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Khi giá hàng hóa tiếp tục tăng và việc kiểm soát chi phí là 
điều đáng quan tâm, các nhà sản xuất tìm đến công nghệ 
để giúp tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm lãng phí và tăng 
năng suất nhà máy.

Quản lý chất lượng từng được xem như một chi phí chung 
nhưng vì việc quản lý chất lượng đang dần chuyển từ 
phòng thí nghiệm vào trong sản xuất, thiết bị thường được 
sử dụng để kiểm tra sản phẩm đầu cuối theo tiêu chuẩn 
đang đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng 
sản phẩm. Là một thiết bị phòng thí nghiệm được thiết kế 
phù hợp với sản xuất công nghiệp giúp thiết bị có thể sử 
dụng được trong những môi trường khắc nghiệt, như khúc 
xạ kế Seri RFM700 với thiết kế thân thiện người dùng, 
được thiết kế cho hoạt động nhà máy hoặc một trong 
những thiết bị cải tiến từ khúc xạ kế RFM340 tốt nhất, 
nhiều nhà máy sản xuất nước giải khát trên toàn thế giới 
dựa vào thương hiệu Bellingham + Stanley của Xylem như 
công cụ chính để kiểm soát chất lượng.

Khi lựa chọn dụng cụ phù hợp cho công việc, nhà máy sản 
xuất nước giải khát cần phải xem xét môi trường cũng như 
độ tin cậy và độ phức tạp của phép đo trước khi lựa chọn. 
“Sự tin cậy là điều tối quan trọng”, Kevin Chapman, Giám 
đốc sản phẩm của Bellingham + Stanley. Không chỉ độ tin 
cậy về vật lý mà còn về mặt đo lường, việc hiệu chuẩn cũng 
quan trọng. Không có công cụ thực sự chính xác nếu người 
vận hành không thể sử dụng nó hoặc thậm chí tệ hơn, dụng 
cụ không được bảo quản đúng. “

Bellingham + Stanley cung cấp một số dung dịch Brix chuẩn 
có tuổi thọ dài, lý tưởng cho việc kiểm tra hiệu suất của bất 
kỳ dụng cụ đo khúc xạ nào. “Dung dịch AG của chúng tôi 
đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực nước giải khát vì dung dịch 
này có sẵn ở giới hạn dưới của dãy Brix, tại giá trị nhà sản 
xuất đồ uống vận hành,” theo Chapman.

Dung dịch AG được hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm chuẩn 
UKAS của Bellingham + Stanley theo tiêu chuẩn EN ISO / 
IEC 17025:2005 và được đi kèm với một giấy chứng nhận 
cho phép truy xuất nguồn gốc ICUMSA (International Com-
mission for Uniform Methods of Sugar Analysis), và quan 
trọng đối với thị trường Mỹ là NIST (National Institute of 
Standards and Technology). Giấy chứng nhận Dung dịch 

AG có logo ILAC-MRA được công nhận toàn cầu. 
Khúc xạ kế có thể được tìm thấy trong suốt quá trình 
đóng gói, từ sản phẩm đầu vào để kiểm tra độ Brix của 
đường si-rô, trong suốt quá trình sản xuất và tất nhiên, 
có cả trong khâu kiểm soát chất lượng cuối cùng. 

Hình 1: Khúc xạ kế kiểm soát nhiệt độ RFM340+ Series 
Peltier phổ biến (trái) được sử dụng để kiểm soát Brix trong 
nhà máy hoặc phòng thí nghiệm bên cạnh máy chuẩn độ tự 
động TitroLine 7000 (phải) cho việc kiểm soát nồng độ axit và 
thành phần nước giải khát.

“Nếu không có một phép hiệu chuẩn tốt, cũng giống 
như việc bạn sử dụng một máy tạo số ngẫu nhiên để 
kiểm soát Brix…”

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?Bellingham-Stanley-RFM700-M-Refractometer-299
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Hiệu năng của dây chuyền sản xuất:
Mặc dù việc đo tự động hoàn toàn đã được chứng minh 
tính thực tiễn trong một số ứng dụng, các hệ thống đo bán 
tự động sử dụng phương pháp trích mẫu vào khoang chứa 
hình phễu đơn giản cũng đã cho thấy nhiều lợi ích. Ví dụ, 
sử dụng một thiết bị như vậy sẽ không chỉ làm cho các lần 
đọc hiệu quả hơn mà còn giúp làm giảm lượng chất thải 
từ việc vệ sinh khi so sánh với một khúc xạ kế tiêu chuẩn, 
cung cấp cho một không gian làm việc an toàn và vận hành 
tốt hơn.

Khúc xạ kế RFM-Flow được trang bị các nút điều khiển 
dòng chảy XyCone sử dụng công nghệ xoáy để quét sạch 
mẫu trước đó mà không để lại không khí nên chỉ cần xả tối 
thiểu để đạt được kết quả chính xác là ± 0.01 °Brix.

Có hai loại khúc xạ kế RFM-Flow, các RFM300-Flow với 
kiểm soát nhiệt độ Peltier và RFM700-Flow Series sử dụng 
bù nhiệt; RFM700-Flow là một trong những thiết bị nhà máy 
hoặc công cụ hữu hiệu quả nhất trên thị trường. Ngoài ra, 
lăng kính nằm ngang giúp dễ dàng vệ sinh và hiệu chuẩn 
đơn giản.

Nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng khi đo Brix, đặc biệt 
nếu áp dụng phương pháp tỉ trọng, vì tỉ trọng kế bị ảnh 
hưởng lớn hơn so với khúc xạ kế. Đây là lý do tại sao nhiều 
nhà sản xuất nước giải khát sử dụng khúc xạ kế không cần 
kiểm soát nhiệt độ trong môi trường sản xuất vì việc đọc có 
thể được bù bằng xử lý điện tử cho sự chênh lệch nhiệt độ 
mà không phải trải qua một quá trình kiểm soát nhiệt độ.

Mặc dù có thể sử dụng các khúc xạ kế cầm tay như khúc 
xạ kế kỹ thuật số OPTi nhưng kết quả thường không chính 
xác vì lượng mẫu ít sẽ làm hạn chế tính năng của thiết bị, 
ảnh hưởng tới nhiệt độ mẫu, tuy nhiên, các thiết bị để bàn 
như khúc xạ kế RFM742-M có thể cung cấp kết quả đáng 
tin cậy chỉ trong vài giây so với những dòng máy phức tạp 
hơn sử dụng hệ thống điều nhiệt Peltier điện tử để gia nhiệt 
cho mẫu trước khi đo độ Brix.

Không có bộ điều nhiệt Peltier và các nút biểu tượng đơn 
giản làm cho các thiết bị như RFM742 trở nên lý tưởng để 
sử dụng trong nhà máy nhưng một phần của quá trình khởi 
động sản xuất.

Hình 5: Khúc xạ kế RFM300-Flow dùng cho việc kiểm soát 
Brix trong sản xuất giúp cải thiện thời gian lấy mẫu giúp dây 
chuyền sản xuất được khởi động và đi vào vận hành nhanh 
hơn sau mỗi lần thay đổi sản phẩm.

Hình 6: Biểu đồ hiển thị hiệu suất làm sạch và độ lặp lại của 
máy đo XyCone flowcell được lắp vào khúc xạ kế RFM.

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?Bellingham-Stanley-RFM300-M-Refractometer-298
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Dễ đọc kết quả, không phụ thuộc vào kinh  
nghiệm và kỹ năng của người vận hành:
Khúc xạ kế thường được ưu tiên lựa chọn sử dụng trong 
nhà máy hơn tỉ trọng kế, vì thiết bị này không đòi hỏi nhiều 
kỹ năng để vận hành, hiệu chuẩn đơn giản, thời gian chuẩn 
bị mẫu nhanh chóng, ví dụ, khử khí cho một khúc xạ kế có 
thể được thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng hai chiếc 
cốc.

Tuy nhiên, vì các nhà cung cấp thiết bị báo giá nhiều loại 
khác nhau về đặc tính kỹ thuật nên đôi khi gây khó khăn cho 
người sử dụng để hiểu và so sánh để biết được loại khúc 
xạ kế nào là phù hợp nhất cho ứng dụng. Khi chúng ta xem 
xét khúc xạ kế đang vận hành, độ chính xác rõ ràng là một 
thông số quan trọng nhất nhưng độ lặp lại lại quan trọng 
hơn, yếu tố này thể hiện khả năng lặp lại của thiết bị khi đo 
cùng một mẫu biết trước từ lần này qua lần khác.

Độ chính xác và độ lặp lại sẽ ảnh hưởng đến năng suất, vì 
vậy, những nhà máy sản xuất nước giải khát cần phải tìm 
kiếm những thiết bị cho kết quả đo Brix chính xác và có 
độ lặp lại. Nhưng khi nói đến tính chính xác, cần hiểu độ 
Brix có ý nghĩa như thế nào trong sản xuất nước giải khát. 
Độ Brix Thực (TRUE Brix) phải đại diện cho hàm lượng  
sucrose tinh khiết trong nước nhưng vấn đề là độ Brix Biểu 
Kiến (APPARENT Brix) - kết quả đo bởi khúc xạ kế, hoặc 
tỉ trọng kế, sẽ biểu thị hàm lượng đường và một số thành 
phần khác được sử dụng trong nước giải khát.

Để đạt được hiệu quả, có một chút khác biệt khi so sánh độ 
chính xác của khúc xạ kế so với tỉ trọng kế vì nó là kết quả 
đọc độ Brix Biểu Kiến - kết quả thu được không phụ thuộc 
vào phương pháp sử dụng, một vài thao tác dữ liệu sẽ cần 
thiết để chỉnh hóa sự ảnh hưởng của những thành phần 
không phải đường. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, khi lựa 
chọn dụng cụ, độ chính xác rất quan trọng nhưng hơn hết, 
độ lặp lại luôn cần được xem xét cho từng trình độ kỹ năng 
và môi trường làm việc mong muốn và dựa vào bốn yếu 
tố quan trọng này, khúc xạ kế RFM340+ của Bellingham + 
Stanley trở thành một trong những công cụ được lựa chọn 
để đo Brix căn bản bởi nhiều thương hiệu nước giải khát 
hàng đầu thế giới.

Hình 7: Khúc xạ kế cầm tay kỹ thuật số OPTi có chế độ bù 
nhiệt vì vậy, kết quả đo Brix phù hợp để sử dụng trong nhà 
máy, phòng thí nghiệm hoặc ở nơi thu hoạch trái cây.

Hình 7b: Khúc xạ kế RFM340-T mới nhất có khả năng đo Brix 
đến 3 chữ số thập phân và có thể đo dễ dàng tổng chất rắn 
hòa tan của các mẫu không đồng nhất như sữa chua. Giao 
diện màn hình cảm ứng mới và phần mềm thông minh đưa 
công nghệ đo khúc xạ lên đến một tầm cao mới, vượt trội so 
với các nhà sản xuất khác.
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Đồ uống có ga hoặc soda nói chung đều dễ dàng kiểm soát 
bằng cách sử dụng khúc xạ kế vì chúng thường không có 
hoặc có rất ít các thành phần lơ lửng. Người đọc cũng có 
thể đọc lại bài báo đã công bố trên tạp chí Soft Drinks 
Inter-national (SDI March 2012) về khúc xạ kế Pro-Juice 
đo được Brix với độ lặp lại cao cho nước cam ép hoàn 
nguyên bài báo không chỉ nêu bậc cách thiết bị xử lý 
chất lắng tụ mà còn là cách thiết bị đưa mẫu đo về chính 
xác nhiệt độ để có thời gian cho các tồn dư lắng đọng trên 
lăng kính. Khúc xạ kế Pro-Juice được cho là cung cấp khả 
năng tiết kiệm chi phí đáng kể so với một khúc xạ kế tiêu 
chuẩn hoặc được lắp theo phương thẳng đứng có tính 
năng tương tự.

Kiểm soát độ axit của nước trái cây và sử 
dụng tính axit để kiểm soát nồng độ trong 
nước uống cho người ăn kiêng: 
Đồ uống cho người ăn kiêng đặt ra một vấn đề khác cho 
nhà sản xuất vì nồng độ cô đặc thường rất thấp, khoảng 2 
Brix, vì vậy, khi mục tiêu pha loãng là khoảng 0.2 Brix dựa 
trên tỷ lệ pha loãng 10:1, việc sử dụng khúc xạ kế hoặc 
các tỉ trọng kế có thể không lý tưởng như trong điều kiện 
tối ưu, độ chính xác theo lý thuyết của ±0.02 Brix thường 
sẽ có sai số khoảng 10%.

Vì vậy, dù khúc xạ kế vẫn có thể được sử dụng để kiểm 
tra đồ uống dành cho người ăn kiêng hay có đường nhưng 
nhà sản xuất vẫn phải xem xét các phương pháp thay thế 
để xác định nhanh tỷ lệ pha loãng của đồ uống dành cho 
người ăn kiêng.

Mặc dù chất màu có thể được sử dụng, nhiều nhà sản 
xuất sử dụng độ axit tổng như một đường chuẩn vì hầu 
hết thức uống dành cho người ăn kiêng đều có axit có thể 
nhắm đến.

Máy chuẩn độ điện thế tự động SI Analytics 
TitroLine® 7000 (Hình 1) đáp ứng nhu cầu này và thuận 
tiện sử dụng hệ thống các phương pháp giúp người dùng 
không có tay nghề dễ dàng vận hành, kiểm soát thành 
phần và độ axit chứa trong đồ uống trong vài giây.

Hình 8: Khúc xạ kế Pro-Juice tiền kiểm tra mẫu nước cam để 
dây chuyển sản xuất có thể hoạt động tại ngưỡng dưới của 
thông số kỹ thuật sản phẩm, tạo năng suất tối ưu từ những 
chất cô đặc, từ đó, giúp nâng cao lợi nhuận từ việc giảm lãng 
phí hoặc “độ Brix vượt ngưỡng”.

Hình 9: Độ lệch so sánh với giá trị mục tiêu, “khúc xạ kế 
phòng thí nghiệm tiêu chuẩn so với khúc xạ kế Pro-Juice”

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?Bellingham-Stanley-Pro-Juice-Refractometer-41
https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?SI-Analytics-TitroLine-7000-Titrator-176
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Giám sát sản phẩm hư hỏng thông qua đánh 
giá thanol
Một chỉ tiêu đo lường khác phải được quan tâm là nồng độ 
cồn trong nước trái cây, dấu hiệu của sản phẩm hỏng. Máy 
phân tích sinh hóa YSI 2900 là một công cụ mới để kiểm 
tra hàm lượng cồn trong thức uống ít cồn hoặc không có 
cồn, dù cồn được bổ sung như một thành phần của thức 
uống có cồn hương trái cây hoặc hàm lượng ethanol trong 
nước trái cây, trong đó CO2 và ethanol là một chỉ số của 
sản phẩm bị hư hỏng.

Bài báo này được biên soạn bởi Bellingham + Stanley được công 
bố trên “Soft Drink International”, tháng 7 / tháng 8 năm 2015.

Bạn có thể đọc thêm về cách thiết bị của Xylem có thể giúp nâng 
cao năng suất của cơ sở của bạn như thế nào bằng cách truy cập 
trang web Xylem Hình 9: Máy phân tích YSI 2900 không chỉ có thể phân biệt 

được những loại đường cụ thể có trong các loại thực phẩm 
khác nhau mà còn được sử dụng để giám sát nồng độ etha-
nol trong nước trái cây và hoa quả tươi. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm?
Vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

Xylem Analytics - Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 938800104
Email: analytics.vietnam@xyleminc.com

Web: www.xylem-analytics.vn

https://www.xylem-analytics.vn/productsdetail.php?YSI-2900D-Biochemistry-Analyzer-81



