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CHƯƠNG 5:  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT 

------------� �------------ 

 

5.1. KHÁI NIỆM: 

Nước chiếm khoảng 65 ÷ 70% khối lượng của cơ thể, là môi trường 

trung gian trong quá trình trao ñổi chất giữa trong và ngoài tế bào. Người 

ta có thể nhịn ăn ñược lâu, nhưng không thể nhịn uống ñược. Khi mất 20 ÷ 

25% nước trong cơ thể, ta sẽ thấy trong người khó chịu, sinh bệnh ảo giác, 

tình trạng kéo dài sẽ mất trí nhớ và sẽ bị chết. 

       Tùy vào yêu cầu từng cơ thể mỗi người mà lượng nước cung cấp có 

thể từ 2.5 ÷ 4 lít trong một ngày và hơn nữa. ðối với trẻ em thì lượng nước 

cần sử dụng còn cao hơn. Ngoài ra, khi cơ thể mất nước, nó sẽ kéo theo 

tổn thất các muối khoáng và từ ñó dẫn ñến sự mất cân bằng muối trong cơ 

thể. Vì vậy, trong nhiều trường hợp người ta cần bổ sung khoảng 1% muối 

ăn vào nước uống hoặc nước khoáng ñể có thể ñảm bảo cho cơ thể sống. 

Và từ ñó ñể cải thiện và nâng cao chất lượng nước uống, người ta ñã cho 

vào nước uống nhiều thành phần khác nhau như: ñường, muối, các chất tạo 

hương vị và chất bảo quản. Trong vài trường hợp, người ta cho thêm vào 

một lượng nhỏ chất gây hưng phấn (như cafeine, trong nước ngọt cola), 

chất an thần, chất lợi tiểu, bồi bổ sức khỏe (như nước ngọt dược thảo) chất 

trợ tiêu hóa ... các thành phần này ñã thay ñổi tùy theo phong tục, tập quán 
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của từng vùng, từng ñịa phương. Nước uống ñã cải thiện ñược gọi là nước 

ngọt pha chế hay còn gọi là nước giải khát. 

       Nhu cầu nước uống ñã ngày một tăng theo tiến bộ của xã hội, vì thế 

mặt hàng nước giải khát ñang là mặt hàng cạnh tranh trên thị trường cả 

nước, nhiều nhà máy sản xuất nước ngọt lần lượt hình thành tung ra thị 

trường nhiều loại sản phẩm ña dạng và phong phú. 

5.2. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

 5.2.1. Nước: 

    Nước là thành phần chủ yếu của nươc giải khát. Nước sử dụng trong 

nước giải khát ñòi hỏi phải ñáp ứng nhiều chỉ tiêu các chỉ tiêu chất lượng 

cao, ñồng thời phải thỏa mãn yêu cầu chất lượng nước uống thông thường 

và phải có ñộ cứng thấp nhằm giảm tiêu hao acid thực phẩm trong quá 

trình chế biến. Về bản chất, nước dùng trong sản xuất nước giải khát phải 

trong suốt, không màu, không có mùi vị lạ, không chứa vi sinh vật gây 

bệnh, ñồng thời phải thỏa mãn các chỉ tiêu hóa học như ñộ cứng, ñộ mềm, 

ñộ oxy hóa, ñộ cặn,… 

 5.2.1.1. Thành phần và các chỉ tiêu hóa học: 

Thành phần và tính chất của nước phụ thuộc vào nguồn nước: 

- Nước ngầm: chứa các loại muối và chất hữu cơ 

- Nước mưa: chứa nhiều khí 

- Nước mặt: chứa nhiều hợp chất hữu cơ, vi sinh vật. 
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Thành phần của nước thường là: 

+Cặn khô : 200 – 500mg/lít + SO3 : 5 – 80mg/lít 

+ CaO : 80 – 100mg/lít + Cl (liên kết) : 10 – 40mg/lít 

+ MgO : 20 – 40mg/lít + SiO2 : 5 –16mg/lít 

+ N2O5 : ≤ 10mg/lít + Chất hữu cơ : ≤ 2mgO2 

    5.2.1.1.1. ðộ cứng: 

ðộ cứng là một trong những chỉ tiêu hóa học quan trọng ñược biểu diễn 

bằng miligram ñương lượng (mg-E) ion Ca &Mg trong 1 lit nước.  ðược 

phân loại cụ thể như sau:  

- Nước chứa chứa ≥ 10,7 mg - E / lít là loại nước rất cứng 

- Nước chứa từ 6,4 – 10,7 mg -E là loại nước cứng 

- Nước chứa từ 4,2 – 6,4 mg - E là loại nước tương ñối cứng 

- Nước chứa từ 2,8 – 4,2   mg - E là loại nước trung bình 

- Nước chứa từ 1,4 – 2,8   mg - E là loại nước mềm 

- Nước chứa từ 0 – 1,4 mg - E là loại nước rất mềm (thường ñược dùng 

trong pha chế nước giải khát                                                                                        

       Nước uống thông thường chứa ít hơn 7 mg – E trong 1 lit. Vì thế dùng 

nước thành phố cung cấp ñể pha chế nước giải khát phải làm mềm. 

          Phân loại: 
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- ðộ cứng tạm thời: do ion bicacbonat Ca & Mg. Sau khi ñun sôi 1 h thì 

các muối trên sẽ kết tủa 

Mg(HCO3)2       �          MgCO3 ↓    +  CO2    +  H2O 

Ca(HCO3)2       �          CaCO3 ↓    +   CO2    +   H2O 

    Do kết tủa là muối không tan nên nước trở nên mềm. 

- ðộ cứng vĩnh cửu: là những muối CaCl2, MgCl2. Chúng không mất ñi 

sau 1 h ñun sôi, luôn hòa tan trong nước. Muốn làm mềm nước ta cho 

thêm Na2SO4 vào: 

         CaCl2 +  Na2SO4  =   NaCl   +   CaSO4 ↓ 

         MgCl2+  Na2SO4  =   NaCl   +   MgSO4 ↓ 

- ðộ cứng chung: là tổng số của ñộ cứng tạm thời & ñộ cứng vĩnh cửu 

6.2.1.1.2. ðộ kiềm: 

- ðộ kiềm ñặc trưng cho khả năng của nước kết hợp với acid mạnh 

(thường dùng HCl), biểu diễn bằng số mg-E của các ion OH, CO3, 

HCO3, & một số ion khác của acid yếu trong 1 lit nước. 

- Xác ñịnh ñộ kiềm: trước tiên dùng chỉ thị PP, sau ñó dùng metyl da 

cam. Khi dùng PP thì chuẩn ñến mất màu hồng pH = 8,2 –8,4. Sau ñó 

dùng metyl da cam chuẩn ñộ tiếp ñến màu da cam tương ñương với pH 

= 4- 4,3 
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 Khi dùng PP dựa vào sự tiêu hao acid ta suy ra ñựơc hàm lượng ion OH-  

& ½ cacbonat có trong nước – gọi lá ñộ kiềm tự do (mg – E/ l). Phương 

trình phản ứng diễn ra như sau: 

+  Giai ñoạn ñầu       OH -    +   H +   =   H2O 

           +   Giai ñoạn sau       CO3
2-  +   H +   =   HCO3

- 

Tiếp theo dùng metyl da cam cho biết hàm lượng HCO3
- theo phản ứng: 

              HCO3
-  +   H+   =   CO2  +   H2O 

      Kết quả nhận ñựơc ñộ kiềm chung:    

Mc  =  [OH-] + [CO3
2- ] + {HCO3

- ] 

- ðộ kiềm chung là chỉ số chất lượng quan trọng của nước thiên nhiên. 

Nếu nước có ñộ kiềm lớn thì ảnh hưởng xấu ñến quá trình sinh học 

xảy ra khi ñường hóa và lên men nước giải khát. 

   5.2.1.1.3. ðộ oxy hóa: 

- Chỉ số này ñặc trưng cho hàm lượng chât hữu cơ chứa trong nước 

(chất nhày, chất keo, acid hữu cơ & những chất ñã bị oxy hoá khác). 

ðược biểu diễn bằng KMNO4 tiêu hao khi oxy hóa hết lượng chất hữu 

cơ chứa trong 1 lít nước trong ñiều kiện ñun sôi 10 phút & dư 

KMNO4. 

- Thực tế số oxy hóa  = mg oxygen / lít H2O 

2KMnO4  + 3H2SO4  =  5[O]  +  2MnSO4  +  K2SO4  +  3H2O 

- Chỉ số nước uống < 3 mg KMnO4 / l 
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- Chỉ số oxy hóa cho ta biết hàm lượng nước bị nhiễm bẩn. Chỉ số này 

càng cao thì ñộ nhiễm bẩn càng cao 

 5.2.1.1.3. ðộ cặn: 

- Là lượng chất tan còn lại sau khi ñun sôi cho bay hơi hết hơi nước rồi 

ñem sấy khô ở 105 – 110oC ñến khối lượng không ñổi (mg / l) 

- ðối với nước sinh hoạt ñộ cặn của nước < 1000 mg / l 

5.2.1.1.4.  ðộ pH: 

ðộ pH ñặc trưng bởi nồng ñộ H+ có trong nước. Thông thường với nước 

ngọt pha chế thì chỉ dùng nước có pH <7 (tốt nhất là nước có pH nằm 

trong khoảng 5 – 6) 

5.2.1.1.5.  Chỉ số sinh học: 

ðặc trưng cho sự xâm nhập và phát triển của các loại vi sinh vật, thực vật 

có trong nước. 

- Nước dùng trong thành phố có số lượng vi sinh vật < 100 VSV / lít 

- Chỉ số Coli: là lượng vi trùng ñường ruột tối ña cho phép trong 1 lít 

H2O. 

- Qui ñịnh: chỉ số Coli  ≤ 3 tế bào / lít H2O 
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5.2.1.2. Yêu cầu về nước sử dụng trong công nghệ sản xuất 

nước giải khát: 

Trong nước giải khát, nước là thành phần chủ yếu của sản phẩm nên ñòi 

hỏi phải có chất lượng cao. Nước sử dụng ñể pha chế cần phải ñảm bảo các 

yêu cầu sau: 

- Nước phải trong suốt, không màu, không mùi vị. 

- pH = 6,8 – 7,4 

- ðộ cứng tạm thời   : 0,7     mg -E / lít  

- ðộ cứng vĩnh cửu   : 0,4 – 0,7  mg-E /lít 

- Hàm lượng muối  CO3
2- :  <   50  mg / lít O2 

- Hàm lượng muối   Mg  : <   100 mg / lít O2 

- Hàm lượng   Cl2      : 7,5 -  150 mg / lít H2O 

- Hàm lượng CaSO4
2-  : 0 – 200 mg /lít 

- NH3 & các muối NO3
- , No2

-  : không có 

- Vi sinh vật   : < 100 Tế bào / cm3 H2O 

-  Chỉ số Coli   : < 3 Tb /l H2O 

- ðộ kiềm    : 2 –3 0F 

- Hàm lượng các muối phải thỏa yêu cầu sau: 

+  ðộ cứng               ≤ 1,5    mg-E / lít 

+  Hàm lượng  Clo   ≤  0,5    mg-E / lít 
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+  H2SO4                   ≤  80     mg-E / lít 

+  Hàm lượng Asen  ≤ 0,05 mg-E / lít 

+  Hàm lượng  Pb     ≤ 0,1   mg-E / lít 

+  Hàm lượng  F       ≤ 3      mg-E / lít 

+  Hàm lượng   Zn    ≤ 5      mg-E / lít  

+  Hàm lượng   Cu    ≤ 3      mg-E / lít 

+  Hàm lượng  Fe2+    ≤ 0,3    mg-E / lít 

+  ðộ oxy hóa           ≤ 2      mg-E / lít 

 Các muối khoáng chứa trong nước sẽ tham gia phản ứng với muối 

phosphat  & acid hữu cơ của dịch ñường sẻ làm thay ñổi ñộ chua & pH, 

ảnh hưởng tới hoạt ñộng của enzim khi ñường hóa & lên men. Chính 

những ảnh hưởng này sẽ làm thay ñổi hiệu suất thu hồi & chất lượng sản 

phẩm. 

Trong các muối chứa trong nước thì cacbonat có ảnh hưởng tới pH của 

môi trường (giảm dần Na2CO3<MgCO3<CaCO3) 

    CaSO4 có ảnh hưởng tới pH của nước: 

          3 CaSO4  +  4KHPO4  = Ca3(PO4)2  +  2KH2PO4  + 3K2SO4 

             CaSO4   +   MgHPO4 =  CaHPO4     +  MgSO4 

             CaSO4  +   K2HPO4   =   CaHPO4     +  K2SO4 

CaSO4 + 2CaCO3 + 2KH2PO4 =Ca3(PO4)2 +K2SO4+ 2CO2 + 2H2O 
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     Kết quả: là các muối kiềm bị loại bỏ hoặc giảm bớt nên dịch ñường 

ñựơc acid hóa tới pH cần thiết thích hợp với hoạt ñộng của enzim 

Các ion Mg không cho hiệu quả tương tự vì các muối Mg 

diphosphat & triphosphat có ñộ hòa tan lớn hơn so với CaPO4 

Các muối biphosphat & cacbonat khi hòa tan trong nước sẽ gây 

phản ứng kiềm làm tăng pH của dịch ñường. Cho thêm CaSO4 có thể giảm 

ñựơc tác dụng trung hòa của cacbonat. Nhưng nếu dư cho ra K2SO4 & 

MgSO4 có vị chát khó chịu ảnh hưởng xấu ñến vị của nước uống. 

    Các muối Fe với số lượng > 5 –10 mg / l sẽ làm ñục nước nên 

nước dùng trong sản xuất nước giải khát <= 0,3 mg / l. 

   Các ion NO3
-, NO-

2 với nồng ñộ 0,02% sẽ làm ngừng phát triển 

nấm men, với nồng ñộ 0,0005% ñã ảnh hưởng tới sự lên men nếu trong sản 

xuất  có các ion trên. 

5.2.2. ðƯỜNG (RE) - SACCHAROZA: 

ðường Saccharoza chứa khoảng 8-10 % trong nước giải khát. ðược chế 

biến từ cây mía. Tuỳ theo giống mía, ñất ñai & ñiều kiện canh tác, hàm 

lượng ñường trong cây mía có thể từ 8-16 %. Khi sản xuất lấy ñược 78-90 

% lượng ñường trong cây mía, trong ñiều kiện sản xuất thủ công thu ñược 

55 - 65%. 

Chất lượng saccharoza theo (TCVN) 1696-75: 

Chỉ tiêu ðường kính loại 

I  (%) 

ðường kính loại 

II (%) 



Chương 5: Công nghệ sản xuất nước giải khát  

.....................................................................................................................  

 

.......................................................................... .........................................  

Trang 453 

Hàm lượng saccharoza ≥ 99,65 ≥  99,45 

ðộ ẩm  ≤ 0,012 <= 0,12 

Hàm lượng chất khử ≤ 0,15 ≤  0,17 

Hàm lượng tro  ≤  0,1 ≤  0,12 

5.2.2.1. Tính chất vật lý: 

- Tinh thể trong suốt, tỷ trọng 1,5897 g /cm3, t0nc = 186 – 188, cỡ hạt 

không ñều dễ tan trong nước, tan trong dung môi phân cực, không tan 

trong dung môi không phân cực. 

- ðộ quay cực: quay phải, góc quay + 66,50C. 

5.2.2.2.  Tính chất hoá học: 

- Dưới tác dụng của chất oxy hóa thì không bị khử (do trong thành phần 

cấu tạo của saccharoza không có gốc OH glucozit) 

- Dưới tác dụng của t0 = 2000C bị caramen hoá (màu nâu ñen)  

- Trong môi trường t0 và acid chuyển thành ñường nghịch ñảo là:  

glucoza + fructoza 

- Trong môi trường kiềm saccharoza chuyển thành sản phẩm có màu 

như furfurol, acid acetic, acid butyric, acid formic, aceton…. 

- Sự hồi ñường: dung dịch saccharoza bão hoà không ổn ñịnh, khi thay 

ñổi một số ñiều kiện như khuấy trộn cơ học, hạ t0 ñột ngột, trộn mầm 

tinh thể. saccharoza sẽ tách ra từ dung dịch & kết tinh lại. 
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- Tính hoà tan: rất dễ tan trong nước với tỉ lệ = nước : ñường là 1 : 2.  

Khi hoà tan ñường phải cấp t0 (ñộ hoà tan tăng theo t0) 

- t0 sôi cuả saccharoza phụ thuộc vào nồng ñộ: 

T0sôi 

(oC) 

% ñường T0sôi 

(oC) 

% ñường T0sôi 

(oC) 

% 

ñường 

100 0 101,5 40 112 80 

100,4 10 102,5 50 130 90 

100.6 20 103 60 160 100 

101 30 106,5 70   

- ðộ hoà tan tăng khi có mặt KCl, NaCl; ðộ hoà tan giảm khi có mặt 

CaCl2. 

- Không hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực, hoà tan 

trong dung môi phân cực như NH3 lỏng, hợp chất của rượu & nước. 

- Hiện tượng co thể tích xảy ra khi làm nguội & tạo hình, nguyên nhân 

là do các tạp chất như keo trên bề mặt saccharoza tao nên. 

- Tính hút ẩm: saccharoza chưa phân giải hút ẩm yếu, khi ñộ ẩm không 

khí ≥ 90 % thì saccharoza mới bắt ñầu hút ẩm trong không khí. Gia 

nhiệt ñến 135 0C thì hầu như không hút ẩm. Ta tăng tính hút ẩm bằng 

cách: gia nhiệt trong thời gian dài (quá 2 giờ) hoặc gia nhiệt trong thời 

gian ngắn với t0 cao hơn. 
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- Bảo quản: tuy ít bị vi sinh vật làm biến chất vì hàm lượng nước trong 

saccharoza thấp nhưng vẫn cần ñược ñể nơi khô ráo, tránh ẩm ướt 

&ñóng cục gây khó khăn cho công ñoạn hoà tan ñường. 

- Các nhà máy dùng ñường tinh luyện RE (cho sản phẩm màu sáng 

trong) ñường chủ yếu mua từ các nhà máy trong nước như nhà máy 

ñường Biên Hòa, nhà máy ñường Khánh Hội, nhà máy ñường Trị An, 

nhà máy ñường Tây Ninh,.. Khả năng cung cấp ñường của các nhà 

máy còn tùy thuộc vào từng vụ thu hoạch, từng vụ ñường. 

- Một số chỉ tiêu của ñường RE: 

ác chỉ tiêu Chất lượng ñường tinh 

luyện RE 

ðộ Pol (%) 99,80 

ðộ ẩm (%) 0,05 

Hàm lượng tro (%) 0,03 

Hàm lượng tạp chất (%) 0,03 

Hàm lượng ñường khử (%) 0,03 

ðộ màu St (%) 1,20 

5.2.3. KHÍ CO2: 

- Khí CO2 rất phổ biến trong thiên nhiên cả ở trạng thái tự do lẫn kết 

hợp. Tuỳ theo p, to mà CO2 tồn tại 1 trong 3 dạng: rắn, lỏng, khí. 
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- ðể bảo hoà CO2, trong nước giải khát thường dùng CO2  lỏng ñựng 

trong các bình thép dưới  p cao 60 - 70 atm. 

- Ở ñiều kiện to  & áp suất thường, CO2 là một chất khí trơ, không cháy 

& không duy trì sự cháy, không màu & hầu như không mùi. Khi hoà 

tan trong nước CO2 sẽ tạo thành H2CO3 có vị chua dễ chịu. Nhờ tính 

chất này CO2 ñược sd rộng rãi trong sx nước giải khát. Khi uống nước 

giải khát có chứa CO2 vào cơ thể, CO2 sẽ thu nhiệt & bay hơi, do ñó ta 

có cảm giác mát  & dễ chịu hơn, thấy vị the the ở ñầu lưỡi. 

- Ứng dụng: trong sản xuất nước giải khát, y tế, chữa cháy & công nghệ 

sản xuất muối cacbonat & bicacbonat. 

- Khí CO2 có thể nhận ñược từ nhiều nguồn khác nhau: 

         + từ khói ñốt của các lò cao, lò hơi, lò ñiện, lò nung vôi. 

         + từ nguồn nước khoang bão hoà khí  CO2  thiên nhiên. 

         + từ quá trình lên men dịch ñường. 

- Vị ngon và ñộ bọt của nước uống nói chung và nước giải khát nói 

riêng ñược hình thành phần lớn do hàm lượng CO2 quyết ñịnh không 

tách rời sự có mặt của các chát hòa tan như: muối khoáng, ñường, 

tarin, pectin, protit và các sản phẩm thủy phân. Vì các chất này giúp 

cho khả năng tạo bọt và giữ bọt ñược lâu tan. Tuy nhiên, CO2 hòa tan 

trong nước vẫn là yếu tố quan trọng tạo ra nhiều phản ứng hóa học 

giữa các chất làm cho mùi vị của nước uống ngon và dịu hơn. Ngoài 

ra, CO2 hoà tan trong nước còn hạn chế ñược hoạt ñộng của tạp khuẩn, 

giữ cho nước lâu hỏng. 
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- Trong các loại nước khoáng CO2 không chỉ góp phần vào sự hình 

thành mùi vị mà còn kết hợp các nguyên tố khác làm tăng khả năng 

chữa bệnh của nước khoáng. 

5.2.4. Acid thực phẩm: 

Acid thực phẩm là thành phần không thể thiếu ñược trong các loại nước 

giải khát, nó tạo cho nước uống vị chua dịu hấp dẫn. Các loại acid thực 

phẩm ñược dùng nhiều là: acid citric, acid tactric, acid phosphoric, acid 

lactic,… 

Sau ñây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số loại acid hữu cơ thường sử 

dụng trong thực phẩm: 

5.2.4.1. Acid citric (C6H8O7) (acid limonie): 

Acid citric là acid có nhiều trong quả chanh, lựu, cam, thơm… ðược 

ứng dụng trong CNTP, trong nhiếp ảnh, y học, nghề in… 

Có thể nhận ñược acid citric bằng các sản phương pháp sau: 

 + Bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh vật: lên men dịch ñường do tác 

dụng của enzym chứa trong chủng nấm mốc Aspergillus niger. 

     + Tách từ phế thải của công nghệ sản xuất nicotin. 

     + Tách từ rau quả như: chanh, cam,… 

Acid citric là tinh thể không màu, ngậm 1phân tử H2O. Hàm lượng 

trong sản phẩm > 99%. Các tạp chất cho phép: ñộ tro ≥ 0,5%, lượng H2SO4 

tự do < 0,05%, hàm lượng Asen < 0,00014%. 
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Khi hoà tan trong nước cất dung dịch phải trong suốt, vị chua tinh 

khiết, không có vị lạ. 

Khả năng tan trong 100ml H2O: 

to H2O (
OC) 0 12 20 40 60 100 

Lượng acid citric tan 

ñược (g/100ml) 

190 200 210 225 242 282 

5.2.4.2. Acid tactric (C4H6O6) (HOOC (CHOH)2 COOH ): 

Acid tactric là acid có nhiều trong nho nên còn gọi là acid nho, ñược 

sử dụng nhiều trong sản xuất rượu mùi và nước giải khát. Tuy nhiên mùi vị 

của acid này trong sản xuất nước giải khát kém hơn so với acid citric. 

Acid tactric thu nhận ñược ña phần từ nguồn phế thải của công 

nghiệp sản xuất rượu nho. Là tinh thể trắng, không màu, tan tốt trong 

nước. ðộ hòa tan tăng khi nhiệt ñộ tăng. 

5.2.5. Các chất phụ gia 

5.2.5.1. Chất bảo quản (211) (C6H5COONa):  

      Thường sử dụng acid benzoic và Na benzonat. 

5.2.5.1.1. Acid benzoic (C6H5COONa): 

− Có dạng tinh thể hình kim không màu, tỷ trọng 1,27g/ml. Dễ 

hoà trong rượu và ête, nhưng ít tan trong nước.  

− Là chất sát trùng mạnh ñối với nấm men & các nấm mốc có tác 

dụng yếu hơn ñối với các vi khuẩn.  
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− Trong môi trường acid pH = 2,5 – 3,5 nồng ñộ acid benzoic có 

tác dụng bảo quản ñề kìm hãm các vi sinh vật gây ra hư hỏng 

sản phẩm là 0,05%. 

Do acid benzoic ít hoà tan trong nước (ở nhiệt ñộ trong phòng bình 

thường chỉ tan không quá 0,2%) nên việc sử dụng các dung dịch chất bảo 

quản này rất khó, nếu cho trực tiếp các tinh thể chất bảo quản vào sản 

phẩm thì nó sẽ phân bố không ñồng ñều trong toàn thể tích sản phẩm. 

5.2.5.1.2.  Na benzonat (C6H5COONa): 

Trong thực tế công nghiệp ñồ hộp, người ta thường sử dụng Na 

benzonat. Natri benzoat là chất bền vững, không mùi, hạt màu trắng hay 

bột kết tinh có vị hơi ngọt, tan trong nước.  

ðiều chế: cho acid benzonat tác dụng với soda 

C6H5COOH + Na2CO3  �  C6H5COONa + CO2 + H2O 

Natri benzoat dễ tan trong nước, ở nhiệt ñộ trong phòng cũng có 

thể cho dung dịch nồng ñộ 50 – 60%. Muốn ñảm bảo hiệu quả tác dụng 

bảo quản, nồng ñộ Na benzonat trong sản phẩm phải ñạt tới 0,07 – 0,1%.  

Trong qui trình kỹ thuật chỉ dùng các loại quả bán thành phẩm với 

ñộ acid toàn phần không dưới 0,4%, khi ñó hàm lượng Na benzonat không 

ñược quá 0,1%. Khi bảo quản các loại nước quả, nồng ñộ Na benzonat cho 

phép tối ña không ñược quá 0,1 – 0,12%. 

Kỹ thuật sử dụng Na benzonat: ñem hoà tan tinh thể muối này vào 

nước nóng, rót dung dịch ñó vào các thùng chứa nước quả. Sau khi cho 
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vào cẩn thận sản phẩm ñược ñóng vào bao bì bảo quản. Vì acid benzoic và 

Na benzonat không bay hơi nên chúng vẫn còn lại trong sản phẩm. 

* Hoạt tính chống khuẩn: 

- Phần lớn những vi khuẩn bị tiêu diệt hoặc bị ức chế ở nồng ñộ 0,01 – 

0,02%. Na benzonat hoạt ñộng tốt nhất ở pH = 2,5 – 4 

- Hoạt tính chống khuẩn của Na benzonat phụ thuộc rất nhiều vào pH 

thực phẩm.  

- Thường hoạt tính này cao nhất ở pH thấp. Chúng ñặc biệt có tác dụng 

bảo quản nước táo, cà chua của nước quả khác.  

- Liều lượng làm thay ñổi mùi vị của nước quả là 0,1% khả năng ức chế 

& tiêu diệt vi sinh vật của Na benzonat và a.benzoic. 

Cơ chế tác dụng của Na benzonat là ức chế quá trình hô hấp của tế 

bào, ức chế quá trình oxy hoá glucose và pyruvate. Mặt khác chúng làm 

tăng nhu cầu oxy trong suốt quá trình hoặc glucose. 

* Ứng dụng: 

+  Nước giải khát và bia có CO2 0,03 – 0,05% 

+  Siro: 0,1% 

+  Nước ép táo: 0,05 – 0,1% 

+  Magarin: 0,1% 

+  Dưa chua: 0,1% 

+  Nước tương: 0,1% 
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+  Jam: 0,1% 

+  Bảo quản rau: 0,1% 

Ở Mỹ cho phép sử dụng với liều lượng 0,1%, các nước khác liều lượng 

cho phép từ 0,15 – 0,25%. 

ðộc tính: ít ñộc, liều lượng gây ñộc là 6mg/kg thể trọng. 

5.2.5.2. Các chất màu: 

Muốn cho nước giải khát có màu ñẹp, hấp dẫn người dùng các chất màu tự 

nhiên hay tổng hợp. Chất màu tự nhiên phần nhiều trích từ rể cây, vỏ quả 

hoặc ñường cháy. 

5.2.5.2.1. Các chất màu tự nhiên: 

• Caramen: 

Trong pha chế nước giải khát dùng ñường cháy, là sản phẩm thu ñược 

từ chất saccharoza khi ñun nước tới 180 – 1900C, là chất lỏng màu sẩm tối, 

hơi ñắng nên gọi là keo ñắng. 

ðường cháy hoà tan tốt trong nước, dùng ñể pha chế nước giải khát có 

ñộ màu khác nhau. Kết hợp với các màu khác và thay ñổi tỷ lệ các chất 

màu trong hổn hợp sẽ tạo ra ñược nhiều màu khác phù hợp với nhiều loại 

quả dùng pha chế nước giải khát.  

- Chuẩn bị dung dịch Cole – ñường cháy:    

Cole ñường cháy (Caramen keo ñắng) là chất màu tự nhiên nhận 

ñược bằng cách nấu saccharoza trong nồi tới nhiệt ñộ t0 = 180  - 



Chương 5: Công nghệ sản xuất nước giải khát  

.....................................................................................................................  

 

.......................................................................... .........................................  

Trang 462 

190 0C, cao hơn so với nhiệt ñộ nóng chảy của saccharoza (t0nc 

sacharoza  =  160 0C). 

Trong quá trình ñun, ñầu tiên ñường nóng chảy ở nhiệt ñộ 160 0C. 

ðây là quá trình thủy phân ñường:   C12H22O11  

 �  C6H10O5   +    C6H10O5 

Saccharoza  glucoza       levuloza 

ðến 180 – 1900c sẽ tạo thành isosaccharozan 

C6H10O5       +  C6H10O5     � C12H20O10 

Khi ở nhiệt ñộ 1900C sẽ mất nước sẽ tạo thành caramenlan 

(C24H36O18) màu vàng óng lúc này dịch ñường bị mất khoảng 10,5% nước. 

Tại thời ñiểm này nếu thời gian kéo dài lâu hơn thì sẽ chuyển nhanh thành 

caramelen (C36H50O25) mất khoảng 14% nước. Khi nhiệt ñộ cao hơn 200oC 

sẽ bị mất khoảng 25% nước và caramelin (C24H36O13) hình thành. 

Caramelan và caramelin hòa tan tốt trong nước, còn caramelin thì hầu như 

không hòa tan. Vì vậy khi sản xuất cần caramen dừng lại khi tạo ra 

caramelen. 

Cùng với hiện tượng mất nước ñể tạo Caramen, dưới tác dụng của không 

khí ñường còn bị oxy hóa ñể tạo ra các sản phẩm khác, phân huỷ ñường 

ñến các acid hữu cơ bay hơi và không bay hơi. Các chất này sẽ làm tăng 

tốc ñộ phản ứng, vì thế nấu ñường cháy không nên tăng quá 2000C. 

Nếu dung dịch Caramen có nồng ñộ chất khô 80% thì hiệu suất ñạt ñược từ 

105% so với ñường ñem nấu. Khi chuẩn bị ñúng kỹ thuật và chất lượng tốt 
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thì cường ñộ màu của dung dịch là 0,05% sẽ tương ñương với ñộ màu của 

5ml dung dịch iốt 0,1N pha trong 01 lít nước. 

5.2.5.2.2. Chất màu nhân tạo: 

• ðỏ dâu: Amarant: Có màu ñỏ ñậm ñến nâu ñỏ ñậm, là muối natri của 

acid β - naphtoldisulfo. Tan trong nước tan một phần trong etanol. 

Liều lượng dùng 0 – 1,5 mg/kg thể trọng.  Thường dùng ñể tạo màu 

cho ñồ uống, mứt quả. 

• Tatrazin: Có màu vàng chanh. Thường ñược dùng ñể tạo màu cho ñồ 

uống có gas. 

- Ở dạng bột, hạt, màu vàng chanh. 

- Là muối sulfoNa của acid amin, dinicro α  -  naphtolsulfo 

- Tan trong nước, tan một phần trong etanol. 

- Liều lượng dùng 0 – 7,5 mg/kg thể trọng 

• Các yêu cầu khi sử dụng chất màu: 

- Là những chất không có ñộc tinh, không gây ung thư  

- Những sản phẩm chuyển hoá của các chất màu là những chất không có 

ñộc tính 

- Các chất màu có tính ñồng nhất cao. Trong ñó phải chứa trên 60% 

phẩm màu nguyên chất còn lại là những chất không ñộc 

- Phẩm màu là chất không ñược chứa các tạp chất sau: 
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+ Cr, Se, U (các chất này ñược coi là những chất gây ung thư)  

+ Một vài chất thuộc nhóm cacbua hydro thơm & ña vòng các chất 

này thường gây ung thư 

+ Hg cadimi (là những chất ñộc) 

+ Không ñược chứa các chất như As, Pb, các kim loại nặng 

+ Trong quá trình sử dụng không ñược gây ngộ ñộc tích luỹ 

ðể cho nước giải khát có màu ñẹp, hấp dẫn người tiêu dùng, chất 

màu ở nhà máy thường sử dụng của nước ngoài (ðức, Nhật, Mỹ) trừ màu 

cola, xá xị nhà máy có thể tự cấp lấy từ quá trình nấu caramen. 

Màu trước khi sử dụng phải ñánh giá qua cảm quan kiểm tra lại 

cường ñộ màu theo mẫu chuẩn của nhà máy. Phẩm màu sản xuất phải ñạt 

tiêu cuẩn của vệ sinh, không bị cặn ñục khi ñể lâu, hòa tan trong nước tốt. 

5.2.5.3. Hương liệu: 

Chất thơm là 1 trong những nguyên liệu quan trọng trong thành 

phần của nước giải khát. Tuy chỉ chiếm số lượng rất ít nhưng nó tạo cho 

nước giải khát mùi thơm ñặc trưng và hương mát dịu. Hương vị của một số 

nước giải khát như cam, chanh, vải, táo… là do tinh dầu chứa võ hoặc vị 

của thịt quả gây nên, các chất này ñược ñưa vào nước giải khát dưới dạng 

hương liệu 

Chất mùi là một chế phẩm, có thể là ñơn chất, cũng có thể là hỗn 

hợp, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, tạo ra toàn bộ hoặc một phần 
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cảm giác mùi ñặc trưng của thực phẩm hoặc một sản phẩm khác khi ñưa 

vào miệng. 

Mùi thơm có thể do một cấu tử tạo nên (ñơn mùi) hay có thể do một 

hỗn hợp chất tạo nên (tổ hợp mùi). Thường hàm lượng của chất bay hơi 

thường rất nhỏ, ñược tính bằng phần chục, phần trăm. 

• Hương liệu tổng hợp là những chất thơm ñược nhận bằng con ñường 

tổng hợp hoá học. Là dung dịch rượu nước chứa từ 4 – 13% chất thơm 

tổng hợp.   

Dung dịch phải hoà tan hoàn toàn trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào và 

không ñược chứa Zn, Cu. Hàm lượng Asen ≤ 0,00014 %.  

Trong thành phần của hương liệu bao gồm những ester phức tạp và 

các chất thơm hoà tan, acetat etyl, acetat amyl, batyrat etyl, etyl 

valorinat. Ngoài ra chúng còn chứa 1 số chất thơm của nhóm khác 

như: vanilin, cumarin, benzandehyt, citrat…  

Dung môi ñể hoà tan các chất thơm là cồn etylic có dung lượng cao. 

• Hương liệu tự nhiên dùng nhiều ñể pha chế nước giải khát lấy từ 

chanh, cam, quýt,….  

Hàm lượng tinh dầu trong quả thuộc giống, khí hậu, ñất ñai và ñiều 

kiện chăm sóc. Tinh dầu nhiều trong vỏ, còn thịt và quả ít hơn. 

Trong tinh dầu tự nhiên chứa nhiều terpen. Vì vậy nên loại terpen 

bằng cách pha tình dầu với cồn 700. Lúc này terpen sẽ kết tủa. Tinh 

dầu không chứa terpen rất bền và không mất mùi khi bảo quản. 
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Hàm lượng tinh dầu trong một vài loại quả ở nước ta : 

Tỷ lệ giữa vỏ & thịt quả % Hàm lượng tinh dầu % Loại 

quả 
Vỏ Thịt quả Vỏ Thịt quả 

Chanh 25 – 35 75 – 65 2 0,3 

Cam 28 72 2,4 0,24 

Quýt 45 – 70 55 – 30 1,2 0,23 

Lượng tinh dầu nhận ñược từ 100g chất khô của vỏ ñối với chanh 

là 3,3ml, cam là 38ml và với quýt là 4,5ml. 

Ở các nhà máy, hương thơm chủ yếu là mua từ nước ngoài trừ 

hương xá xị mua trong nước. Hương thơm này ñược ñánh giá cảm quan 

trước khi mua về và trước khi sử dụng cho sản xuất. 

Một ml hương liệu phải hòa tan hoàn toàn trong một lit nước và 

không ñược vẩn ñục. 

• Chú ý: 

- Khi mua & nhận hương liệu cần kiểm tra tính chất cảm quan của từng 

lô hàng sao cho phù hợp với tên gọi & cương ñộ thơm như: ñịnh lượng 

tiêu hao cho từng loại nước giải khát: 1ml phải hoà tan hoàn toàn trong 

1 lít nước & không vẩn ñục. 

- Mùi thơm của thực phẩm phụ thuộc về các nhóm hợp chất hoá học rất 

khác nhau. Tất cả các chất làm cho thực phẩm có mùi này hay mùi 
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khác là do tính bay hơi tự nhiên của chúng và khả năng tạo ra một mùi 

thơm nhất ñịnh cho cơ quan khứu giác của người.  

5.2.6. ðiều kiện vận chuyển nguyên liệu: 

Các nguyên liệu dùng ñể sản xuất ña phần là nhập về nên thành phần 

tương ñối ổn ñịnh. 

Các nguyên liệu khi nhập về phải ñược bao gói cẩn thận, ghi rõ ngày 

tháng sản xuất & hạn sử dụng, thành phần, ñịa chỉ của nhà sãn xuất … & 

ñược vận chuyển về bằng xe tải. 

5.2.7. Kiểm tra và xử lý nguyên liệu: 

 Các nguyên liệu chính và phụ nhập về phải ñược kiểm tra theo các 

phương pháp thích hợp ñể loại trả các nguyên liệu không bảo ñảm chất 

lượng theo yêu cầu. 

- Kiểm tra trên mỗi lô hàng nhập kho xưởng. 

- Kiểm tra trước khi ñưa vào pha chế, sử dụng. 

Các bán thành phẩm: 

- Sirô ñường: ño thể tích và ño Baume. 

- Nước soda: ño hàm lượng CO2 ở mỗi thời ñiểm. 

- Sirô hương: trước khi phối chế phải lấy mẫu kiểm tra. Lấy mẫu sirô 

hương vào chai thuỷ tinh 200cc, vô nước soña ñóng nút, lắc ñều và thử 

bằng phương pháp cảm quan: ñộ trong, mùi vị, màu.Sau khi thử thấy 

ñạt yêu cầu mới tiến hành sản xuất. 
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5.3. XỬ LÝ NƯỚC:  

Nếu nước sử dụng trong nhà máy là nguồn nước máy thành phố, bảo 

ñảm yêu cầu trong suốt không màu, không mùi vị lạ. Nước ñược ñưa vào 

hệ thống xử lý. Sau khi xử lý, nước ñạt yêu cầu có ñộ mềm và vi sinh theo 

quy ñịnh ñược ñưa qua khâu làm lạnh. 

Còn nếu sử dụng nước ngầm thì phải qua các công ñoạn: Lọc thô, keo 

tụ, lắng trong (ñã nhắc ñến trong công nghệ sản xuất bia). Rồi sau ñó mới 

tiếp tục xử lý tiếp như với nước máy thành phố. Cụ thể như sau: 

5.3.1. Phương pháp làm mềm nước: 

Trong sản xuất nước giải khát, yêu cầu ñộ cứng của nước < 1,5 mg - E / 

lít. Nước uống thường có ñộ cứng lớn hơn nên trứơc khi dùng phải ñựơc 

làm mềm. Thường sử dụng phương pháp trao ñổi ion 

  Phương pháp trao ñổi ion: 

+  chất trao ñổi cation gọi là cationit 

        +  chất trao ñổi anion  gọi là anionit 

Cationit dùng làm mềm nước có ñộ cứng không lớn lắm, loại bỏ 

những tạp chất có hàm lượng bé (vd: Fe). Anionit dùng loại bỏ khỏi nước 

các acid & gốc của acid. 

Cationit & anionit có nhiều loại & mang nhiều ký hiệu như KY-

1,KY-2, AH-1,AH-2… 
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 Các chất trao ñổi ion ñều là nhựa rắn, không hòa tan rất bền về mặt 

cơ học, một nhóm chất hóa học có khả năng trao ñổi ion với các chất khác 

gắn vào ñó. 

Nhóm chất hóa học của cationit có thể là Na+ (Na – cationit) hay ( H+-

cationit) hoặc một cation nào khác. 

Các cationit cũng gắn các nhóm ion khác nhau: OH - anionit, Cl - 

anionit … 

Nếu ký hiệu phần chất rắn là [R] thì chất trao ñổi ion có dạng 

OH.[R1], Cl[R1], Na[R], H[R], (R mang ñiện tích (–), R1 mang ñiện tích 

(+)) 

* Nguyên tắc hoạt ñộng: 

Khi cho nước ñi qua cationit H.[R} thì các cation Na+  ,K+ , Ca2+ 

,…chứa trong nước sẽ bị giữ lại, còn các gốc anion của muối trên 

sẽ kết hợp vớii cation H+ & tạo thành acid tự do theo phản ứng: 

2.H[R]  +  CaCl2   =   Ca.[R]2  +  2 HCl 

2H.[R]  +  Na2SO4   =   Na.[R]    +  H2SO4 

Sau khi trao ñổi với các cationit thì muối cứng & các loại giảm 

hoặc không còn nữa, nhưng lúc ñó nước mang tính acid, muốn khử 

acid ta cho nước ñi tiếp vào thùng trao ñổi ion 

OH.[R]  +  HCl    =   Cl.[R1]    +  H2O 

2OH[R1] +  H2SO4  =   SO4[R1]2 +  H2O 
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Qua 2 giai ñoạn trao ñổi cation & anion ta loại trừ ñược hầu hết các kim 

loại & anion NO3
-, NO2

- … Nước nhận ñược sẽ có ñộ cứng rất nhỏ và chứa  

ít  tạp chất gây ảnh hưởng xấu ñến chất lượng nước. 

Sau thời gian sử dụng hoạt tính của các chất trao ñổi ion sẽ bị giảm .Muốn 

tái sinh làm cho ñi ngược lại: 

        +  với cationit : sử dụng dd HCl 1 – 1,5% 

Na[R]  + HCl   =   H.[R]   +  NaCl 

Ca[R]  + 2HCl  =  2H.[R]  +  CaCl2 

        +  với anionit   : sử dụng dung dịch NaOH            

SO4.[R]  +  2NaOH  =  2OH.[R]   +  Na2SO4 

               Cl.[R1]   +  NaOH    =  OH.[R1]    +  NaCl 

- Ưu ñiểm: có thể sử dụng trong thời gian dài & có khả năng trao ñổi 

loại ñược nhiều tạp chất so với phương pháp làm mềm khác. 

5.3.2. Khử trùng nước bằng tia tử ngoại: 

Tia tử ngoại (tia cực tím) là các tia có bước sóng ngắn có tính chất diệt 

trùng rất mạnh. 

Nguyên lý khử trùng: bằng các ñèn bức xạ từ ngoại ñặt trong dòng chảy 

của nước. Các tia cực tím phát ra sẽ tác dụng lên các phần tử protid của tế 

bào vi sinh vật phá vỡ cấu trúc và mất khả năng trao ñổi chất, vì thế chúng 

bị tiêu diệt; hiệu quả khử trùng chỉ ñạt ñược triệt ñể khi trong nước không 

có các chất hữu cơ và cặn lơ lửng. 
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ðiện năng ñể sát trùng bằng tia cực tím không quá 15 KW/h cho 1 m3 

nước. Sát trùng bằng tia cực tím không làm thay ñổi mùi vị của nước. 

5.3.3. Khử mùi bàng phương pháp than hoạt tính: 

Than hoạt tính có khả năng hấp thụ rất cao ñối với các chất gây mùi. 

Dựa vào khả năng này, người khử mùi của nước bằng cách lọc qua than 

hoạt tính. 

Các loại than thường dùng: than angtraxít, than vốc, thanh bạch dương 

hay than bùn dạng bột ñể cho vào nước. 

Than hoạt tính dùng trong các bể lọc khử mùi có kích thước d = 1 – 3 

chiều dầy lớp than. 

L = 1.5 – 4 mm tốc ñộ lọc có thể ñạt 50m/h  

ðể phục hồi khả năng hấp thụ của than hoạt tính dùng dung dịch kiềm 

nóng. 

5.4.5. CHUẨN BỊ SIRÔ BÁN THÀNH PHẨM: 

5.4.5.1. Chuẩn bị sirô:  

5.4.5.1.1. Nấu nước ñường: 

ðường là một trong những thành phần chủ yếu nhất của nước giải 

khát.nó ñiều chỉnh và làm hài hòa giữa vị chua, ñộ ngọt và mùi thơm của 

nước uống. Tùy thuộc nước giải khát, lượng ñường cho vào có thể rất khác 

nhau. 
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ðường trước khi pha vào nước giải khát nấu thành dạng sirô có 

nồng ñộ 50 – 70%. Sirô nhất thiết phải ñược ñun sôi, lọc và làm lạnh. 

Nước ñường có thể chuẩn bị theo hai phương pháp:nóng và lạnh. 

Phương pháp nóng ñược chuẩn bị bằng cách hòa ñường với lượng nước 

xác ñịnh rồi ñun tới sôi sau ñó lọc rồi làm lạnh. Phương pháp lạnh là hòa 

tan ñường ở nhiệt ñộ phòng rồi ñem lọc. 

Trong công nghiệp chỉ dùng phương pháp nóng vì khi ñun sôi sẽ 

tiêu diệt ñược các vi sinh vật có trong ñường và trong nước, mặt khác tạo 

ñiều kiện tốt ñể biến saccharoza thành glucoza và fructoza. Ở ñiều kiện 

nước ta, không nên chuẩn bị sirô theo phương pháp lạnh vì bản thân nước 

uống của ta chưa hợp vệ sinh, không cho phép uống lành trực tiếp. 

ðộ hòa tan của saccharoza phụ thuộc vào nhiệt ñộ nước, ñộ hòa tan 

của saccharoza tăng cùng với nhiệt ñộ và ñạt cao nhất ở nhiệt ñộ sôi của 

nước, nhưng nhiệt ñộ sôi của dung dịch lại phụ thuộc vào hàm lượng 

ñường. 

Bằng cách tăng nhiệt ñộ chúng ta có thể nhận ñược dung dịch qúa 

bão hòa nhưng khi làm lạnh ñường lại kết tinh. ðể hạn chế kết tinh ta chỉ 

nên chuẩn bị lượng sirô ñủ dùng cho 1-2 ngày sản xuất. 

 Muốn nhận ñược sirô có chất lượng cao và bảo quản ñược lâu ta 

cần biến saccharoza thành ñường chuyển hóa (glucoza thành fructoza). 

Muốn vậy sau khi nấu làm nguội ñến nhiệt ñộ 80 - 900C rồi cho axít thực 

phẩm vào với số lượng tính trước, ñủ ñảm bảo cho phản ứng ñược hoàn 

toàn. 
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Quá trình chuyển hóa saccharoza thành ñường chuyển hóa (còn gọi 

là ñường hoàn nguyên hay ñường nghịch ñảo) dựa trên phản ứng thủy 

phân khi ñun nóng dung dịch trong môi trường axit yếu: 

           C12H22O11  +    H2O       �        C6H12O6    +   C6H12O6 

          (saccharoza)       (nước)            (glucoza)       (fructoza)   

Lượng axit cần thiết ñảm bảo cho phản ứng hoàn toàn: HNO3 = 

125-130g/100kg. 

 *  Quá trình nấu sirô gồm 3 giai ñoạn:  

- Hòa tan ñường trong nước 

- ðun sôi 

- Chuyển hóa ñường thành sirô. 

Sau khi hòa tan ñường, ta ngừng khuấy và vớt bọt và các tạp chất 

trên bề mặt dung dịch. Tiếp ñó ñun tới sôi và cho sôi khoảng 20 – 30 phút 

ñể diệt hết tạp khuẩn. Không nên ñun sôi lâu vì sẽ làn cho ñường bị 

caramen hóa, dẫn tới giảm chất lượng sirô. 

 Giai ñoạn chuyển hóa ñường ñược thực hiện bằng cách làm nguội 

tới 80-900c, sau ñó cho axít thực phẩm vào, khuấy ñều và giữ ở nhiệt ñộ 

này từ 1,5 – 2 giờ. 

Lượng nước bay hơi trong thời gian nấu vào khoảng 2 – 5% lượng 

nước cho vào. Vì thế khi nấu cần tính trước ñể sirô sau khi nấu sẽ có nồng 

ñộ mong muốn. 
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       Ví dụ:  Muốn nấu 300 lít sirô có nồng ñộ 66%, theo bảng 5 ta biết ở 

nhiệt ñộ 200C dung dịch có d = 1,3252. Do ñó ở nồng ñộ 66%, 100 lít sirô 

sẽ chứa: 

(132,52 x 66) / 100 =  87,463 kg ~ 87,5 kg(nước) 

 Muốn có 300 lít sirô cần: 87,5 x 3 = 262,5 kg (nước) 

 Lượng nước chứa trong 300 l sirô là: (132,52 x 34 x 3) / 100 = 

135,4 kg 

 Khi ñun sôi có khoảng 2 – 5% nước bay hơi, do ñó lượng nước 

thực tế cần khoảng: 

135,4 x 1,03 = 139,6 kg 

Phương pháp tính kể trên chỉ cho ta biết lượng ñường và nước cần thiết khi 

nấu ñể có ñược sirô trong khoãng nồng ñộ xác ñịnh . ðể tiện lợi cho công 

nhân khi làm việc, trong thực tế sản xuất, người ta qui ñịnh tỉ lệ lượng 

ñường ñưa vào nấu là khoảng 40-50% so với lượng ñường. Theo tỉ lệ này, 

nồng ñộ sirô sau khi nấu sẽ khoảng 65-75%. Căn cứ vào nồng ñộ sau khi 

nấu ta suy ra ñược lượng sirô cần thiết khi pha chế nước giải khát. 

• Thiết bị: 

Trong quá trình nấu Sirô người ta thường dùng loại nồi bằng inox có 

2 vỏ. Giữa hai vỏ chứa hơi nước là tác nhân nhiệt cho quá trình nấu. 

Dung tích nồi tùy theo thiết kế và mục ñích sử dụng. 

Trong nồi có chứa cánh khuấy. 

Nhiệt ñộ nấu dao ñộng trong khoảng 90 – 1100C. 
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Trong quá trình nấu có thể bổ sung thêm một số chất hấp phụ như: 

diatomit, với tỷ lệ 0,5% với ñường RS và 0,16% - 0,2% với ñường 

RE. Mục ñích là ñể hấp phụ cặn và keo tụ. 

ðể phục vụ cho việc hấp phụ các chất màu và mùi, có thể cho thêm 

bột than với tỷ lệ lệ 0,5% với ñường RS và 0,16% - 0,2% với ñường 

RE. 

5.4.5.1.2. Lọc nước ñường: 

Lọc sirô phải thực hiện ở trạng thái nóng. Lọc nhằm mục ñích tách 

hết các tạp chất cơ học như rác, ñất, cát lẫn vào ñường trong quá trình vận 

chuyển và bảo quản. 

Lọc tiến hành theo phương pháp thủ công bằng cách lọc qua những 

lớp vải. Sau này nhiều nhà máy thực hiện phương pháp lọc bằng thiết bị 

lọc khung bản. Trong trường hợp cần thiết sẽ dùng thêm bột trợ lọc. Tốt 

nhất là áp dụng phương pháp lọc nóng. 

5.4.5.1.3.  Làm lạnh sirô: 

Sau khi lọc sirô ñược làm lạnh tự nhiên, nhưng trước khi pha hương 

liệu nhất thiết phải làm lạnh ñến nhiệt ñộ thấp 4 – 100C ñể hạn chế tổn thất, 

giữ ñược hương thơm. 

Sau khi lọc và làm lạnh, sirô phải trong suốt và không có mùi lạ. 

5.4.5.1.4. Pha chế sirô bán thành phẩm: 

ðây là quá trình hòa lẫn tất cả các cấu tử có trong thành phần của 

nước giải khát (trừ nước bão hòa khí cacbonic). Sau khi pha chế, ta ñược 
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sirô bán thành phẩm. ðem sirô này pha với nước bão hòa CO2 theo tỉ lệ 

nhất ñịnh ta sẽ nhận ñược nước giải khát. 

Pha chế có thể thực hiện theo phương pháp sau: hòa lẫn nước ñường 

cơ bản (sirô ñường) với các cấu tử khác ở nhiệt ñộ phòng.       

5.4.5.2. Tiêu hao các chất khi pha chế: 

Tiêu hao các chất khi pha chế phải dựa trên cơ sở chỉ tiêu chất lượng 

qui ñịnh cho từng loại nước giải khát.  

Ví dụ: theo qui ñịnh nước chanh thành phẩm phải có thành phần như sau:               

ðường – 100 g/l; axít chanh – 1,2 g/l; hương liệu – 5 ml/l; chất 

màu – 0,025 g/l; và CO2 – 3 g/l. 

Trước khi pha chế sirô bán thành phẩm, các chất ñã ñược chuẩn bị 

thành dung dịch. ðường có nồng ñộ 65%, tỉ trọng 1,319 và chứa 

855,60 g/l; axít chanh có nồng ñộ 400 g/l; chất màu – 100 g/l ; 

hương liệu ở dạng dung dịch nguyên. 

Nguyên liệu cần ñể pha chế sirô bán thành phẩm ñủ cho 1000 l nước chanh 

ñược tính như sau: 

5.4.5.2.1.Tiêu hao ñường và nước ñường: 

1000 l nước chanh chứa 1000 x 0,1 = 100 kg ñường. Vì nồng ñộ 

nước ñường là 65% và trong  1 l chứa 0,8556 kg nên lượng sirô ứng với 

100 kg ñường sẽ là: (100 x 100) / 85.56 = 116,87 lít 
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Cho rằng khi nấu nước tổn thất 2% và ñộ ẩm của các tạp chất trong 

ñường chiếm 0,5%. Do ñó khi nấu phải cho 1 trọng lượng là: (100 x1,02) 

/99,5 x 100 = 102,5 kg 

5.4.5.2.2.Tiêu hao acid chanh: 

1000 l nước giải khát chứa 1000 x 1,2 g= 1,2 kg acid chanh. 

Khi pha thành dung dịch 400 g/l; 1,2 kg sẽ chiếm 1 thể tích là: 1200: 

400= 3 lít,hay 3 x 1,332 = 3,99 kg ( dHNO3 = 1,332). Khi bảo quản và vận 

chuyển HNO3 bị hút ẩm nên ñộ tinh khiết giảm. Giả sử ñộ tinh khiết của 

axit còn 97%, do ñó lượng axít thực tế cần sẽ là: 1,2: 0,97 = 1,24 kg 

5.4.5.2.3.Tiêu hao hương liệu: 

Hương liệu cần cho 1000 lít kể cả tổn thất là:  

1000 x 5ml = 5000 ml = 5 lít 

      d = 0,8, do ñó lượng hương liệu cần: 5 x 0,8 = 4 kg. 

5.4.5.2.4. Tiêu hao lượng chất màu: 

Lượng chất màu cần là: 1000 x 0,025 g = 25g = 0.025 kg. 

Dung dịch màu có nồng ñộ 100g/l vậy 0,025 kg sẽ chiếm 0,25 l. 

5.4.5.2.5. Tiêu hao nhiên liệu pha chế 1000 lít nước chanh: 

             Dung dịch Nguyên liệu  Tiêu hao 

nguyên liệu 
      Kg                     Lít 
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ðương kính, kg 

Axít citrit, kg 

Hương liệu, lít 

Chất màu, kg 

102,5 

1,24 

5,00 

0,025 

153,85 

3,99 

4,00 

0,025 

116,97 

3,00 

5,00 

0,025 

Tổng cộng 161,86 125,12 

 

Sau khi chuẩn bị, căn cứ vào số lượng ghi trong bảng, ta ñong 

chính xác các dung dịch rồi cho vào thùng sắt tráng men hoặc sơn lacol-

epoxi, ñậy kín, dùng khí CO2 sục ñều, tiếp ñó dưới áp lực CO2 ñẩy sirô vào 

thiết bị lọc và ñưa vào thùng kín ñể bảo quản. 

Sirô bán chế phẩm có thể rót vào các thùng 5, 10,15 cho ñến 50 lít; 

nút kín rồi ñặt vào phòng lành 10 – 150C ñể hạn chế tổn thất hương thơm 

và làm mùi thêm mát dịu. 

Trong sản xuất công nghiệp người ta ñem sirô bán thành phẩm pha 

với nước bão hòa CO2 và ñóng vào chai, cũng có thể chứa trong các xitéc 

nhỏ dưới áp lực 0,5 – 1,0 atm rồi chở tới các quầy hàng ñể bán cho người 

tiêu dùng. 

5.5. CHUẨN BỊ NƯỚC BÃO HÒA CHỨA KHÍ CACBONIC: 

Trong nước khí cacbonic luôn tồn tại dưới 2 dạng tự do và kết hợp, ở trạng 

thái cân bằng sau: 

CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO-
3 = H+ + CO3

2- 
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- Nếu chứa nhiều ion bicacbonat chứng tỏ trong nước có nhiều khí CO2 

tự do. 

Một số tác ñộng của CO2 với nước giải khát: 

- Vị ngon và ñộ ngọt nói chung và của nước giải khát nói riêng ñược 

hình thành phần lớn là do hàm lượng CO2 quyết ñịnh nhưng không 

tách rời sự có mặt của các chất hòa tan khác như: muối khóang, ñường, 

tanin, peptin, protit và các sản phẩm thủy phân. Vì các chất này giúp 

cho khả năng tạo bọt và giữ bọt lâu tan. 

- Tuy nhiên, CO2 hòa tan trong nước vẫn là yếu tố quan trọng, tạo ra 

nhiều phản ứng hóa học của các chất làm cho mùi vị của nước uống 

ngon hơn và dịu hơn .  

- Ngoài ra CO2 hòa tan trong nước còn hạn chế ñược hoạt ñộng của tạp 

khuẩn, giữ cho nước lâu hỏng. 

- Trong các loại nước khoáng, CO2 không chỉ góp phần vào sự hình 

thành mùi vị, mà còn kết hợp với các nguyên tố khác làm tăng khả 

năng chữa bệnh của nước khóang. 

5.5.1. Các dạng liên kết của CO2 trong chất lỏng:   

Khí cacbonic có thể tồn tại trong nước và trong tất cả các chất lỏng 

khác ở nhiều dạng liên kết khác nhau. Sự liên kết này rất rộng, có thể biến 

ñổi từ hình thái này sang hình thái khác tùy theo ñiều kiện hòa tan và ảnh 

hưởng của các yếu tố bên ngoài – trước hết là nhiệt ño , áp suất và những 

phản ứng hóa học, sinh học xảy ra trong dung dịch. 
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Trong nước giải khát, nước quả và rượu, khí CO2 có thể tồn tại ở 3 

dạng:  

- Hòa tan – liên kết hấp phụ tự do; 

- Liên kết hấp phụ bởi các chất hoạt ñộng bề mặt và mang ñiện tích 

dương. 

- Liên kết hóa học giữa các chất khóang và chất hữu cơ. 

Liên kết kiểu 1 là do khí hòa tan vào phân tử của chất lỏng bằng cách 

khuyếch tán. Kiểu liên kết này ñược gọi là liên kết kiểu phân tử. ðộ bền 

liên kết phụ thuộc chủ yếu vào áp suất riêng phần, nhiệt ñộ và nồng ñộ khí 

trong dung dịch. Liên kết phân tử có mức ñộ ảnh hưởng lớn ñến mức ñộ 

bão hòa CO2 trong nước giải khát.  

Khả năng hấp thụ CO2 trên bề mặt gồm các keo hữu cơ và các dẫn xuất 

của chúng – chủ yếu là nguồn prôtein, gluxit như ñường, dextrin, tinh bột, 

pectin và các chất khác. Các chất này mang ñiện tích dương, chúng hấp thụ 

CO2 trên bề mặt nhưng không kết hợp hóa học; do ñó nồng ñộ CO2 trên bề 

mặt tăng gấp nhiều lần so với trong dung dịch. Khi tăng ñộ axít (tức làm 

giảm ñộ pH của dung dịch) thì ñộ khuyếch tán của các phần tử keo sẽ 

giảm, dẫn ñến làm giảm khả năng hấp phụ CO2. 

Liên kết hóa học giữa CO2 hòa tan và các chất khóang mà chủ yếu là 

với các muối gây ñộ cứng dẫn ñến tổn thất CO2 khi bão hòa nước. Vì thế 

nước dùng ñể bão hòa CO2 phải giảm ñộ cứng ñến mức cần thiết và tốt 

nhất là phải sử dụng nước mềm. 
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5.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộ bão hòa CO2: 

ðộ hòa tan của khí cacbonic trong nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

nhiệt ñộ và áp suất. Ngoài ra ñộ hòa tan của khí CO2 còn chịu ảnh hưởng 

của nồng ñộ và tính chất của chất hòa tan trong dung dịch, mức ñộ 

khuyếch tán và kích thước của chất keo, bề mặt tiếp xúc của dung dịch với 

CO2 ; thời gian tiếp xúc cũng như tốc ñộ chuyển ñộng của chất 

lỏng,.6.5.v… 

ðộ hòa tan của CO2 (cũng như của các khí khác) trong chất lỏng ñược 

biểu diễn bằng ñộ hấp phụ Bungen.  

Hệ số này cho biết thể tích khí hòa tan trong 1 thể tích dung môi ở ñiều 

kiện thường (áp suất khí quuyển ở nhiệt ñộ 200C. 

ðối với nhiệt ñộ khác, hệ số Bungen ñược tính theo phương trình: 

A =  V / v( 1+ 0,00367t) 

Trong ñó: A –  hệ số hấp phụ ; V –   thể tích khí hòa tan ; v –   thể tích 

dung môi . 

5.5.2.1.  Ảnh hưởng của nhiệt ñộ: 

tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

( oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

0 1,713 7 1,311 14 1,050 25 0,759 

1 1,646 8 1,282 15 1.019 30 0,665 

2 1,584 9 1,237 16 0,985 35 0,592 
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tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

(oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

tonước 

( oC ) 

Hệ số hấp 

phụ (a) 

3 1,527 10 1,194 17 0,956 40 0,530 

4 1,473 11 1,154 18 0,928 45 0,479 

5 1,424 12 1,117 19 0,920 50 0,436 

6 1,377 13 1,083 20 0,878   

Trong thực tế sản xuất khi hòa tan CO2 trong nước, người ta tiến hành ở 

nhiệt ñộ 1 – 20C            

5.5.2.2. Ảnh hưởng của áp suất: 

Ap suất CO2 trên bề mặt cất lỏng có ảnh hưởng rất lớn ñến ñộ bão hòa. 

ðộ hòa tan của CO2 trong nước phụ thuộc vào áp suất và nhiệt ñộ. 

Mặc dù ở áp suất cao, ñộ hòa tan của CO2 lớn và chúng ta có thể chế tạo 

các thiết bị chịu áp thỏa mãn yêu cầu tiết kiệm CO2 nhưng thực tế sản xuất 

người ta chỉ bão hòa CO2 ở áp suất phù hợp với áp suất khi chiết vào chai 

từ 0,5 – 1 at. Vì nếu áp suất nước bão hòa CO2 cao, chai sẽ bị vỡ. Do vậy 

áp suất nước CO2 bão hòa phụ thuộc vào ñộ bền của chai mà ta có thể ñạt 

ñược. ðối với nước giải khát chứa trong thùng, ta có thể dùng nước bão 

hòa CO2 có áp xuất lớn hơn nhằm tăng ñộ bọt của sản phẩm, nhưng cũng 

không nên lớn hơn 2 at, vì khi rót ra sẽ có quá nhiều bọt tới mức không cần 

thiết. 
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5.5.2.3. Anh hưởng của nồng ñộ chất hòa tan: 

Nồng ñộ chất hòa tan có ảnh hưởng lớn ñến mức bão hòa CO2 trong 

chất lỏng. ða số các chất ñiện giải ñặc biệt là các muối gây ñộ cứng làm 

giảm ñộ hòa tan CO2 trong dung dịch vì 1 phần ñáng kể CO2 sẽ hòa tan các 

chất ñó. Sự phụ thuộc này tuân theo phương trình: 

S =  S0 e
-kc 

  Trong ñó:   

- S:  ñộ hòa tan của khí trong dung dịch ñiện ly; S0  :  ñộ hòa tan trong 

nước tinh khiết; 

- C:  nồng ñộ chất ñiện ly; 

- K:  hằng số phụ thuộc tính chất của khí, chất ñiện ly và nhiệt ñộ dung 

môi; 

- e : cơ số logarit tự nhiên . 

5.5.2.4. Ảnh hưởng của không khí: 

Sự có mặt của không khí trong dung môi sè là giảm rất nhiều lượng 

CO2 hòa tan trong ñó, mặt khác làm yếu ñộ bền CO2 trong nước. Ở áp suất 

khí và nhiệt ñộ 150C, 1 lít nước hòa tan ñược 18ml không khí hay 1000ml 

CO2.Nếu tăng áp suất thêm 1at và giữ nguyên nhiệt ñộ 150C, thì lượng 

không khí hòa tan thay ñổi không ñáng kể. ðể tăng hiệu suất hòa tan CO2 

cần tìm cách tách lượng nước khỏi dung dịch. Trong thực tế sản suất người 

ta tách lượng không khí khỏi nước bằng cách cho nước chảy thành lớp 
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mỏng rồi dùng bơm chân không hút khí ra, còn nước ñi vào thiết bị bão 

hòa CO2. 

 5.5.2.5. Tốc ñộ hòa tan: 

  Hòa tan nhanh hay chậm ñều ảnh hưởng tới mức ñộ bão hòa CO2 

trong dung dịch. Nếu tăng chậm áp suất làm việc trong thiết bị bão hòa 

CO2 thì mức ñộ bão hòa sẽ tăng do tăng ñộ bề liên kết của CO2 trong dung 

dịch. Ngược lại nếu tăng nhanh áp suất sẽ dẫn ñến quá bão hòa CO2 nhưng 

không phù hợp với ñiều kiện hòa tan, do ñó lượng CO2 thừa sẽ nhanh 

chóng tách khỏi dung dịch.   

Thời gian bão hòa CO2 trong nước cũng có ảnh hưởng tới ñộ hòa tan của 

nó. Người ta thường bảo rằng nếu kéo dài thời gian bão hòa thì có thể tăng 

ñược mức ñộ hòa tan CO2. Trên thực tế không phải thế, theo Piatigorxki 

sau giờ ñầu lượng CO2 ñược bão hòa 0,3%, sau ñó sự gia tăng không ñáng 

kể. 

*  Sự mất CO2 trong nuớc: 

Trong sản suất luôn có hiện tượng giảm CO2 trong nước ñược bão 

hòa cũng như trong sản phẩm. Tổn thất khi bơm, chiết vào chai cũng như 

khi bảo quản ở nhiệt ñộ cao là ñiều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng 

ta có thể hạn chế bằng cách bảo quản trong thiết bị hoặc chai kín ở ñiều 

kiện nhiệt ñộ thấp ; không dùng bơm mà dùng áp suất CO2 ñể ñẩy sản 

phẩm tới thiết bị cần thiết, 6.5.6.5. 

Mức ñộ tổn thất sẽ tăng khi áp suất bơm và tốc ñộ chảy lớn, nhất là 

khi có sự chênh lệch lớn về áp suất. Ví dụ khi chênh lệch áp suất trong giới 
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hạn 1,0 – 1,5 at, tổn thất CO2 trong dung dịch là 20 – 30%, còn nếu chênh 

lệch giữa áp suất là 3-4 at, tổn thất CO2 trong dung dịch lên tới 60%. Tổn 

thất CO2 thấp nhất khi bơm chất lỏng với tốc ñộ bé hơn 1 l/s. 

5.5.3.  Kĩ thuật bão hòa CO2 trong nước: 

 Quá trình bão hòa khí CO2 trong nước giải khát có thể thực hiện theo 

sơ ñồ công nghệ khác nhau. CO2 ñược bão hòa trong nước lạnh ñã tách 

không khí; sau ñó rót nước CO2 vào chai ñã chứa sẵn một lượng sirô bán 

thành phẩm, ñậy nút rồi lắc ñều trên hệ thống máy chiết tự ñộng. 

Sơ ñồ bão hòa CO2 tương ñối ñơn giản mà ta có thể tự sản suất và trang 

bị tại chỗ hoặc ñặt hàng với các nhà máy cơ khí ñịa phương. 

ðể tăng quá trình bào hoà CO2 có bổ sung thêm NaHCO3 

5.5.4. Tiêu hao và tổn thất CO2 trong sản xuất:  

Tùy theo phương pháp bão hòa và cấu tạo của thiết bị, hàm kượng CO2 

trong nước bão hòa có thể ñạt ñến 9 g/lít. Trong nước giải khát, hàm lượng 

CO2 thường vào khoảng 3 – 4 g/lít và nếu tính cho 100 l thì lượng CO2 cần 

khoảng 300 – 400 g. Trong thực tế sản suất, tiêu hao CO2 tăng rất nhiều so 

với hàm lượng của nó trong nước giải khát. Lượng tiêu hao nhiều hay ít 

phụ thuộc vào nhiều ñiều kiện: phương pháp và ñiều kiện sản xuất, trang 

thiết bị, 6.5.v… 

Theo kinh nghiệm sản xuất ở Liên Xô thì muốn sản suất 100 lít nước 

giải khát cần từ 1 – 3,5 kg CO2. Như vậy lượng CO2 tiêu hao thực tế 

khoảng 3 – 10 lần nhiều hơn so với hàm lượng của nó còn trong thành 

phẩm. 
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       Nghiên cứu cho biết mức ñộ bão hòa CO2 có thể ñạt tới 7 – 9 g/lít ở 

ñiều kiện áp suất 3 – 10 at và nhiệt ñộ 1 – 20C. Sau khi pha nước CO2 bão 

hòa với sirô bán thành phẩm, lượng CO2 chỉ còn khoảng 4 – 6,5 g/lít, số 

còn lại tổn thất vào không khí. Tổn thất không quá trình bão hòa phụ thuộc 

nhiều vào kiểu và cấu tạo thiết bị, có thể từ 47 – 87%. 

Các yếu tố thường gây nên tổn thất CO2 là: 

- Hở ñường ống và van bình chứa ñến thiết bị bão hòa CO2. 

- Lượng CO2 thải qua vòi xả khí do không hòa tan hết khí tiếp xúc với 

nước. 

- Lượng CO2 còn lại trong bình chứa 

- Tổn thất trong quá trình chiết, rót vào chai cũng như trong thời gian 

bảo quản thành phẩm. 
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Việc nâng cao hiệu suất sử dụng nhằm hạn chế tổn thất CO2 trong sản 

xuất nước giải khát ñang là yêu cầu ñược quan tâm không những ñối vơí 

nước ta mà cả với các nước công nghiệp phát triển. 

5.6. CHIẾT CHAI VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM: 

5.6.1. Sơ ñồ công nghệ: 

Giaùn tieáp Pha laãn Baõo hoøa CO2

OÅn ñònh chaát löôïng

Syrup baùn thaønh phaåmNöôùc baõo hoøa CO2

Chieát chai vaø ñoùng naép

Kieåm tra vaø hoaøn taát saûn phaåm

Saûn phaåm

CO2, Nöôùc

Tröïc tieáp
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Có hai phương thức chiết chai: 

- Chiết trực tiếp: CO2, nước và syrup ñược ñưa vào bồn pha chế hoặc 

ñược ñưa trực tiếp vào chai.  

- Chiết gián tiếp: Nước ñược bão hòa CO2, sau ñó ñược trộn lẫn với 

syrup trong bồn pha chế và ñược chiết vào chai. 

Phương thức chiết gián tiếp thường ñược áp dụng trong thực tế do sản 

phẩm tạo thành có chất lượng ổn ñịnh hơn. Sau ñây ta sẽ xét tới từng công 

ñoạn: 

5.6.2. Pha chế: 

 

Saûn phaåm ra

Nöôùc baõo hoøa CO2

CO2

Van laáy 
maãu

AÙp keá
Syrup

Tank pha cheá nöôùc giaûi khaùt
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Công ñoạn pha chế ñược thực hiện trong tank pha chế và ñược tiến hành 

như sau: 

- Cho toàn bộ syrup bán thành phẩm vào 

- Cho nước bão hòa CO2 vào theo phương thức phun từ dưới lên ñể có 

thể loại hết không khí ra khỏi syrup. 

- Khi cho ñủ ñủ lượng nước cần thiết thì dùng CO2 ñể ñảo trộn cho ñều. 

- Ap suất hơi trên bề mặt nước giải khát ñược ño bằng áp kế. 

- ðể yên trong một giờ ñể ổn ñịnh sản phẩm. 

- Kiểm tra mẫu và ñiều chỉnh hương vị nếu cần. 

5.6.3. Chiết rót, ñóng nắp và hoàn tất sản phẩm: 

Giai ñoạn chiết rót có thể ñược thực hiện trên thiết bị thủ công hoặc tự 

ñộng 

5.6.3.1. Nguyên tắc chiết rót: 

ðể ñảm bảo chất lượng sản phẩm, ít tốn hao, ít bị không khí và vi sinh vật 

xâm nhập, phương pháp chiết rót tốt nhất là dựa trên nguyên tắc ñẳng áp. 

Nguyên lý: 
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4

2

5

3

1

Sô ñoà chieát ñaúng aùp  

- ðưa bao bì (2) vào vị trí tiếp nhận nước giải khát, cùng lúc ñó van (4) 

và van (5) ñược mở, khí CO2 sẽ ñuổi không khí trong bao bì (2) ra 

ngoài. 

- Tiếp ñó ñóng van (5) lại và mở van (3). Lúc này hình thành sự cân 

bằng áp suất (ñẳng áp) và nước giải khát sẽ rơi tự do vào bao bì (2).  

- Khi ñã ñầy theo quy ñịnh (nhờ một thiết bị cảm ứng báo) van (4) tự 

ñộng ñóng lại, khí CO2 không quay trở về thùng chứa (1) nữa (phá sự 

ñẳng áp), thì nước giải khát ngừng rơi xuống bao bì (2). Các van (3) và 

(4) lần lượt ñược ñóng lại. Quá trình chiết rót kết thúc. 

- Ap suất chiết rót trung bình 1,2 – 1,5 atm. Nhiệt ñộ chiết rót trung bình 

ở 6 – 80C và tối ưu nhất ở 1 – 20C 
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Trong những phân xưởng thủ công, ñiều kiện cơ giới thấp, lúc này 

người ta thực thi pha chế syrup và nước bão hòa CO2 ở trong chai (phương 

pháp trực tiếp). Ap suất hơi trong chai vào khoảng 0,6 – 1 atm. Người ta 

thường ñịnh lượng nước bão hòa CO2 trước, sau ñó ñịnh lượng bổ sung 

syrup và ñóng nắp ngay nhằm hạn chế sự tổn thất CO2 và các thành phần 

khác. 

5.6.3.2. ðóng nắp chai: 

ðây là một quá trình cơ học thuần túy nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp 

ñến chất lượng sản phẩm do sự nhanh, chậm và mức ñộ kín của nó. 

Các ñiều kiện cần thiết ñể ñảm bảo cho quy trình này ñạt an toàn: 

- ðậy và ñóng kín tuyệt ñối. 

- Thời gian ñi của sản phẩm từ lúc rời khỏi vị trí chiết ñến khi ñóng nắp 

xong tối ưu là: 2 – 3 giây, tối ña là 5 giây. 

5.6.3.3.  Hoàn tất sản phẩm: 

Với các sản phẩm sử dụng phương pháp chiết trực tiếp thì cần dùng lật ñều 

chai ñể ñồng nhất sản phẩm. Sau khi tạo thành sản phẩm cần kiểm tra các 

yếu tố sau: 

- Mức ñộ dày của chai. 

- Mức ñộ kín của nắp 

- Các khuyết tật khác như: chai nước bị vẩn ñục, có vật lạ, chai 

bị dơ,.. 
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Với các chai ñạt yêu cầu, thì có thể ñem ñi lau khô, dán nhãn. Sau ñó 

chuyển vào thùng hoặc két và ñem lưu kho. 

5.7. CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 

5.7.1. Kiểm tra nguyên liệu: 

- Kiểm tra pallet: Chiều dài, chiều rộng 

- Kiểm tra két nhựa: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, màu sắc, ñộ va 

ñập. 

- Kiểm tra nút khoén, nút nhựa, nắp lon: Chiều cao, ñường kính, trọng 

lượng, ñộ trầy xước, ñộ kín của lacqueur (vời nắp lon) 

- Kiểm tra cha: chai thủy tinh, chai PET,..: dung tích, trọng lượng, 

ñường kính, fill height sau khí chiết, ñộ trầy xước. 

- Kiểm tra ñộ ñóng nút:  xem ñộ ñóng có bị quá chặt hoặc quá lỏng 

không 

- Kiểm tra lon.: ñộ dẫn ñiện, màu sắc, cấu trúc của thiết kế 

- Kiểm tra ñộ ñóng lon: kiểm seam, kiểm tra ñộ ñóng lon. 

- Kiểm tra ñường: màu sắc, mùi vị, khả năng tủa. 

- Kiểm tra CO2: ñộ tinh khiết 

- Kiểm tra hương liệu: cứ mỗi lô hàng lại lấy mẫu cho các trung tâm 

phân tích kiểm tra. Cần xem xét cụ thể từng lô hàng xem có ñảm bảo 

niêm phong không. Các thùng hương có bị hở không.  
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- Kiểm tra các hoá chất phục vụ cho quá trình rửa chai, và cho vệ sinh 

công nghiệp. 

5.7.2. Kiểm tra bán thành phẩm: 

- Kiểm tra và xử lý nước: kiểm tra ñộ cứng, kiểm tra hàm lượng sắt, 

kiểm tra hàm lượng Clo. 

- Kiểm tra NaOH và các chất phụ gia sử dụng trong quá trình rửa chai: 

Nồng ñộ NaOH khoảng 2,5 – 3%, nồng ñộ Stabilon khoảng 0,5 – 

0,6%. 

- Kiểm tra syrup: nồng ñộ, màu sắc, ñộ pha nước giải khát. 

5.7.3. Kiểm tra thành phẩm: 

- Kiểm tra hàm lượng CO2 

- Kiểm tra ñộ acid 

- Kiểm tra ñộ Brix 

- Kiểm tra ñộ ñường nghịch chuyển 

- Kiểm tra tổng lượng vi sinh hiếu khí. 

 

 


