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1. Ñ�ët ��án ñe�
Hieän nay, nöôùc hoà bôi ñöôïc xöû lyù baèng hoùa

chaát chöùa Clo ñeå khöû truøng vaø loaïi boû vi sinh vaät
gaây haïi laø raát phoå bieán. Clo dö aûnh höôûng nhieàu
ñeán söùc khoûe, nhö: Gaây ñau maét, khoâ da, muøi haéc
khoù chòu, gaây ra caùc loaïi beänh phuï khoa, beänh
laäu, beänh tieâu chaûy. Clo coøn phaûn öùng vôùi moà
hoâi, nöôùc tieåu, teá baøo da vaø caùc vaät lieäu sinh hoïc
khaùc ñeå saûn sinh ra ñuû loaïi phuï phaåm coù lieân
quan ñeán beänh hen suyeãn vaø ung thö baøng quang.
Ngoaøi nhöõng taùc haïi treân, xöû lyù nöôùc baèng hoùa
chaát chöùa Clo raát toán keùm vaø aûnh höôûng xaáu ñeán
moâi tröôøng. 

Töø nhöõng haïn cheá noùi treân, baøi vieát ñaõ nghieân
cöùu “xaây döïng quy trình xöû lyù vi sinh trong nöôùc hoà
bôi” vôùi muïc ñích khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh
baèng ñeøn UV; Ozone; Ozone/UV vaø xaây döïng quy
trình xöû lyù vi sinh trong nöôùc hoà bôi nhaèm ñaûm baûo
chaát löôïng nöôùc maø hoaøn toaøn khoâng söû duïng hoùa
chaát, ñaûm baûo söùc khoûe cho con ngöôøi, thaân thieän

vôùi moâi tröôøng vaø mang laïi hieäu quaû kinh teá cao
cho xaõ hoäi.

2. Ñ�ái töôïng ��ø phöông ph��p nghieân cö�u
2.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu
Maãu nöôùc ñöôïc laáy taïi 10 hoà bôi treân ñòa baøn

tænh Traø Vinh, goàm: Hoà bôi taïi khu lieân hieäp theå
thao (A1); hoà bôi taïi trung taâm bôi loäi (A2); hoà bôi
taïi nhaø khaùch (A3); hoà bôi taïi tröôøng quoác teá (A4);
hoà bôi taïi tröôøng tieåu hoïc (A5); hoà bôi taïi khu vui
chôi treû em (A6); hoà bôi taïi khu vui chôi (A7); hoà
bôi taïi tröôøng  maàm  non (A8); hoà bôi taïi Sao Ñeâm
(A9); hoà bôi taïi tröôøng thöïc haønh (A10).

Sau khi laáy maãu, maãu ñöôïc ñöa veà phoøng thí
nghieäm ñeå khaûo saùt caùc chæ tieâu veà hoùa lyù (Cl2 dö,
pH, ñoä ñuïc, maøu saéc, muøi vò, haøm löôïng Amoni,
ñoä cöùng tính theo CaCO3) vaø khaûo saùt 2 chæ tieâu vi
sinh E.Coli, toång Coliform.

Maãu nöôùc caáp caáy vi sinh ñöôïc xaùc ñònh chæ tieâu
vi sinh E.Coli; Coliform vaø ñöôïc xöû lyù baèng caùc
UV, Ozone vaø Ozone/ UV.

taïp chí coâng thöông
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xaÂy DÖÏNG qUy TRìNH 

xÖÛ Lyù vI SINH CHo NÖÔùC Hoà bÔI

l nguYEÃn THÒ MYÕ THaÛo - nguYEÃn THÒ anH THö - TRaÀn THEÁ naM 

- Haø THanH Tuøng - LEÂ THÒ ngoÏc TRInH

Toùm TaéT:
Baøi vieát xaùc ñònh caùc thoâng soá hoùa lyù, caùc chæ tieâu veà vi sinh vaät trong nöôùc hoà bôi, töø ñoù khaûo

saùt hieäu quaû xöû lyù vi sinh vaät trong nöôùc hoà bôi baèng caùc thieát bò (ñeøn UV, Ozone vaø Ozone/UV).
Keát quaû khaûo saùt cho thaáy 100% hoà bôi khoâng ñaït tieâu chuaån veà dö löôïng Clo (cao gaáp 35 laàn
so vôùi quy ñònh cho pheùp) vaø 20% hoà khoâng ñaït tieâu chuaån veà noàng ñoä pH. Beân caïnh ñoù, baøi
vieát ñaõ xaây döïng thaønh coâng 3 quy trình xöû lyù vi sinh vaät trong nöôùc hoà bôi; trong ñoù, quy trình
xöû lyù vi sinh vaät baèng thieát bò Ozone/UV cho keát quaû toát nhaát vaø hieäu suaát xöû lyù ñaït 100% vôùi
chæ tieâu E.Coli vaø hôn 99% cho toång Coliform trong nöôùc hoà bôi. 

Töø kh���: Nöôùc hoà bôi, quy trình xöû lyù, vi sinh vaät.
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2.2. Phöông phaùp nghieân cöùu
2.2.1. Khaûo saùt chaát löôïng nöôùc trong hoà bôi taïi

tænh Traø Vinh
Tieán haønh khaûo saùt vaø so saùnh vôùi giôùi haïn theo

QCVN 02:2009/BYT [5]. 

Ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc hoà bôi döïa vaøo keát
quaû phaân tích so saùnh vôùi giôùi haïn cho pheùp.

Phöông phaùp laáy maãu vaø baûo quaûn maãu nöôùc
hoà bôi:

- Laáy maãu theo “Höôùng daãn laáy maãu ôû hoà ao
töï nhieân vaø nhaân taïo” (TCVN 5994:1995) (ISO
5667-4:1987) [2] vaø “Höôùng daãn kyõ thuaät laáy
maãu” (TCVN 6663-1:2011) (ISO 5667-1:2006) [3].

- Moãi hoà bôi laáy 2 maãu (500mL/maãu).
- Xaùc ñònh caùc chæ tieâu hoùa lyù vaø chæ tieâu veà vi

sinh ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi vôùi 2 maãu treân. Moãi
thí nghieäm laëp laïi 3 laàn.

2.2.2. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh trong nöôùc
baèng ñeøn UV

2.2.3. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh trong nöôùc
baèng Ozone (Hình 2).

2.2.4. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù keát hôïp cuûa ñeøn
Ozone/UV (Hình 3).

hoùa hoïc - coâng ngheä thöïc phaåm
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TT Chæ tieâu
Phöông phaùp

thöïc hieän
Giôùi haïn 

1 Cl2 dö Pharo 100 0,4 - 0,8ppm

2 Ñoä ñuïc Pharo 100 5 NTU

3 Maøu saéc Pharo 100 15 TCU

4 Amoni Pharo 100 3 mg/L

5 Muøi vò Caûm quan Khoâng 

6 pH TCVN 6492:1999 6,0 - 8,5

7 E.Coli
TCVN 6846:2007 

(ISO 7251:2005)
0 TB/100mL

8
Toång 

Coliform

TCVN 6848:2007 

(ISO 4832:2007)

< 2,2.103

MPN

B�û�� 1. M�ät s�á �hæ tieâ� h��� lí 

v�� �hæ tieâ� vi si�h

Hình 1: Sô ñoà xöû lyù nöôùc

hoà bôi baèng ñeøn UV

B�û�� 2. B�á trí thí ��hieäm kh�û� s��t kh�û �����

x�û ly� vi si�h b�è�� ñe�� uV

Thí 

nghieäm

Löu 

löôïng 

(L/h)

Haøm löôïng

E.Coli

(TB/mL)

Haøm löôïng

toång Coliform

(MPN)

Naêng 

löôïng ñeøn

UV (W)

1 100

6.000 528.000 112 150

3 200

B�û�� 3. B�á trí thí ��hieäm kh�û� s��t kh�û �����

x�û ly� vi si�h b�è�� oz��e

Thí 

nghieäm

Löu 

löôïng 

(L/h)

Haøm löôïng

E.Coli

(TB/mL)

Haøm löôïng

toång Coliform

(MPN)

Ozone

(g/h)

1 100

6.000 528.000 12 300

3 400

B�û�� 4. B�á trí thí ��hieäm kh�û� s��t kh�û �����

x�û ly� vi si�h b�è�� oz��e/uV

Thí 

nghieäm

Löu 

löôïng 

(L/h)

Haøm löôïng

E.Coli

(TB/mL)

Haøm löôïng

toång Coliform

(MPN)

Ozone

(g/h)

Ñeøn 

UV 

(W)

1 400

6.000 528.000 1 112 500

3 600
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Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù E.Coli vaø toång
Coliform baèng Ozone/UV döïa vaøo hieäu suaát xöû lyù. 

Caùc thieát bò ñöôïc laép raùp treân moät moâ hình
chung: Ozone/UV.

Trong quaù trình xöû lyù vi sinh cho
nöôùc baèng ñeøn UV, thieát bò taïo Ozone
seõ khoâng ñöôïc hoaït ñoäng.

2.2.5. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù tuaàn
hoaøn nöôùc baèng heä thoáng Ozone/UV

Maãu goác ban ñaàu ñöôïc taêng löôïng
toång Coliform 20.000 MPN/mL vaø
khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh baèng
Ozone/UV vôùi löu löôïng toái öu, thôøi
gian xöû lyù tuaàn hoaøn 30 phuùt.

Tieán haønh khaûo saùt löu löôïng xöû lyù vi sinh cuûa
keát Ozone/UV vaø ghi nhaän keát quaû. (Hình 4).

Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù toång Coliform cuûa
Ozone/UV döïa vaøo hieäu suaát xöû lyù. 

taïp chí coâng thöông
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Hình 2: Sô ñoà xöû lyù nöôùc hoà bôi

baèng Ozone

Hình 3: Sô ñoà xöû lyù vi sinh baèng
Ozone/UV

Hình 4: Sô ñoà xöû lyù vi sinh baèng Ozone/UV

Thí 

nghieäm

Löu

löôïng

(L/h)

Haøm löôïng 

toång Coliform 

(MPN)

Ozone

(g/h) 

Ñeøn UV

(W)

Thôøi gian

(phuùt)

1

600 20.000 1 11 302

3

B�û�� 5. B�á trí thí ��hieäm kh�û� s��t kh�û ����� 

x�û ly� t��à� h����
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Caùc thieát bò ñöôïc laép raùp treân moät moâ hình
chung: Ozone/UV.

Trong quaù trình xöû lyù vi sinh baèng ñeøn UV,
Ozone seõ khoâng ñöôïc hoaït ñoäng.

3. Keát �u�û ��ø th�û� lu�än
3.1. Keát quaû ño caùc chæ tieâu hoùa lyù vaø caùc chæ

tieâu veà vi sinh (Baûng 6)
Töø keát thöïc nghieäm cho thaáy, dö löôïng Clo

chieám haøm löôïng cao, vöôït giôùi haïn cho pheùp laø
35 laàn, 100% hoà bôi ñeàu khoâng ñaït theo tieâu
chuaån veà dö löôïng Clo vaø 20% hoà khoâng ñaït tieâu
chuaån veà pH. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích nhö sau:
do haøm löôïng Clo trong nöôùc hoà bôi cao neân taïo
thaønh hypochlorous acid vaø Clohydric acid laøm
giaù trò pH thay ñoåi. pH = 6 thì HOCl chieám 99,5%,
OCl chieám 0,5%; pH = 7 thì HOCl chieám 79%,
OCl chieám 21%; pH = 8 thì HOCl chieám 25%,
OCl chieám 75%. Keát quaû khaûo saùt cho thaáy 10 hoà
bôi hieän nay treân ñòa baøn tænh Traø Vinh coù hôn

80% hoà bôi ñaït caùc chæ tieâu hoùa lí (ñoä maøu, ñoä
ñuïc vaø amoni) nhöng chæ tieâu veà Clo dö vaø muøi thì
ña phaàn ñeàu khoâng ñaït theo tieâu chuaån.

Keát quaû khaûo saùt vi sinh cho thaáy 80% hoà bôi
ñaït chæ tieâu E.Coli trong ñoù coù hai ñòa ñieåm vöôït
möùc tieâu chuaån, ñòa ñieåm coù chæ tieâu vöôït möùc cao
nhaát laø hoà A8 ñöôïc xöû lí baèng caùc vaät lieäu döôïc
phaåm vaø giaûm löôïng Clo ñeå khoâng gaây kích öùng
da cho caùc treû em neân khaû naêng xöû lyù veà maët vi
sinh khoâng vöôït troäi baèng Clo, ñòa ñieåm A10 khoâng
ñaït chæ tieâu E.Coli laø do hoà ñöôïc ñaët ngoaøi trôøi. Coù
80% hoà ñaït chæ tieâu toång Coliform vaø 20% hoà
khoâng ñaït laø A8 vaø A10.

3.2. Keát quaû khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh
trong nöôùc hoà bôi

Keát quaû ño nöôùc coá ñònh vi sinh coù löôïng
E.Coli laø 6.000 (TB/100mL) vaø toång Coliform laø
528.000 (MPN). 

3.2.1. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù cuûa ñeøn UV

hoùa hoïc - coâng ngheä thöïc phaåm
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TT Maãu
Clo dö

(mg/L)
pH

E.coli 

(TB/mL)

Coliform

(MPN)
Amoni Ñoä maøu Ñoä ñuïc Muøi

1 A1 4,90 8,8 KPH KPH KPH

Khoâng maøu KPH Muøi haéc

2 A2 28,1 8,1 KPH 120 KPH

3 A3 13,0 7,7 KPH KPH KPH

4 A4 5,00 7,6 KPH KPH KPH

5 A5 5,05 6,7 KPH KPH KPH

6 A6 2,55 4,6 KPH 3.000 KPH

7 A7 3,00 7,3 KPH 1.100 KPH

8 A8 2,15 7,8 4220 10.000 KPH

9 A9 4,85 7,4 KPH 1.000 KPH

10 A10 6,20 7,8 40 90 KPH

B�û�� 6. Keát q��û th�û ��hieäm t�ïi Ph���� vi si�h v�� Tr��� t�âm ph�â� tí�h - kieåm ��hieäm TVu, 

Tr�ô��� Ñ�ïi h�ï� Tr�� Vi�h

Thí nghieäm Löu löôïng (L/h) Naêng löôïng ñeøn UV (W) Hieäu suaát xöû lyù E.Coli (%) Hieäu suaát xöû lyù Coliform (%)

1 100

11

100 99,97

2 150 100 99,92

3 200 100 99,76

B�û�� 7. Keát q��û kh�û� s��t kh�û ����� x�û ly� vi si�h b�è�� ñe�� uV
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Nhaän xeùt: Töø keát quaû cho thaáy qua caû 3 löu
löôïng nöôùc, ñeøn UV ñeàu xöû lyù saïch E.Coli, ñaït
100% hieäu suaát. Ñoái vôùi toång Colifofm, ôû löu löôïng
100L/h xöû lyù toát hôn. ÔÛ möùc löu löôïng thaáp hôn seõ
xöû lyù toát hôn, vì thôøi gian löu laâu hôn töø ñoù vi sinh
ñöôïc xöû lyù hieäu quaû hôn. 

3.2.2. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù baèng Ozone

Nhaän xeùt: Caû 3 möùc löu löôïng thì E.Coli ñeàu
ñöôïc xöû lyù saïch, toång Colifofm ôû 200L/h thaáp hôn
so vôùi 2 löu löôïng coøn laïi. ÔÛ möùc löu löôïng thaáp
hôn seõ xöû lyù toát hôn vì thôøi gian löu laâu hôn töø ñoù
vi sinh ñöôïc xöû lyù toát hôn. 

3.2.3. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù baèng Ozone/ UV

Nhaän xeùt: E.Coli ñöôïc xöû lyù ñaït 100%, toång
coliform ôû löu löôïng ñaït keát quaû toát nhaát laø 400L/h.

Töø Baûng 7, 8, 9 cho thaáy söï keát hôïp giöõa
Ozone/UV xöû lyù vi sinh toát nhaát. Khaû naêng xöû lyù
E.coli cuõng nhö toång coliform ñaït hieäu suaát cao ôû

möùc löu löôïng thaáp vì thôøi gian löu laâu hôn do ñoù
vi sinh ñöôïc xöû lyù saïch hôn.  

Qua keát quaû khaûo saùt treân, nhoùm ñaõ ñeà ra moät
moâ hình xöû lyù vi sinh kheùp kín, vôùi söï keát hôïp
cuûa Ozone/UV taïi löu löôïng cao nhaát 600L/h,
nhoùm tieáp tuïc xöû lyù moät maãu nöôùc khaùc ñeå kieåm
nghieäm laïi khaû naêng xöû lyù cuûa 2 thieát bò. Laàn

naøy moâ hình ñöôïc taïo theo moät heä thoáng tuaàn
hoaøn, giuùp haïn cheá toán nöôùc, tieát kieäm chi phí
vaø thôøi gian, xöû lyù saïch vi sinh trong nöôùc ñaûm
baûo chaát löôïng nöôùc toát hôn, thay theá Clo ñoäc
haïi, baûo veä söùc khoûe con ngöôøi, ñaëc bieät thaân
thieän vôùi moâi tröôøng.

3.2.4. Khaûo saùt khaû naêng xöû lyù töøng hoaøn baèng
heä thoáng Ozone/UV (Baûng 10)

Maãu ñöôïc xöû lyù ñaït keát quaû khoaûng 1.000 laàn
so vôùi maãu ban ñaàu. Söï keát hôïp naøy ñaït hieäu quaû
toái ña, coù theå aùp duïng cho quy moâ hoà bôi roäng lôùn.

taïp chí coâng thöông
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Thí nghieäm Löu löôïng (L/h) Ozone (g/h) Hieäu suaát xöû lyù E.Coli (%) Hieäu suaát xöû lyù Coliform (%)

1 200

1

100 99,95

2 350 100 99,88

3 400 100 99,70

B�û�� 8. Keát q��û kh�û� s��t kh�û ����� x�û ly� vi si�h b�è�� oz��e

Thí nghieäm Löu löôïng (L/h) Ozone (g/h) Ñeøn UV Hieäu suaát xöû lyù E.Coli (%) Hieäu suaát xöû lyù Coliform (%)

1 400

1 11

100 99,98

2 500 100 99,94

3 600 100 99,86

B�û�� 9. Keát q��û kh�û� s��t kh�û ����� x�û ly� vi si�h b�è�� oz��e/uV

B�û�� 10. Keát q��û kh�û� s��t kh�û ����� x�û ly� t��à� h���� b�è�� oz��e/uV

Thí nghieäm Löu löôïng (L/h) Haøm löôïng toång Coliform (MPN) Hieäu suaát xöû lyù (%) Hieäu suaát trung bình (%)

1

600 20.000

99,89

99,842 99,79

3 99,85
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4. Keát lu�än

Nghieân cöùu ñaõ thaønh coâng trong coâng taùc laáy

maãu, xöû lyù maãu vaø phaân tích maãu theo ñuùng tieâu

chuaån Vieät Nam. 

Keát quaû cuûa ñôït khaûo saùt cho thaáy chaát löôïng

nöôùc hoà bôi cuûa 10 hoà treân ñòa baøn tænh Traø Vinh

hieän nay vaãn chöa ñaït yeâu caàu theo quy chuaån

cuûa boä y teá (QCVN 02:2009/BYT), cuï theå coù

10/10 hoà bôi coù chaát löôïng nöôùc coù noàng ñoä Clo

dö vöôït möùc cho pheùp. Ñaëc bieät, nôi coù noàng ñoä

Clo dö cao nhaát laø A2 cao gaáp 35 laàn löôïng Clo

cho pheùp vaø nôi coù noàng ñoä Clo dö thaáp nhaát laø

A8 cuõng cao saáp sæ 3 laàn vôùi möùc quy ñònh. Veà chæ

tieâu E.Coli vaø Coliform coù 8/10 hoà ñaït chuaån theo

quy ñònh cho pheùp, hoà coù möùc E.Coli cao nhaát laø

A8 cao ñeán 4.220 laàn löôïng vi sinh cho pheùp, laø do

taïi hoà xöû lyù baèng caùc phöông phaùp giaûm Clo keát

hôïp döôïc phaåm khoâng xöû lyù hieäu quaû baèng caùc

phöông phaùp xöû lyù thoâng thöôøng nhö Clo hay

phöông phaùp UV vaø Ozone ñang nghieân cöùu. Neáu

söû duïng moâ hình Ozone vaø UV keát hôïp thì khaû

naêng xöû lí E.Coli laø gaàn nhö hoaøn toaøn vaø toång

Coliform hôn 99%. 

Töø keát quaû khaûo saùt khaû naêng xöû lyù vi sinh cuûa

ñeøn UV vaø thieát bò taïo Ozone cho thaáy vieäc söû

duïng keát hôïp hai thieát bò ñaït hieäu quaû xöû lyù cao

hôn so vôùi vieäc söû duïng ñôn leû moät thieát bò. Hieäu

suaát xöû lyù ñaït 100% vôùi chæ tieâu E.Coli vaø hôn 99%

cho toång Coliform ñoái vôùi moïi löu löôïng. 

Ñeà taøi ñaõ xaây döïng thaønh coâng moâ hình xöû lyù

vi sinh cho hoà bôi baèng nhöõng moâ phoûng ñöôïc

thieát keá trong phoøng thí nghieäm. Vieäc moâ phoûng

naøy giuùp ghi nhaän tröïc quan veà khaû naêng xöû lyù vi

sinh cuûa thieát bò ñoái vôùi töøng löu löôïng khaùc nhau.

Töø ñoù coù theå thieát keá, xaây döïng moâ hình thöïc teá

phuø hôïp vaø töông öùng vôùi töøng hoà bôi ñeå ñaït keát

quaû toái öu nhaát. Ngoaøi ra, keát quaû cuûa nghieân cöùu

xaây döïng quy trình xöû lyù vi sinh cho nöôùc hoà bôi

laø tieàn ñeà ñeå tính toaùn, xaây döïng cho caùc nghieân

cöùu tieáp theo n

hoùa hoïc - coâng ngheä thöïc phaåm
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aBstract:
This research is to determine microbiological and physicochemical indexes in swimming

pool water, then the effectiveness of treating microorganisms in swimming pool water solutions

by using UV-lamp, Ozone and Ozone/UV equipment were assessed.  The assessment’ results

show that 100% of swimming pool water samples did not meet the requirement of residual

chlorine volume (exceeded up to 35 times of limited standards) and 20% of testing samples did

not meet the requirement of pH. This research also successfully developed three processes for

treating microorganisms in swimming pool water. In which, the Ozone/UV equipment was the

most effective solution in treating  common microorganisms (e.g. total Coliform and E.Coli)

with treating rates of nearly 100%.
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1. Ñ�ët ��án ñe�
Tanin laø hôïp chaát phenolic coù troïng löôïng

phaân töû cao, coù chöùa caùc nhoùm hydroxyl, coù khaû
naêng taïo phöùc vôùi protein vaø caùc phaân töû lôùn khaùc
trong ñieàu kieän moâi tröôøng ñaëc bieät. Tanin coù
trong voû, thaân, laù vaø quaû cuûa nhöõng loaïi caây keo,
haït quaû cau, laù cheø [1]. Chuùng ñöôïc öùng duïng
roäng raõi trong coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm,
coâng nghieäp thuoäc da vaø hoùa myõ phaåm. Ngoaøi ra,
tanin ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát moät
soá chaát choáng gæ cho caùc noài hôi cao aùp, laøm thuoác
nhuoäm, laøm chaát coá ñònh maøu trong quaù trình
nhuoäm hay saûn xuaát möïc in vaø noù ñöôïc söû duïng
nhieàu trong döôïc lieäu giuùp ngaên ngöøa beänh tim
maïch, thuoác ñieàu trò vieâm loeùt, giaûi ñoäc, caàm
maùu, tieâu chaûy, chaát choáng oxy hoùa [2], [3], [4].
Tanin coù hoaït tính khaùng oxy hoùa do coù taùc duïng
khöû caùc goác töï do nhôø khaû naêng deã tham gia vaøo
phaûn öùng oxy hoùa khöû vaø khaû naêng oån ñònh goác
aryloxyl [5].

Trong nhöõng naêm vöøa qua cuøng vôùi söï phaùt
trieån cuûa ngaønh Coâng nghieäp, Thöïc phaåm, Y -
Döôïc treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam thì nhu
caàu söû duïng tanin ngaøy caøng nhieàu. Do ñoù, vieäc
tìm nguoàn nguyeân lieäu chöùa haøm löôïng tanin cao
vaø phöông phaùp chieát taùch tanin raát caàn ñöôïc
chuù troïng. 

Vì vaäy vieäc nghieân cöùu chieát taùch hôïp chaát
tanin töø haït quaû cau (Areca catechu) vaø thöû hoaït
tính khaùng oxy hoùa seõ coù yù nghóa lôùn veà maët khoa
hoïc vaø thöïc tieãn: cung caáp döõ lieäu khoa hoïc veà ñieàu
kieän toái öu quaù trình chieát taùch tanin töø haït quaû cau
non, khaû naêng khaùng oxy hoùa cuûa dòch chieát tanin
thu ñöôïc, ñeà xuaát nguoàn nguyeân lieäu môùi, tieàm
naêng chieát taùch tanin theo quy moâ coâng nghieäp,
naâng cao giaù trò söû duïng cuûa caây cau trong ñôøi
soáng, taän duïng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu saün coù
nhaèm haïn cheá vieäc thaát thoaùt nguoàn taøi nguyeân voán
coù cuûa tænh nhaø, taïo tieàn ñeà phaùt trieån neàn noâng
nghieäp troàng cau ôû Vieät Nam.

hoùa hoïc - coâng ngheä thöïc phaåm
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NGHIEÂN CÖùU CHIEÁT TaùCH HÔÏP CHaÁT TaNIN 

TÖØ HaÏT qUaÛ CaU (aRECa CaTECHU) 

vaØ THÖÛ HoaÏT TíNH KHaùNG oxy Hoùa

l nguYEÃn THÒ anH THö  - nguYEÃn THÒ MYÕ THaÛo - MaI THÒ THuøY LaM 

- THaùI BaÛo ngoÏc - VoÕ THaønH nHaÂn

Toùm TaéT:
Baøi vieát nghieân cöùu chieát taùch hôïp chaát tanin töø haït quaû cau (Areca catechu) vaø thöû hoaït tính

khaùng oxy hoùa ñeå naâng cao giaù trò söû duïng cuûa caây cau trong ñôøi soáng, taän duïng ñöôïc nguoàn nguyeân
lieäu saün coù nhaèm haïn cheá vieäc thaát thoaùt nguoàn taøi nguyeân voán coù cuûa tænh Traø Vinh, taïo tieàn ñeà
phaùt trieån neàn noâng nghieäp troàng cau ôû Vieät Nam. Keát quaû cho thaáy, chieát taùch tanin toái öu öùng vôùi
2g haït quaû cau ñöôïc chieát trong 56 mL hoãn hôïp dung moâi (etanol:nöôùc:chloroform:etylacetate) ôû
nhieät ñoä 700C trong 50 phuùt cho hieäu suaát ñaït 29.23%, hoaït tính khaùng oxy hoùa cuûa dòch chieát tanin
so vôùi chaát ñoái chieáu vitamin C töông ñöông nhau EC50 (6.53:5.25 g/mL).

Töø kh���: Tanin, haït quaû cau, dung moâi chieát, quy trình chieát.
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2. Phöông ph��p ngu�eân cö�u
Haït quaû cau ñöôïc taùch töø haït quaû cau non, saáy

ôû 800C trong 4h ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi, thu
ñöôïc chaát khoâ. Tieáp theo, caân 2 g nguyeân lieäu
khoâ tieán haønh ñun caùch thuûy vôùi hoãn hôïp dung
moâi etanol:nöôùc ôû nhieät ñoä 500C trong thôøi gian
laø 30 phuùt, sau ñoù tieán haønh loïc laáy dòch loïc.
Dòch loïc thu ñöôïc seõ ñöôïc chieát vôùi dung moâi
cloroform ñeå loaïi boû taïp chaát, sau ñoù tieán haønh
chieát theâm laàn nöõa vôùi dung moâi etylaxetate. Sau
khi quaù trình chieát taùch hoaøn taát dòch chieát seõ
ñöôïc chuaån ñoä baèng phöông phaùp Lowenthal vôùi
chaát chæ thò sunfoindigocarmin ñeå choïn ra quy
trình chieát taùch toái öu nhaát. Dòch chieát coù hieäu
suaát cao nhaát seõ ñöôïc göûi kieåm tra hoaït tính
khaùng oxy hoaù baèng phöông phaùp DPPH [7].

2.1. Khaûo saùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù
trình chieát taùch hôïp chaát tanin

2.1.1. Khaûo saùt tæ leä theå tích etanol vaø nöôùc

Moãi thí nghieäm laëp laïi ba laàn vôùi ñoä sai soá laø ±
0.0001, tæ leä etanol:nöôùc toái öu döïa vaøo haøm löôïng
tanin thu ñöôïc baèng phöông phaùp Lowenthal.

2.1.2. Khaûo saùt theå tích cloroform

Moãi thí nghieäm laëp laïi ba laàn vôùi ñoä sai soá laø 
± 0.0001, theå tích cloroform toái öu döïa vaøo haøm
löôïng tanin thu ñöôïc baèng phöông phaùp Lowenthal.

2.1.3. Khaûo saùt theå tích dòch chieát giai ñoaïn 3
etylaxetate

Thay ñoåi theå tích etylaxetate, coá ñònh tæ leä
etanol:nöôùc toái öu nhaát, khoái löôïng haït cau ñaõ
nghieàn 2g, theå tích toái öu cuûa dòch chieát giai ñoaïn
2 laø chloroform, thôøi gian chieát 30 phuùt vaø nhieät
ñoä trong quaù trình chieát laø 500C. Moãi thí nghieäm
laëp laïi ba laàn vôùi ñoä sai soá laø ± 0.0001, theå tích
etylaxetate toái öu döïa vaøo haøm löôïng tanin thu
ñöôïc baèng phöông phaùp Lowenthal.

2.1.4. Khaûo saùt thôøi gian trong quaù trình chieát
Thay ñoåi thôøi gian chieát cho moãi quaù trình

chieát, söû duïng theå tích toái öu cuûa dòch chieát giai
ñoaïn 3 etylaxetate, tæ leä etanol:nöôùc toái öu nhaát,
khoái löôïng haït cau ñaõ nghieàn 2 g, coá ñònh theå tích
toái öu cuûa dòch chieát giai ñoaïn 2 laø chloroform
vaø nhieät ñoä trong quaù trình chieát laø 500C. Moãi thí
nghieäm laëp laïi 3 laàn vôùi ñoä sai soá laø ± 0.0001,
thôøi gian toái öu döïa vaøo haøm löôïng tanin thu

ñöôïc ñöôïc baèng phöông phaùp
Lowenthal.

2.1.5. Khaûo saùt nhieät ñoä
trong quaù trình chieát

Thay ñoåi nhieät ñoä chieát cho
moãi quaù trình chieát, söû duïng
theå tích etylaxetate toái öu, söû
duïng tæ leä etanol: nöôùc toái öu,
söû duïng theå tích toái öu cuûa
chloroform, söû duïng thôøi gian
toái öu nhaát cho quaù trình chieát

vaø coá ñònh khoái löôïng haït cau ñaõ nghieàn 2g. Moãi
thí nghieäm laëp laïi 3 laàn vôùi ñoä sai soá laø ± 0.0001.
Choïn nhieät ñoä toái öu döïa vaøo haøm löôïng tanin
thu ñöôïc baèng phöông phaùp Lowenthal. Dòch

chieát coù haøm löôïng toái öu nhaát
seõ ñöôïc göûi kieåm tra hoaït tính
khaùng oxy hoaù baèng phöông
phaùp DPPH taïi tröôøng ñaïi hoïc
Caàn Thô.

2.2. Ñònh tính tanin
Cho dòch chieát phaûn öùng vôùi

dung dòch FeCl3, dung dòch töø
maøu vaøng chanh chuyeån sang
maøu xanh ñen chöùng toû coù
tanin. Thaønh phaàn chính cuûa

tanin laø caùc nhoùm -OH neân khi cho FeCl3 vaøo,
Fe3+ seõ chuyeån thaønh Fe2+ coù maøu xanh ñen khi
coù aùnh saùng [8].

taïp chí coâng thöông
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2.3. Thöû hoaït tính khaùng oxy hoùa cuûa dòch chieát
tanin thu ñöôïc theo DPPH

Söû duïng phöông phaùp diphenyl picrylhydrazine
(DPPH) ñeå ñaùnh giaù khaû naêng choáng oxy hoùa cuûa
chaát khaùng oxy hoùa ñöôïc ñaùnh giaù baèng söï thay
ñoåi ñoä haáp thu cuûa DPPH ôû böôùc soùng 517 nm.
Hieäu quaû khaùng oxy hoùa cuûa dòch chieát töø haït quaû
cau ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo hieäu suaát trung hoøa goác
töï do DPPH. Tæ leä giaûm cuûa maät ñoä quang ño ñöôïc
ôû böôùc soùng 517 nm khi coù chaát khaùng oxy hoùa sau
ñoù tieán haønh so saùnh vôùi chaát chuaån vitamin C
thoâng qua giaù trò EC50 [9].

3. Keát �u�û ��ø th�û� lu�än
Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa tæ leä

etanol:nöôùc ñeán quaù trình chieát taùch tanin ñöôïc
trình baøy ôû Baûng 3.

Haøm löôïng tanin trong dòch chieát taêng daàn theo
chieàu giaûm theå tích etanol vaø ñaït giaù trò cao nhaát
(17.74%) töông öùng vôùi tæ leä etanol:nöôùc (10:30)
ñaây cuõng laø ñieàu kieän chieát taùch toái öu. Keát quaû
naøy coù theå lyù giaûi nhö sau: trong thaønh phaàn chính
cuûa tanin laø caùc nhoùm phenol (-OH) tan toát trong
nöôùc vaø etanol, ôû tæ leä thích hôïp seõ taïo ra moâi
tröôøng coù ñoä phaân cöïc phuø hôïp nhaát vôùi tanin. Khi
taêng noàng ñoä etanol coù moät soá taïp chaát tan trong
etanol seõ taùch ra cuøng vôùi quaù trình taùch tanin, do
vaäy khi haøm löôïng etanol quaù lôùn thì caùc chaát naøy
taùch ra caøng nhieàu vaø laøm giaûm hieäu quaû cuûa quaù
trình taùch tanin. Nhöng khi noàng ñoä etanol quaù
thaáp, seõ laøm haïn cheá khaû naêng hoøa tan cuûa tanin
vaøo dung moâi neân haøm löôïng thu ñöôïc khoâng cao.

Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa theå tích
cloroform ñeán quaù trình chieát taùch tanin ñöôïc 
trình baøy ôû Baûng 4.

Haøm löôïng tanin taêng theo chieàu taêng theå tích
cloroform nhöng tieáp tuïc taêng theå tích cloroform
thì haøm löôïng tanin giaûm. Haøm löôïng tanin ñaït giaù
trò cöïc ñaïi (19.83%) öùng vôùi theå tích cloroform laø
15 mL. Ñieàu naøy coù theå giaûi  thích nhö sau: khi
chieát tanin baèng etanol vaø nöôùc moät löôïng tanin
seõ baùm vaøo etanol, neân khi taùch baèng cloroform
moät löôïng tanin bò phaân boá trong etanol seõ bò keùo

hoùa hoïc - coâng ngheä thöïc phaåm
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B�û�� 3. aÛ�h h�ôû�� ��û� tæ leä et���l: ��ô��

B�û�� 4. aÛ�h h�ôû�� ��û� theå tí�h �l�r�f�rm
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theo chuyeån vaøo cloroform, giuùp taêng hieäu suaát
quaù trình chieát. Treân thöïc teá cloroform giuùp loaïi
boû caùc taïp chaát, neân khi thay ñoåi theå tích cuõng
khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán haøm löôïng tanin cuûa
quaù trình chieát taùch.

Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa theå tích
etylaxetate ñeán haøm löôïng chieát taùch tanin ñöôïc
trình baøy ôû Baûng 5.  

Haøm löôïng tanin thay ñoåi khoâng theo quy luaät
döôùi söï thay ñoåi theå tích etylaxetate, öùng vôùi theå
tích etylaxetate laø 1 mL thì löôïng tanin thu ñöôïc
laø lôùn nhaát (21.92%). Ñieàu naøy coù theå lyù giaûi nhö
sau etylaxetate ñöôïc theâm vaøo quy trình vôùi muïc
ñích giuùp tinh cheá laïi tanin sau khi loaïi boû taïp
chaát baèng cloroform, giuùp tanin thu ñöôïc ñaït ñoä
tinh khieát hôn. Khi taêng theå tích etylaxetate coù
theå moät löôïng nhoû tanin dính vaøo etylaxetate vaø
khoâng taùch ra ñöôïc laøm giaûm hieäu quaû cuûa quaù
trình chieát taùch, nhöng löôïng cheânh leäch khoâng
ñaùng keå.

Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa thôøi gian ñeán
haøm löôïng chieát taùch tanin ñöôïc trình baøy ôû Baûng 6.

Haøm löôïng tanin taêng gaàn theo thôøi gian chieát
nhöng taêng thôøi gian chieát leân 60 phuùt thì haøm
löôïng tanin giaûm. Qua quaù trình khaûo saùt ôû thôøi
gian 50 phuùt thì haøm löôïng tanin thu ñöôïc laø cao
nhaát (27.12 %). Ñieàu naøy coù theå lyù giaûi nhö sau:
döïa vaøo söï cheânh leäch aùp suaát giöõa thaønh teá baøo
vaø dung moâi maø caùc caáu töû caàn thieát coù xu höôùng
thoaùt ra khoûi teá baøo nguyeân lieäu. Vì vaäy, khi thôøi

gian quaù ngaén seõ khoâng taïo ñöôïc söï cheânh leäch
aùp suaát ñuû lôùn, do ñoù caùc caáu töû caàn chieát bò loâi
keùo ra khoûi nguyeân lieäu ít neân daãn ñeán haøm
löôïng thu ñöôïc seõ thaáp. Khi caùc caáu töû chieát ñöôïc
trích ly heát ra khoûi nguyeân lieäu neáu tieáp tuïc taêng
thôøi gian chieát thì seõ taïo ñieàu kieän cho caùc taïp
chaát bò khueách taùn theo. Hôn nöõa thôøi gian chieát
daøi seõ laøm bay hôi dung moâi vaø phaân huûy tanin coù
trong dòch chieát. Vì vaäy, sau khi khaûo saùt aûnh
höôûng cuûa thôøi gian ñeán hieäu suaát chieát, 50 phuùt
laø thôøi gian chieát taùch phuø hôïp.

Keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán
haøm löôïng chieát taùch tanin ñöôïc trình baøy ôû
Baûng 7.
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50 27.12

60 25.05

B�û�� 6. aÛ�h h�ôû�� ��û� thô�i �i�� ñeá� q��� trì�h �hieát
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Haøm löôïng tanin thu ñöôïc tæ leä thuaän vôùi nhieät
ñoä, nhöng khi ñeán 800C thì haøm löôïng tanin baét ñaàu
giaûm nheï, ôû nhieät ñoä 700C thì haøm löôïng tanin thu
ñöôïc laø lôùn nhaát (29.23%). Keát quaû cho thaáy öùng vôùi
caùc nhieät ñoä khaùc nhau thì haøm löôïng tanin thu ñöôïc
cuõng khaùc nhau. Ñieàu ñoù cho thaáy nhieät ñoä laø moät
trong nhöõng yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán quaù trình chieát
taùch vaø chæ caàn moät söï thay ñoåi nhoû yeáu toá naøy cuõng
laøm thay ñoåi hieäu quaû cuûa quaù trình chieát taùch. Ñieàu
naøy coù theå giaûi thích nhö sau: nhieät ñoä coù taùc duïng
taêng toác ñoä khueách taùn vaø giaûm ñoä nhôùt cuûa dung

dòch giuùp phaân töû chaát hoaø tan deã daøng khueách taùn
giöõa caùc phaân töû dung moâi, laøm taêng toác ñoä khueách
taùn vaø daãn ñeán khaû naêng taùch dòch baøo cuõng taêng.
Haøm löôïng tanin giaûm daàn vì nhieät ñoä quaù cao laøm
bieán ñoåi tính chaát cuûa caáu töû caàn chieát. 

Söû duïng dòch chieát thu ñöôïc kieåm tra hoaït tính
khaùng oxy hoùa. Vitamin C ñöôïc duøng laøm ñoái
chöùng döông trong thöû nghieäm vaø ñöôïc so saùnh vôùi
dòch chieát tannin töø haït quaû cau thu ñöôïc döïa vaøo
keát quaû EC50 [6]. Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû Baûng 8
vaø Baûng 9.
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Etanol:nöôùc mhaït cau (g) Vcloroform (ml) Vetylaxetate (ml) T (0C) t (phuùt) Haøm löôïng (%)

10:30 2 15 1

30

50

14.61

40 18.79

50 27.14

60 28.18

70 29.23

80 27.14

B�û�� 7. Keát q��û �û�h h�ôû�� ��û� �hieät ñ�ä ñeá� q��� trì�h �hieát

Maãu thöû Noàng ñoä ( g/mL) Laàn 1 Laàn 2 Laàn 3 Trung bình öùc cheá (%)

Tannin
0

0.8908 0.8581 0.8595 0.8695 0

Vitamin C 1.2940 1.3130 1.3010 1.3030 0

Tannin
1

0.7571 0.7732 0.7662 0.7655 11.9609

Vitamin C 1.1600 1.1400 1.1510 1.1500 11.7421

Tannin
2

0.6563 0.6427 0.6348 0.6446 25.8654

Vitamin C 1.0120 1.0170 1.0190 1.0160 22.0261

Tannin
4

0.5493 0.5702 0.5786 0.5660 34.9051

Vitamin C 0.7460 0.7410 0.7150 0.7340 43.6685

Tannin
6

0.4661 0.4768 0.4685 0.4705 45.8884

Vitamin C 0.5670 0.5060 0.5890 0.5540 57.4827

Tannin
8

0.3229 0.3485 0.3465 0.3393 60.9776

Vitamin C 0.3430 0.3450 0.3470 0.3450 73.5226

Tannin
10

0.2645 0.2388 0.2539 0.2524 70.9718

Vitamin C 0.1200 0.1120 0.1500 0.1270 90.2533

B�û�� 8. Keát q��û kieåm h��ït tí�h kh���� �xy h��� ��û� dò�h �hieát t��i� v�� vit�mi� c 

(q�� 3 l�à� ñ� vô�i ñ�ä s�i s�á ± 0.03)
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Keát quaû thöû hoaït tính keát luaän raèng: öùng vôùi vieäc
taêng noàng ñoä (g/mL) cuûa dòch chieát tanin thì ñoä
haáp thuï cuûa DPPH ôû böôùc soùng 517 nm cuõng giaûm.
Chöùng toû dòch chieát coù khaû naêng khöû goác töï do
DPPH thaønh daïng oån ñònh diphenyl-
picrylhydrazine (DPPH-H). Ñieàu ñoù cho thaáy dòch
chieát tanin coù khaû naêng khaùng oxy hoaù. 

Khaû naêng khaùng oxy hoaù cuûa dòch chieát tanin
vaø vitamin C ñeàu taêng theo noàng ñoä vaø söï bieán
thieân treân laø tuyeán tính. Khi taêng noàng ñoà dòch
chieát tanin thì tính khaùng oxy hoùa giaûm so vôùi
vitamin C. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích nhö sau:
tanin laø hoãn hôïp coù tính khöû caùc goác töï do, kìm
haõm söï oxy hoùa do thôøi gian kieåm tra keùo daøi daãn
ñeán hao huït noàng ñoä cuûa dòch chieát töø haït quaû

cau. Neân khaû naêng khaùng oxy hoùa cuûa dòch chieát
tanin öùng vôùi giaù trò EC50 laø 6.5273 g/mL laø saép
só vitamin C.

4. Keát lu�än
Khaûo saùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình

chieát taùch tanin töø haït quaû cau keát quaû thu ñöôïc
haøm löôïng tanin laø 29.23% khaù cao so vôùi nhöõng
nghieân cöùu tröôùc ñaây. Quaù trình chieát taùch ñöôïc
thöïc hieän ôû ñieàu kieän toái öu nhaát öùng vôùi thôøi gian
chieát laø 50 phuùt, nhieät ñoä chieát laø 700C, tæ leä dung
moâi chieát tính theo theå tích C2H5OH:H2O:CHCl3
:CH3COOC2H5 (10:30:15:1).

Keát quaû kieåm tra DPPH vôùi chaát ñoái chieáu
vitamin C vaø thoâng qua giaù trò EC50 coù theå chöùng
minh ñöôïc khaû naêng khaùng oxy hoaù cuûa dòch chieát
töø haït quaû cau laø khaù cao.

Nghieân cöùu ñaõ xaây döïng ñöôïc quy trình chieát
taùch tanin ôû ñieàu kieän thích hôïp ñem laïi hieäu quaû
cao veà giaù trò kinh teá, giaûm toái ña caùc taùc nhaân
gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng
tôùi söùc khoûe con ngöôøi, goùp phaàn naâng cao giaù trò
söû duïng cuûa caây cau trong ñôøi soáng, taän duïng
ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu saün coù nhaèm haïn cheá
vieäc thaát thoaùt nguoàn taøi nguyeân voán coù cuûa tænh
vaø taïo tieàn ñeà phaùt trieån neàn noâng nghieäp troàng
cau ôû Vieät Nam n

taïp chí coâng thöông
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B�û�� 9. Bieå� ñ�à theå hieä� kh�û ����� kh����

�xi h��� ��û� dò�h �hieát

Dòch 

chieát
Phöông trình hoài quy

Giaù trò EC50

( g/mL)

Vitamin C
y = 8.8784x + 3.3513 

(R² = 0.9939)
5.25

Tanin
y = 6.7672x + 5.8283 

(R² = 0.9774)
6.53
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STUDyING THE ExTRaCTIoN 
oF TaNNIN ComPINDS FRom aRECa NUTS aND TESTING 

THE aNTIoxIDaNT aCTIvITy
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abSTRaCT: 

This paper studies the extraction of tannin compinds from areca nuts (Areca catechu). The

paper also focuses on testing the antioxidant activity to improve the use value of areca and

ultilize the avaiblae raw material resources of Tra Vinh province. It would help Tra Vinh

province to prevent the provincial natural resources losses, creating a premise for areca

agriculture development in Vietnam. This study’s results show that the optimal extraction of

tannin with 2 g of areca nuts was extracted in 56 mL of solvent mixture (ethanol: water:

chloroform: ethylacetate) at 700C for 50 minutes with the efficiency rate of 29.23%. In addition,

the antioxidant acitivity of the extracted tannin was similar to EC50 (6.53: 5.25 g / mL).

Ke���rds: Tannin, areca nuts, extraction solvent, extraction process. 
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