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Ghi chú ứng dụng

Chuẩn độ là một phương pháp phân tích quan 
trọng trong việc phân tích thực phẩm
TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG

February, 2019

Nếu một phương pháp phân tích đã 200 năm tuổi, thời đại này sẽ 
dễ dàng cộp mác nó là “lỗi thời”. Điều này cũng đúng cho chuẩn 
độ. Dĩ nhiên, trong một phòng thí nghiệm thực phẩm ngày nay, các 
phương pháp phân tích hiện đại như HPLC, GC, GC-MS, v.v. đã 
trở nên quan trọng, nhưng chuẩn độ vẫn được xem là một phần 
của những phép phân tích quan trọng nhất.

Tại sao hiện nay chuẩn độ vẫn được sử 
dụng thường xuyên?
• Đây là một trong những phương pháp phân tích định lượng

chuẩn xác nhất.

• Đây là một thủ tục tuyệt đối. Kết quả phân tích được xác định
trực tiếp qua sự tiêu thụ của một tác nhân định lượng (chất
thử chuẩn) với nồng độ đã biết. Không đòi hỏi thao tác hiệu
chuẩn phức tạp, như với trường hợp của quang phổ hay sắc
ký.

• Không cần nhiều công sức để vận hành thiết bị và có nhiều
phương pháp đã được kiểm chứng cho các nồng độ từ ppm
lên đến 100%.

Các yêu cầu về chất lượng sản phẩm trong ngành công nghiệp 
thực phẩm đã phát triển rất nhiều trong những năm gần đây và 
đôi khi chạm đến mức độ được yêu cầu cho lĩnh vực công nghiệp 
dược phẩm. Vì vậy, các buret piston hiện đại và máy chuẩn độ tự 
động đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các phòng thí 
nghiệm thực phẩm, đáp ứng những đòi hỏi về độ chuẩn xác, độ 
tin cậy và khả năng cung cấp tài liệu lưu trữ.

Do đó, các buret piston hiện đại và các 
máy chuẩn độ được trang bị
• Các đơn vị thay thế thông minh, có thể lưu trữ dữ liệu về

thuốc thử như nồng độ, thông tin sản xuất và thời hạn
sử dụng của dung dịch cùng với kích cỡ của ống bơm
mẫu dosing cylinder.

• Một màn hình hiển thị rõ ràng, cho biết cả đường cong
chuẩn độ trong suốt quá trình chuẩn độ bằng máy chuẩn
độ tự động.

• Một bản hướng dẫn sử dụng đơn giản và được cấu trúc
rõ ràng, luôn chỉ dẫn người dùng đến bước làm việc tiếp
theo.

• Các phương pháp chuẩn và công thức tính toán được
lưu trữ có thể được truy xuất theo yêu cầu.

• Các lựa chọn kết nối với máy tính, máy in chuẩn, cân
phân tích và bộ nhớ lưu trữ USB, nhờ đó trọng lượng,
tên mẫu và kết quả có thể được ghi lại và lưu trữ.

Các thiết bị chuẩn độ hiện đại được sử dụng cho các phép 
chuẩn độ axit-bazơ, ORP và chuẩn độ phức.

Acid hiện diện trong gần như tất cả các loại thực phẩm và 
đến từ nhiều nguồn khác nhau (axit trái cây, các chất bảo 
quản). Vì vậy, phương pháp chuẩn độ quen thuộc nhất là xác 
định hàm lượng acid. Phương pháp này được sử dụng cho 
các phép chuẩn độ sau:

• Axit toàn phần như tartaric axit

• Axit toàn phần trong nước trái cây như citric axit hay
malic axit.

• Axit toàn phần trong nước giải khát như citric axit.

• Axit toàn phần trong sốt cà chua, sốt mayonnaise và các
loại thực phẩm khác như acetic axit.
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• Xác định acetic axit trong sốt cà chua, sốt mayonnaise và cuối
cùng nhưng không kém phần quan trọng.

• Chỉ số được gọi là giá trị SH trong sữa.

Muối ăn (NaCl) là thành phần của nhiều thực phẩm. Nó được 
thêm vào để nêm nếm và một phần với vai trò như chất bảo quản. 
Việc chuẩn độ được thực hiện, ví dụ trong:

• Sữa và phó mát

• Đồ ăn nhẹ, khoai tây chiên, đậu phộng

• Hạt nêm từ nước thịt và các gia vị

• Nước khoáng

• Sốt cà chua, sốt mayonnaise, nước sốt salad và nước tương

• Giăm bông, xúc xích và các sản phẩm từ thịt khác.

Các phương pháp chuẩn độ quen thuộc khác trong phân tích 
thực phẩm bao gồm việc xác định:

• Sulphuric axit (SO2) tự do và toàn phần trong rượu vang và
nước ép quả dùng cho lên men rượu

• Đường khử trong rượu vang

• Độ kiềm của nước thô trong sản xuất đồ uống

• Chỉ số formol

• Ascorbic axit trong các loại trái cây,  hỗn hợp trái cây, bột ca
cao, v.v.

• Độ axit trong bánh mì và bột nhào chua

• Hàm lượng nitrogen theo phương pháp Kjeldahl (Protein)
trong các sản phẩm thịt

• Các tiêu chuẩn của dầu và chất béo, như các giá trị axit, chỉ
số xà phòng hoá, chỉ số peroxide và giá trị i-ốt

• Hàm lượng nước theo phương pháp Karl Fischer.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm?
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