI bã hoà rồi để yên 30 phút ở chỗ tối. Cuối cùng thêm 30ml nước 
cất và chuẩn độ I2 thoát ra bằng dung dịch Na2S2O3 0,002N đến khi dung dịch 
có màu vàng nhạt thì thêm 0,5ml tinh bột 1% và chuẩn tiếp đến hết màu xanh. 
Khi chuẩn độ cần lắc thật mạnh. Làm một mẫu trắng, thay dầu bằng nước cất. 

- Tính kết quả: Chỉ số peroxxit tính theo công thức: 

Pe = (V1 - V2) . N . 0,1269 . 100/G 

Trong đó: 

+ V2: Thể tích Na2S2O3 0,002N dùng để chuẩn mẫu trắng, ml 

+ V1: Thể tích Na2S2O3 0,002N dùng để chuẩn mẫu dầu, ml 

+ N: Nồng độ đương lượng của Na2S2O3. 

+ 0,1269: mg đương lượng tốt 

+ G: Trọng lượng mẫu dầu, g 
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BÀI 4:   SẢN XUẤT CHÈ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
 

1. MỤC ĐÍCH 

Sản xuất chè xanh ở điều kiện phòng thí nghiệm và đánh giá chất 
lượng của chè. 

2.  NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ 

- Nguyên liệu chè xanh có một tôm và từ 4-5 lá kể từ tôm xuống, chè 
có thể đặt mua ở chợ, tốt nhất là đặt mua ở vườn chè: Số lượng 0,5kg chè 
tươi cho mỗi thí nghiệm. 

- Bếp lò dùng ga, dầu hoặc than củi có kích thước phù hợp với chảo 
gang 

- Cân kỹ thuật hoặc cân điện tử 

- Chảo gang φ 300mm để sao chè, h = 200mm 

- Đũa tre để quấy trộn, chắc chắn, dài 400mm, rộng 50mm, dày 20mm. 

- Nhiệt kế có khoảng do từ 20-3500C. 

- Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ đeo tay. 

- Găng tay bằng vải bạt 

- Sàng tre có kích thước lỗ 4x4 mm 

- Mẹt để làm nguội chè 

- Máy xác định độ ẩm nhanh (Grainer II, PM - 300) 

- Bộ ấm chén để pha chè và thử nếm (Ấm, chén loại nhỏ) 

- Cốc hoặc ấm để đun nước sôi. 

 

3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÈ XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAO  

Chè tươi   Sao diệt men   Vò   Sao khô (sấy) 
 

       Xử lý tạp chất             Phân loại 

và làm sạch   

 Thành phẩm  
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4.  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM  

* Sao diệt men 

Chảo sao đã được đem đun nóng trên bếp lò hoặc bếp ga đến nhiệt độ 
200 ± 100C (nhìn đáy chảo phía tiếp xúc với nhiệt độ màu hồng đỏ cho chè 
tươi vào sao (hương chè 0,5 - 1,0 kg). Dùng đũa tre đảo lật úp khối chè cho 
đến khi hơi nước thoát ta trùm kín khối chè thì chuyển sang đảo tơi (tung) để 
hơi ấm thoát ra, thời gian sao từ 6-10 phút. Sau đó, đổ chè sao ra mẹt làm 
nguội nhanh để giữ màu nước chè xanh tươi. 

* Sao và vò chè 

Hạ thấp nhiệt độ của bếp lò hoặc bếp gas để nhiệt độ sao khoảng 100 ± 
50C cho chè đã làm nguội trên vào chảo và vò chè ngay trong chảo. Khi vò: 
Đeo găng tay, úp bàn tay lên khối chè, ấn nhẹ, xoay chè theo chiều kim đồng 
hồ hoặc ngược lại do thuận tay. Nhưng chú ý trong suốt quá trình vò chỉ được 
xoay một chiều nhất định để chè xoăn đều. Thời gian vò từ 20-30 phút. Yêu 
cầu chè vò: Lá xoăn đều, các cuộn chè dập đều, khối chè tươi không bị vón 
cục. Cách thử chè đã sao. Màu lá chè xanh từ xanh tươi chuyển sang thành 
xanh xám., nắm chè trong tay, bỏ tay ra chè vẫn không rời, bẻ cuộn chè không 
gãy, mềm dẻo. 

* Sao - sấy khô 

Sao khi chè vò đạt yêu cầu chuyển sang sao khô (sấy) ngay trong chảo, 
dùng đũa tre để khuấy trộn, khống chế nhiệt độ của chảo 90-1000C và sao - 
sấy cho đến khi độ ẩm của chè còn khoảng 20-25% (cách thử: Dùng tay nắm 
chè, bỏ tay ra chè không dính vào nhau nữa), lúc này đổ chè ra sàng để tách 
riêng phần chè vụn sấy (sao) riêng. 

Tiếp tục sấy - sao ở nhiệt độ của chảo 80-900C cho đến khô, trong 
khoảng thời gian từ 30-60 phút. Lúc này có thể dùng tay để đảo chè. 

Khi đảo chè bằng tay thấp ráp tay và có mùi thơm bốc lên (chứng tỏ 
chè sắp khô) thì dùng lòng bàn tay đẩy chè từ lòng chè lên thành chảo xung 
quanh để "đánh mốc" và tạo hương cho chè (thời gian này khoảng 10 phút). 
Nhiệt độ của chè lúc này 60-700C, đổ chè ra và có thể ủ nóng 60 phút hoặc 
để nguội rồi đưa đi phân loại và bảo quản. Cách thử chè khô: Dùng ngón tay 
trỏ và ngón tay cái nhúm lấy vai cánh chè, miết mạnh chè vụn thành cám là 
đạt độ khô quy định, độ ẩm khoảng 4-5%. 
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5.  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHÈ 

5.1.  Xác định độ ẩm 

Chè vừa sản xuất xong có độ ẩm nhỏ hơn 5%, chè lúc bao gói có độ ẩm 
nhỏ hơn 7%. Dùng máy đo độ ẩm nhanh để xác định. 

5.2.  Các chỉ tiêu cảm quan 

* Xem ngoại hình: 

Đổ chè ra khay tráng men trắng hoặc trên tờ giấy trắng, quan sát các 
chỉ tiêu sau: 

+ Độ đồng đều của cánh chè: về màu sắc, kích thước 

+ Độ xoăn chặt, có nhiều chè dạng móc cây hay không? 

* Xem nội chất 

Cân lấy 3 gam chè khô (sản phẩm) cho vào cốc pha dung tích 115ml đã 
rửa sạch và tráng nước sôi. Rót nước đang sôi vào cốc (khoảng 2/3 cốc) đậy 
nắp cốc để giữ trong 5 phút (dùng đồng hồ cát hoặc đồng hồ bấm giây để theo 
dõi). Sau đó rót hết nước ra chén và giữ bã lại trong cốc pha có nắp đậy kín. 
Thứ tự như sau: 

- Nhìn màu nước: Chú ý các chỉ tiêu sau: độ trong sáng, màu sắc và 
cường độ màu, độ đậm đặc của nước pha. Có thể theo thứ tự sau đây cho 
điểm: Trong sáng, sánh, màu xanh ô liu, màu vàng hổ phách, màu vàng tối, 
màu đỏ tối... 

- Ngửi mùi bã chè trong cốc: Khẽ mở nắp cho hơi nóng thoát ra từ từ để 
ngửi (người thứ nhất). Người thứ hai cầm cốc đập mạnh thành cốc vào tay kia 
hay lắc mạnh để đảo trộn bã rồi mới ngửi mùi của chè. Khi ngửi mùi chè cần 
chú ý phát hiện: 

+ Có mùi thơm tự nhiên của chè không, có bền mùi không 

+ Có các mùi lạ khó chịu không: Ví dụ: Mùi hăng, mùi ám khói, 
mùi cháy (nhiệt độ cao hoặc sấy quá cao) mùi nồng... Chú ý ngửi 
bã chè làm hai đợt: Lúc bã nóng và nguội. Mục đích là để biết độ 
bền mùi và mùi lạ lẫn vào có nặng không. 

- Thử vị chè: Thử vị chè lúc nhiệt độ nước chè nằm trong khoảng 50-
600C. Không thử lúc nước chè nóng quá. Cách thử: Hớp một ngụm nước chè 
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không nuốt mà rít qua kẽ răng, rồi nhỏ nước chè đi. Khi thử vị chè cần chú ý 
cảm nhận các chỉ tiêu sau đây theo thứ tự tốt xấu: 

+ Chát đượm có hậu ngọt trong cổ họng 

+ Chát sít không có hậu 

+ Chát đắng để lại hư vị khó chịu 

+ Nhạt lợ, đắng, nồng và tanh lợ 

* Chú ý: Nội chất phải theo đúng thứ tự: màu nước chè, mùi bã chè và 
vị nước chè. 

Để tạo cơ hội và thời cơ cho tất cả người thử nếm phải tuân theo quy 
định sao: Mọi người được quan sát nước chè lúc chén nước chè còn nguyên 
chưa ai thử vị. Người thử mùi chè xong phải đậy nắp lại ngay, người thử sau 
phải lắc mạnh cốc để đảo bã chè. Người thử vị chè không được thử lúc nước 
chè quá nóng hay quá nguội. 

* Làm thí nghiệm về sản xuất chè xanh thu được ba dạng sản phẩm 

Chè vụn, chè cánh,  bồm và cẩng chè cân riêng để tính tỷ lệ; cộng lại để 
tính hiệu suất thu hồi: chè tươi/chè thành phẩm (nằm trong khoảng 4,25-4,30). 

Ngoài ra, xem bã chè để phát hiện sai sót khi chế biến: 

Xem bã chè: Đổ bã chè ra nắp cốc, dùng móng tay đập nhẹ và sang đều, 
quan sát các chỉ tiêu: 

+  Độ đồng đều về màu sắc (màu vàng non) 

+  Nếu lẫn màu đỏ: Diệt men chưa tốt, thiếu nhiệt, chưa đủ thời gian 
diệt men. 

+  Nếu lẫn nhiều cánh chè màu xám: bảo quản chè chưa tốt 
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CHƯƠNG 4 : ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO 
 

BÀI 1:   XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CHẤT KHÔ TRONG  
DUNG DỊCH 

 
A.  MỤC ĐÍCH: 

Xác định nồng độ chất khô trong sản xuất đường để kiểm tra nồng độ 
chất khô trong dung dịch và bán thành phẩm, tìm độ ẩm sản phẩm. Ngoài ra, 
nó còn là thông số quan trọng để tính độ tinh khiết của dung dịch nước mía và 
sản phẩm đường. 

B.  CƠ SỞ LÝ LUẬN: 

I.  Khái niệm: 

Nồng độ chất khô được biểu diễn bằng % hay còn gọi là nồng độ Bx. 
Độ Bx (Brix) biểu thị tỷ lệ % khối lượng các chất hoà tan so với khối lượng 
nước mía hay dung dịch đường. 

Đối với sản phẩm đường, nồng độ chất khô gồm đường và các chất 
không đường. Các chất không đường khác nhau ảnh hưởng đến khối lượng 
riêng của sacaroza khác nhau. 

II.  Các phương pháp xác định nồng độ hoà tan: 

1. Phương pháp tỷ trọng: 

a. Nguyên tắc:  Tỷ trọng của dung dịch nước thường tăng khi tăng 
nồng độ chất khô hoà tan (nếu chất đó nặng hơn nước). Vì vậy, dựa vào tỷ 
trọng có thể biết được chất hoà tan trong nó. 

b. Dụng cụ:  

- Các loại tỉ trọng kế 

- Bình tỉ trọng 

- Bx kế: Nếu dung dịch đường tinh khiết Bx kế chỉ trực tiếp % khối 
lượng đường trong dung dịch. Nếu dung dịch đường không tinh khiết nó chỉ 
hàm lượng chất khô biểu kiến theo khối lượng. 

   10Bx = 
100

1  khối lượng 

- Baumê kế: Cũng là dụng cụ đo nồng độ chất khô 

   1 Be = 1,840Bx 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

94 

c. Hiệu chỉnh nhiệt độ trong phương pháp tỷ trọng: 

Nếu nhiệt độ xác định không ở 200C thì hiệu chỉnh, vì nhiệt độ thấp 
hơn 200C sẽ gây hai hiện tượng: 

- Nhiệt độ giảm, nồng độ dung dịch đường tăng lên, do đó tỷ trọng kế 
trong dung dịch bị nâng lên một đoạn, tạo ra sai số chủ yếu; 

- Nhiệt độ giảm, ống thuỷ tinh của tỷ trọng kế co lại, do đó làm tỷ trọng 
kế chìm xuống, sai số này không phải chủ yếu. 

Do đó số liệu đo ở dung dịch có nhiệt độ thấp lớn hơn đo ở dung dịch 
nhiệt độ cao. Vì vậy phải hiệu chỉnh Bx quan sát được. (Xem phụ lục) 

Nếu nhiệt độ quan sát thấp hơn 200C: Bx hiệu chỉnh theo nhiệt độ 200C 
= Bx quan sát được - số hiệu chỉnh nhiệt độ. 

Nếu nhiệt độ quan sát cao hơn 200C: Bx hiệu chỉnh theo 200C = Bx 
quan sát + số hiệu chỉnh nhiệt độ. 

d. Phương pháp pha loãng: 

Để xác định nồng độ của một số sản phẩm đặc như mật nguyên, đường 
vàng, mật rỉ có độ nhớt lớn không đo trực tiếp được, phải pha loãng. Dùng 
phương pháp loãng dễ gây sai số lớn nên cần hạn chế. 

Có thể dùng phương pháp pha loãng gấp đôi. Ví dụ: Cân 150 gam 
nguyên liệu pha trong nước sôi, làm nguội, rót thêm nước đủ đến khối lượng 
300 gam, cân rồi đem đo chất khô. Kết quả nhận được nhân 2. Nhược điểm là 
phải cân nhiều lần. 

Phổ biến nhất là dùng phương pháp pha loãng đến khối lượng tiêu 
chuẩn (26g) trong 100ml. Dùng phương pháp này vừa để xác định thành phần 
đường vừa để xác định nồng độ chất khô. Tiện hơn thì dùng 3 x 26g = 78 gam 
pha trong bình 300ml. 

Cách tính: 26 gam trong 100ml tức là 100 x d20g 

  d20 : Trọng lượng riêng của dung dịch ở 200C, do đó: 

    Bx sản phẩm = 
26

b.d.100 20
 

  b: Bx đọc được sau khi đã hiệu chỉnh nhiệt độ. 

Hoặc tra bảng 9.2 (Xem phụ lục) 
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2. Phương pháp chiết quang: 

a. Nguyên tắc: Dựa vào chiết suất để suy ra nồng độ dung dịch, khi 
nồng độ dung dịch tăng, chiết suất tăng. 

b. Cơ sở lý thuyết: Nếu có một tia sáng E từ không trung đập lên một 
vật thể nào đó thì một phần bị phản xạ (tia R), một phần đi vào bên trong vật 
thể và bị khúc xạ (tia G). Góc tới α1 lớn hơn góc khúc xạ α2. 

  Chiết suất n = 
2

1

sin
sin

α
α  

Nếu tia sáng đi từ môi trường có 
chiết suất n1 chứ không phải từ không 
trung đến, môi trường có chiết suất n2 
thì ta có tỷ số: 

  
2

1

sin
sin

α
α  = 

2

1

n
n  

 

 

Cho ánh sáng đi từ môi trường có 
chiết suất lớn sang môi trường có 
chiết suất nhỏ (1) có tia khúc xạ 
(1'), tia (2) có tia khúc xạ (2'). Khi 
tia tới đạt đến vị trí σ thì tia khúc xạ 
σ' với bề mặt thẳng đứng một góc 
900 nghĩa là nằm ngang theo mặt 
OS. Tia sáng không thể đi qua môi 
trường nữa mà phản xạ hoàn toàn 
(tia u' sáng nhất). 

 

Nếu những tia sáng đi theo chiều ngược lại (tức là đi từ môi trường có 
chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn) thì tia σ' nằm dọc theo bề mặt 
SO sau khi khúc xạ có vị trí là tia Oσ. Bên phải tia Oσ sẽ tối, còn bên trái thì 
sáng. Do đó ta sẽ dễ dàng tìm được góc "khúc xạ hoàn toàn" tương ứng với góc 
tới = 900 (sinα1 = 1). 

α1 

α2 

E R 

G 

1 

2 

S 

1' 

2' 

σ' 

u' 
2 

1 

σ 
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   Ta có: 
21

2

sin
1

n
n

α
=  

Như vậy, bằng cách nhìn, sẽ xác định được góc khúc xạ giới hạn α2, 
biết được chiết suất môi trường kia (tức là biết nồng độ dung dịch). Các loại 
chiết quang kế về cấu tạo đều dựa trên cơ sở đó. Trong ống nhìn của chiết 
quang kế sẽ tìm thấy ranh giới giữa vùng tối và sáng. 

Có hai phương pháp tìm góc tới hạn phản xạ hoàn toàn: 

1.  Ánh sáng đi từ dung dịch nghiên cứu vào tấm kính có hệ số khúc xạ 
lớn. 

2.  Ánh sáng phản xạ từ mặt kính đến dung dịch. 

c. Tiến hành thí nghiệm: 

1. Chuẩn bị dụng cụ và hoá chất: 

  Bx kế     Cân 

  Bộ mê kế     Nhiệt kế 

  Ống đong 250, 500, 200cc  Khay hay chậu 

  Các loại chiết quang kế   Đường cát 

  Cốc thuỷ tinh có nắp   Rỉ đường 

  Đũa thuỷ tinh    Phễu lọc  

2. Tiến hành thí nghiệm: 

Lấy 78g đường cát (rỉ đường) cho vào 1 cốc, cho nước cất vào, dùng 
đũa thuỷ tinh khuấy cho tan hết. Cho vào bình dung tích 300ml (dùng nước 
cất rửa que thuỷ tinh0. Cho nước vào rửa, thêm nước cất vào cho đủ 300ml. 
Đậy nút, đồng thời lắc đều. Sau đó cho qua phễu lọc để loại các tạp chất 
không hoà tan. 

 

* Đo bằng Bx kế 

Dùng ống đong 250 cc đã được rửa qua 2 lần dung dịch mẫu. Đổ dung 
dịch vào đầy tràn. Để yên vài phút cho bọt tan và dung dịch mẫu trong ống đo 
ổn định. 

Dùng Bx kế đã được lau khô hay rửa bằng dung dịch mẫu từ từ bỏ vào 
ống đo (Nếu như trên mặt nước có bọt thì đồng thời với việc bỏ Bx kế vào 
thổi cho bọt tràn ra ngoài). 
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Chú ý: Khi bỏ Bx kế vào ống đo không được chạm Bx kế vào thành 
ống đo, sẽ gây sai số. 

Sau khi bỏ Bx kế vào ống đo vài phút, khi Bx kế ổn định thì xem trên 
khắc độ Bx kế đọc chỉ số nồng độ Bx của dung dịch theo mặt phẳng nằm 
ngang của dung dịch mẫu. 

Ghi lại kết quả chỉ số Bx của dung dịch và nhiệt độ của dung dịch lúc 
quan sát. 

Những điều cần lưu ý: 

1.  Không cầm phía trên của bầu nhỏ nhất có khắc độ nằm ngang. 

2. Khi sử dụng phải giữ gìn Bx kế không để các chất bẩn dính theo, 
có thể dùng dung dịch kiềm để rửa và rửa bằng nước lạnh. 

3. Không để Bx kế chạm mạnh vào ống đo. 

4. Trên mặt dung dịch phải không có bọt nổi vì bọt có thể làm cho 
ta xem mất chính xác. 

* Đo bằng chiết quang kế: 

Dùng đũa thuỷ tinh cho 1 - 2 giọt dung dịch vào giữa 2 lớp lăng kính, 
đậy chặt lại cho cẩn thận. Hiệu chỉnh gương phản chiếu để ánh sáng trong 
vùng quan sát sáng đều. Quay ốc điều chỉnh để tìm ranh giới vùng tối và vùng 
sáng tuỷ loại máy. Nhớ dùng ốc khử màu điều chỉnh đến khi ranh giới giữa 
hai vùng đen đậm không có ánh sáng khác (để tránh sai số). Đọc chiết suất 
hoặc phần trăm chất khô trên thước đo. Nếu không khống chế nhiệt độ ở 200C 
thì phải tra bảng hiệu chỉnh.  

Ghi số đọc phần trăm chất khô và nhiệt độ. 

Chú ý: Trước và sau khi đo chiết suất phải dùng bông tẩm rượu hoặc 
ete lau lăng kính đựng dung dịch thật sạch. Thường xuyên kiểm tra điểm "O" 
của chiết quang kế bằng cách lấy 2 - 3 giọt nước cất cho vào máy đo n = 
1,333 và thước đo chỉ nồng độ O. Nếu thấy sai số phải điều chỉnh lại. 

3. Tính toán: 

Dùng bảng hiệu chỉnh để tính Bx hiệu chỉnh từ Bx quan sát được ở 
nhiệt độ (Xem phụ lục 1). 

Đối với những sản phẩm đã pha loãng 26g trong 100ml thì tính 
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   Bx sản phẩm = 
26

b.d.100 20
 

hoặc dùng phụ lục để tra. 
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BÀI 2:   XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐƯỜNG BẰNG  

 PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC 
 

Xác định thành phần đường sacaroza trong các nhà máy đường. 

I.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 

 1. Độ đường: 

Biểu thị thành phần đường sacaroza có trong dung dịch nước mía hay 
dung dịch đường tính theo phần trăm khối lượng dung dịch. Có nghĩa là độ 
đường sẽ cho ta biết trong 100g dung dịch có bao nhiêu gam đường sacaroza. 

Trong công nghệ đường để phù hợp với yêu cầu của sản xuất và trong 
kỹ thuật, người ta dùng hai khái niệm sau đây để chỉ đường của dung dịch: 

+  Độ đường theo Pol: Pol là thành phần đường có trong dung dịch 
đường xác định trực tiếp bằng phương pháp phân cực. Nó chính 
là thành phần đường gần đúng của dung dịch. 

+ Độ đường theo sac: Là thành phần đường có trong dung dịch tính 
theo phần trăm khối lượng dung dịch căn cứ vào kết quả của 
phương pháp phân cực hai lần, còn gọi là phương pháp chuyển 
hoá và phương pháp phân tích chính xác của phòng thí nghiệm, 
vì loại trừ những sai số do ảnh hưởng của những chất không phải 
đường sacaroza gây nên trong quá trình xác định. 

2. Độ tinh khiết: 

Độ tinh khiết chỉ mức độ sạch của dung dịch đường. Nó biểu thị bằng 
phần trăm khối lượng đường sacaroza so với lượng các chất hoà tan có trong 
dung dịch. 

Độ tinh khiết càng cao chất lượng dung dịch đường càng tốt. 

Trong công nghệ đường, người ta dùng 2 loại độ tinh khiết sau để biểu 
thị độ sạch của nước mía, đó là: 

Độ tinh khiết đơn giản AP: AP = 100
Bx
Pol

×  

Và độ tinh khiết trọng lực GP: GP = 100
Bx
Sac

×  

3. Nguyên tắc cơ bản xác định đường bằng phương pháp phân cực: 
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Ánh sáng chia ra làm hai loại: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực. 

Ánh sáng tự nhiên là ánh sáng trong đó véc tơ cường độ điện trường 
dao động một cách đều đặn theo tất cả mọi phương và vuông góc với tia sáng. 

thực nghiệm chứng tỏ rằng khi ánh sáng tự nhiên đi qua môi trường bất 
đẳng hướng về mặt quang học (như thạch anh) thì trong những điều kiện nhất 
định nào đó, tác dụng của môi trường lên ánh sáng có thể làm cho véc tơ 
cường độ đi qua môi trường E chỉ còn dao động theo một phương xác định 
gọi là ánh sáng phân cực thẳng hay ánh sáng phân cực toàn phần. 

 

 

 

 

 

Đường là một trong những hợp chất hữu cơ có khả năng phân cực ánh 
sáng. Ánh sáng đi qua dung dịch đường tạo thành một góc quay cực. Trị số 
của góc quay cực phụ thuộc nồng độ dung dịch. Do đó, biết góc quay cực có 
thể xác định thành phần đường. Đó là cơ sở của phương pháp đo nồng độ 
đường bằng phân cực kế. 

4. Thước đo độ đường quốc tế: 

10 của thước đo độ đường tương ứng với dung dịch chứa 0,26g 
sacaroza trong 100ml. 

Thước chỉ 1000 nếu trong 100ml dung dịch nước chứa 26g sacaroza 
tinh khiết phân cực trong ống 200mm ở 200C. 

  26g: Gọi là khối lượng tiêu chuẩn 

  200mm: Ống tiêu chuẩn 

Như vậy, thước đo độ đường quốc tế cho biết trực tiếp phần trăm 
đường khi lấy khối lượng tiêu chuẩn (26g) của mẫu thí nghiệm pha trong 
100ml và phân cực trong ống dài 200mm. 

Trong phân tích có thể lấy khối lượng tiêu chuẩn hoặc bội số của nó, 
cách tính phần trăm đường trong dung dịch có thể ví dụ như sau: 

Nếu lấy 26g pha trong 100ml phân cực trong ống 200mm, góc quay 
cực = P → Đường = P%. 

Tia sáng Tia sáng

Ánh sáng tự nhiên Phân cực toàn phần  
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Nếu lấy 13g pha trong 100ml ống 200mm → P → Đường = P% x 2 

26g pha trong 100ml ống 100mm P → Đường = P% x 2 

13g pha trong 100ml ống 100mm P → Đường = P% x 2 x 2. 

II.  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: 

A.  Xác định sacaroza bằng phương pháp phân cực một lần: 

1. Dụng cụ, hoá chất: 

Dung dịch axetat chì kiềm tính   Phễu lọc, giấy lọc. 

Axetat chì kiềm bột    Cốc trắng 100 đựng 

Đường kế      Dung dịch lọc. 

Ống quan sát 200 - 100    Bình tam giác  

Bình định lượng 100 - 110, 50 - 55 
 

2. Phân tích sản phẩm lỏng:  

(Nước mía hỗn hợp, nước mía sau làm sạch .v.v...): 

Dùng bình định mức 100 - 110, cho dung dịch sau khi đo Bx vào khắc 
1. Nhỏ từng giọt dung dịch axetat chì vào thế nào đủ để lắng trong kết tủa rồi 
thêm nước đến khắc độ 110 chính xác. Lắc đều. 

Sau khoảng một vài phút có kết tủa lớn đưa lọc qua giấy lọc và phễu 
lọc, dung dịch lọc được ban đầu tráng cốc đổ đi. 

Cho dung dịch lọc vào ống quan sát 200mm đã được rửa 2 - 3 lần dung 
dịch lọc để xem độ quay cực quan sát. 

Đưa ống quan sát có dung dịch mẫu đặt vào máng của đường kế, đồng 
thời bật đèn (nên bật đèn trước 3 phút để đèn nóng lên, ánh sáng ổn định). 
Điều chỉnh ống nhìn đến tiêu điểm thấy hai bán ảnh sáng tối rõ. Sau khi điều 
chỉnh bản ánh tiếp tục điều chỉnh ốc vặn nicon đến khi bán ảnh đồng nhất 
không phân biệt bên sáng bên tối là được. 

Xem trên thước đo thấy khắc độ không rõ ràng thì phải điều chỉnh ống 
kính đúng tiêu điểm thích hợp với mắt từng người. 

Kết quả đọc được trên khắc độ thước biểu thị độ quay cực của dung 
dịch mẫu P. 

Công thức chung tính % đường: 
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  S = 20d.718,99
1,1.26.P    hoặc tra theo bảng 3 

  d20 : Trọng lượng riêng của 1ml dung dịch theo Bx quan sát ở 
200C 

3. Phân tích sản phẩm đặc: 

Cân 26g đường vàng hoà tan trong 100ml. Đo Bx dung dịch. Tính Bx 
sản phẩm. 

    Bx sản phẩm = 
26

b.d.100  

  d: Tỷ trọng dung dịch 

  b: Bx đọc được sau khi đã hiệu chỉnh 

Rót dung dịch đã pha loãng vào khắc 1 của bình 50 - 55 thêm dung dịch 
axetat chì và nước đến khắc thứ hai, lọc và phân cực được P. Quan sát nhiệt 
độ đo: 

    % đường S (Pol) = P x 1,1; % 

* Công thức tính: 

+ Nếu thành phần đường trong mẫu đo là 96% trở lên thì dùng công 
thức: 

    P20 = Pt [1+0,0003 (t - 20)] 

+ Nếu thành phần đường trong mẫu nhỏ hơn 96%: 

    P20 = Pt + 0,0015 [(Pt - 80)(t - 20)] 

    t : nhiệt độ 0C 

+ Nếu dùng axetat chì bột thì không cần dùng bình đo khắc 2, không có 
sai số, thao tác nhanh và đơn giản. 

Lấy khoảng 50ml dung dịch cho vào cốc thuỷ tinh hay kim loại, thêm ≅ 
0,3g axetat chì bột, lắc đều, lọc và đo trong ống 200nl được P. Đó là phần 
trăm đường trong sản phẩm (Pol) quan sát. Dùng công thức trên hoặc tra bảng 
biết được phần trăm đường thực trong dung dịch, còn gọi là Pol cải chính (Pol 
cc). 

B.  XÁC ĐỊNH SACAROZA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC 
HAI LẦN:  
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     (Phương pháp chuyển hoá) 

I.  Khái niệm: 

Sự có mặt của đường khử, amino, axit, rafinoza .v.v. gây sai số trong 
khi xác định thành phần đường, đặc biệt là khi phân tích các sản phẩm ít 
đường. Để khắc phục nhược điểm đó dùng phương pháp chuyển hoá tức là 
dùng axit chuyển sacaroza thành hỗn hợp đường chuyển hoá glucoza và 
fructoza. 
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Phương trình phản ứng: 

C12H12O11  +  H2O     ⎯⎯→     C6H12O6  +  C6H12O6 
 sacaroza               glucoza        fructoza 

Ta biết khi cần 26g sacaroza tinh khiết pha trong bình 100ml, phân cực 
bằng ống 200mm, đọc được P = 1000. 

Sau khi chuyển hoá (ở 200C) được P = -33. Như vậy, góc quay cực thay 
đổi do chuyển hoá là 100 + 33 = 1330 theo thước đo đường. 

Nếu cân 26g sản phẩm pha trong 100ml, đo độ phân cực trực tiếp trong 
ống 200mm được góc quay cực +P. 

Sau khi chuyển hoá được góc quay cực -P' (ở cùng điều kiện). Như vậy 
tổng số tuyệt đối độ quay cực là P +P'.. 

(100%S) sacaroza tinh khiết có độ quay cực là 1330. 

Sản phẩm thí nghiệm có độ quay cực là P + P' 

Do đó lượng đường trong sản phẩm:  

   S = 
133

'PP(100 +  

Nhưng khả năng quay cực của đường thay đổi rất nhiều so với nhiệt độ. 
Do đó, công thức xác định thành phần đường theo phương pháp chuyển hoá 
là: 

   S = 
)20t(53,0)13g(0794,056,132

100).'Pp(
−−−+

−  

Trong đó: 

P :  Số đo góc quay trước khi chuyển hoá (0S) 
P' :  Số đo góc quay sau khi chuyển hoá (0S) 
g :  Hàm lượng chất khô trong dung dịch kiểm tra (có trong 

100ml dung dịch). 
t :  Nhiệt độ lúc xác định độ quay cực. 
  132,56 + 0,0794 (g - 13) gọi là hệ số Clerget. 

Có thể căn cứ vào nồng độ Bx quan sát của dung dịch rồi dùng bảng tra 
ra. Sac quan sát. Sau đó dùng bảng (Schmít) hoặc công thức tính ra phần trăm 
sac thực hay gọi là sac chính (Sac cc). 

II. Tiến hành thí nghiệm: 

[H+]
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1. Dụng cụ và hoá chất: 

Nước mía 150ml     Cốc 100ml 
Axetat chì bột     Bình tam giác 250ml 
Dung dịch HCl 24,85 Bx 10ml   Phễu lọc, giấy lọc 
Nước cất      Pipet 50ml 
Dung dịch NaCl 231,5 g/l    Bình định lượng 100ml (2 

cái) 
Đường vàng 25g     Nhiệt kế (1 cái) 
Dung dịch Nitrat chì Pb(NO3)2 340g/l 
Dung dịch NaOH 32g/l    Nồi gia nhiệt cách thuỷ 
Cacborafin 5g/100ml    Đồng hồ bấm giây 1 cái 
Bình định lượng hay ống đong 200ml, một cái. 

2. Thí nghiệm: 

a. Mẫu nước mía: 

Lấy 150ml nước mía đo Bx và nhiệt độ. 

Sau đó cho 150ml nước mía vào bình tam giác đã được tráng sạch bằng 
chính nước mía đó, dùng một lượng vừa axetat chì kiềm tính để lắng trong 
(không nên cho nhiều quá ảnh hưởng đến độ quay cực). 

Dung dịch lọc được lúc dầu tráng cốc đổ đi và tiếp tục. 

* Đo P': 

Hút lấy 50ml dung dịch lọc được cho vào bình định lượng 100ml. Dùng 
ống đong lấy 10ml HCl 24,85 0Bx đổ vào bình định lượng 100 đã chứa sẵn 
50ml dung dịch mẫu, lấy nước rửa thành bình cho axit xuống hết và dùng 
nước cất rửa nhiệt kế, sau đó cắm nhiệt kế vào bình đưa gia nhiệt cách thuỷ. 

Đợi cho đến khi nhiệt độ cắm vào trong dung dịch mẫu lên đến 600C thì 
bắt đầu tính thời gian, 3 phút đầu lắc (giữ nguyên 600C) sau đó để yên 7 phút 
(vẫn giữ nhiệt độ đó). Tổng cộng thời gian là 10 phút. 

Sau đó, mang mẫu làm lạnh bằng nhiệt độ trong phòng, cho nước cất 
vào điều chỉnh đến mức vạch 100ml, lắc đều, dùng ống quan sát 200mm đưa 
vào máy phân cực để xem Pol chuyển hoá (P') đồng thời dùng nhiệt kế để 
xem nhiệt độ. Đọc P' 5 lần lấy trung bình. 

* Đo P: 
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Mẫu lọc còn lại tiếp tục hút 50ml cho vào bình định lượng 100ml cộng 
10 ml NaCl 231,5g/l, điều chỉnh nước cất đến khắc 100, lắc đều cho vào ống 
quan sát 200mm đưa vào máy phân cực xem pol trực tiếp P. Đọc 5 lần lấy 
trung bình. 

Kết quả đọc được của P và P' đều được phân 2. 

b. Mẫu đường cát: 

Cân 52g đường. 

Cho đường vào bình dung tích 200ml. Cho ít nước cất, khuấy hoà tan 
hết tinh thể. 

Cho vào 3 - 5ml dung dịch axetat chì kiềm tính, khuấy đều cho nước 
cất đến 200ml chính xác. 

Lắc đều và lọc, bỏ 25ml dung dịch lọc ban đầu. Nước lọc trong dùng đo 
đường sacaroza. 

Đọc P' và P giống như mẫu nước mía. 

c. Đối với mật rỉ tiến hành như sau: 

Cân 52 gam mật rỉ vào bình 200ml, cho nước khuấy đều, làm trong 
bằng 20 - 30ml Nitrat chì Pb(NO3)2 340g/l và 20 - 30ml NaOH 32g/l. Cho 
nước đến vạch, lắc, lọc, đo phân cực bằng ống 200. Được P. sau đó lấy 50ml 
nước lọc chuyển hoá như trên và tìm được P'. 

Nếu dung dịch không trong có thể cho thêm 20 - 30ml cacborafin 
5g/100ml, thêm một vài giọt etheretylic giảm bọt lắng, lọc rồi đo độ phân cực. 
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CHƯƠNG 5 : CÔNG NGHỆ LẠNH THỰC PHẨM 
 

BÀI 1: LÀM ĐÔNG LẠNH CÁ BẰNG HỖN HỢP SINH LẠNH 
 

I.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Hỗn hợp sinh lạnh nhờ quá trình hòa tan thu nhiệt của một số muối và 
quá trình nỏng chảy của tuyết hay nước đá để làm lạnh môi trường xung 
quanh. 

Trong kỹ thuật ướp lạnh thực phẩm, người ta thường dùng hỗn hợp sinh 
lạnh: muối ăn (NaCl) và nước đá. Quá trình nóng chảy của nước đá và quá 
trình hòa tan của muối ăn có thể đạt được nhiệt độ hỗn hợp với -21,20C. 

Ưu điểm của phương pháp này là không cần máy móc thiết bị cồng 
kềnh, kỹ thuật đơn giản. 

II.  HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ 

1. Hóa chất  
+ Muối ăn (mịn và khô) :  3 kg 
+ Nước đá   :  3 kg 

2. Dụng cụ 

+ Chậu thủy tinh φ300mm :  2 chiếc 

+ Đũa thủy tinh φ 6-8 mm :  2 chiếc 
+ Nhiệt kế    :  3 chiếc 
+ Đồng hồ    :  1 chiếc 

3. Nguyên liệu 

Có thể sử dụng các loại cá: cá rô, cá quả, cá giếc, cá chép, cá mè... 

III.  PHẦN THỰC NGHIỆM 

1. Chuẩn bị hỗn hợp lạnh 

Tạo hỗn hợp sinh lạnh với tỷ lệ (muối và đá) là 15%, 25% và 30% 

Sử dụng 3 loại đá nghiền cụn đạt tỷ lệ: 

+ 50% lượng đá vụn tới cỡ 1 x 1 x 1 cm 

+ 25% lượng đá vụn tới cỡ 3 x 3 x 3 cm 
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+ 25% lượng đá vụn tới cỡ 5 x 5 x 5 cm 

2. Tiến hành 

Trộn đều hỗn hợp muối và đá, liên tục theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp 
trong chậu thủy tinh. Khi nhiệt độ hỗn hợp ổn định (không hạ xuống nữa), thì 
nhúng con cá cỡ nguyên (Có cắm nhiệt kể từ mồm vào giữa bụng cá) vào cho 
ngập hoàn toàn trong chậu thủy tinh. 

Theo dõi nhiệt độ trung tâm của cá, và nhiệt độ hỗn hợp sinh lạnh. 
Theo dõi đến khi nhiệt độ trung tâm cá đạt từ 6-80C thì ngừng. 

IV.  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 

1. Bản báo cáo kết quả gồm 

- Nhiệt độ đạt được của hỗn hợp sinh lạnh 

- Thời gian làm lạnh đông cá và biểu đồ nhiệt độ 

- Nhận xét cảm quan sản phẩm 

- Đánh giá kết quả thí nghiệm 

2. Bảng số liệu gồm: (Riêng cho từng loại nguyên liệu) 

 

Thời gian 
(phút) 

Nhiệt độ trung 
tâm cá (0C) 

Nhiệt độ hỗn hợp 
(0C) 

Ghi chú 

0    

1    

2    

 

3. Vẽ biểu đồ nhiệt độ và thời gian làm lạnh đông cá, từ đó rút ra kết 
luận. 
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BÀI 2 : XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN  
VÀ VẬN TỐC LÀM LẠNH 

 

I.  SẢN PHẨM THỰC PHẨM - MỘT HỆ THỐNG KEO PHỨC 
TẠP, LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC 

PHẨM 

Mô cơ và tế bào thực phẩm là một cấu trúc keo phức tạp có nhiều cấu 
tử tan trong nước như alubumin, các muối khoáng, các axit hữu cơ, nhóm 
vitamin tan trong nước (Vitamin A, B, C) và một số cấu tử tan trong mỡ, dầu 
khác. 

Khi hòa tan một chất rắn nào đó vào dung môi tinh khiết thì nhiệt độ 
đóng băng của dung dịch sẽ thấp hơn nhiệt độ đóng băng của dung môi tinh 
khiết. 

Độ giảm nhiệt độ đóng băng ấy (∆t) hay còn gọi là sự chậm đông, là do 
giảm áp suất hơi của dung dịch do với áp suất hơi trên dung môi tinh khiết. 

Từ định luật Bladen và Raun, độ giảm nhiệt độ đóng băng của dung 
dịch có liên hệ với khối lượng phân tử và nồng độ chất tan, xác định như sau: 

     ∆t = )C(ε.
M
C 0  

Trong đó: 

+ C:  Nồng độ chất tan trong 1000 gam dung môi 
+ M:  Phân tử lượng chất tan 

+ ε:  Hằng số nghiệm lạnh của phân tử đối với mỗi dung môi nó biểu 
thị độ giảm nhiệt độ đóng băng khi hòa tan 1 mol chất không 
điện ly ấy. Đối với nước là dung môi thì ε = 1,848 ≈ 1,850. 

Dịch bào thực phẩm là dung dịch của nhiều chất tan phức tạp, do đó 
nhiệt độ đóng băng của nó cũng thấp hơn nhiệt độ đóng băng của nước. Tuy 
nhiên, với dịch bào thực phẩm thì không thể ứng dụng định luật trên một cách 
máy móc mà thay vào đấy là một quan hệ tổng quát sự phụ thuộc giữa nhiệt 
độ kết tinh (tkp) vào thành phần hóa học và cấu trúc hệ keo sinh học trong tế 
bào thực phẩm. 
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Các thực phẩm như thịt, cá, trừng thì chủ yếu gồm các chất hữu cơ, đặc 
trưng nhất là prôtit. Phân tử lượng của prôtit rất lớn (từ 17.000 đến 30.000). 
Do đó độ giảm nhiệt độ đóng băng (∆t) sẽ không lớn. 

Chẳng hạn, nhiệt độ đóng băng của thịt, kem, trứng, cá nước ngọt, sữa 
trong khoảng 0,5 ÷ 0,830C. 

Nhiệt độ đóng băng của rau quả, dao động phụ thuộc vào thành phần 
hóa học và trong khoảng -1 ÷ -0,60C có loại nhiệt độ đóng băng thấp tới -
2,400C (cam, quýt) và -2,57 (tỏi). 

Thực phẩm là môi trường rất thích hợp cho các hoạt động của enzim 
của bản thân thực phẩm và sự phát triển của vi sinh vật từ bên ngoài xâm 
nhập vào. Việc bảo quản lâu dài thực phẩm nhằm đảm bảo cung cấp nguyên 
liệu cho ngành sản xuất chế biến thực phẩm (nhất là ngành đồ hộp) và thực 
phẩm của nhân dân... đòi hỏi phải tiến hành làm lạnh đông và bảo quản lạnh 
đông thực phẩm: nhiệt độ ở tâm thực phẩm t1 ≤ -60C. Ở điều ấy, một phần lớn 
nước trong thực phẩm (trước tiên là hầu như toàn bộ nước tự do và nước liên 
kết yếu) chuyển sang dạng kết tinh rắn. Lượng nước kết tinh ở dạng tinh thể 
nước đã tinh thiết càng nhiều và như vậy nồng độ dịch bào còn lại ngày càng 
tăng lên. Do đó, nhiệt độ đóng băng của nó càng giảm. Tuy nhiên, không thể 
kết tinh toàn bộ lượng nước có trong thực phẩm cho dù có làm lạnh đông nó 
đến điểm ôtecti (khoảng 650C). 

Lượng nước kết tinh là một hàm số phụ thuộc vào nhiệt độ của sản 
phẩm khi làm lạnh đông. Có thể tính là: 

[ ]
(%)

)t1(tlg
ω.B1

ω.Aω

kp−+
+

=  

Trong đó:  

+ ω:  Tính theo % số lượng nước chung của thực phẩm 

+ A.ω và B.ω:  Hằng số thực nghiệm cho từng loại sản phẩm 

+ t và tkp :  Nhiệt độ trung bình cuối cùng và nhiệt độ kết tinh của 
sản phẩm lấy giá trị tuyệt đối 

Nhưng ngoài ra, nhiều thí nghiệm còn cho thấy ω còn phụ thuộc vào 
tính chất và hàm lượng nước ban đầu (W) của thực phẩm ấy 
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Khi hạ nhiệt độ thực phẩm đến điểm đóng băng nhưng nước trong tế 
bào vẫn chưa bắt đầu kết tinh, mà thường phải làm lạnh thực phẩm đến nhiệt 
độ nào đó thấp hơn điểm đóng băng thì nước mới kết tinh. Đó gọi là hiện 
tượng quá lạnh của thực phẩm. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự quá lạnh của thực phẩm. Trước tiên 
là phụ thuộc vào đặc tính cấu tạo hệ thống keo của thực phẩm ấy, đặc tính 
nhiệt lý của nó thuộc vào tốc độ làm lạnh đông. Chẳng hạn trong kỹ thuật làm 
lạnh đông nhanh thì do quá lạnh thường từ -6 ÷-110C, cần làm lạnh đông 
chậm thì dưới -60C. Cho nên trong biểu đồ làm lạnh đông thực phẩm ta 
thường thấy có điểm gẫy, nhiệt độ của sản phẩm đang giảm xuống dưới điểm 
đóng băng bỗng nhiên vụt tăng lên quá điểm đóng băng, rồi giữ lại nguyên ở 
điểm đóng băng. Đó là vì nhiệt độ thải do kết tinh tức thời hàng loạt vô số 
những kết tinh thể nước đá mới. 

Người ta có thể đo được sự biến đổi nhiệt độ của thực phẩm bằng các 
nhiệt kế thủy ngân hay nhiệt kế rượu thường. 

Tốc độ làm lạnh đông là một chỉ tiêu quan trọng tới hiệu quả làm lạnh 
đông đối với chất lượng thực phẩm. Việc làm lạnh đông thực phẩm trực tiếp 
trong môi trường lỏng cho ta một tốc độ làm lạnh đông lớn, rút ngắn thời gian 
làm lạnh đông, tạo được những tinh thể đá nhỏ bé đều đặn trong tế bào thực 
phẩm, bảo vệ được nhiều tính chất ban đầu của thực phẩm. Tuy nhiên, nhược 
điểm cơ bản của phương pháp này là không thể áp dụng rộng rãi đối với tất cả 
các loại thực phẩm không cho phép thấm ướt môi trường (nước lạnh). 

Theo quy định, sản phẩm ở cuối quá trình làm lạnh đông thì nhiệt độ 
tâm cuối cùng là tte < -60C, tỷ số giữa chiều dày lớp sản phẩm được làm lạnh 
đông (tính tới tte < -60C) và thời gian làm lạnh đông gọi là tốc độ làm lạnh 
đông (theo phương pháp tính của Plan). 

Thời gian để đạt được nhiệt độ ấy ở tâm sản phẩm được xem là τ lạnh 
đông. 

II.  PHẦN THỰC NGHIỆM 

1. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu 

a. Mô tả dụng cụ, phương tiện thí nghiệm 

Để xác định nhiệt độ đóng băng tkp của nước cất và nước muối người ta 
dùng một dụng cụ như hình bên. 
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1. Nhiệt kế lạnh -300C ÷ +600C 

2. Ống nghiệm φ18-20mm đựng dung dịch thí nghiệm 

3. Ống nghiệm φ = 20-24mm  

Nhiệt kế lạnh cắm vào dung dịch thí nghiệm qua nút bấc: Bầu nhiệt kế 
ngập lòng dung dịch 2cm (không để cho nhiệt kế chạm thành ống nghiệm). 

Giữa ống (2) và (3) có khoảng trống (không khí đệm) nhằm giảm tốc 
độ làm lạnh đông (để dễ quan sát). Miệng ống nghiệm (3) nhất thiết phải trùm 
toàn bộ cột chất lỏng thí nghiệm trong ống nghệm (2). Khi tiến hành thí 
nghiệm, chú ý đặt sao cho mức môi trường làm lạnh (nước muối) cao hơn 
mức chất lỏng trong ống nghiệm (2). 

Để xác định nhiệt độ đóng băng, thời gian và tốc độ đóng băng của thực 
phẩm (tpk, τkp và vkp) cần phải chuẩn bị: 

Túi polyetylen: Túi polyetylen phải được dán bằng nhiệt hai lần (đảm 
bảo thật kín) để bọc chuối nguyên quả. 

Kích thước túi: φ = 35- 45mm dài l = 25-30cm, một đầu túi để hở 
miệng 

a. Nguyên liệu 

Đối tượng thí nghiệm bao gồm nước cất, dung dịch nước muối, chuối 
tiêu, đu đủ, trứng... 

Nguyên liệu phải được chuẩn bị từ trước. 

Dung dịch nước muối (NaCl) N1% ; N2% theo khối lượng 

* Chuối tiêu 

Dùng loại chuối tiêu phổ biến nhất và được dụng trong sản xuất đồ hộp 
Việt Nam ở hai độ chín: chuối xanh (giã kỹ) và chuối vừa chín trứng cuốc 
(thường dùng loại chuối chín tới, quá chín). 

Chuối sống: Để nguyên quả 

Chuối chín: Bóc vỏ, cắt khúc dài 50mm 

* Đu đủ 

Dùng hai loại: 

Quả xanh (già nhưng chưa chín) để nguyên quả 
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Quả chín vừa chín 1/2 quả, xẻ làm 8, lấy phần dày nhất của quả cắt 
thành khúc 1 x 3 x 5cm (1 là bề dày nhất của quả). 

* Trứng 

Dùng với hai loại trứng gà và trứng vịt (dùng trứng mới). Dùng dao sắt 
khẽ khoét một lỗ nhỏ ở đầu ngọn và của vỏ trứng vừa bầu nhiệt kế. Sau khi 
lắp nhiệt kế vào, bầu nhiệt kế (đặt đúng tâm hình học của quả trứng) thì dùng 
parafin bịt kén kẽ hở để tránh vị trùng xâm nhập vào quả trứng. Công việc 
này chỉ tiến hành ngay trước khi thí nghiệm không chuẩn bị lâu từ trước. 

*Khoai tây và khoai lang: 

Để nguyên củ và cắt thành hình con cờ, kích thước vừa vặn lớn nhất 
có thể có. 

2. Thao tác tiến hành 

Tất cả các quá trình thí nghiệm của bài này thì phải tiến hành từ một 
nhiệt độ môi trường ổn định. Do đó, phải đợi cho hệ thống máy lạnh đạt được 
chế độ làm việc ổn định (do cán bộ phụ trách máy lạnh điều khiển). 

a. Xác định điểm đóng băng 

Mỗi nhóm thí nghiệm đồng thời phần này với 2 mẫu, mỗi loại chọn bốn 
ống nghiệm nhỏ (ống nghiệm số 2) giống nhau và 4 ống nghiệm lớn (ống 
nghiệm số 3) giống nhau (nghĩa là giống nhau về cỡ lớn và độ dày, độ dài 
không quan trọng). Bốn nhiệt kế giống nhau (cùng có độ chỉ giống nhau khi 
đo cùng một đối tượng). Phần này do cán bộ phòng thí nghiệm chuẩn bị hộ. 
Sinh viên tự lắp theo hình vẽ (1) và cán bộ hướng dẫn kiểm tra lại. 

Dung dịch muối NaCl nồng độ N1% khối lượng đã pha sẵn (mỗi nhóm 
thí nghiệm với một nồng độ riêng). 

Khi bắt đầu thí nghiệm trong nhóm phải chuẩn bị sẵn và phân công cụ 
thể để tiến hành theo dõi, đo đạc và ghi chép. 

Chú ý: Để sao cho nước môi trường lạnh cao hơn hay ít nhất là ngang 
mức chất lỏng thí nghiệm trong ống nghiệm (2). 

Nhiệt kế đo nhiệt độ môi trường lạnh cũng ở độ sâu như nhiệt kế đo 
nhiệt độ lỏng thí nghiệm, chú ý chênh lệch về số chỉ của các nhiệt kế. 

Khi đọc không được mang dụng cụ ra khỏi môi trường lạnh. 

Số liệu cần có (theo bảng sau): 
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Nhiệt độ chất lỏng thí nghiệm 

Nước cất Nước muối 

Thời gian 
thí 

nghiệm τ 
(giây) 

Nhiệt 
độ môi 
trường No.1 No.2 No.1 No.2 

Ghi chú nhận xét 
tình hình tiến hành 
hiện tượng đặc biệt

0       

30       

60       

90       

120       

150       

180       

 

b. Xác định nhiệt độ, thời gian và vận tốc làm lạnh đông thực phẩm 

Sinh viên tự chuẩn bị mẫu nguyên liệu theo tài liệu hướng dẫn. Mỗi 
nhóm chuẩn bị xong đặt vào một hộp petri lớn để bảo quản (ở nhiệt độ môi 
trường). Mỗi loại nguyên liệu phải để lại mẫu và xác định độ ẩm ban đầu của 
nguyên liệu bằng phương pháp sấy ở 1050C tới khối lượng không đổi. 

Bắt đầu thí nghiệm: Nhiệt kế phải được lắp sao cho bầu vào đúng tâm 
hình học của mẫu thí nghiệm. Đối với nguyên liệu cứng thì phải dùng dùi sắt 
để dùi lỗ vừa bầu của nhiệt kế, sau khi lắp thì bịt kín lại bằng parafin. 

*Chú ý: Trước khi tráng Parafin phải đo độ sâu đặt bầu nhiệt kế trong 
lòng mẫu thí nghiệm. 

Nhiệt kế lắp vào theo chiều dài nhất của mẫu thí nghiệm. 

Xác định đường đi ngắn nhất của dòng điện tới bầu nhiệt kế. 

Mẫu: Thí nghiệm phải được cặp cẩn thận và nhúng nhập vào môi 
trường làm lạnh ở độ sâu 5-10 cm; có đánh số mẫu. 

Tổ chức nhóm sinh viên cũng như cũ; kết quả đo đạt ghi vào bảng sau: 

Nhiệt độ chất lỏng thí nghiệm 

Nước cất Nước muối 

Thời gian 
thí 

nghiệm τ 
(giây) 

Nhiệt 
độ môi 
trường No.1 No.2 No.1 No.2 

Ghi chú nhận xét 
tình hình tiến hành 
hiện tượng đặc biệt
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b. Xác định nhiệt độ, thời gian và vận tốc làm lạnh đông thực phẩm 

Sinh viên tự chuẩn bị mẫu nguyên liệu theo tài liệu hướng dẫn. Mỗi 
nhóm chuẩn bị xong đặt vào một hộp petri lớn để bảo quản (ở nhiệt độ môi 
trường). Mỗi loại nguyên liệu phải để lại mẫu và xác định độ ẩm ban đầu của 
nguyên liệu bằng phương pháp sấy ở 1050C tới khối lượng không đổi. 

Bắt đầu thí nghiệm: nhiệt kế phải được lắp sao cho bầu vào đúng tâm 
hình học của mẫu thí nghiệm. Đối với nguyên liệu cứng thì phải dùng dùi sắt 
để dùi lỗ vừa bầu của nhiệt kế, sau khi lắp đặt bịn kín lại bằng parafin. 

Chú ý: Trước khi tráng parafin phải đo độ sâu đặt bầu nhiệt kế trong 
lòng mẫu thí nghiệm. 

Nhiệt kế lắp theo chiều dài nhất của mẫu thí nghiệm. 

Xác định đường đi ngắn nhất của dòng nhiệt tới bầu nhiệt kế. 

Mẫu: Thí nghiệm phải được cặp cẩn thận và nhúng ngập vào môi 
trường làm lạnh ở độ sâu 5-10cm; có đánh số mẫu. 

Tổ chức nhóm sinh viên cũng như cũ; kết quả đo đạt ghi vào bảng sau: 

Nhiệt độ mẫu thí nghiệm 
Nhiệt độ  

trung bình  

Nguyên liệu I Nguyên liệu II 

Thời gian 
thí 

nghiệm 
(phút) 

Nhiệt 
độ môi 
trường 

No.1 No.2 No.1 No.2 
Nguyên 

liệu I 
Nguyên 
liệu II 

Phụ 
chú 

0         

2         

4         
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6         

8         

10         

12         

14         

16         

18         
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Đặc điểm nguyên liệu thí nghiệm:  
Bảng 1 

Mẫu thí nghiệm 

Mẫu I  Mẫu II TT Đại lượng đo được 

No.1 No.2 No.1 No.2 

1 Kích thước (cm) dày x rộng x 
dài 

    

2 Độ sâu cắm nhiệt kế (cm)     

3 Đường đi ngắn nhất của dòng 
nhiệt (cm) 

    

* Ghi chú: Nếu mẫu No.1 và No.2 giống nhau thì chỉ ghi 1. 

III. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 

Vì điều kiện phòng thí nghiệm nên tiến hành thu thập tài liệu thì làm 
chung nhưng phần báo cáo phải làm riêng từng sinh viên. 

1. Theo thực nghiệm 

a. Nhiệt độ kết tinh của nguyên liệu thực phẩm: tkp 

- Vẽ biểu đồ kết tinh của thực phẩm t0C theo thời gian làm lạnh t = f (τ) 

- Xác định độ quá lạnh ∆tql và nhiệt độ đóng băng tkp trên biểu đồ. 

- Đây là làm lạnh đông nhanh hay chậm? Tại sao? 

b. Từ biểu đồ xác định: 

Thời gian τ mà tâm của sản phẩm đạt -60C. Đó là thời gian làm lạnh 
đông sản phẩm ấy τkp (phút). 

Tốc độ làm lạnh của từng nguyên liệu là khác nhau và được tính theo 
công thức thực nghiệm sau: 

τ
δv = ;  cm/s hoặc m/h 

Trong đó:  + δ: Chiều dày của sản phẩm cm hoặc m 

+ τ : Thời gian làm lạnh đông sản phẩm 
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2. Tính toán lý thuyết 

Tốc độ làm lạnh đông: Tính loại tốc độ làm lạnh đông của mỗi loại 
nguyên liệu theo công thức lý thuyết của Plan (trang 142 - giáo trình "Cơ sở 
kỹ thuật lạnh thực phẩm" do bộ môn soạn). 

Dự trù dụng cụ, hóa chất và nguyên liệu: 

* Dụng cụ 

+ Nhiệt kế thủy ngân và rượu lạnh : 05 chiếc 

+ Thước kẻ ly không rỉ  :  01 chiếc 

+ Dùi sắt φ 6-8 mm :  01 chiếc 

+ Đồng hồ bấm giây :  

+ Dao inox :  02 chiếc 

+ Đèn cồn :  02 chiếc 

+ Ống nghiệm φ 18-20  :  04 chiếc 

+ Ống nghiệm φ 20-24  : 04 chiếc 

* Hóa chất 

+ Dung dịch muối NaCl, N1, N2 : 02 lọ  

+ Parafin  : 100 gam  

+ Polyetylen (túi) :  

+ Nước cất (3 lần) : 02 lít 

* Nguyên liệu 

+ Chuối tiêu  : 02 quả  

+ Khoai tây (củ thật to) : 04 củ  

+ Khoai lang  : 04 củ  

+ Thay đu đủ và trứng bằng cá : 02 con 

+ Thịt : 0,5 kg 
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BÀI 3 : LÀM TAN GIÁ THỰC PHẨM 

 

I.  PHẦN LÝ THUYẾT  

Làm lạnh và làm lạnh đông thực phẩm nhằm bảo quản lâu dài chúng. 
Song nếu phương pháp làm tan giá không đúng cũng không ảnh hưởng xấu 
tới lượng sản phẩm: Dễ gây ẩm, nhờn bề mặt, làm vỡ tế bào và tạo điều kiện 
cho vi sinh vật sinh trưởng phá hủy thực phẩm. Mặt khác, môi trường tan giá 
cũng có tác dụng đến màu sắc, mùi vị và khối lượng của sản phẩm. 

 Quá trình tan giá thực phẩm có thể gồm hai giai đoạn cơ bản. 

+ Nồng độ sản phẩm lên đến điểm nóng chảy. 

+ Tiến hành quá trình nóng chảy đá trong gian bào thực phẩm. 

Tốc độ tan giá thích hợp là tốc độ sao cho quá trìn hấp thụ nước trở về 
hệ thống keo được tốt nhất, khôi phục được đầy đủ cấu trúc bền vững của hệ 
thống keo. 

Trong công nghiệp có hai nguyên tắc cơ bản để làm tan giá thực phẩm 
là: 

+ Nguyên tắc trao đổi nhiệt bề mặt 

+ Nguyên tắc đun nóng toàn bộ khối sản phẩm bằng dòng điện cao 
tần. 

Phương pháp sau rất phức tạp, khó khăn nên người ta thường dùng các 
phương pháp tan giá trên nguyên tắc trao đổi nhiệt bề mặt, bao gồm: 

1. Tan giá trong không khí 

+ Tan giá chậm, ở nhiệt độ môi trường  :  tkk = 0 ÷ 40C. 

+ Tan giá nhanh, ở nhiệt độ môi trường  : 15 ÷ 200C 

2. Tan giá trong hỗn hợp khí và hơi 

+ Tan giá chậm, ở nhiệt độ môi trường  :  tkk = 0 ÷ 40C. 

+ Tan giá nhanh, ở nhiệt độ môi trường  : 15 ÷ 200C 

3. Tan giá trong nước, nước muối, dùng được nhiều chế độ nhiệt độ của 
môi trường khác nhau từng loại sản phẩm và yêu cầu về tốc độ và chất lượng 
tan giá. 

4. Tan giá trong nước đá, chỉ dùng cho cá lạnh đông 
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Phương pháp tan giá trong không khí thường được dùng rộng rãi trong 
công nghiệp vì nó đảm bảo hòan hảo chất lượng sản phẩm qua tán giá, ít hay 
không tổn hao khối lượng và dịch bào sản phẩm. 

Phương pháp tan giá trong nước và nước muối thì nhanh nhưng không 
áp dụng thích hợp cho thịt, dễ bị vị mặn và gây tổn thất dịch bào nhiều. 

Có thể biểu diễn thời gian tan giá cho thịt lợn 1/2 con và nguyên con là 
biểu đồ sau: 

+ Tan giá trong không khí (tan giá chậm) 

+ Tan giá nhanh trong không khí 

+ Trong nước muối 200C 

+ Trong nước 13 ÷ 150C 

+ Trong hơi nước 

+ Trong nước nóng 30 ÷ 400C 

Phương pháp và biểu đồ tổn hao khối lượng sản phẩm như sau: 

(Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm sẽ hướng dẫn lập bảng và vẽ biểu đồ) 

Sơ bộ ta được kết quả so sánh như giữa các phương pháp như sau: 

 

Phương 
pháp tan giá 

Thời gian tan 
giá (giờ) 

Tổn thất khối lượng 
sản phẩm (%) 

Tổn thất protit (%) 

1 74 1,26 0,55 

2 25 2,5 0,005 

3 21 0,66 0,23 

4 19 2,3 0,32 

5 11 3,0 0,34 

6 07 3,41 0,56 
 

II.  PHẦN THỰC NGHIỆM 

1. Chuẩn bị 

Thí nghiệm với thịt bò hay thịt lợn có độ dày lớn (thịt lưng hay thịt 
đùi). Mẫu thí nghiệm được cắt thành mẫu hình hộp hay lập phương với cỡ lớn 
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nhất (bỏ da). Cắm nhiệt kế vào tới tâm, cố định xong mới làm lạnh đông trực 
tiếp trong nước muối. Hai mẫu cùng phương pháp tan giá, phải cùng kích 
thước, tính chất. 

Khi nhiệt độ ở tâm mẫu đạt -60C thì lấy ra và tiến hành thí nghiệm. 

2. Tiến hành thí nghiệm 

Đặt cân bằng, cân T-200 để xác định khối lượng ban đầu go của mẫu thí 
nghiệm (cả nhiệt kế). 

Đặt mẫu chậu thủy tinh hay sát tráng men có đựng môi trường, tan giác 
nước hay nước muối 400C cho các và 200C cho thịt). Nếu tan giá trong không 
khí thì treo mẫu chỗ thoáng gió hay quạt nhẹ. 

Để yên cho quá trình tan giá tiến hành và thường xuyên theo dõi, điều 
chỉnh nhiệt độ môi trường xung quanh bằng nước nóng hay nước đá. 

Kết thúc quá trình tan giá ở khi tâm mẫu đạt O0C số liệu theo dõi (τ và 
t0) ghi thành bảng (bảng 1). 

Kết thúc quá trình phải cân lại mẫu xác định khối lượng mẫu sau khi 
tan giá gs (kể cả nhiệt kế). Sau đấy xác định khối lượng bản thân nhiệt kế gt. 

Bảng 1: 
Nhiệt độ sản phẩm  Phương 

pháp tan giá 
Nhiệt độ môi 

trường (t0) Mẫu I Mẫu II 

1    

0,5    

1    

1,5    

2    

II. KẾT LUẬN VÀ TÍNH TOÁN 

1.  Thời gian tan giá τ2 : Đối với phương pháp tan giá trong không khí 
(khi tâm sản phẩm đạt O0C). 

2.  Tính kiểm tra bằng công thức tính thời gian tan giá lý thuyết τ2 theo 
F.V.A Xennhiutovich (trang 228 - giáo trình đối với phương pháp 
tan giá trong không khí) 
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3.  Đánh giá sự thay đổi khối lượng sản phẩm (tăng hay giảm, tính ra 
phần trăm). Nhận xét tính chất cảm quan mẫu thí nghiệm 

4.  Nhận xét chung về phương pháp tan giá. Đánh giá kết quả thí 
nghiệm vf nguyên nhân sai số. 

* Ghi chú: Tính thay đổi khối lượng mẫu 

Ag% = (%)100
gg
gg

t0
s0

−
−

±  

Trong đó:  + Dấu cộng thì sản phẩm bị tổn hao nước dịch 

+ Dấu trừ thì sản phẩm bị hút ẩm từ môi trường 

1. Dụng cụ 

+ Cốc thủy tinh  : 02 chiếc 

+ Nhiệt kế  :  03 chiếc 

+ Dùi sắt  :  01 chiếc 

+ Đồng hồ  :  01 chiếc  

+ Dao  :  01 chiếc 

+ Cân T-100 :  01 chiếc 

2. Hóa chất 

+ Muối ăn (khô) : 01 kg  

+ Nước đá  : 03 kg  

* Nguyên liệu 

+ Thịt bò  : 1,5 kg 

+ Cá rô, cá chép  : 04 con 
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BÀI 4 : XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT LẠNH, HỆ SỐ VẬN CHUYỂN  
VÀ NHIỆT TẢI THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT 

 

Điều kiện tiến hành bài này: 

Khi bắt đầu thí nghiệm thì máy móc thiết bị phải làm việc với chế độ 
ổn định 

"Chế độ làm việc ổn định" của máy là chế độ khi ấy ở các máy móc 
thiết bị đạt được hằng số vè các thông số áp suất, nhiệt độ, số vòng quay: 
Nghĩa là làm sao đạt được chế độ ổn định ở nhiệt độ bốc hơi cho nước. 

Điều chỉnh chế độ nhiệt độ bằng van tiết hơi. Biến đổi để mở van tiết 
lưu không thể thay đổi ngay nhiệt độ bốc hơi. Để đạt chế độ ổn định, sau khi 
mở máy cần phải hút nhiệt tích trong nước muối và các phần khác của hệ 
thống. Trong thời gian này cần phải chú ý quan sát nhiệt kế và áp kế, và phải 
thao tác điều chỉnh sao cho đạt các chỉ số thích hợp, máy làm việc được bình 
thường. 

Biểu hiện chế độ nhiệt đúng: 

1.  Nhiệt độ φ-12 bốc hơi thấp hơn nhiệt độ nước muối chừng 3÷ 50C 

2.  Nhiệt độ ngưng tụ φ-12 cao nước nước đi ra khỏi thiết bị ngưng tụ 
chừng 3÷ 40C 

3.  Nhiệt độ ngưng tụ φ-12 quá lạnh cao hơn nước lạnh vào chừng 1÷ 
20C 

4.  Nhiệt độ quá nhiệt của hơi nén trong khoảng 80 ≤ t ≤ 1000C (loại bén 
BH) 

5.  Chênh lệch nhiệt độ hơi nước vào và ra TBNT 5÷ 60C 

6.  Nhiệt độ cuối khi quay về thiết bị BH cao hơn nhiệt độ nước muối 
để làm lạnh chừng 5 ÷ 70C (2 ÷ 70C). 

Nếu máy nén làm việc bình thường, hệ thống đủ F-12 và các thiết bị 
cũng làm việc bình thường thì nguyên nhân chủ yếu gây ra sự không bình 
thường trong khi làm việc của máy lạnh là do điều chỉnh không đúng. 

Vạn tiết lưu mở nhiều quá hay ít quá. Không tương ứng với nhiệt độ 
bốc hơi yêu cầu. Điều chỉnh đúng là làm sao tránh hành trình ẩm và sự quá 
nhiệt hơi quá hạn định. 
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Dấu hiệu hành trình khô thừa áp suất trong thiết bị, bốc hơi rất thấp, 
ống đẩy nóng quá. 

* Tiến hành: 

Người hướng dẫn giải thích nhiệm vụ và phân công sinh viên để tiến 
hành đo đạc ở các vị trí sau: 

1. Nước muối 

+ Nhiệt độ nước mối vào và ra thiết bị bốc hơi (BH) 

+ Lượng nước muối tuần hoàn 

 

2. Nước: 

+ Nhiệt độ và lưu lượng nước vào và ra thiết bị ngưng tụ (TBNT) 

3. Tác nhân lạnh 

+ Nhiệt độ trước van tiết lưu (sau quá lạnh) 

+ Nhiệt độ và áp suất bốc hơi 

+ Nhiệt độ và áp suất trước ống hút của máy nén 

+ Nhiệt độ và áp suất ngưng tụ 

+ Nhiệt độ đẩy. 

4. Môi trường xung quanh 

+ Nhiệt độ buồng máy 

+ Áp suất khí quyển 

5. Số vòng quay máy nén 

Tiến hành đo trong khoảng thời gian ít nhất là một giờ, cứ 15 phút đo 
một lần. Sau khi đo xong, mỗi sinh viên tính giá trị trung bình số học của các 
giá trị quan sát và người hướng dẫn thu nhập các kết quả thu được để thông 
báo cho các nhóm và để mỗi nhóm điền vào biên bản đo đạc của mình. 

Tính toán. 

5.1. Xác định năng suất lạnh 

Năng suất lạnh toàn bộ (Brutto) là tích số của lượng tác nhân lạnh tuần 
hoàn trong máy và lượng nhiệt của 1 kg tác nhân nhận trong quá trình thực tế 
khi đi từ van tiết lưu đến máy nén. 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

128 

Q0
br = Ga (ibc - in) ; Kcal/h 

Trong đó:   

+ Ga (kg/h): lượng tác nhân tuần hoàn 

+ ibc, in : Nhiệt hàm tác nhân lạnh vào máy nén và trước van tiết 
lưu 

Năng suất lạnh tính (netto) được đặc trưng bằng trạng thái của môtit 
trường làm lạnh và bị làm lạnh bên ngoài và được tính bằng lượng nhiệt do 
nước muối đi qua thiết bị bốc hơi. 

Q0
net = Gp . C (tp1 0 tp2) ; Kcal/h 

Trong đó:   

+ Gp: Lưu lượng nước muối tuần hoàn qua thiết bị bốc hơi (kg/h) 

+ C: Nhiệt dung dung dịch muối (Kcal/h.độ) 

+ tp1, tp2 : Nhiệt độ nước muối vào và ra khỏi thiết bị bốc hơi. 

Năng suất lạnh toàn bộ xác định năng suất lạnh toàn bộ một lượng bằng 
tổn thất trên ống dẫn từ van tiết lưu đến thiết bị bốc hơi và từ thiết bị bốc hơi 
đến máy nén, và cả tại thiết bị bốc hơi do sự truyền nhiệt ở thùng nước muối 
và do nhiệt tương đương của máy khuấy (nếu có). 

Năng suất lạnh toàn bộ xác định theo lượng tác nhân tuần hòan trong 
máy hay theo phương pháp cân bằng nhiệt của thiết bị bốc hơi, thiết bị NT 
hay thiết bị QL. 

Ngoài ra, có thể xác định năng suất lạnh toàn bộ theo nước muối và 
thêm lượng tổn thất trên đường ống dẫn và bản thân thiết bị bốc hơi. 

Từ các kết quả thí nghiệm được về năng suất lạnh tổng cộng Kcal/h và 
năng suất lạnh lý thuyết (tính theo số vòng quay lý thuyết cùng với nhiệt độ 
ấy). Ta xác định hệ số cung cấp (hệ số vận chuyển) λ. 

λ = 
h

1a
h
0

bi
0

V
V.G

Q

Q
=  

Với:  + V1: Thể tích riêng hơi hút về máy nén m3/kg. 

+ Vh : Thể tích lý thuyết do máy nén hút 

Vấn đề là phải xác định giá này hoặc bằng phương pháp này do trực 
tiếp bằng calorimet hay bằng phương pháp cân bằng nhiệt của một thiết bị 
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nào đấy có sự kiểm tra tương ứng theo sự cân bằng của thiết bị khác. Thường 
xác định Gxr theo phương pháp cân bằng nhiệt TBNT và kiểm tram theo cân 
bằng nhiều thiết bị bốc hơi. 

Cân bằng nhiệt TBNT. 

Trong TBNT có đẳng thức cân bằng nhiệt: 

Gbc(tw2 - tw1) ± ∆Qk = Ga(i1k - i2k) 

Với:  +  Gbc : Năng suất giờ của nước qua TBNT (kg/h) 

 +  tw1, tw2: Nhiệt độ nước vào ra TBNT (0C) 

 +  ± ∆Qk: Nhiệt lượng tác nhân lạnh tỏa trực tiếp cho không 
khí hay nhận từ không khí xung quanh. Đối với trường hợp 
chênh lệch nhiệt độ tác nhân với không khí xung quanh dưới 
100C thì bỏ qua ∆Qk. 

∆Qk = Gk . α . (tk - tkk)   Kcal/h 

Với:  +  Fk : Bề mặt vỏ ngoài TBNT (tiếp xúc với không khí) 

 +  α: Hệ số truyền nhiệt từ vỏ TBNT đến không khí có thể lấy 
α=7 Kcal/m2.h.0C. 

 +  tk và tkk: Nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ không khí xung 
quanh 

Từ cân bằng nhiệt TBNT trên mà xác định Ga (kg/h) 

Cân bằng nhiệt thiết bị bốc hơi (TBBH). 

Đẳng thức cân bằng nhiệt TBBH là: 

Gp : C (tp1 - tp2) + ∆Q1 + ∆Q2 = Ga (ir - iv) 

 

Với:  +  Gp (kg/h): Lượng nước muối qua TBBH 

 +  C: Nhiệt dung nước muối, Kcal/kg . độ 

 +  ir , iv: Nhiệt hàm tác nhân lạnh ra và vào TBBH (Kcal/kg)  

 +  ∆Q1: Nguồn nhiệt qua lớp cách nhiệt TBBH Kcal/h 

 +  ∆Q2: Nhiệt lượng tương quan công khuấy nước muối 
Kcal/h. 



Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 

130 

Các giá trị ∆Q1, ∆Q2 xác định theo các thí nghiệm riêng bằng phương 
pháp sưởi ấm TBBH. 

Khi tiến hành tính toán từ vế phải của chương trình cân bằng thì phải kể 
đến lượng nhiệt trên ống dẫn từ van tiết lưu đến TBBH (Khi cách nhiệt tốt 
nhất đường ống ấy thì có thể bỏ qua lượng nhiệt này). 
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II. XÁC ĐỊNH NHIỆT TẢI TBNT VÀ TBBH 

Bằng các thí nghiệm với từng thiết bị riêng lẻ, người ta kiểm tra các số 
liệu đảm bảo cho chúng và xác định cường độ truyền nhiệt, để xác định điều 
kiện vận hành thích hợp cho chúng. 

Các thí nghiệm phải tiến hành trong các điều kiện chế độ nhiệt ổn định. 
Đo đạt lượng tác nhân lạnh qua thiết bị hay chất tải lạnh - nước muối và nước, 
cũng như nhiệt hàm cho chúng. 

Nếu quá trình thí nghiệm mà máy làm việc không ổn định được thì 
năng suất lạnh phải hiệu chỉnh thêm lượng nhiệt tích lũy trong thiết bị. Lượng 
hiệu chỉnh ấy tính như sau: 

∆Q = 
λ

tW.∆  

Với:  +  W: Tương lượng nước của thiết bị (Kcal/độ) 

 +  λ: Thời gian thí nghiệm 

 +  ∆t: Biến đổi nhiệt độ sau thời gian thí nghiệm trong thiết bị 
có khả năng tích lạnh. 

Số hiệu chỉnh nhiệt lượng tích lũy chỉ tính đối với thiết bị có đương 
lượng lớn như TBBH làm lạnh nước muối được xác định như sau: 

Qw = Gp . C . (tp1 - tp2) + ∆Q1 + ∆Q2 (Kcal/h) 

Với:  +  Gp: Lưu lượng nước muối tuần hoàn ở mạch ngoài TBBH 
(kh/h) 

 +  C: Nhiệt dung nước muối, Kcal/độ. 

 +  tp1, tp2: Nhiệt độ nước muối đo trực tiếp khi vào và ra khỏi 
TBBH 

 +  ∆Q1: Nhiệt lượng qua lớp cách nhiệt TBBH Kcal/h 

 +  ∆Q2: Đương lượng nhiệt của công máy khuấy Kcal/h. 

Hai giá trị ∆Q1 và ∆Q2 của TBBH xác định theo các thí nghiệm riêng 
khi sưởi ấm TBBH. 
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• Thí nghiệm với TBNT 

Nhiệt tải TBNT là nhiệt lượng thoát ra từ tác nhân lạnh ngưng tụ trong 
nó ra môi trường xung quanh, tính theo công thức: 

Qk = Ga (i1 - i2)  Kcal/h 

Với:  +  Ga: Lượng tác nhân lạnh ngưng tự trong TBNT (kg/h) 

 +  i1 - i2: Nhiệt hàm tác nhân lạnh khi vào và ra TBNT (Kcal/độ 
C) 

Đối với TBNT kiểu kính (không có sự bốc hơi nước) thì nhiệt tải xác 
định bằng cách đo lượng nước qua TBNT và sự đun nóng bản thân TBNT. 

Qk = Gw (tw2 - tw1) ± ∆Qk  

Với:  +  Qk : Là lượng nhiệt thoát trực tiếp từ tác nhân lạnh ra không 
khí hay môi trường xung quanh (khi thoát ra lấy dấu +, nhận 
vào lấy dấu -) 

Nếu chênh lệch giữa nhiệt độ tác nhân và không khi dưới 100C thì bỏ 
qua ∆Qk 

Còn chênh lệch lớn thì phải tính theo công thức sau: (như phần trước) 

∆Qk = Gk . α . (tk - tkk)   Kcal/h 

Để xác định nhiệt tải riêng trên 1m2 thì cần phải đo sơ bộ (theo bản vẽ 
hay lý lịch máy) bề mặt ngưng tụ của thiết bị Fk (m2). Nhiệt tải riêng qF của 
TBNT là: 

qF = 
k
k

F
Q    Kcal/m2. H 

Hệ số truyền nhiệt K của TBNT là: 

K = 
cpk

k
t.F

Q
∆

  (Kcal/m2. h .0C) 

Với:  +  Qk : Nhiệt tải TBNT, Kcal/h. 

 + Fk : Bề mặt truyền nhiệt, m2 

 + ∆tcp : Hiệu số lagarit trung bình giữa tác nhân và nước muối 
(hay nước lạnh). 
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    ∆tcp = 

2
1
21

t
tlg3,2

tt

∆
∆
∆−∆  

Mà ∆t1 và ∆t2 là hiệu số giữa nhiệt độ tác nhân và nước muối (nước 
lạnh) ở hai đầu thiết bị ngưng tụ. 

Thành lập bảng tổng kết và báo cáo thí nghiệm: 

1.  Kiểm điểm máy lạnh thí nghiệm 

2.  Bảng kết quả đo đạc trong khoảng thời gian chế độ ổn định 

3.  Xác định Ga từ cân bằng nhiệt TBNT 

4.  Xác định Ga từ cân bằng nhiệt TBNT và phân tích sai số. 

5.  Tính giá trị hệ số vận chuyển 

6.  Kết luận (đánh giá độ chính xác sự đo đạc, so sánh các kết quả 
thu được với các số liệu đã biết trước về loại máy nén thí 
nghiệm ấy) 

7.  Giải thích cấu tạo thiết bị 

8.  Tính bề mặt ngưng tụ và bốc hơi theo số liệu trên bản vẽ. 

9.  Tính toán năng suất thiết bị 

10.  Tính nhiệt tải 1m2 của TBNT và TBBH 

11.  Xác định hệ số truyền nhiệt K của TBBH 

* Chuẩn bị: 

Dụng cụ: 

+ Nhiệt kế lạnh   : 15 chiếc  
+ Đồng hồ bấm giây :  03 chiếc 
+ Áp kế khí quyển  :  01 chiếc 
+ Thùng hứng nước (101) :  01 chiếc 
+ Tỷ trọng kế (1)  :  01 chiếc 
+ Máy đo vòng vòng quay :  01 chiếc 
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CHƯƠNG 6 : CHẾ  BIẾN RAU, QUẢ 

BÀI 1 : XÁC ĐỊNH ĐỘ RÁN BIỂU KIẾN VÀ ĐỘ RÁN THỰC TẾ.  
LÀM HẾT VỎ LỤA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC 

 

1.1.  Xác định độ rán biểu kiến và độ rán thực tế 

Độ rán biểu kiến (X) và độ rán thực tế (Y) là hai thông số xét đến sự 
thay đổi khối lượng nguyên liệu sau khi rán so với khối lượng ban đầu và sự 
hút dầu vào trong thực phẩm. Độ rán biểu kiến xác định bề mặt lý thuyết 
lượng nước của nguyên liệu mất đi trong quá trình rán. Độ rán thực tế xác 
định ngoài lượng nước mất đi còn tính đến lượng dầu rán hút vào nguyên liệu 
trong quá trình rán. 

•  Tiến hành xác định: 

Bằng cân kỹ thuật, cân 10 gam nguyên liệu thái nhỏ (thường dùng hành 
củ thái khoanh dầy 2cm) cho vào giỏ lưới đã cân sẵn để rán. Giỏ lưới cùng 
với nguyên liệu được nhúng vào dầu sôi ở nhiệt độ rán quy định đặt trên bếp 
điện. Cần chú ý giữ nhiệt độ của dầu rán không đổi trong suốt quá trình rán. 
Thời gian rán được tính từ lúc bắt đầu nhúng sản phẩm vào dầu rán để xác 
định sự thay đổi khối lượng của sản phẩm trong quá trình rán, cứ 1 phút sản 
phẩm được nhất ra cân 1 lần. 

* Chú ý:  

+  Để tính được lượng dầu rán hút vào nguyên liệu trong quá trình 
rán (Y) phải cân lượng dầu rán trên cân kỹ thuật trước khi dùng 
để rán. 

+  Để kết quả được chính xác, mỗi lần trước khi đem cân phải để 
cho dầu rớt xuống hết và dùng giấy lọc thấm hết dầu thừa. 

Quá trình rán xem như kết thúc khi sản phẩm đạt yêu cầu (màu vàng, 
mùi thơm...) 

Quy định nhiệt độ rán cho từng loại nguyên liệu như sau: 

+ Hành rán :  130- 1500C 

+ Cà rốt   :  110- 1250C 

+ Cá   :  130- 1500C 

+ Thịt băm nhỏ  :  110- 1350C 
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Sau mỗi lần xác định, ghi khối lượng nguyên liệu thay đổi (B) đến khi 
kết thúc quá trình rán. 
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•  Tính kết quả: 

Độ rán biểu kiến được xác định theo công thức: 

A = 100.
A

BA −  

Độ rán thực tế được tính bằng công thức: 

X' = 
A

y.B100.
A

BA
+

−  

Trong đó:  + X: Độ rán biểu kiến tính bằng % 

+ X': Độ rán thực tế tính bằng % 

+ A: Khối lượng nguyên liệu trước khi rán (g) 

+ B: Khối lượng nguyên liệu sau khi rán (g) 

+ y: % dầu thấm vào sản phẩm tính theo sản phẩm đã rán 

Vẽ biểu đồ quan hệ giữa X và X' theo thời gian (phút) tương ứng với 
thời gian xác định sự thay đổi khối lượng của nguyên liệu rán và dầu rán trên 
hệ trục toạ độ hoặc profil biểu đồ. So sánh các giá trị X và X' của các nguyên 
liệu rán khác nhau về sự hao hụt trọng lượng do mất nước và lượng dầu hút 
vào nguyên liệu trong quá trình rán. 

•  Dụng cụ và nguyên liệu: 

Nguyên liệu rán theo yêu cầu đã cho trong bài (mỗi loại 200g) 

+ Nhiệt kế tối đa 2000C đọc được đến 10C    

+ Bếp điện 

+ Dao inox thái nguyên liệu  

+ Cân kỹ thuật 

+ Giỏ lưới dùng để rán có quai xách  

+ Dầu lạc tinh chế 

+ Giấy thấm 

+ Đồng hồ bấm giây 

1.2. Làm sạch vỏ bằng phương pháp hoá học 

Đối tượng sử dụng là dung dịch NaOH đun nóng, tương ứng với nồng 
độ NaOH và thời gian thích hợp để làm sạch lớp vỏ mỏng của các nguyên liệu 
thực vật. Dưới tác dụng của NaOH, thành phần protopectin chuyển thành 
pectin hoà tan làm cho vỏ mỏng của củ, quả, múi quả tách khỏi. 
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•  Tiến hành làm sạch 

Dùng các loại nguyên liệu có vỏ mỏng như: Khoai, cà rốt, cà chua, mơ, 
mận, múi cam, múi quýt... Các nguyên liệu phải chọn đều nhau về độ già và 
độ chín cũng như kích thước đem rửa sạch. Tiến hành cân hai mẫu nguyên 
liệu song song, mỗi mẫu khoảng 100 gam. 

* Mẫu 1:  

Nhúng trong dung dịch NaOH 0,5% được đun đến nhiệt độ 900C. Theo 
dõi thời gian đến khi tuột hết lớp vỏ lụa, nhấc ra khỏi dung dịch, đem rửa 
nhiều lần trong nước sạch luân lưu (kiểm tra nguyên liệu đã rửa sạch NaOH 
chưa bằng cách nhỏ một vài giọt phenilphthalein, dung dịch rượu 1%, nếu còn 
màu hồng xuất hiện thì tiếp tục rửa, nếu không xuất hiện màu coi như quá 
trình rửa đã xong). Để ráo nước rồi cân lại. 

* Mẫu 2:  

Nhúng trong dung dịch NaOH 5% có nhiệt độ 900C và theo dõi quá 
trình tương tự như ở mẫu 1. Cần chú ý thời gian chính xác khi vỏ lụa tuột hết. 

•  Tính kết quả 

Tính tỷ lệ vỏ lụa của nguyên liệu. 

Thời gian làm sạch vỏ của các nguyên liệu khác nhau. 

•  Dụng cụ, hoá chất và nguyên liệu 

Nguyên liệu: Khoai tây củ nhỏ, gừng củ, cam hoặc quýt 

+ Nồi men (hoặc bát sứ lớn0  

+ Giỏ lưới để chần 

+ Ống đong 100ml 

+ Nhiệt kế 1000C 

+ Vòi nước luân lưu (hoặc chậu men loại 81) 

+ NaOH 5% từ đó sinh viên pha NaOH 0,5%  

+ Cân kỹ thuật 

+ Bếp điện 

+ Đồng hồ bấm giây 
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BÀI 2 : SỬ DỤNG PHỤ GIA TRẠNG THÁI ĐỂ ỔN ĐỊNH HỆ  
HUYỀN PHÙ CỦA NƯỚC RAU QUẢ ĐỤC 

 

Nước rau quả đục là hệ huyền phù gồm  tướng phân tán (phần bột thịt 
quả) không tan trong môi trường phân tán (dịch nước quả).  

Bột thịt quả có khối lượng riêng khác với môi trường phân tán nên chịu 
ảnh hưởng lớn của lực trọng trường. Mặt khác, chúng còn là những phần tử 
tích điện nên chịu tác dụng không nhỏ của lực hút giữa các phân tử. Những 
nguyên nhân cơ bản trên đã làm cho hệ huyền phù của nước rau quả đục 
không ổn định, tách pha rắn tạo kết tủa với kích thước lớn. 

2.1.  Mục đích 

Phụ gia dùng trong thực phẩm có 3 nhóm chính: 

- Nhóm làm bằng giá trị dinh dưỡng cho thực phẩm 

- Nhóm sử dụng để bảo quản chống lưu lượng thực phẩm 

- Nhóm làm tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm (tạo màu, mùi, vị và 
trạng thái cấu trúc) cho sản phẩm. 

Sử dụng phụ gia làm tăng giá trị cảm quan nhằm ổn định trạng thái lơ 
lửng của bột thịt quả làm cho hệ huyền phù của nước quả đục bền vững sẽ 
góp phần đáng kể vào việc đổi mới bao bì. 

2.2.  Phương pháp tiến hành 

* Một số chất phụ gia và điện ly cho phép sử dụng trong công nghiệp 
sản xuất nước quả: 

- Cacboxy methyl cellulose natri (CMC-Na) ở dạng bột trắng là 1 
potime thực phẩm có công dụng tạo gel (hoặc gel đặc hoặc gel lỏng) tuỳ 
thuộc vào liều lượng sử dụng, pH môi trường và nhiệt độ. 

- Alginat natri (C6H7O6 Na) được chiết từ tảo nâu là chất điện ly cao 
phân tử có chứa các nhóm sinh ion, chúng có khả năng tạo gel, tạo màng tuỳ 
thuộc vào điều kiện và liệu lượng sử dụng. 

- Pectin: Được cấu tạo từ sự liên kết giữa các mạch của phân tử axit 
galacturonic (C6H10O7) mà một phần (ở mức độ khác nhau) được este hoá với 
rượu metylic (CH3OH). 
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Pectin là một keo ưa nước và khả năng tạo gel là tính chất quan trọng 
nhất đồng thời cũng là ứng dụng nổi trội của pectin trong công nghiệp chế 
biến rau quả đặc biệt là trong môi trường axit có sự hiện diện của đường. 

- Cacbonat natri axit (NaHCO3) là chất điện li mạnh đồng thời là chất 
điều chỉnh pH tuỳ thuộc vào pH của dịch quả. 

Các chất phụ gia và điện li nêu trên được dùng dưới dạng liền hợp với 
liều lượng thích hợp vừa đảm bảo bột thịt rau quả lơ lửng trong hệ huyền phù 
trong thời gian cho phép vừa làm cho nước rau quả có độ nhớt thích hợp đảm 
bảo tính tự nhiên của sản phẩm. 

* Chuẩn bị mẫu thực nghiệm 

- Nguyên liệu là hỗn hợp gồm: Cà chua + Cà rốt + Bí ngô được sử dụng 
theo tỷ lệ: 

+ Cà chua :  25% 

+ Cà rốt :  10% 

+ Bí ngô :    5% 

+ Nước sạch :  60% 

Hỗn hợp trên được chuẩn bị theo quy trình như sau: 
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Cà chua chín Cà rốt  Bí đỏ 

lựa chọn   Lựa chọn  lựa chọn  

Rửa, làm sạch Rửa, làm sạch Rửa, làm sạch

chần (1000C, 3 chần (1000C, 3 Hấp (1000C, 10 

Phối trộn 
Cà chua 25%; cà rốt 10%; bí ngô 5% 

Xay 

Ép (2 lần) 
(Thủ công)  

Bã  

lọc 

nước sạch

60% 

(Qua 24 lớp vải 
à )

phối chế Xi rô đường 70% 
hỗn hợp phụ gia đã 
hoà tan NaHCO3

14B

Nâng nhiệt
650C

Rót chai, đóng nắp 

Thanh trùng, làm nguội 
1000C 20 phút

Hoàn thiện sản phẩm 
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Trong trường hợp khó khăn có thể thay đổi hỗn hợp nguyên liệu trên 
bằng cam sành, ổi, me, rau quả. 

- Tỷ lệ phụ gia bổ sung: 

+ CMC-Na : 0,08% (so với hỗn hợp dịch rau sau lọc) 

+ Pectin  : 0,04%  (so với hỗn hợp dịch rau sau lọc) 

+ Alginat Natri : 0,02%  (so với hỗn hợp dịch rau sau lọc) 

+ NaHCO3 : 0,08%  (so với hỗn hợp dịch rau sau lọc) 

- Nước cam  

+ CMC-Na : 0,01%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

+ Pectin  : 0,1%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

+ NaHCO3 : 0,04%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

- Nước rau má  

+ CMC-Na : 0,08% (so với dịch quả sau khi phối chế) 

+ Pectin  : 0,04%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

+ Alginat Natri : 0,02%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

+ NaHCO3 : 0,03%  (so với dịch quả sau khi phối chế) 

- Số lượng mẫu  

+ Mẫu có bổ sung hỗn hợp phụ gia : 3 

+ Mẫu không bổ sung hỗn hợp phụ gia : 2 

Các mẫu được đóng vai trò chai pepsi trắng dung tích 150-200ml 

* Kết quả: 

- Kết quả về vai trò của hỗn hợp phụ gia kết hợp với chất điện li nhằm 
ổn định trạng thái huyền phù của bột thịt rau quả được đánh giá bằng giá trị 
∆OD. ∆OD càng nhỏ chứng tỏ sự biến động trạng thái lơ lửng của bột thịt rau 
quả trong sản phẩm càng nhỏ. Giá trị ∆OD được tính toán thông qua giá trị 
OD của giờ đo sau so với giá trị OD đo được ở giờ trước kế tiếp ở cùng bước 
sóng. λ = 600nm sau khi sản phẩm thanh trùng.  

Thời gian đo giờ: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

Ghi chú: 

OD là mật độ quang (Optical Density) 

Kết quả ∆OD được biểu diễn hệ trục toạ độ hoặc profil biểu đồ. 
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- Để xác định độ nhớt tương đối giữa nước quả sử dụng phụ gia + chất 
điện li với nước quả tự nhiên (không bổ sung phụ gia) dùng nhớt kế Ostwald 
có dcapillar=1,2mm ở nhiệt độ 280C. Độ nhớt tương đối được xác định bằng 
cách đo thời gian chảy của dung dịch nước quả qua nhớt kế. 

2.3. Nguyên liệu:  

Hỗn hợp cà chua chín + cà rốt + bí ngô hoặc cam sành hoặc rau má. 

- Đường kính: Sử dụng đường tinh luyện của Công ty đường Biên hoà 
với các chỉ tiêu chất lượng: 

+ Độ tinh khiết GP  :  > 99,8% 

+ Hàm lượng đường khử :  < 0,03% 

+ Hàm lượng tro  :  < 0,03% 

+ Độ màu   :  < 1,20St 

- Axit xitric: Có các chỉ tiêu chất lượng 

+ Độ tinh khiết   :  > 99% 

+ Hàm lượng tro  :  < 0,03% 

+ Kim loại nặng  : < 50ppm 

+ Tạp chất   : Không có  

+ Màu sắc   :  Trắng tinh 

- CMC-Na: Có ký hiệu KFA 8600 của Công ty Ginseng (Hàn Quốc) có 
các chỉ tiêu sau: 

+ Trạng thái   :  Bột màu trắng 

+ Độ nhớt (dung dịch 2%) :  400-600 centipoises (CPS) 

+ pH (dung dịch 2%)  :  6-8 

+ Độ ẩm   :  < 10% 

- Pectin: Dùng loại HM có ký hiệu E 4404 của hãng Sanofi Bio - 
Industries Cộng hoà Pháp 

- Alginat Natri: Có nguồn gốc từ Nhật Bản 

- NaHCO3: Có nguồn gốc từ Trung Quốc với độ tinh khiết 99,5%. 

- Dụng cụ (Dùng cho mỗi nhóm) 

+ Dụng cụ chần, hấp 

+ Bếp điện 
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+ Máy xay sinh tố 

+ Máy ép (hoặc vắt thủ công) 

+ Cân kỹ thuật  

+ Ống đong 

+ Pipet, Buret 

+ Bình tam giác (50, 150, 200ml) 

+ Chai Pepsi trắng (150-200ml) 

+ Nắp ken 

+ Dụng cụ đóng nút chai thủ công 

+ Nhiệt kế 1000C 

+ Khăn lọc 24 lớp vải màn 

+ Chiết quang kế cầm tay 

+ Nồi thanh trùng có chiều cao cao hơn 5cm so với chiều cao của chai 
pepsi 

+ Cốc thuỷ tinh (500 và 1000ml) 

+ Máy đo pH 

+ Máy đo mật độ quang (OD) 

+ Nhớt kế Ostwald 

- Hoá chất  + NaOH 0,1N 

+ Phenolphtalein 
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CHƯƠNG 7 : CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC 
 

BÀI 1 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HẠT LƯƠNG THỰC 
 

Hạt lương thực, ngũ cốc và bột được cung cấp cho các nhà máy thực 
phẩm, các kho bảo quản ở những địa bàn bảo quản khác nhau, chúng đều có 
những chỉ số chất lượng nhất định. Chất lượng của thành phẩm phụ thuộc vào 
các chỉ số chất lượng ban đầu. 

Vì vậy, điều đầu tiên đối với các nhà máy chế biến lương thực là phải 
xác định chất lượng của nguyên liệu nhập vào. 

1.1.  Xác định chất lượng của hạt: 
Mỗi xí nghiệp phải có sơ đồ phân tích mẫu trung bình. Dựa trên sơ đồ 

phân tích, thiết lập hệ thống phòng thí nghiệm để xác định chất lượng. 
Mẫu trung bình của hạt trong phòng thí nghiệm được phân tích theo sơ đồ 

sau: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu trung bình

Khối lượng 100g để xác định 
độ ẩm 

Phân tích bằng cảm quan  
(màu, sắc, mùi vị .v.v.) 

Tách các hạt hư hỏng, xác định 
tạp chất kim loại (từ mẫu 1kg)

Tách tạp chất lớn  
(dùng sàng D= 6mm) 

Còn lại 

Trộn và phân chia mẫu thí nghiệm 

Lấy mẫu để xác định 
độ tạp chất và xác định 

gluten trong lúa mì  

Lấy mẫu để xác định 
thể tích  

Lấy mẫu để xác định 
tạp chất khoáng  

(sỏi, đá) 

Tạp chất hạt và 
không hạt  

Lấy mẫu để xác định tạp 
chất độc 

Hạt cơ bản

Xác định thành phần chủng loại, độ trong, độ hư hỏng, độ vỏ
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1.2.  Xác định màu, mùi và vị của hạt lương thực: 

1.2.1. Mục đích thí nghiệm: 

Chỉ số chất lượng là quan trọng nhất, đặc trưng không chỉ tính chất tự 
nhiên của hạt mà còn xác định độ tươi của hạt. Hạt cho là tươi tức không có 
những biến đổi nào dưới ảnh hưởng của các điều kiện không thuận lợi trong 
quá trình chín, gặt hái và bảo quản. Hạt tươi cần có bề mặt phẳng, ánh tự 
nhiên, màu tự nhiên của chủng loại đặc trưng. 

Mùi là dấu hiệu quan trọng về chất lượng. Hạt tốt không có mùi lạ, có 
mùi tự nhiên. hạt không bị hấp phụ mùi từ các loại hạt có chứa dầu và các tạp 
chất lạ khác. Mùi thiu, mùi malt có liên quan đến sự biến đổi trạng thái của 
hạt. Mùi xuất hiện do sự tác động của vi sinh vật tới hạt. hạt có thể xuất hiện 
mùi lạ khi bảo quản trong kho hay khi vận chuyển trong va gông và các 
phương tiện giao thông khác không đảm bảo vệ sinh. 

Vị được xác định trong trường hợp khó xác định mùi. 

1.2.2. Nguyên liệu và dụng cụ: 

Phiến bản       Bơm chân không 
Nồi cách thuỷ      Bếp điện 
Ống sinh hàn      Bầu nối 
Bình thuỷ đáy tròn chứa 1000ml   Thiết bị hấp phụ ba nhánh 
Nhiệt kế 1000C      Phễu bunzel 250ml 
Ống thuỷ tinh mao quản  
Phòng xác định: t0 ≈ 200C, ϕ = 70 - 85%, quạt, đèn 
Các loại thuốc thử: Dung dịch H2SO4 0,1N và 0,005N, dung dịch xalat 

kali 10%, rượu etylic, nước cất, giấy quỳ và chất chỉ thị tổng hợp gồm hợp 
chất xanh metylen và metylen đỏ. 

1.2.3. Cách tiến hành: 
1.2.3.1. Cách tiến hành  để xác định màu: 

So sánh mẫu thí nghiệm theo màu sắc với các tiêu bản có sẵn trong 
phòng thí nghiệm theo chủng loại hạt được trồng phổ biến trong vùng, sử 
dụng thớt mẫu (xem hình dưới) mẫu thí nghiệm đem trộn lẫn ở giữa thớt có 
khoảng trống hình vuông. 

Màu của hạt phân tích được xác định tốt nhất dưới ánh sáng phản xạ 
ban ngày. Do hạt bị hút ẩm nên bề mặt căng lên cũng như khi nẩy mầm, bị 
đun nóng .v.v. Lớp vỏ bị mất tính ban đầu, mất ánh sáng tự nhiên, hạt trở nên 
mờ đục, trắng mờ hay đen lại. 
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Đối với hạt bị quá nhiệt khi sấy hay khi bọt đốt nóng sẽ bị đỏ nhạt hay 
phớt đen. Cho nên sẽ biến đổi màu sắc tự nhiên đặc trưng cho hạt ban đầu, chỉ 
rõ hạt bị tác động bởi những điều kiện chín tới không thuận lợi, bởi quá trình 
thu hoạch, sấy và bảo quản không tốt. 

1.2.3.2. Cách tiến hành để xác định mùi: 
Có thể có những mùi khác nhau: 

- Mùi các loại cỏ cây dại 
- Mùi khí sunfua, khói lò trong quá trình sấy do cháy không hết, 

trong các lò sấy bằng than có hàm lượng lưu huỳnh cao. 
- Mùi do trùng bọ xuất hiện trong quá trình sinh trưởng mạnh của 

côn trùng. 
- Mùi móc thường xuất hiện ở nguyên liệu ẩm cao do sự phát triển 

của nấm mốc. Mùi mốc không bền dễ mất đi khi sấy và thông 
gió. 

- Mùi malt xuất hiện do hiện tượng tương tự đốt nóng, phát triển vi 
sinh vật. Mùi này không mất đi khi thông gió. 

Điều đáng chú ý là nếu hạt bảo quản bị đốt nóng sẽ nẩy mầm thì lượng 
NH3 trong hạt tăng nhanh. Vì vậy, xác định lượng NH3 là điều cần thiết trong 
việc xác định mùi. Cách tiến hành xác định NH3 như sau: 

Cho vào bình thuỷ tinh đáy tròn thể tích 100ml một lượng hạt nghiền 
10g (đối với loại có mùi malt thì 15g) trộn đều. Sau đó đổ vào bình 100ml 
nước cất, 1ml dung dịch bão hoà oxalat kali (để liên kết axit photphoric và 
ngăn ngừa sự mất NH3 do có khả năng tạo Photphomagic - amoniax), 15ml 
rượu etylic (để ngăn ngừa sự nổ bọt của chất lỏng) và 3g oxit magie, trộn sơ 
bộ với 20ml nước. Sau khi lắc đều, giữ yên trong bình, sẽ có phản ứng kiềm 
với giấy quỳ. Đóng chặt lọ bằng nút cao su và gai vào với cổ nối (ống thuỷ 
tinh mao dẫn đi qua cổ nối, đầu cuối của ống mao dẫn được bịt chặt bởi ống 
cao su có kịp vít lại). Sau đó nối bình với ống sinh hàn, đầu cuối của ống sinh 
hàn cắm vào lọ bunzel. Lọ bunzel nối với 3 hệ hấp thụ, hệ hấp thụ ở giữa cho 
vào 10ml dung dịch H2SO4 0,1N còn hai hệ đầu để trống. Sau đó đặt bình vào 
nồi cách thuỷ, một đầu hệ hấp thụ để trống sẽ được nối với bơm chân không 
bằng ống cao su. Mở bơm để đạt độ chân không nhất định và bắt đầu cho nồi 
cách thuỷ hoạt động. Tiến hành chưng cất NH3 ở nhiệt độ không quá 40 - 
450C trong một giờ (lượng nước chưng cất thu được khoảng 50 - 60ml). Nhiệt 
độ chưng cất của nồi cách thuỷ được kiểm tra qua nhiệt kế. 
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Kết thúc chưng cất, lượng chất được giữ lại trong các thiết bị hấp thụ sẽ 
được chuyển vào bình bunzel, thổi chất lỏng chứa trong các hệ hấp thụ và rửa 
lại 3 lần bằng nước cất. Sau đó bổ sung 5 giọt chất chỉ thị tổng hợp và chuẩn 
bằng kiềm 0,05N đến khi biến màu thì biến thành xanh. 

1.2.3.3. Tính toán và đánh giá kết quả: 

Hàm lượng NH3 được xác định mg % theo công thức: 

 x = 
)B100(h

100.100.7,1.
2
bA

−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

 

Trong đó: 
 A :  Lượng H2SO4 0,1N ml; 
 B :  Lượng kiềm 0,05ml; 
 1,7 :  Hệ số chuyển ra NH3 (4ml H2SO4 0,1N tương ứng 

với 0,0014N hay 1,4mg); 
 Hệ số chuyển từ N2 ra NH3 - 1,216 
   1,216 x 1,4 = 1,7 
 h :  Khối lượng hạt nghiền, g; 
 b :  Độ ẩm của sản phẩm, %. 

Các kết quả phân tích được lấy tròn đến 0,5. Khi thiết lập mức độ hư 
hỏng của hạt dựa trên sự phân loại theo chuẩn hàm lượng NH3 trong hạt. 

Quy định mức độ hư hỏng của hạt dựa vào chuẩn hàm lượng NH3 trong 
hạt theo bảng sau: 

Mức độ 
hư của hạt 

Hàm lượng NH3, 
mg% 

Những dấu hiệu bên ngoài của hạt 

Loại I Cao hơn 5 đến 15 Có mùi malt, không thể tách bằng quạt 
hay sấy. Khi có đến 3% hạt nẩy mầm; 
> 3% hạt nẩy mầm thì hàm lượng NH3 
đến 2mg%. 

Loại II Cao hơn 15 đến 40 Có mùi mốc có đến 3% hạt mốc. Khi nẩy 
mầm cao hơn 3% thì hàm lượng NH3 cao 
hơn 22 đến 40 mg%. 

Loại III  Cao hơn 40 đến 100 Hạt có mùi mốc rõ 
Loại IV Cao hơn 100 Hạt có mùi mốc nặng. Vỏ và nội nhũ bị 

thâm đen. 
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1.2.3.4. Cách tiến hành để xác định vị: 

Vị được xác định trong trường hợp khó đánh giá chất lượng bằng mùi. 
Lấy 2 gam hạt được nghiền khó (hạt sạch) trong lô thí nghiệm 100 hạt tự 
nhiên. Trước và sau khi thử cần súc miệng. Phân biệt vị ngọt, mặn, đắng và 
chua. Hạt nẩy mầm xuất hiện vị ngọt, hạt bị mốc xuất hiện vị chua. Khi bảo 
quản không đúng chế độ bị đốt nóng thì hạt bị đắng. 
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BÀI 2 : XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA BỘT 
 

2.1.  Xác định mùi, vị, màu và tạp chất khoáng của bột: 

* Mục đích và phương pháp lấy mẫu thí nghiệm: 
Tên bột được xác định theo loại ngũ cốc như bột mì, bột gạo, bột ngô, 

bột sắn .v.v. 
Bột lúa mì có nhiều loại như: tấm, loại cao cấp, loại 1, 2 và bột thô. 
Bột gồm các tiểu phần có kích thước từ 0,3 - 0,4 mm. Nó được sản xuất 

từ lúa mì loại mềm có độ trắng trong lớn hơn 40% và hỗn hợp với loại lúa mì 
cứng 15 – 20 %. 

Bột cao cấp là sản phẩm nghiền nhỏ hơn có kích thước 0,1 - 0,2mm, 
được thu nhận từ ba hệ nghiền đầu, bột chủ yếu là lấy từ các phần bên trong 
hạt. 

Bột loại một là sản phẩm của các phần nội nhũ và khoảng 2 – 3 % các 
phần vỏ, lớp alơrông .v.v. kích thước của các tiểu phần 0,2 - 0,3 mm. 

Bột loại hai chứa ngoài nội nhũ còn từ 8 – 12 % vỏ, lớp alơrông .v.v. 
kích thước từ 0,2 - 0,4 mm. 

Bột thô là loại nghiền cá vỏ. 
Xác định chất lượng của bột bao gồm các chỉ số: độ mịn, mùi, vị, độ 

lạo xạo, màu sắc, độ axit, độ tro, chất lượng của gluten tươi, độ nhiễm bẩn, 
tạp chất, kim loại... 

Mỗi loại bột đều có tính đặc trưng về các chỉ số trên làm thay đổi chất 
lượng bột trong quá trình vận chuyển, bảo quản. Độ chính xác của các chỉ tiêu 
chất lượng phụ thuộc vào cách lấy mẫu phân tích. 

* Lấy mẫu phân tích: 
Lấy mẫu từ các bao đựng bột: Trong lô bột dưới 5 bao bì bao nào cũng 

lấy mẫu. Trong lô từ 6 đến 100 bao thì chọn ít nhất 5 bao để lấy mẫu. Trong 
lô từ 101 đến nhiều hơn, chọn ít nhất 5% số bao. Dùng ống hình nón (còn gọi 
là xiên lấy mẫu) để lấy mẫu nghiên cứu.  

Tất cả lượng bột lấy ở các bao được trộn đều và được gọi là mẫu ban 
đầu. Mẫu ban đầu có khối lượng đến 2,5 kg được gọi là mẫu trung bình. Nếu 
mẫu ban đầu nhiều gấp bội lần 2,5 kg thì trải đều trên mặt phẳng tạo thành 
hình vuông, rồi gạch hai đường chéo, tạo thành 4 hình tam giác. Loại bỏ hai 
tam giác đối nhau bất kỳ. Thu hai tam giác còn lại. Nếu cân lượng bột tạo 
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thành hai tam giác có trị số lớn hơn 2,5 kg, lặp lại như trên cho đến khi thu 
được khoảng 2,5 kg (mẫu trung bình). Lấy mẫu trung bình để phân tích. 

* Nguyên vật liệu và dụng cụ: 
Bột 500 g      Cốc thuỷ tinh 50–100 ml 
Cốc thuỷ tinh loại nhỏ 5 - 10 ml  Lọ có nút mài 
Cốc sứ nhỏ      Bình hút ẩm 
Tấm thuỷ tinh cỡ 50 x 150 mm   Thìa thuỷ tinh 
Phễu định mức 50 - 200 mm   Giá đỡ 
Tủ sấy có nhiệt độ từ 60 - 70 0C  Cân phân tích 
Kính hiển vi thông thường   Dầu, vazelin 
Clorofot hay Cl4C tỷ trọng 1,59  Giấy lọc  

* Cách tiến hành: 
- Cách tiến hành xác định mùi: 
Bột sẽ có mùi do bảo quản lâu và không đúng quy cách, hay do việc 

vận chuyển trong bao bì, hay trong các ôtô, vagrông bẩn. Để xác định mùi, 
lấy 20 gam bột trải đều lên trên một tờ giấy sạch và làm nóng lên bằng cách 
hà hơi để xác định (ngửi). 

Khi không xác định được  đặc tính của mùi lạ, lấy một phần bột cho 
vào lọ có nút mài, đậy lại, lắc mạnh một vài lần và mở nắp để xác định. Trong 
trường hợp cần thiết phải tăng mùi. Lấy 20 – 30 gam bột, đổ nước nóng 600C, 
qua 2 phút rót nước và xác định mùi. Mùi của bột sẽ được tăng lên nếu đun 
nóng trong cốc sứ có nắp đậy. 

- Cách tiến hành xác định vị và tạp chất khoáng: 
Xác định các chỉ số này của bột khi nhai một lượng bột gần 1 gam. 
Vị của bột bình thường hơi ngọt, dễ chịu, cảm thấy vị tươi của hạt 

nghiền. Khi cảm thấy có vị đắng nhẹ, tức bột bị đắng. Bột bị đắng thường hay 
gặp đó là hạt bột nghiền cả vỏ và hột loại hai. Bột bị đắng do chất béo bị oxy 
hoá hay mầm hạt bị oxy hoá. 

Vị chua thường hay gặp trong loại bột cao cấp bảo quản lâu, có liên 
quan đến sự phân huỷ protit và giải phóng axit phophoric. 

Để xác định đặc tính tạp chất khoáng của khối bột dùng Clorofot hay 
Cl4C. 

Lấy 20 g bột từ mẫu trung bình. Bôi dầu hoặc vazelin vào van phễu 
thuỷ tinh định mức rồi đem gắn trên giá đỡ. Dưới phễu có đặt cốc đã biết 
trước khối lượng có thể tích 50 - 100 ml. Rót 40 ml Cl4C với tỷ trọng 1,59 vào 
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phễu và đổ lượng cần xác định vào phễu. Trộn đều hỗn hợp bột với Cl4C bằng 
thìa thuỷ tinh trong 3 phút, để yên trong 30 phút. Trong thời gian đó các tiểu 
phần khoáng lắng xuống đáy phễu. Sau đó mở van rót vào cốc thuỷ tinh phần 
dung dịch (khoảng 2 - 3ml) cùng với tạp chất khoáng đã lắng. Tách dung dịch 
thừa ra khỏi tạp chất  khoáng bằng cách lọc qua giấy lọc đã biết trước khối 
lượng. Cặn của tạp chất khoáng được rửa hai lần bằng Cl4C. Cho giấy lọc 
cùng với cặn vào cốc thuỷ tinh đã biết trước khối lượng, đem sấy ở nhiệt độ 
60 - 700C. Sấy cho đến khi tách hoàn toàn Cl4C. Sau đó đem đặt cốc thuỷ tinh 
vào bình hút ẩm trong 10 - 15 phút để làm nguội và tiếp tục cân trên cân phân 
tích, từ đó suy ra lượng tạp chất khoáng tính bằng % so với lượng mẫu. 

- Cách tiến hành xác định màu sắc: 
Thiết lập sự so sánh màu sắc của mẫu nghiên cứu với các mẫu chuẩn có 

màu sắc đặc trưng. Cần chú ý sự tồn tại các tiểu phần vỏ hay các tạp chất lạ 
làm ảnh hưởng đến sự đồng nhất của màu sắc dưới ánh sáng tự nhiên trong 
phòng. 

Rải 3 -5gam bột nghiên cứu trên tấm thuỷ tinh có kích thước 50 x 150 
mm. Trải đều 2 mẫu có bề dày 5 mm, sao cho chúng tiếp xúc nhau. Sau đó 
nén chặt bề mặt bột và tạo cho 2 mẫu thành hai tam giác đối xứng của bình 
vuông và so sánh màu sắc. 

 

* Tính toán và đánh giá kết quả: 

Điền vào bảng dưới: 

Loại bột Cách hà hơi Cho vào lọ đổ nước nóng Đun nóng 

Mùi đặc 
trưng 

                            Mùi xác định 

++++ ++++ ++++ +++++ +++++ 

     

Vị tự nhiên (hơi ngọt, vị 
tươi) 

Vị đắng nhẹ Vị chua 

++++ ++++ ++++ 

   

sự lạo xạo bình thường  Xác định khối lượng %  

++++ ++++  
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Màu sắc tự nhiên  mẫu thí nghiệm  

++++ +++++ 
 

2.2.  Xác định gluten tươi, độ axit và độ tro của bột lúa mì: 

* Mục đích thí nghiệm: 
Trong phần này cần xác định 3 chỉ số quan trọng về chất lượng của bột: 

- Khối lượng và chất lượng của gluten tươi (đối với bột lúa mì) 
- Độ axit 
- Độ tro 

Chất lượng bột được quyết định bởi chế độ công nghệ chế biến, bởi 
thời gian và điều kiện bảo quản. 

Bột có chất lượng cao sẽ cho hàm lượng gluten thích hợp và chất lượng 
gluten cao, có độ axit và độ tro thấp. Mọi sự thay đổi về trị số của 3 chỉ số 
trên sẽ dẫn đến làm thay đổi chất lượng bột. 

* Nguyên liệu và dụng cụ: 
Lúa mì, thóc hay ngô 0,5kg   Bột lúa mì 0,5kg 
Cốc sứ thể tích 100ml    Cốc nung loại nhỏ 
Bình tam giác thể tích 100 - 150ml  Sàng kim loại số 08 
Cân kỹ thuật      Cân phân tích 
Dung dịch phenolftalein 1%   Lò nung 600 - 7000C 
Vòi nước sinh hoạt    Nước cất 1 lít 
Dung dịch kiềm 0,1N    Bình hút ẩm 
Lưới đồng 

* Cách tiến hành: 
- Cách tiến hành xác định số lượng và chất lượng gluten: 
Lấy 25 gam cho vào cốc sứ, rót 13 ml nước sinh hoạt, trộn đều, để yên 

trong vài phút rồi tiến hành rửa gluten. Sau khi cân lần đầu phải ghi kết quả. 
Đem nhào nặn dưới dòng nước nhỏ có lưới đồng hứng ở dưới rồi cân lại. Quá 
trình rửa được kết thúc khi hai lần liên tiếp sai số không quá 0,1 gam. Còn 
chất lượng được đánh giá theo tiêu chuẩn ban đầu. 

- Cách tiến hành xác định độ axit: 
Độ axit của bột là chỉ số quan trọng về chất lượng, khi bảo quản bột lâu 

thì độ axit tăng lên. 
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Độ axit được biểu diễn bằng độ, xác định bằng số ml dung dịch NaOH 
1N cần thiết. Cho nên các loại bột có độ tro cao thì có độ axit lớn. 

Sự phụ thuộc độ axit vào độ tro 

Loại bột Độ tro, % 
Độ axit (độ) Không 

vượt quá 

Loại cao cấp và loại 
I 

0,5 - 0,75 2 - 3 

Loại II và bột tạp  1,0 - 1,25 4 - 5 

Cám  Thành phần cơ bản các lớp vỏ 6 - 6,25 

 Độ axit có thể xác định theo bột nước hay dịch chiết (dịch nước hay 
dịch etylen). 

Lấy 50 gam hạt theo mẫu trung bình, làm sạch tạp chất (nhưng để lại 
các hạt hư hỏng) nghiền nhỏ sao cho tất cả phần tử nghiền lọt qua sàng kim 
loại số 8. Cân 5 gam bột cho vào lọ tam giác có thể tích 100 – 150 ml và rót 
vào lọ 50 ml nước cất. Lắc đều lọ. Bổ sung vào lọ 4 - 5 giọt dung dịch 
phenolftalein 1 %, lắc đều và chuẩn bằng dung dịch kiềm 0,1N cho đến khi 
xuất hiện màu hồng tươi. Nếu trong vòng một phút màu hồng không biến đổi, 
coi như kết thúc. 

- Cách tiến hành xác định độ tro: 
Hàm lượng các chất khoáng trong bột trong hạt không cháy được biểu 

diễn bằng phần trăm gọi là độ tro. 
Độ tro của các phần hạt khác nhau thì không giống nhau, có ý nghĩa lớn 

để kiểm tra việc sản xuất bột. Vỏ và lớp alơrông có độ trọ lớn nhất, phôi nhỏ 
hơn nội nhũ nhỏ nhất. Nếu độ tro cao hơn tiêu chuẩn cho phép có nghĩa là bột 
không đạt chất lượng. 

Xác định độ tro của bột bằng một trong các phương pháp sau: Tro hoá 
không cần sử dụng chất làm nhanh quá trình, tro hoá có sử dụng chất làm 
nhanh (dùng axit nitric .v.v.) 

Lấy 30 - 50 gam hạt từ mẫu trung bình, làm sạch tạp chất, nghiền. Lấy 
20 - 30 gam bột rải đều tấm thuỷ tinh (20 x 20 cm) lớp bột có bề dày 3 - 4 
mm. Lấy khoảng 10 thìa nhỏ ở những vị trí khác nhau sao cho được gần 1,5 - 
2 gam bột, cân đến độ chính xác 0,0002 gam. Cho bột vào chén nung (chén đã 
được sấy khô đến khối lượng không đổi). Đặt chén nung ở miệng lò, bột sẽ 
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cháy đến khi sản phẩm có màu đỏ thẫm. Phải chú ý không cho bột cháy thành 
ngọn lửa. Sau đó đẩy cốc nung vào trong lò và đậy nắp. Nung cho đến khi bột 
mất màu và trở thành màu trắng. Cho cốc nung vào bình hút ẩm để làm nguội 
và cân. Sự tro hoá được tiếp tục cho đến khi hai lần nung liên tiếp cho một 
khối lượng gần bằng nhau không lớn hơn 0,0002 - 0,0003 gam. 

* Tính toán và đánh giá kết quả: 

- Tính hàm lượng gluten tươi: 
Sau khi căn nhiều lần cho ta các kết quả sai số không quá 0,1 gam, đem 

so sánh tiêu chuẩn để có kết luận. 

- Tính độ axit: 
Độ axit của bột (hay các sản phẩm của hạt) được tính theo công thức: 

 x = K.
10.H

100.B  

Trong đó: 
 B :  Lượng dung dịch kiềm 0,1N được chuẩn độ, ml 
 H :  Khối lượng bột nghiên cứu, g 
 1/10:  Hệ số chuyển đổi dung dịch kiềm 0,1N và 1N 
 K :  Hệ số điều chỉnh cho dung dịch kiềm 0,1N 

- Tính độ tro: 

Độ tro được xác định theo công thức: 

 x = 
)B100(H

100.100.H1

−
 ;% 

Trong đó: 
 H :  Khối lượng bột đem xác định, gam 
 H1 :  Khối lượng tro, gam 
 B :  Độ ẩm của bột, %. 
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CHƯƠNG 8 : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA 
 

BÀI 1 : PHÂN LẬP VI KHUẨN LACTIC TỪ SỮA CHUA VINAMILK 
 

Sữa chua Vinamilk được sản xuất với một quy trình hiện đại, khép kín. 
Để có được sản phẩm sữa chua, công ty sữa vinamilk đã sử dụng hỗn hợp 2 vi 
khuẩn Lactobacillus bungaricus và Streptococus thermophilus. Phân lập từ 
sữa chua vinamilk, sinh viên sẽ thấy được hình dạng, cấu trúc, màu sắc khuẩn 
lạc của 2 vi khuẩn này đồng thời sẽ sử dụng chúng vào mục đích nghiên cứu 
khác nhau trong quá trình tìm hiểu công nghệ và chuyển hoá sữa bởi vi khuẩn 
đặc trưng được sử dụng phổ biến trong ngành sữa đo là vi khuẩn lactic. 

1.1.  Môi trường phân lập: 
Thành phần môi trường: 
  Nước nho ép (lọc kỹ)   5ml 
  Pepton     5g 
  Nước chiết thịt    15ml 
  Lactoza     5g 
  Thạch     20g 
  Nước cất     11 
  PH      = 7 
Môi trường được chuẩn bị theo trình tự như sau: Dùng nước cất (1/2 

dung tích dùng chuẩn bị môi trường) đun sôi trên bếp điện, choi thạch vào và 
khuấy bằng đũa thuỷ tinh cho đến khi tan hết. Bổ sung các thành phần còn lại 
và dùng NaOH 10% hoặc HCl 10% để điều chỉnh pH = 7. 

Nhanh chóng phân phối môi trường vào các ống nghiệm có dung tích 
25ml với lượng khoảng 5ml bằng phễu để tránh môi trường bám vào ống 
nghiệm. Số lượng ống nghiệm khoảng 10 ống. Môi trường còn lại được phân 
phối vào các bình tam giác loại 150 ml (mỗi nhóm làm 500 ml môi trường). 
Đậy chặt bằng nút bông không thấm nước để chuẩn bị vô trùng. 

1.2.  Chuẩn bị nước cất để pha loãng mẫu thí nghiệm: 
Bằng các pipet 10 - 20 ml, hút chính xác vào các ống nghiệm có dung 

tích 25 ml mỗi ống 9 ml nước cất. Đậy chặt bằng nút bông không thấm nước. 
Tất cả các ống nghiệm chứa môi trường, nước cất và các bình tam giác 

chứa môi trường đặc đã được đậy chặt bằng nút bông được đem thanh trùng ở 
nhiệt độ 120 0C trong 20 phút. Lấy ra để nguội phần môi trường chứa trong 
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bình tam giác và nước cất, sau đó đưa vào tủ lạnh bảo quản dùng dần. Còn 
các ống nghiệm chứa môi trường đặc thì được làm thạch nghiêng để tách vi 
khuẩn. 

1.3.  Cách pha loãng thập phân mẫu: 
Sữa chua Vinamilk, dùng thìa vô trùng trên đèn cồn, để nguội và đánh 

kỹ sữa chua t 2 phút trong không gian gần đèn cồn. 
Trong khi pha loãng cần chuẩn bị đồ vô trùng môi trường đặc vào hộp 

pectri, để nguội. Cách pha loãng thập phân như sau: 
+  Hút 1 ml sữa chua vào ống nước cất vô trùng thứ nhất ⇒ có độ pha 

loãng 10-1. 
+  Hút 1 ml hỗn hợp nước cất và sữa chua ở ống thứ nhất cho vào ống 

thứ hai ⇒ có độ pha loãng 10-2. 
+  Hút 1ml hỗn hợp ở ống thứ hai vào ống thứ ba ⇒ có độ pha loãng 

10-3 
Chú ý: 
- Tiếp tục thao tác tương tự để có độ pha loãng là 10-9 
- Mỗi lần hút thay pipep 1 lần và dùng loại pipep 1 - 2 ml. 
- Tiến hành pha loãng thập phân trong điều kiện vô trùng với các pipep 

được vô trùng ở 160 0C trong tủ sấy hoặc cho vào nồi hấp thanh trùng. Các 
pipep được gói riêng từng chiếc một bằng giấy báo hay giấy thấm tốt. 

1.4.  Cách gieo cấy mẫu để tách khuẩn lạc vi khuẩn: 
Lấy các ống nghiệm có độ pha loãng từ 10-5 ÷ 10-9, mỗi ống lấy 1,0ml 

(dùng pipep 1ml có khắc vạch 0,1ml) cho lên bề mặt thạch chứa trong hộp 
petri (chú ý không được làm rách mặt thạch và thao tác trong điều kiện vô 
trùng). Tương ứng với mỗi độ pha loãng sẽ thực hiện trên hai hộp petri. Dùng 
que trang, trang điều canh trường với điều kiện không làm rách bề mặt thạch 
và dàn thật đều nhằm tách khuẩn lạc riêng lẻ. Ghi độ pha loãng tương ứng lên 
nắp hộp petri và dùng giấy báo gói các hộp, đưa vào nuôi trong tủ ấm ở 370C, 
sau 24 - 30 giờ, các khuẩn lạc riêng lẻ vào các ống thạch nghiêng đã được 
chuẩn bị sẵn. Nuôi vi khuẩn đã được cấp chuyền sang ống thạch nghiêng 
trong tủ ấm ở nhiệt độ 35 - 370C, thời gian từ 24 - 30 giờ, bảo quản ống giống 
ở nhiệt độ +40C. 
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1.5.  Nguyên liệu, hoá chất và dụng cụ: 
* Nguyên liệu, hoá chất: 
  Pepton     Nước chiến thịt 
   NaOH10%     Nước ép nho 
   Hcl 10%     Sữa chua Vinamilk 
   Lactoza     Nước cất 
   Thạch     Cồn đốt 
   Giấy pH     Nước Javen 
   Giấy gói dụng cụ 
   Bông không thấm nước 
* Dụng cụ:  
   Ống nghiệm dung tích 25ml 
   Bình tam giác 150 - 200ml 
   Quê cấy, quê trang 
   Hộp petri   - Nồi cách thuỷ 
   Đèn cồn   - Giá cắm ống nghiệm 
   Bếp điện   - Piep 1, 2, 10, 20ml 
   Tủ sấy (80 - 1600C) 
   Tủ ấm   - Tủ lạnh 
   Cân kỹ thuật - Nồi hấp  
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BÀI 2 : NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐÔNG TỤ SỮA  

          BẰNG VI KHUẨN LACTIC 
 
1.1.  Lý thuyết đông tụ sữa: 

Dưới tác dụng của một hay nhiều loài vi khuẩn lactic khác nhau, thành 
phần đường lactoza sẽ chuyển hoá thành axit lactic và khí CO2 là chủ yếu. Khi 
độ axit trong khối sữa đạt 70 - 80 0T (Tecne), nếu là độ D (Donic) thì từ 56 - 64 
0C, khối sữa sẽ xuất hiện quá trình đông tụ hay còn gọi là quá trình vón  cục hoặc 
quá trình đong kết. 
1.2.  Chuẩn bị môi trường nghiên cứu sự đông tụ: 

Môi trường lên men để thử khả năng đông tụ của vi khuẩn lactic được 
phân lập từ sữa chua vinamilk có thành phần như sau: 

- Sữa đặc có đường hoặc sữa tươi không đường. 
- Sữa bột sử dụng 5 % so với lượng sữa đặc có đường hoặc sữa tươi 

không đường. 
- Nước khoáng (hoặc nước tinh khiết có bổ sung khoáng chất) không 

gaz. 
* Cách chuẩn bị môi trường lên men: 
Dùng nước khoáng (hoặc nước tinh khiết có bổ sung khoáng chất) 

không gaz với tỷ lệ 
duongcodacSua

khoangNuoc = 
1
2 . Dùng chiết quang kế cầm tay kiểm 

tra hàm lượng chất khô của môi trường sau pha chế đạt 15 – 18 Bx. Bổ sung 5 
% sữa bột so với lượng sữa đặc có đường sử dụng nhằm tạo trạng thái bền 
không tách pha cho sữa sau lên men. Nếu sử dụng sữa tươi không đường để 
chuẩn bị môi trường lên men thì sử dụng saccharoza tinh khiết để bổ sung tiến 
độ Bx theo yêu cầu. Hỗn hợp dịch lên men sau khi pha được đun sôi trong 2 - 
3 phút, tiến hành làm nguội nhanh đến nhiệt độ 42 - 450C để cấy vi khuẩn 
lactic giống thực hiện quá trình đông tụ. 

1.3.  Kiểm tra vi khuẩn và cấy vi khuẩn thực hiện đông tụ sữa: 
Trên bề mặt thạch của môi trường chứa trong hộp petri, sau khi xem 

xét, kiểm tra và xác định được các khuẩn lạc của vi khuẩn lactic, sử dụng que 
cấy vô trùng lấy các khuẩn lạc và cho trực tiếp vào môi trường nghiên cứu sự 
đông tụ, khuấy đều (chú ý các môi trường được phân phối vô trùng vào các 
bình tam giác đã được vô trùng trước, lượng môi trường chứa trong mỗi bình 
tam giác là 100ml). Trong trường hợp có sẵn vi khuẩn lactic đã được giữ 
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giống trong các ống thạch nghiêng, dùng que cấu vòng vô khuẩn trên đèn cồn, 
lấy 1 vòng vi khuẩn giống cho vào môi trường nghiên cứu sự đông tụ như đã 
trình bày ở trên. 

1.4.  Xác định các thông số kỹ thuật của đông tụ: 
1.4.1. Thời gian đông tụ: 

Khi xuất hiện đông tụ đến khi đông tụ hoàn toàn (phút) trong đó: 
Xác định t1: Thời gian bắt đầu đông tụ          cho 2 mẫu môi trường từ sữa. 
Xác định t2: Thời gian kết thúc đông tụ  cô đặc có đường và sữa tươi. 

Nhiệt độ của quá trình đông tụ: Giữ ở 42 - 45 0C trong nồi cách thuỷ (hoặc 
tủ ấm). 
1.4.2. Xác định độ axit và độ pH: 

Xác định độ axit (axit lactic) ban đầu trong dịch sữa pha chế để lên men 
(từ sữa cô đặc và sữa tươi) và xác định pH tương ứng tại thời điểm của các 
mẫu. 

Xác định độ axit lactic (độ Tecne): Số ml NaOH 0,1N để trung hoà hết 
lượng axit có trong 100ml môi trường lên men. 

Công thức tính hàm lượng axit lactic: 
   0T = số ml NaOH 0,1N tiêu tốn 
Hàm lượng axit lactic (tính theo độ tecno): % 
   0,009 x 0T = % axit lactic có trong dịch sữa 
Từ đó, xác định % axit lactic và pH tương ứng với 4 giai đoạn chuyển 

hoá quan trọng hình thành sự đông tụ. 4 giai đoạn đó là: 
t0  :  % axit lactic và pH của dịch lên men 
t01 :  % axit lactic và pH sau khi cấy vi khuẩn giống 5 phút vào dịch lên 

men 
t1 :  % axit lactic và pH khi dịch lên men bắt đầu đông tụ. 
t2 : % axit lactic và pH khi dịch lên men đông tụ hoàn toàn. 

Sau khi đông tụ hoàn toàn có thể cho vào tủ lạnh ở nhiệt độ +40C để 
tiến hành lên men phụ tạo lương cho sản phẩm nghiên cứu đông tụ. 

1.5.  Nguyên liệu, hoá chất và dụng cụ: 
* Nguyên liệu, hoá chất: 
 - Sữa tươi nguyên kem (không bổ sung đường) 
 - Sữa cô đặc có đường 
 - Sữa bột 
 - Nước khoáng công nghiệp (Nước giếng tốt) 
 - NaOH 0,1N 
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 - Giấy pH (máy đo pH) 
 - Nước cất 
 - Cồn đốt 
 - Đường Sacharoza 
 - Fenolftalein 
* Dụng cụ: 
 - Bếp điện và lưới amiăng 
 - Cốc (bình tam giác) chịu nhiệt loại 250ml 
 - Buret, pipep chuẩn độ 
 - Cốc thuỷ tinh (100ml) để chuẩn độ: mỗi nhóm 4 cái 
 - Đũa thuỷ tinh (mỗi nhóm 1 cái) 
 - Nồi cách thuỷ (tủ ấm) 
 - Nhiệt kế loại 1000C (mỗi nhóm một cái) 
 - Cân kỹ thuật 
 - Chiết quang kế cầm tay 
 - Tủ lạnh 
 - Đồng hồ bấm giây. 
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CHƯƠNG 9 : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ 
 

BÀI 1 : XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH MUỐI THỊT, CÁ 
 

Những đặc điểm về hoá học, về cấu trúc của tế bào động vật có ảnh 
hưởng lớn tới quá trình muối mà chủ yếu là do sự trao đổi chất trong hệ dung 
dịch muối. Do thẩm thấu và khuyếch tán các chất có trong dung dịch muối 
(NaCl, H2O), có trong cá (H2O và các chất chứa nitơ), qua một thời gian nhất 
định hệ này sẽ được cân bằng tương đối. Quá trình muối được chia thành hai 
giai đoạn: giai đoạn muối và giai đoạn chín tới. Có hai phương pháp để 
nghiên cứu giai đoạn muối: 

+ Phương pháp đầu tiên là xác định hàm lượng muối trong quá trình 
thấm gọi là động học của quá trình. 

+ Phương pháp thứ hai là thiết lập những đặc điểm chuyển động của 
muối ở những lớp bên trong và được gọi là động lực học. 

Cho nên khi nghiên cứu động học của quá trình muối chúng ta chỉ thiết 
lập tốc độ thấm muối vào cá - thịt, còn khi nghiên cứu động lực học tức là 
nghiên cứu tốc độ của dòng muối (tốc độ khuyếch tán) ở bên trong thịt - cá, ở 
trong những phần riêng biệt. 

1.1.  Mục đích thí nghiệm: 

Muối và nước là những chất cơ bản tham gia vào sự chuyển khối trong 
chu kỳ muối thịt - cá. Sự chuyển động của các tiểu phần muối từ dung dịch 
vào cá - thịt xảy ra tại lớp dung dịch giới hạn có nồng độ muối nhỏ hơn nồng 
độ dung dịch muối. Lớp giới hạn này tạo ra do nước từ cá chuyển ra có tốc độ 
khuyếch tán lớn hơn tốc độ khuyếch tán của muối vào thịt - cá. Theo tốc độ 
thấm thì bề dày của lớp giới hạn nhỏ dần và làm tăng dần nồng động muối 
trong cá. Sau đó việc khuyếch tán nước ra khỏi cá bị dừng lại và nồng độ 
muối trong lớp giới hạn bằng nồng độ muối trong dung dịch. Để thực hiện 
được điều này phải đòi hỏi một thời gian tương đối lâu (hàng tháng). Vì vậy, 
ở đây chúng ta chỉ làm quen với phương pháp xác định động học của quá 
trình muối thịt - cá. Nhằm phục vụ cho công đoạn muối, biết được với nồng 
độ muối nhất định, với thời gian bao lâu thì cá - thịt đạt được độ muối mong 
muốn. 
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1.2.  Cách tiến hành: 

Chuẩn bị dung dịch nước muối có các nồng độ 12%, 18% và 24% so 
với khối lượng cá (hoặc thị tươi). Cá nguyên con loại 0,1 - 0,2kg/con (hoặc 
thịt lợn nạc cắt miếng dài 5cm, dầy 1cm) cho vào lọ thuỷ tinh (có thể tích 1 -2 
lít) rồi đổ dung dịch muối đã lắng, lọc sạch có nồng độ tương ứng sao cho 
ngập hết nguyên liệu. Đậy nắp lọ, để ở nhiệt độ phòng khoảng 20 ngày. Trong 
khoảng thời gian này cần xác định hàm lượng muối trong cá (hoặc thịt) từ 6 - 
7 lần. Lần đầu là cá (hoặc thịt) ở dạng nguyên liệu tươi, lần hai sau 24 giờ, lần 
ba sau 48 giờ, lần bốn sau 96 giờ, lần năm sau 144 giờ, lần sáu sau 192 giờ, 
lần bảy sau 240 giờ. Tuy nhiên thời gian xác định hàm lượng muối thẩm thấu 
vào cá (hoặc thịt) và ngược lại hàm lượng nước trong cá (hoặc thịt) chuyển ra 
dung dịch muối có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cấu trúc của từng loại cá (hoặc 
thịt) cũng như trọng lượng của nguyên liệu sử dụng. 

Xác định lượng muối có trong cá ở những thời điểm khác nhau. Vẽ đồ 
thị biểu diễn sự phụ thuộc nồng độ muối trong thịt - cá vào thời gian xác định 
cho từng loại nồng độ dung dịch khác nhau. 

1.3.  Tính toán và đánh giá kết quả: 

Nghiền nhỏ cá nguyên con đã muối ở trên rồi ngâm vào nước cất với tỷ 
lệ 1/2, phần xác sau khi lọc, lại bổ sung nước cất lần 2 với tỷ lệ 2/1, tiếp tục 
đến lần 3 với tỷ lệ 2/1. 

Hoà dung dịch 3 lần thu được để tạo dung dịch đồng nhất. Lấy 5ml 
dung dịch đồng nhất cho vào bình hình nón 250ml, cho thêm 95ml nước cất 
và 1ml dung dịch K2CrO4 10%. Dùng dung dịch AgNO3 0,1N ở Buret để 
chuẩn độ dung dịch trong bình hình nón đến khi toàn bộ dung dịch có màu đỏ 
nâu bền vững. 

Hàm lượng muối (NaCl) trong dung dịch đồng nhất được tính theo 
công thức sau: 

 x = l/g;
a
v5,295

5.a
1000.250.00585,0.v

=  

Trong đó:  

 v : Thể tích AgNO30,1N tiêu tốn khi chuẩn mẫu phân tích,  

     ml 
 0,00585: Số gam NaCl tương ứng với 1ml AgNO3 
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 5 : Số ml dung dịch đồng nhất (lượng mẫu) 
 250 : Dung dịch của bình định mức, ml 
 a : Tổng lượng ml dung dịch đồng nhất đã pha loãng. 
 1000: Hệ số để đổi ra g/l 

Từ đó tính tổng lượng muối có trong dung dịch đồng nhất, rồi tính phần 
trăm lượng muối so với cá tươi. 

1.4.  Nguyên liệu, hoá chất và dụng cụ: 

Cối xay cá 
Vải lọc 
Pipet 10ml 
Bình định mức 100ml 
Cá loại khoáng 0,1kg (10con) 
Dung dịch AgNO3 0,1N 
Muối ăn nguyên chất (0,5kg) 
Bình định mức 250ml 
Bình chuẩn độ 10ml 
Nước cất 
Dung dịch K2CrO4 10% 
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BÀI 2 : KIỂM TRA TRẠNG THÁI VÀ ĐỘ KÍN CỦA BAO BÌ SẮT 
TÂY. XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CẢM QUAN, TỶ LỆ CÁI - NƯỚC VÀ 
KHỐI LƯỢNG TỊNH CỦA HỘP. XÁC ĐỊNH 1 SỐ CHỈ TIÊU HOÁ 

HỌC CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM ĐỒ HỘP 

 

2.1.  Kiểm tra trạng thái và độ kín của bao bì sắt tây: 

* Kiểm tra trạng thái bên ngoài của bao bì: 

Kiểm nghiệm trạng thái bên ngoài của bao bì cần chú ý: 

+ Nội dung nhãn: Tên sản phẩm, khối lượng, số đăng ký, thành phần 
chính của sản phẩm. 

+ Trạng thái bên ngoài của bao bì: những chỗ hư hỏng, chỗ hở thấy 
được bằng mắt thường, nắp và đáy bị phồng, chỗ thủng, chỗ rò chảy, vết gỉ và 
mức độ gỉ, chỗ méo mó, trạng thái của mối ghép dọc và mối ghép ngang .v.v. 

* Kiểm tra độ kín của bao bì: 

Kiểm tra độ kín của bao bì thường dùng hai cách: 

+ Kiểm tra độ kín của hộp sắt và bình thuỷ tinh bằng cách hút chân 
không (phương pháp trọng tài) 

Chùi kỹ hộp bằng khăn tẩm xăng, đặc biệt là chùi mối ghép dọc, mối 
ghép ngang của hộp. 

Nước vừa mới sôi trong 15 phút và làm nguội đến 40 - 450C, đổ vào 
bình chứa bằng thuỷ tinh của máy hút ẩm chân không. Lượng nước đổ vào 
sao cho đủ để làm ngập hộp. Bỏ vào nước không nhiều quá ba hộp, đậy kín 
bình chứa bằng nắp có gắn một dụng cụ tạo chân không và một khoá vặn nối 
tiếp với một bơm chân không. Cho bơm chạy và tạo ra trong bình chứa độ 
chân không khoảng 500 tor (hay milimét thuỷ ngân). 

Trong quá trình hút chân không, quan sát từng hộp xem có bọt khí thoát 
ra không. Chú ý đến lượng bọt và chỗ bọt thoát ra. Nếu có bọt phun ra hàng 
loạt hoặc phun ra đều đặn ở cùng một chỗ thì hộp coi như bị hở. bọt lẻ xuất 
hiện không phải là dấu hiệu hộp hở. 

Chú ý: Không được dùng nước chứa sôi để kiểm tra độ kín, vì như thế 
khi hút chân không bọt khí sẽ thoát ra ở nhiều chỗ làm sai kết quả kiểm tra. 

+ Kiểm tra độ kín của hộp sắt bằng cách ngâm hộp vào nước nóng: 
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Hộp đã bóc nhãn và rửa sạch bằng nước nóng và xà phòng, đem để 
đứng thành một lớp trong một chậu thuỷ tinh to có chứa nước nóng ở nhiệt độ 
không dưới 850C. Thể tích nước phải gấp độ 4 lần thể tích các hộp, mực nước 
phải ở bên trên mặt hộp khoảng từ 25 - 30mm. Hộp để trong nước nóng từ 4 -
7 phút, lúc đầu để đáy xuống dưới, sau lật ngược để nắp xuống. Quan sát và 
xác định độ kín giống như đã chỉ dẫn phần trên. 

 

* Kiểm tra trạng thái bên trong của bao bì hộp sắt. 

Kiểm tra mặt trong của hộp sắt sau khi đã lấy sản phẩm trong hộp ra, 
rửa sạch và làm khô hộp. Cần chú ý: 

+  Vết đen do lớp thiết bong tróc, bị hoà tan và để trơ sắt hay là do 
tạo muối sunfua hoặc các hợp chất khác tạo thành, mức độ của 
các vết đen đó. 

+  Vết gỉ và mức độ gỉ. 

+  Chỗ hợp kim hàn, mức độ từ hợp kim. 

+  Chỗ lớp sơn bị bong tróc, mức độ bong tróc. 

+  Trạng thái của vòng đệm ở đáy và nắp hộp. 

* Phương pháp tiến hành: 

Đồ hộp sau khi đã kiểm tra trạng thái bên ngoài, ghi nhận xét. Tiếp tục 
thử độ kín của hộp theo một trong hai phương pháp đã nêu trên. Mở hộp đổ 
sản phẩm ra dụng cụ đựng, rửa sạch hộp, lau khô rồi tiến hành quan sát bên 
trong. Dùng thước Panme (thước cặp) xác định các thông số A, B, T, S, E của 
mối ghép rồi so sánh với tiêu chuẩn. 

* Dụng cụ, hoá chất và nguyên liệu: 

Dũa mài  : 1 -2 cái 

Thước cặp  : 1 - 2 cái 

Nước sôi  : 20 lít (để thử độ kín và rửa sạch hộp) 

Chậu thuỷ (bình hút ẩm không nắp hoặc chậu nhựa trong sáng màu). 

Có 7 - 8 mẫu đồ hộp, trong đó: 

+ 1 - 2 mẫu đồ hộp thịt cá 

+ 1 - 2 mẫu đồ hộp nước quả 
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+ 1 - 2 mẫu đồ hộp quả nước đường 

+ 1 - 2 mẫu đồ hộp bằng bao bì thuỷ tinh. 

Xà phòng và khăn lau hộp 

Nguồn nước luân lưu 

Bếp điện 

Dụng cụ mở hộp 

2.2.  Xác định chỉ tiêu cảm quan, tỷ lệ cái - nước và khối lượng tịnh của 
hộp: 

* Xác định các chỉ tiêu cảm quan: 

Xác định chỉ tiêu cảm quan (dạng bên ngoài của sản phẩm như mùi vị, 
mầu, độ chắc, số lượng miếng, khúc, .v.v.) với sản phẩm nguội hay nóng và 
tuỳ theo cách thức sử dụng của sản phẩm đó. 

* Xác định tỷ lệ cái - nước và khối lượng tịnh của hộp: 

+ Với đồ hộp có phần cái và phần nước riêng biệt như rau dầm dấm, 
quả nước đường .v.v. 

Hộp lau thật sạch, đem cân chính xác đến 0,5gam với loại hộp từ 1kg 
trở xuống và chính xác đến 1 gam đối với loại hộp nặng hơn 1kg. Mở hộp, 
tách và cân phần nước, phần hộp và phần cái. Sau đó rửa sạch hộp, sấy khô và 
đem cân. Từ đó tính ra khối lượng cái, khối lượng nước, khối lượng tịnh và tỷ 
lệ cái nước. 

+ Với đồ hộp đặc, đông, có ít nước hoặc có nước sốt đặc như các loại 
mứt, thịt đông, cá sốt cà chua .v.v. 

Lau và cân hộp như đã dẫn ở trên. Để hộp vào nước sôi cho nóng đến 
khoảng 600C. Lau thật sạch, mở hộp. Đổ sản phẩm lên rây để phần nước giỏ 
xuống một bát sứ đã cân trước. Cân bát sứ có đựng phần nước. Rửa sạch hộp, 
sấy khô và đem cân. Từ đó tính ra khối lượng nước, khối lượng cái, khối lượng 
tịnh và tỷ lệ cái - nước. 

+ Với độ hộp thịt có mỡ và nước: 

Lau và cân hộp như đã nêu trên. Để hộp vào nước sôi cho nóng đến 
khoảng 600C. Lau thật sạch mở hộp. Gạn hết phần nước và phần mỡ vào một 
cốc thuỷ tinh, thêm vào đấy phần còn dính ở thịt. cân hộp còn đựng thịt đã để 
nguội. Sau khi đổ hết thịt ra, rửa sạch hộp sấy khô và đem cân. Mỡ đã đông 
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lại trong cốc vớt ra và cân. Từ đó tính ra khối lượng thịt, mỡ, nước, khối 
lượng tịnh và tỷ lệ các phần. 

+ Đối với đồ hộp thịt có rau và nước: 

Đo thể tích chứ không cân khối lượng 

+ Đối với đồ hộp cá: 

Cũng làm như đối với đồ hộp thịt. Cần đếm số khúc cá. 

* Phương pháp tiến hành: 

Lần lượt  xác định từng loại sản phẩm như phần trên đã chỉ dẫn cụ thể. 

* Dụng cụ, hoá chất và nguyên liệu: 

Đồ hộp: giống như đã chuẩn bị ở bài 2 (phần 2.1) 

Đĩa men, thìa: 6 -10 cái 

Cốc thuỷ tinh loại 500ml có chia vạch (hay ống đong) trắng 

Cân kỹ thuật cân được 1kg 

Dao mở hộp 

Bát sứ 

2.3.  Xác định một số chỉ tiêu hoá học cơ bản của sản phẩm đồ hộp: 

Để đảm bảo kết quả được chính xác, cần tiến hành lấy mẫu theo quy 
định sau: 

+ Đối với đồ hộp có cái, nước riêng biệt như rau dầm dấm, quả nước 
đường v.v. 

Có thể dùng loại đồ hộp đã kiểm nghiệm phần cái và nước riêng biệt. 
Phần nước được cho vào hộp có nắp hay bình có nút nhám. Phần cái thì dùng 
máy hay tay băm nhỏ, cho vào cốc sứ giã nhỏ sau đó cho riêng vào hộp có 
nắp hay bình có nút nhám. Đối với sản phẩm có những phần không ăn được 
như hạt của quả, xương, đuôi, đầu cá thì phải loại trừ những phần này trước 
khi băm. 

Phần nước dùng để xác định hàm lượng những chất có khả năng trao 
đổi và hoà tan trong chất lỏng (xác định độ axit, hàm lượng muối sunfua...). 
Phần cái dùng xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng. 

+ Với đồ hộp đặc, đông có ít nước có nước sốt đặc như các loại mứt, 
thịt đông, cá sốt cà chua .v.v. 
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Có thể gạn phần nước, thường là rất ít vào một chén sứ. Còn với phần 
cái cũng làm như đối với đồ hộp có cái nước riêng biệt. Sau khi đã giã nhỏ 
phần cái trong một cối sứ, cho phần nước vào, trộn cho đến khi tất cả thành 
một khối đồng nhất. Sau đó đem cho vào hộp có nắp đậy hoặc bình có nút 
nhám. Nếu không tách riêng được phần nước thì dùng máy hay tay băm nhỏ 
toàn bộ sản phẩm hoặc cho vào cối sứ giã cho đến khi tất cả thành khối đồng 
nhất. 

+ Đối với đồ hộp nước quả, nước rau .v.v. 

Lắc kỹ trước khi mở hộp. Phải lắc lại cẩn thận mỗi lần lấy mẫu để thử.  

Lần lượt xác định một số chỉ tiêu hoá học chủ yếu sau: 

* Xác định hàm lượng chất khô bằng khúc xạ kế: 

+ Chuẩn bị thử: 

- Nếu chất thử ở thể dung dịch đồng nhất, trong và nâu nhạt thì có thể 
sử dụng mẫu trực tiếp. 

- Nếu chất thử dạng rắn thì lấy một ít gói vào miếng vải thô, vắt từ từ ra 
vài giọt, giọt thứ ba hay giọt thứ tư có thể dùng để thử được. 

- Nếu chất thử không thể ép thành giọt được hay nếu chất thử có màu 
nâu thì lấy khoảng 5 -10gam cho vào chén sứ và cân bằng cân kỹ thuật chính 
xác đến 0,01gam. Cho vào khoảng 4gam cát tinh chế và một lượng nước bằng 
lượng chất thử đã cân. Sau đó dùng chày sứ nghiền nhanh và cẩn thận. Lọc 
qua vải thô và lấy ngay giọt thứ ba hay thứ tư để thử. 

+ Tiến hành thử: 

- Giỏ trực tiếp hoặc dùng đũa thuỷ tinh đưa giọt chất thử vào giữa mặt 
phẳng của lăng kính. Áp hai lăng kính (một mờ, một đục) lại với nhau. Nhìn 
vào thị kính dịch chuyển thị kính để tìm được đường phân chia rõ nhất giữa 
nửa tối và nửa sáng của trường quan sát. Điều chỉnh đường phân chia sao cho 
trùng với đường chấm tâm hay tâm của vòng tròn quan sát. 

- Đọc kết quả trên thang đo ở phía có ghi hàm lượng chất khô theo phần 
trăm. Chú ý nhiệt độ khi thử phải là 200C. 

+ Tính kết quả: 

- Trường hợp sử dụng ngay chất thử hoặc vắt thành giọt để thử thì 
lượng chất khô theo phần trăm đọc ngay trên khúc xạ kế. 
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- Trường hợp có thêm nước cất và cát thì hàm lượng chất khô theo phần 
trăm (X2) tính bằng công thức: 

 

 X2 = 2a 

Trong đó:  a :  Số đo được trên khúc xạ kế theo phần trăm ở 200C. Sai 
lệch kết quả giữa hai lần xác định song song không được 
lớn hơn 0,2%. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 
hai kết quả 2 lần xác định song song. 

- Chú ý: Đọc nhanh số đo ngay sau khi nhỏ giọt chất lỏng được cho lên 
lăng kính để tránh hiện tượng bốc hơi làm sai kết quả. 

- Sau mỗi lần đọc lau lăng kính bằng bong thấm nước ướt rồi lau lại 
bằng bông khô. 

* Dụng cụ, hoá chất và nguyên liệu: 

Khúc xạ kế có thang đo chia độ ứng với hàm lượng chất khô. 

Cân kỹ thuật   Chén sứ 

Chày sứ nhỏ   Đũa thuỷ tinh đầu tròn 

Vải khô   Cát tinh chế 

Bông hút ẩm hay giấy mềm thấm nước 

* Xác định độ axit toàn phần: 

+ Tiến hành thử: 

Với đồ hộp cá thịt: cân 10 - 20gam chất thử trong một cố dung tích 
250ml bằng cân kỹ thuật chính xác đến 0,01gam. Cho nước cất trung bình đã 
đun sôi vào cho đến khoảng 150ml. Đậy cốc bằng một mặt kính đồng hồ và 
đun nóng ở bình cách thuỷ sôi trong 15 phút. Lọc qua giấy lọc vào bình định 
mức dung tích 250ml. Tráng cốc nhiều lần bằng nước cất trung tính đã đun 
sôi để nguội và cũng lọc nước đó vào bình. Để nguội, thêm nước cất trung 
tính đã đun sôi để nguội đến vạch và lắc đều. 

Dùng pipet hút 25 - 50ml phần lọc, cho vào bình nón dung tích 200ml, 
thêm vào 5 giọt dung dịch rượu 1%. Chuẩn độ bằng dung dịch Natrihydroxyt 
0,1N cho đến màu hồng bền trong 30 giây. 
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+ Với đồ hộp rau quả: 

- Nếu là loại sản phẩm có phần cái và phần nước riêng biệt hoặc nước 
rau quả thì dùng pipet hút lấy 10 - 20ml phần nước cho vào bình nón dung 
tích 200ml. Thêm nước cất trung tính đã đun sôi để nguội vào cho vừa đủ để 
làm nhạt màu sắc và để có thể chuẩn độ được. Rồi tiến hành chuẩn độ như 
phần đồ hộp thịt cá nói trên. 

- Với rau quả ở thể đặc (các loại mứt .v.v) sau khi đã trộn đều, tiến 
hành làm và tính kết quả như đối với sản phẩm thịt cá. 

+ Tính kết quả: 

Độ axit toàn phần theo phần trăm (X3) tính ra loại axit tương ứng theo 
công thức: 

 

 X3 = 
1

2

V.G
V.100.V.K  (với đồ hộp thịt cá) 

 X3 = 
1

2

V
100.V.K  

(Đối với đồ hộp rau quả có phần cái và phần nước riêng biệt hoặc với 
nước rau quả). 

Trong đó:   

 V2 :  Số ml dung dịch pha NaOH 0,1N đã dùng để chuẩn độ 
(ml) 

 V : Thể tích pha loãng chất thử (ml) 

 G :  Khối lượng chất thử đã cân (gam) 

 V1 :  Thể tích mẫu sản phẩm rau quả dùng để chuẩn độ (ml) 

 K :  Hệ số để chuyển đổi ra loại axit tương ứng. 

 Axit axêtic  K = 0,0060 

 Axit xitric  K = 0,064 

 Axit lactic  K = 0,0090 

 Axit malic  K = 0,0067 
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Sai lệch kết quả giữa hai lần xác định song song không được lớn hơn 
0,02%. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của kết quả hai lần xác định 
song song. Tính chính xác đến 0,01%. 

Chú ý: Trường hợp dung dịch thử có màu sẫm thì dùng giấy quỳ làm 
chỉ thị màu. Theo dõi quá trình chuẩn độ bằng cách thỉnh thoảng dùng que 
thuỷ tinh chấm một giọt dung dịch lên giấy quỳ. 

* Dụng cụ, hoá chất và vật liệu: 

Bếp cách thuỷ      Cân kỹ thuật  

Bình định mức dung tích 250ml   Pipet 

Bình nón dung tích 200ml   Buret 

Cốc thuỷ tinh đường kính 10cm   Ống nhỏ giọt 

NaOH01N      Giấy quỳ 

Giấy lọc xếp cạnh 13mm 

Mặt kính đồng hồ đường kính 8 -10cm 

Phenolphtalein trong dung dịch rượu 1% 

* Xác định độ axit bay hơi: 

+ Tiến hành thử: Cần 10 - 20gam chất thử trong cốc dung tích 50ml 
bằng cân kỹ thuật 0,01gam. Cho chất thử cùng với nước cất, tất cả vào 
khoảng 50ml, vào bình có đáy tròn dung tích 200 - 250ml của thiết bị. 

Cho hơi nước vào bình và đun nhẹ bình để hơi nước khỏi ngưng đọng. 
Cất cho đến khi hứng được khoảng 300ml phần cất trong bình nón. Đun phần 
cất đến vừa sôi để cho cacbon đioxyt bay hơi hết. Cho vào vài giọt 
phenolphtalein chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1N. 

+ Tính kết quả: 

Độ axit dễ bay hơi theo phần trăm (X4) tính theo axit axetic bằng công 
thức: 

 X4 = 
G

100V.006,0  

Trong đó:   

 V :  Số ml dung dịch pha NaOH 0,1N đã dùng để chuẩn độ 
(ml) 
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 G :  Khối lượng chất thử đã cân (gam) 

 0,006: Độ chuẩn của dung dịch NaOH 0,1N biểu thị theo axit 
axetic 

Sai lệch giữa kết quả hai lần xác định song song không được lớn hơn 
0,02%. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của kết quả hai lần xác định 
song song. Tính chính xác đến 0,01%. 

* Dụng cụ, hoá chất và vật liệu: 

Bình sinh hơi     Bình đáy tròn dung tích 200 - 250ml 

Nút cao su có hai lỗ   Sinh hàn làm sạch 

Cốc dung tích 50ml   Ống thuỷ tinh 

Ống cao su     Kẹp sắt 

Cân kỹ thuật     Bình nón dung tích 400 - 500ml 

Buret     Bếp điện hay đèn khí 

Ống giọt     NaOH 0,1N 

Phenolphthalein, dung dịch rượu 1% 
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