


1 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT BOOK 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN 3 

NĂM 2021 (YSC 2021) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  2 

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN 3 NĂM 2021 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

---------------------------- 

BAN TỔ CHỨC 

- TS. Phan Hồng Hải Hiệu trưởng Trưởng ban 

- GS.TS. Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 

- PGS. TS Đàm Sao Mai Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 

- PGS. TS Trịnh Ngọc Nam Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Phó Trưởng ban 

- TS. Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng Quản lý Sau đại học Thành viên 

- Ths. Bùi Đình Tiền Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

- TS. Phạm Hùng Hiệp Giám đốc Nghiên Cứu, Trung tâm EDLAB ASIA Thành viên 

- TS. Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng tiểu ban Kinh tế Thành viên 

- PGS.TS Huỳnh Trung Hiếu Trưởng tiểu ban Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Thành viên 

- TS. Ngô Ngọc Hưng Trưởng tiểu ban Xã hội và Nhân văn Thành viên 

- ThS. Nguyễn Thị Thương Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thành viên 

- ThS. Lê Bá Long Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Thành viên 

- TS. Võ Trung Âu Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

- CN. Hồ Văn Thái Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

- ThS. Huỳnh Công Lực Giảng viên Viện KHCN&QLMT Thành viên 

- ThS. Hoàng Phượng Trâm Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

- Ngô Đình Luật Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Thành viên 

  

BAN CHUYÊN MÔN THẨM DUYỆT BÀI BÁO 

Tiểu ban Hóa – Sinh – Thực phẩm – Môi trường 

 
- GS.TS. Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

- PGS.TS. Đàm Sao Mai Phó Hiệu trưởng Thành viên 

- PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Trưởng khoa Công nghệ Hóa học Thành viên 

- PGS.TS Lê Hùng Anh Viện trưởng Viện KH Công nghệ và QL Môi trường Thành viên 

- TS. Nguyễn Bá Thanh Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Thành viên 

- PGS.TS. Trịnh Ngọc Nam Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thư ký 

 

BAN THƯ KÝ 

- PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân Khoa Công nghệ Hóa học Trưởng ban 

- ThS. Lê Bá Long Đoàn Thanh niên Trường Phó Trưởng ban 

- ThS. Phạm Nguyễn Hoàng Nam Khoa Công nghệ Thông tin Thành viên 

- ThS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Công nghệ Điện Thành viên 

- ThS. Thái Duy Tùng Khoa Tài chính – Ngân hàng Thành viên 

- ThS. Lê Thanh Hòa Khoa Lý luận chính trị Thành viên 

- TS. Võ Trung Âu Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

- CN. Hồ Văn Thái Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Thành viên 

 
 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  3 

 

DANH MỤC BÀI BÁO 

ID: YSC3A.1001 .......................................................................................................................... 21 
TỔNG HỢP PHỨC GIỮA Cu 2+ VÀ 2-(2-THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL VÀ KHẢ 

NĂNG ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ............................................................................. 21 
NGUYỄN QUỐC THẮNG, LÊ VĂN TÁN ............................................................................ 21 

ID: YSC3A.1002 .......................................................................................................................... 22 

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CYNARIN VÀ 

CHLOROGENIC ACID TRONG DỊCH CHIẾT HOA ATISO SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

SẮC KÝ LỎNG PHA ĐẢO HIỆU NĂNG CAO ...................................................................... 22 
NGUYỄN QUỐC THẮNG, NGUYỄN THỊ MAI THƠ, LÊ VĂN TÁN ............................... 22 

ID: YSC3A.1003 .......................................................................................................................... 23 

HÀM LƯỢNG Zn, Fe, Cd TRONG MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Ở 

HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ............................................................... 23 

NGUYỄN QUỐC THẮNG, NGUYỄN VŨ PHƯƠNG UYÊN .............................................. 23 
ID: YSC3A.1004 .......................................................................................................................... 24 
TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CỦA PHỨC GIỮA Ni 2+ VÀ 2-(2-

THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL ............................................................................................... 24 
NGUYỄN QUỐC THẮNG, LÊ VĂN TÁN ............................................................................ 24 

ID: YSC3A.1005 .......................................................................................................................... 25 
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT MÀU XANH METHYLEN CỦA VẬT LIỆU 

GO@Fe-MOF-5@Fe3O4 ........................................................................................................... 25 
HỒ LONG THIỆN, PHAN TÔ NGỌC TRINH, ĐỖ THỊ LONG ........................................... 25 

ID: YSC3A.1006 .......................................................................................................................... 26 
HẤP PHỤ RHODAMIN B TRÊN VẬT LIỆU Fe-CuBDC@Fe3O4...................................... 26 

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, ĐỖ THỊ LONG ................... 26 
ID: YSC3A.1007 .......................................................................................................................... 27 

THẾ ĐỒNG HÌNH Cu BẰNG Fe TRONG KHUNG CẤU TRÚC CuBDC@Fe3O4 VÀ 

ỨNG DỤNG TRONG XÚC TÁC QUANG HÓA FENTON XỬ LÝ CHẤT MÀU XANH 

METHYLEN ............................................................................................................................... 27 
ĐẶNG THỊ TÂM TUYỀN, ĐỖ THỊ LONG ........................................................................... 27 

ID: YSC3A.1008 .......................................................................................................................... 28 

PHÂN TÍCH HỆ PHIÊN MÃ Ở RỄ CÂY MẦM LÚA TRONG ĐÁP ỨNG VỚI STRESS 

ARSENATE BẰNG KỸ THUẬT MICROARRAY ................................................................ 28 
QUÁCH CHÁNH NGHIỆP, TRINH NGỌC NAM ................................................................ 28 

ID: YSC3A.1009 .......................................................................................................................... 29 

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC GIỮA COBALAMIN VÀ HIĐRO 

PEROXIDE .................................................................................................................................. 29 
BÙI THỊ THU THỦY, MAKAROV SERGEI V., SALNIKOV DENIS S. ............................ 29 

ID: YSC3A.1010 .......................................................................................................................... 30 
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC CỦA COBALAMIN DƯỚI ẢNH 

HƯỞNG CỦA ALBUMIN HUYẾT THANH BÒ .................................................................... 30 

BÙI THỊ THU THỦY, MAKAROV SERGEI V., DEREVEN’KOV ILIA S......................... 30 
ID: YSC3A.1011 .......................................................................................................................... 31 

TỔNG HỢP TOÀN PHẦN 6,8-PRENYLACACETIN, 8-PRENYLACACETIN VÀ HOẠT 

TÍNH ỨC CHẾ TĂNG SINH TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ HELA Ở NGƯỜI ........ 31 
NGUYỄN VĂN SƠN, VÕ THÀNH CÔNG, NGUYỄN LẬP TRƯỜNG .............................. 31 

ID: YSC3A.1012 .......................................................................................................................... 32 

TỔNG HỢP VẬT LIỆU IN DẤU PHÂN TỬ CHỌN LỌC QUERCETIN, ỨNG DỤNG 

PHÂN TÍCH QUERCETIN TRONG MẪU RAU ................................................................... 32 
NGUYỄN VĂN TRỌNG, TRẦN THỊ THANH THÚY, VĂN THANH KHUÊ ................... 32 

ID: YSC3A.1013 .......................................................................................................................... 33 



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  4 

 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMMONIA, NITRITE, NITRATE CỦA THAN SINH 

HỌC TRONG MÔ HÌNH CỘT LỌC ....................................................................................... 33 

VÕ THỊ MINH THẢO, NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN, NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH, TRẦN 

NGỌC ĐỨC HƯƠNG DUNG, NGUYỄN MINH KHÁNH, NGUYỄN NGỌC PHI, 

NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN, TRẦN TUẤN ANH, PHẠM THỊ ÁI NIỆM, NGUYỄN 

TẤN ĐỨC ................................................................................................................................ 33 
ID: YSC3A.1014 .......................................................................................................................... 34 
TỔNG HỢP VẬT LIỆU IN DẤU PHÂN TỬ CHỌN LỌC VITAMIN B1, ỨNG DỤNG 

PHÂN TÍCH VITAMIN B1 TRONG MẪU DƯỢC PHẨM ................................................... 34 

NGUYỄN VĂN TRỌNG, TRẦN THỊ THANH THÚY, VĂN THANH KHUÊ ................... 34 
ID: YSC3A.1015 .......................................................................................................................... 35 
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ SỬ DỤNG KỸ 

THUẬT CHIẾT ĐIỂM MÙ ....................................................................................................... 35 

TRẦN THỊ THANH THÚY, NGUYỄN VĂN TRỌNG, ĐỖ THỊ LONG ............................. 35 
ID: YSC3A.1016 .......................................................................................................................... 36 
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLYBDEN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

QUANG PHỔ ĐỘNG HỌC XÁC TÁC .................................................................................... 36 

TRẦN THỊ THANH THÚY, NGUYỄN VĂN TRỌNG, TRƯƠNG THỊ UYÊN, NGUYỄN 

XUÂN HÙNG .......................................................................................................................... 36 
ID: YSC3A.1017 .......................................................................................................................... 37 
ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI PHA TẠP ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA HẠT 

NANO PHÁT QUANG ZnSe ..................................................................................................... 37 
BÙI THỊ DIỄM, PHẠM DUY KHANH, LƯƠNG THỊ BÍCH ............................................... 37 

ID: YSC3A.1018 .......................................................................................................................... 38 
NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH 

DẦU LÁ NGŨ TRẢO (VITEX NEGUNDO L.) ........................................................................ 38 
PHẠM NGUYỄN ANH HUY, NGUYỄN VĂN BỜI ............................................................. 38 

ID: YSC3A.1019 .......................................................................................................................... 39 

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH 

DẦU LÁ ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA L.) .......................................................... 39 

MAI HOÀNG TRUNG TÍN, NGUYỄN VĂN BỜI ................................................................ 39 
ID: YSC3A.1020 .......................................................................................................................... 40 
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA BÃ VỎ HẠT ĐIỀU (Anacardium occidentale 

L.) .................................................................................................................................................. 40 

NGUYEN THỊ THU HIỀN, TRẦM BÊ TÔ, MAI ANH VIEN, NGUYỄN VĂN BỜI ......... 40 
ID: YSC3A.1021 .......................................................................................................................... 41 

VẬT LIỆU MIL-101(Cr) PHA TẠP CuFe ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

HAI DUNG MÔI CÓ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO VÀ KHÁNG OXY ................................ 41 
CAO ĐỖ CAO HẬU, VÕ THẾ KỲ ........................................................................................ 41 

ID: YSC3A.1022 .......................................................................................................................... 42 
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TINH THỂ VẬT LIỆU BÁN DẪN TINH THỂ ZnO DƯỚI 

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NUNG .................................................................................. 42 
VĂN THANH KHUÊ .............................................................................................................. 42 

ID: YSC3A.1023 .......................................................................................................................... 43 
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THỦY NHIỆT ĐẾN HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC 

CỦA VẬT LIỆU NANO Ta-ZnO .............................................................................................. 43 

LƯU THỊ VIỆT HÀ, PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG ............................................................. 43 
ID: YSC3A.1024 .......................................................................................................................... 44 

TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG NANO Ce-ZnO BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP THỦY 

NHIỆT VÀ ĐỐT CHÁY ............................................................................................................. 44 
LƯU THỊ VIỆT HÀ ................................................................................................................. 44 

ID: YSC3A.1025 .......................................................................................................................... 45 



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  5 

 

VAI TRÒ CỦA XANTHAN GUM, CARBOXYMETHYL CELLULOSE VÀ GUM 

ARABIC ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SINH HỌC TỪ BỘT ĐẬU VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG BẢO QUẢN BÁNH KHÔ ........................................................................................... 45 
TRẦN HỮU DUY, TSĂN VĨNH HÀO, NGUYỄN THANH TUẤN, NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT ................................................................................................................................. 45 
ID: YSC3A.1026 .......................................................................................................................... 46 
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÁ THANH LONG LÀM CHẤT KEO TỤ VI TẢO TRONG 

NƯỚC THẢI ............................................................................................................................... 46 
CAO THU THỦY, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN THỊ HẰNG, TRẦN THỊ KIM ANH, 

HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG, LÊ HÙNG ANH ................................................................. 46 
ID: YSC3A.1027 .......................................................................................................................... 47 
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE TiO2-ZnO/HAp ỨNG DỤNG 

PHÂN HỦY CHẤT MÀU THUỐC NHUỘM .......................................................................... 47 

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN, NGUYỄN HỮU KHA, NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THUẬT .. 47 
ID: YSC3A.1028 .......................................................................................................................... 48 
ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DUNG MÔI H2O – DMSO ĐẾN ĐỘ BỀN HỢP CHẤT 

PHỨC CỦA ION Ni(II), Co(II) VỚI AXIT SUCCNIC ........................................................... 48 

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN ...................................................................................................... 48 
ID: YSC3A.1029 .......................................................................................................................... 49 
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ CỦA VẬT LIỆU BENTONITE -

HYDROXYAPATITE TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ....................................................... 49 

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN, LÊ MINH THUẬN .................................................................... 49 
ID: YSC3A.1030 .......................................................................................................................... 50 

PHÁT TRIỂN CÁC PHỨC CHẤT MỚI GIỮA ION KIM LOẠI VÀ 
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ƯỚT: ĐỐI CHỨNG VỚI MÔ PHỎNG BẰNG THUẬT TOÁN ........................................... 79 

VŨ ĐÌNH KHANG, LÊ NGỌC MINH NGUYÊN, ĐẶNG THỊ THÚY LOAN ................... 79 
ID: YSC3A.1060 .......................................................................................................................... 80 
NGHIÊN CỨU PHÂN TÁCH SẮT (Fe) TRONG DUNG DỊCH TRÍCH LY NHẰM MỤC 

ĐÍCH THU HỒI PHOTPHO (P) ............................................................................................... 80 
VŨ ĐÌNH KHANG, VŨ LÂM TÙNG SƠN ........................................................................... 80 

ID: YSC3A.1061 .......................................................................................................................... 81 
ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CỦA MỐT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN 

GIANG, VIỆT NAM ................................................................................................................... 81 

LÊ BÁ LONG, TRẦN THANH NHÃ, NGUYỄN VĂN NGHĨA, TRẦN MẠNH HÙNG .... 81 
ID: YSC3A.1062 .......................................................................................................................... 82 
TỔNG HỢP, DOCKING CỦA MỘT SỐ AMINO PHOSPHATE MỚI ............................... 82 

TRẦN NGUYỄN MINH ÂN, PHAN THỊ THANH NGÂN ................................................... 82 

ID: YSC3A.1063 .......................................................................................................................... 83 
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT THIAZOLE MANG NHÓM AZO ĐỊNH HƯỚNG 
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TỔNG HỢP PHỨC GIỮA Cu 2+ VÀ 2 - (2 - THIAZOLYLAZO) - P - CRESOL VÀ 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 

NGUYỄN QUỐC THẮNG1*, LÊ VĂN TÁN 
1 Khoa Công nghệ Hoá học, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nguyenquocthang@iuh.edu.vn, levantan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Phức giữa cation đồng (II) và 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) được tổng hợp trong dung môi 

EtOH: H2O (1:1; v/v). Điều kiện pH tối ưu để tổng hợp phức là từ 7,0 đến 9,0 và phức ổn định sau 10 phút 

phản ứng. Phức tạo thành hấp thu ở bước sóng 615 nm. Tỉ lệ nồng độ TAC và Cu 2+ trong phức là 2:1. Phức 

được nghiên cứu cấu trúc bằng các phương pháp ATR-FTIR, MS và 13C-NMR (DMSO d6, 125.77 MHz). 

Phức tạo thành được ứng dụng để phân tích hàm lượng Cu 2+ trong các mẫu môi trường nước. Phương trình 

hồi quy tuyến tính giữa độ hấp thu của phức và nồng độ Cu 2+ là y = 0,0924x + 0,1985, hệ số tương quan 

(r²) = 0,9991. Giới hạn phát hiện là 10 µg/L, giới hạn định lượng là 32 µg/L. Với 3 mức nồng độ thêm 

chuẩn 0,5 mg/L, 1,0 mg/L và 5,0 mg/L, hiệu suất thu hồi là 92,76 ± 7,81 % và độ lệch chuẩn tương đối 

(%RSD) là 0,28 %. Ảnh hưởng của các ion khác đã được khảo sát để xác định độ chọn lọc của phương 

pháp phân tích. Phương pháp này đơn giản, chính xác và chọn lọc để xác định hàm lượng Cu 2+ trong các 

mẫu môi trường nước. 

Từ khoá. Phức, đồng, TAC, mẫu môi trường nước. 

 

PREPARATION THE COMPLEX OF Cu 2+ AND 2-(2-THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL 

AND ITS ABILITIES APPLICATION IN ANALYSIS  

 
Abstract. The complex of copper (II) cation and 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) was prepared in EtOH: 

H2O (1:1; v/v) as a solvent. The optimal condition of experimental factors were set up at pH from 7.0 to 8.0 

and equilibrium time of complex was about 10 min. The absorption maximum of the complex was at 615 

nm. The ratio concentration of TAC and Cu 2+ in complex was 2:1. The structure of complex was tested 

using ATR-FTIR, MS and 13C-NMR (DMSO d6, 125.77 MHz). This complex was used to determine of 

copper in aqueous environmental samples, the method had linear regression y = 0.0924x + 0.1985, a 

coefficient of determination (r²) = 0.9991. Limit of detection was 10 µg/L, limit of quantification was 32 

µg/L. By adding standard at 0.5 mg/L, 1.0 mg/L and 5.0 mg/L, assay recovery was 92.76 ± 7.81 % and 

intermediate precision %RSD was 0.28 %. The effects of foreign ions on the determination of copper (II) 

were investigated in order to assess the selectivity of the method. This method is simple, precise and 

selective for determination of trace amounts of copper in aqueous environmental samples. 

Keywords: complex, copper, TAC, aqueous environmental samples. 
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ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI CYNARIN VÀ 

CHLOROGENIC ACID TRONG DỊCH CHIẾT HOA ATISO SỬ DỤNG HỆ 

THỐNG SẮC KÝ LỎNG PHA ĐẢO HIỆU NĂNG CAO 

NGUYỄN QUỐC THẮNG1, NGUYỄN THỊ MAI THƠ1, LÊ VĂN TÁN1* 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenquocthang@iuh.edu.vn, nguyenthimaitho@iuh.edu.vn, *levantan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này sử dụng hệ thống sắc ký lỏng pha đảo hiệu năng cao để phát triển phương pháp 

phân tích hàm lượng cynarin và chlorogenic acid. Cynarin và chlorogenic acid được tách trên cột Shim-

pack GISS C18 (2,1 mm x 100 mm), 1,9 µm, sử dụng Photodiode Array Detector (PAD) ở 325 nm đối với 

cynarin và 321 nm đối với chlorogenic acid.  Pha động là hỗn hợp MeOH và dung dịch 5% AcOH với tỉ lệ 

10:90; v/v, tốc độ dòng 1.5 mL/phút. Phương trình tuyến tính đối với cynarin trong khoảng nồng độ từ 31,5 

đến 73,5 µg/mL là 16736x + 31934, hệ số tương quan r2 = 0,9998 và đối với chlorogenic acid khoảng nồng 

độ từ 39,0 đến 91,0 µg/mL là 19094x + 43864, r2 = 0,9996. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định 

lượng (LOQ) lần lượt là 0,64 µg/mL và 1,93 µg/mL đối với cynarin, 0,30 µg/mL và 0,90 µg/mL đối với 

chlorogenic acid. Hiệu suất thu hồi của phương pháp là từ 96,15% đến 100,73% đối với cynarin và từ 

98,53% đến 103,14% đối với chlorogenic acid. 

Từ khóa. Cynarin, chlorogenic acid, atiso, HPLC. 

 

VALIDATION OF A METHOD FOR THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF 

CYNARIN AND CHLOROGENIC ACID IN CYNARA SCOLYMUS L. EXTRACT 

USING REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 

 

Abstract. In this research, a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) 

method has been developed and validated for determination of cynarin and chlorogenic acid. Cynarin and 

chlorogenic acid were separated using a Shim-pack GISS C18 column (2.1 mm x 100 mm), 1.9 µm particle 

size, with Photodiode Array Detector (PAD) set at 325 nm for cynarin and 321 nm for chlorogenic acid. 

The mobile phase a mixture of MeOH and 5% AcOH solution in a ratio 10:90; v/v, set at a flow rate of 1.5 

mL/min. The linear range were collected from 31.5 to 73.5 µg/mL for cynarin with linear regression 16736x 

+ 31934, correlation coefficient r2 = 0.9998 and from 39.0 to 91.0 µg/mL for chlorogenic acid with linear 

regression 19094x + 43864, correlation coefficient r2 = 0.9996. The limit of detection (LOD) and limit of 

quantification (LOQ) were 0.64 µg/mL and 1.93 µg/mL for cynarin and 0.30 µg/mL and 0.90 µg/mL 

chlorogenic acid, respectively. The recovery was from 96.15% to 100.73% for cynarin and from 98.53% to 

103.14% for chlorogenic acid. 

Keywords. Cynarin, chlorogenic acid, artichoke, HPLC. 
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HÀM LƯỢNG Zn, Fe, Cd TRONG MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỂ HAI MẢNH 

VỎ Ở HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN QUỐC THẮNG1*, NGUYỄN VŨ PHƯƠNG UYÊN1 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

*nguyenquocthang@iuh.edu.vn, uyen123n4@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này thực hiện để phân tích hàm lượng Zn, Fe và Cd trong một số nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ (nghêu, vẹm vỏ xanh, sò lông), ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 

2019. Hàm lượng Zn, Fe và Cd trong một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ được phân tích trên thiết bị ICP-OES. 

Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp phân tích Fe, Zn, Cd lần lượt là 

0,5 µg/L, 1,0 µg/L, 0,5 µg/L và 1,6 µg/L, 3,4 µg/L, 1,6 µg/L. Hàm lượng Fe trong thịt nghêu 24,95 ± 3,53 

mg/kg; thịt vẹm vỏ xanh 20,99 ± 4,33 mg/kg; sò lông 19,54 ± 6,67 mg/kg. hàm lượng Zn trong thịt nghêu 

3,70 ± 0,86 mg/kg; thịt vẹm vỏ xanh 20,39 ± 6,09 mg/kg; sò lông 15,16 ± 4,37 mg/kg. Hàm lượng Cd 

trong thịt sò lông 0,07 ± 0,01 mg/kg, không phát hiện Cd trong thịt nghêu và thịt vẹm vỏ xanh. Hàm lượng 

Fe và Cd trong nghêu, vẹm vỏ xanh và sò lông thấp hơn so với giới hạn cho phép của USDA National 

Nutrient Database for Standard Reference. Trong khi đó hàm lượng Zn trong vẹm vỏ xanh và sò lông lớn 

hơn so với giới hạn cho phép của USDA National Nutrient Database for Standard Reference.  

Keywords. Zn, Fe, Cd, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, ICP-OES, hàm lượng. 

 

Zn, Fe, Cd LEVELS IN BIVALVIES COLLECTED FROM CAN GIO DISTRICT, HO 

CHI MINH CITY  

 

Abstract. The present study was carried out to investigate contamination of Zn, Fe, and Cd levels in three 

Bivalvia (Meretrix lyrata, Perna viridis, Anadara subcrenata) in Long Hoa commune, Can Gio District, 

Ho Chi Minh City in 2019. The Zn, Fe, and Cd concentration in three Bivalvia were analyzed using ICP-

OES. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) of the method to determination of Fe, 

Zn, and Cd were found to be 0.5 µg/L, 1.0 µg/L, 0.5 µg/L and 1.6 µg/L, 3.4 µg/L, 1.6 µg/L, respectively. 

The results showed that the mean Fe concentration in Meretrix lyrata, Perna viridis, Anadara subcrenata 

were 24.95 ± 3.53 mg/kg, 20.99 ± 4.33 mg/kg, 19.54 ± 6.67 mg/kg. The Zn level in Meretrix lyrata, Perna 

viridis, Anadara subcrenata were 3.70 ± 0.86 mg/kg, 20.39 ± 6.09 mg/kg, 15.16 ± 4.37 mg/kg. Cd 

concentration in Anadara subcrenata was 0.07 ± 0.01 mg/kg, while there was not detected Cd in Meretrix 

lyrata, Perna viridis. The overall results indicated that Fe and Cd concentrations in Meretrix lyrata, Perna 

viridis, Anadara subcrenata were lower than the permitted level set by National Nutrient Database for 

Standard Reference. Meanwhile, Zn concentrations in Perna viridis and Anadara subcrenata were higher 

than the permitted level set by National Nutrient Database for Standard Reference. 

Keywords. Zn, Fe, Cd, bivalvia, ICP-OES, concentration. 
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TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CỦA PHỨC GIỮA Ni 2+ VÀ 

2-(2-THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL 

NGUYỄN QUỐC THẮNG1*, LÊ VĂN TÁN 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

*nguyenquocthang@iuh.edu.vn, levantan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp phức giữa nickel với 2-(2-thiazolylazo) -p-cresol (TAC). Kết 

quả khảo sát các điều kiện thực nghiệm để tổng hợp phức như sau: pH từ 8,0 đến 10,1, dung môi tạo phức 

là hỗn hợp EtOH: H2O (1:1; v/v), thời gian tạo phức là 10 phút. Phức tạo thành hấp thu ở bước song 600 

nm. Tỉ lệ mol Ni 2+ và TAC tạo phức là 1:2. Hằng số tạo phức bền tính được là 4.96 ± 0.31. Phức tạo thành 

được ứng dụng để phân tích hàm lượng Ni 2+ trong nước thải, phương pháp có phương trình hồi quy tuyến 

tính giữa độ hấp thu quang và nồng độ Ni 2+ là y = 0.4346x + 0.0191, hệ số tương quan (r²) = 0,9992. Giới 

hạn phát hiện là 6 µg/L, giới hạn định lượng là 19 µg/L, hiệu suất thu hồi là 93,2±7,2 % và độ lệch chuẩn 

tương đối (%RSD) là 0,45 %. Phương pháp này đơn giản, chính xác và nhanh chóng trong việc xác định 

hàm lượng Ni 2+ trong nước thải. 

Từ khoá. Phức, nickel, TAC, nước thải. 

 

PREPARATION OF Ni2+ AND 2-(2-THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL COMPLEX AND 

ITS ANALYTICAL APPLICATION 

 
Abstract. This study describes the preparation of a complex which was synthesized from nickel and 2-(2-

thiazolylazo)-p-cresol (TAC). The optimal conditions were: pH 8.0-10.1, solvent EtOH: H2O (1:1; v/v), 

equilibrium time of complex 10 min. The complex was absorbed at 600 nm. The Ni2+ : TAC ratio was 1:2. 

The stability constant of the complex was 4.96 ± 0.31. Using complex to determination of nickel in 

wastewater, the method had linear regression y = 0.4346x + 0.0191, a coefficient of determination (r²) = 

0.9992. Limit of detection was 6 µg/L, limit of quantification was 19 µg/L, assay recovery was 93.2±7.2 % 

and relative standard was 0.45 %. This method is simple, precise and rapid for quantitative determination 

of nickel in wastewater. 

Keywords. complex, nickel, TAC, wastewater. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT MÀU XANH METHYLEN CỦA VẬT 

LIỆU GO@Fe-MOF-5@Fe3O4  

HỒ LONG THIỆN1, PHAN TÔ NGỌC TRINH1, ĐỖ THỊ LONG1 
1 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

thien.long.ho@dksh.com, phantongoctrinh0912@gmail.com, dothilong@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Vật liệu composite GO@Fe-MOF-5@Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi 

từ axit terephtalic tái sinh, trong đó một phần Zn trong khung cấu trúc MOF-5 được thay thế bằng nguyên 

tố Fe. Vật liệu được đặc trưng bởi các phương pháp hiện đại như XRD, FTIR, SEM và EDX. Với các điều 

kiện đã được tối ưu như khối lượng vật liệu 1 g/L, pH 6, tốc độ khuấy 250 rpm và nhiệt độ 25 ± 5oC, vật 

liệu xử lý gần như hoàn toàn các dung dịch MB có nồng độ dưới 100 mg/L và dung lượng hấp phụ cực đại 

đạt 400 mg/g ở nồng độ ban đầu 620 mg/L. Song song với khả năng hấp phụ, vật liệu còn có khả năng xúc 

tác quang hóa Fenton. Bằng cách tiến hành thí nghiệm trong các trường hợp có và không có vật liệu, H2O2 

và chiếu sáng nhìn thấy, đồng thời so sánh với vật liệu GO@MOF-5@Fe3O4 đã chứng minh được hoạt tính 

xúc tác của GO@Fe-MOF-5@Fe3O4 chủ yếu nhờ sự có mặt của Fe trong cấu trúc khung của vật liệu. Với 

các điều kiện xúc tác đã được tối ưu như lượng vật liệu 0,5 g/L, pH 6, 0,5 mL H2O2, nhiệt độ 30 ± 5oC vật 

liệu có thể xử lý hoàn toàn các dung dịch có nồng độ dưới 1000 mg/L. 

Từ khóa. Axit terephtalic tái sinh, composite, MOF-5, xanh methylen, hấp phụ, xúc tác quang hóa Fenton. 

 

EVALUATE METHYLEN BLUE TREAMENT ABILITY OF COMPOSITE GO@Fe-

MOF-5@Fe3O4  

 
Abstract. GO@Fe-MOF-5@Fe3O4 composite was synthesized by solvent thermal method from recycled 

terephthalic acid, in which a part of Zn in the MOF-5 structural framework was replaced by Fe element. 

Synthetic material was characterized by XRD, FTIR, SEM and EDX. With optimized adsorption conditions 

such as material weight loading 1g/L, pH 6, stirring speed 250 rpm and temperature 25 ± 5°C, the material 

almost completely treated MB solutions with concentrations below 100 mg/L and maximum adsorption 

capacity was 400 mg/g at initial concentration 620 mg/L. Parallel with adsorption capacity, the material 

also had photo-Fenton catalytic ability. By conducting experiments with and without material, H2O2 and 

visible illumination, and comparing with GO@MOF-5@Fe3O4 material, it had been shown that the catalytic 

property of GO@Fe-MOF-5@Fe3O4 was mainly due to the presence of Fe in the frame structure of the 

material. With optimized catalytic conditions such as material quantity of 0.5 g/L, pH 6, 0.5 mL H2O2, 

temperature 30 ± 5oC, the material could completely treat MB solutions with concentrations below 1000 

mg/L. 

Keywords. Recycled terephthalic acid, composite, MOF-5, methylene blue, adsorption, photo-Fenton 

catalyst. 
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HẤP PHỤ RHODAMIN B TRÊN VẬT LIỆU Fe-CuBDC@Fe3O4 

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN1, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ1, ĐỖ THỊ LONG1 
1 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

duyenduyen030598@gmail.com, nguyenhuynhnhusn998@gmail.com, dothilong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu Fe-CuBDC@Fe3O4 tổng hợp từ axit terephtalic tái sinh từ chai nhựa thải PET đã được 

đặc trưng bằng các phương pháp XRD, FTIR, EDX, TGA, SEM và đánh giá khả năng xử lý chất màu 

rhodamin B. Đã khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ, kết quả thu được như sau: thời 

gian cần thiết để đạt cân bằng hấp phụ là 50 phút, pH trung tính (không điều chỉnh) là môi trường tối ưu 

vừa đảm bảo khả năng hấp phụ tốt vừa thân thiện với môi trường, khối lượng vật liệu 1 g/L và nhiệt độ 

phòng 25±5oC đảm bảo độ hấp phụ tốt nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy động học hấp phụ rhodamin B 

trên Fe-CuBDC@Fe3O4 tuân theo phương trình động học bậc 2. Đã xác định được mô hình đẳng nhiệt 

Langmuir thích hợp để mô tả kết quả thực nghiệm và dung lượng hấp phụ cực đại đạt 80 mg/g ở nồng độ 

rhodamin B ban đầu là 150 mg/L. Đã làm rõ cơ chế hấp phụ rhodamin B trên Fe-CuBDC@Fe3O4 với 

tương tác xếp chồng pi-pi và tương tác tĩnh điện là chủ đạo. 

Từ khóa.  Axit terephtalic tái sinh, chai nhựa PET, Fe-CuBDC@Fe3O4, rhodamin B, hấp phụ. 

 

ADSORPTION RHODAMINE B ON METARIAL Fe-CuBDC@Fe3O4  

 
Abstract. Fe-CuBDC@Fe3O4 material was synthesized from recycled terephthalic acid from PET bottles 

waste, characterized by the methods of XRD, FTIR, EDX, TGA, SEM and used as an adsorbent for removal 

of rhodamine B from wastewater. Investigated some of factors affecting the adsorption process, the results 

were as follows: time for adsorption equilibrium was 50 minutes, neutral pH (unadjusted) was optimal 

medium for good adsorption capacity and environment friendly, material loading 1 g/L and room 

temperature (25 ± 5oC) were optimal conditions for the best adsorption capacity. Adsorption kinetic results 

were better fitted with pseudo second-order model. The adsorption isotherm data were fitted well to 

Langmuir isotherm and maximum adsorption capacity reached 80 mg/g at initial concentration of 

rhodamine B 150 mg/L. It was clarified that rhodamine B adsorption on Fe-CuBDC@Fe3O4 with pi-pi 

stacking and electrostatic interactions were dominant. 

Keywords. Recycled terephthalic acid, PET bottles, Fe-CuBDC@Fe3O4, rhodamine B, adsorption. 
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THẾ ĐỒNG HÌNH Cu BẰNG Fe TRONG KHUNG CẤU TRÚC CuBDC@Fe3O4 

VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÚC TÁC QUANG HÓA FENTON XỬ LÝ CHẤT MÀU 

XANH METHYLEN 

ĐẶNG THỊ TÂM TUYỀN1, ĐỖ THỊ LONG1 
1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

tamtuyeniuh@gmail.com, dothilong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Đã thực hiện thành công việc thế đồng hình một phần Cu bằng Fe trong khung cấu trúc vật liệu 

CuBDC@Fe3O4 tổng hợp từ axit terephtalic tái sinh từ chai nhựa thải PET. Vật liệu đã được đặc trưng bằng 

các phương pháp XRD, FTIR, EDX, TGA, SEM và đánh giá khả năng xử lý chất màu xanh methylen (MB). 

Đã chứng minh khả năng xúc tác quang hóa Fenton của vật liệu thế đồng hình Fe-CuBDC@Fe3O4 chủ yếu 

nhờ các tâm Fe trong khung cấu trúc. Vật liệu thể hiện hoạt tính xúc tác mạnh trong khoảng pH rộng 2-8, 

phù hợp với ứng dụng thực tiễn và dễ dàng trong việc thu hồi bằng nam châm để tái sử dụng. Với các điều 

kiện tối ưu như lượng vật liệu 1 g/L; lượng H2O2 (30%) 0,5 mL, pH 6 và thời gian thực hiện 60 phút, có 

thể xử lý gần như hoàn toàn chất màu trong các dung dịch có nồng độ đến 500 mg/L và hiệu suất xử lý đạt 

70% đối với dung dịch MB 200 mg/L sau 4 lần sử dụng. Tuy nhiên, quá trình xử lý chất màu tạo ra các sản 

phẩm hữu cơ trung gian không màu, các chất này cần nhiều thời gian để có thể xử lý, đặc biệt là các dung 

dịch MB có nồng độ lớn. 

Từ khóa. Axit terephtalic tái sinh, thế đồng hình, CuBDC từ tính, xanh methylen, xúc tác quang hóa 

Fenton. 

 

ISOMORPHOUS SUBSTITUTION OF Cu BY Fe IN CuBDC@Fe3O4 FRAMEWORK 

AND ITS APPLICATION AS A HETEROGENEOUS PHOTO-FENTON CATALYST 

FOR REACTIVE DEGRADATION OF METHYLENE BLUE  

 
Abstract. Successfully achieved partial isomorphous substitution of Cu by Fe in the CuBDC@Fe3O4 

framework, synthesized from recycled terephthalic acid from PET waste plastic bottles. The product was 

characterized by XRD, EDX, SEM, FTIR and tested the photo-Fenton activities in the degradation of the 

methylene blue (MB). Demonstrated the photo-Fenton catalytic ability mainly thanks to the Fe centers in 

the structural framework. The material exhibited strong catalytic activity in the wide pH range 2-8, suitable 

for practical application and easy to recover with magnet for reuse. With optimal conditions such as material 

loading of 1 g/L; dosage of H2O2 (30%) 0.5 mL, pH 6 and contact time 60 minutes, it was possible to treat 

almost completely methylene blue in solutions with concentrations up to 500 mg/L and treatment efficiency 

was 70% for the solution MB 200 mg/L after 4 recycles. However, the dyeing process produced colorless 

organic intermediate products, which take a long time to be processed, especially large concentrations. 

Keywords. Recycled terephthalic acid, isomorphous substitution, magnetic CuBDC, methylene blue, 

photo-Fenton catalyst. 
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PHÂN TÍCH HỆ PHIÊN MÃ Ở RỄ CÂY MẦM LÚA TRONG ĐÁP ỨNG VỚI 

STRESS ARSENATE BẰNG KỸ THUẬT MICROARRAY 

QUÁCH CHÁNH NGHIỆP1, TRINH NGỌC NAM1* 

1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*trinhngocnam@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Arsenic (As) là một á kim loại tồn tại nhiều trong đất ở dạng arsenate [As(V)]. Độc tính của 

As(V) ức chế các chức năng của tế bào, phá vỡ quá trình biến dưỡng, dẫn đến làm giảm năng suất ở cây 

trồng. Tuy vậy, cơ chế phân tử của sự đáp ứng với độc tố arsenate ở thực vật vẫn chưa được hiểu đầy đủ. 

Trong nghiên cứu này, sự biểu hiện gene trong đáp ứng với stress As(V) ở rễ cây mầm lúa (Oryza sativa 

L.) 6 ngày tuổi được phân tích bằng kỹ thuật microarray. Chức năng và vai trò của các gene biểu hiện cũng 

được phân tích bằng các công cụ tin sinh học MapMan và AgriGO. Từ 43.145 gene đáp ứng với stress 

As(V), nghiên cứu đã xác định 541 gene tăng mức biểu hiện (fold-change ≥ 2; FDR ≤ 0,2; p-value ≤ 0,01) 

và 158 gene giảm mức biểu hiện (fold-change ≤ 0,5; FDR ≤ 0,2; p-value ≤ 0,01). Các gene thay đổi mức 

độ biểu hiện rõ rệt liên quan đến gốc tự do oxy hoá (ROS - reactive oxygen species), hệ vận chuyển, 

phytohormone, các con đường tuyền tín hiệu, các nhân tố điều hoà phiên mã và protein kinase. Thông qua 

ROS và phytohormones, As(V) có thể ức chế sự sinh trưởng của rễ mầm lúa. ROS đóng vai trò tín hiệu thứ 

cấp trong con đường truyền tín hiệu với sự tham gia của hệ thống protein kinase và các nhân tố điều hoà 

phiên mã. Hệ thống vận chuyển và kháng oxy hoá đóng vai trò khử độc dưới tác động của As(V). Những 

kết quả nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ cơ chế của cây mầm lúa trong đối kháng với độc tố As(V).  

Từ khóa. Arsenate [As(V), microarray, cây mầm lúa, biểu hiện gene, gốc tự do oxy hoá (ROS). 

 

TRANSCRIPTOME ANALYSIS IN RESPONSE TO ARSENATE STRESS IN RICE 

SEEDLING USING MICROARRAY 
 

Abstract. Arsenic (As) is metalloid, exit popularly in-ground as form arsenate (AsV). AsV toxicity inhibits 

cellular function, disrupts metabolism, leads to the reduction of the yield crops. However, the molecular 

mechanism in response to AsV toxicity is still not fully understood. In this study, the gene expression in 

response to AsV stress in rice (Oryza sativa L.) root seedings was analyzed by microarray technique. 

Functions and roles of expressed genes were also analyzed by bioinformatic tools AgriGO and MapMan. 

Among 43,145 gene which was induced by AsV stress, the study indicated 541 up-regulated genes 

(foldchange ≥ 2; FDR ≤ 0,2; p-value ≤ 0,01) and 158 down-regulated genes (fold-change ≤ 0,5; FDR ≤ 0,2; 

pvalue ≤ 0,01). The induced genes were involved in reactive oxygen species (ROS), transport activities, 

phytohormones, signaling pathways, transcription factors and protein kinase. Through ROS and 

phytohormones, AsV may inhibit rice root seedling growth. ROS also plays secondary signal molecules in 

signaling pathways with the participation of protein kinase, and transcription factors. Transport activities 

and transcription factors play important roles in detoxification under AsV stress conditions. Taken together, 

these findings shed light on the mechanism of the rice plants to tolerate arsenate toxicity 

Keywords. Arsenate (AsV), microarray, rice seedlings, gene expression, reactive oxygen species (ROS). 
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NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC GIỮA COBALAMIN VÀ 

HIĐRO PEROXIDE 

BÙI THỊ THU THỦY1, MAKAROV SERGEI V.2, SALNIKOV DENIS S.2 
 1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2Khoa Hóa hữu cơ, 

Trường Đại học Công nghệ Hóa học Ivanovo, Liên bang Nga 

buithithuthuy@iuh.edu.vn, makarov@isuct.ru, densal@isuct.ru 

 

Tóm tắt. Cobalamins (Cbl- Vitamin B12) cấu tạo từ vòng corrin liên kết với ion coban trung tâm, phối tử 

X (ở phía trên mặt phẳng vòng corrin) và dimethylbenzimidazole (ở phía dưới mặt phẳng vòng corrin). 

Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu và các bệnh suy giảm thần kinh. Hiđro peroxide là một 

trong những dạng oxi hoạt động (reactive oxygen species, ROS) quan trọng. Đối tượng của nghiên cứu này 

là cơ chế phản ứng của Cbl(II) với hiđro peroxide trong môi trường nước. Phản ứng này dẫn đến sự phá 

hủy cấu trúc vòng corrin và tạo ra sản phẩm là dẫn xuất mesohydroxyl hóa của vitamin B12 (dẫn xuất 

corrinoid bền có màu vàng- stable yellow corrinoids, SYCs). Các hợp chất bẫy gốc tự do như DMSO, 

isopropyl alcohol và D-ribose không ảnh hưởng tới phản ứng trên là minh chứng cho khả năng có sự tham 

gia của anion hydroperoxide HO2
-. Hiđro peroxide được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm, 

như trong bảo quản sữa. Các dữ liệu thu được trong nghiên cứu này cho thấy một lượng lớn vitamin B12 có 

thể bị mất đi khi có mặt hiđro peroxide. Như vậy, để bảo toàn lượng vitamin B12 các giải pháp như bọc/gói 

(encapsulation) vitamin cần được áp dụng. 

Từ khóa. Cobalamin, hiđro peroxide, cơ chế phản ứng.  

 
STUDY OF MECHANISM OF REACTION OF COBALAMIN WITH HYDROGEN 

PEROXIDE 

 

Abstract. Cobalamins (Cbls- vitamin B12) consist of a corrin ring bound to a central cobalt ion, ligands X 

(in the upper a-axial position) and dimethylbenzimidazole (DMBI, located in the lower b-axial position). 

Vitamin B12 deficiency can lead to the megaloblastic anemia and neuropathy. Hydrogen peroxide is one of 

the most important forms of reactive oxygen species (ROS). The mechanism of reaction between Cbl(II) 

with hydrogen peroxide in aqueous solution was examined in this study. This reaction induces a significant 

destruction in corrin ring of vitamin B12 and lead to formation of mesohydroxylated derivatives of vitamin 

B12 (stable yellow corrinoids, SYCs). The hydroxyl radical traps (DMSO, isopropyl alcohol, and D-ribose) 

were unable to prevent destruction of Cbl (II) that proves the capable of the ionic mechanism, involving 

hydroperoxide anion HO2
-. Hydrogen peroxide is widely used in food production, for example as a milk 

preservative. Data from this work show that the content of vitamin B12 can be decreased significantly in the 

present of hydrogen peroxide. Therefore, the encapsulated vitamins should be used for their preservation. 

Keywords. Cobalamins, hygroden peroxide, mechanism. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC CỦA COBALAMIN DƯỚI 

ẢNH HƯỞNG CỦA ALBUMIN HUYẾT THANH BÒ 

BÙI THỊ THU THỦY1, MAKAROV SERGEI V.2, DEREVEN’KOV ILIA S.2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2Khoa Hóa hữu cơ, 

Trường Đại học Công nghệ Hóa học Ivanovo, LB Nga 

buithithuthuy@iuh.edu.vn, makarov@isuct.ru, derevenkov@gmail.com 

 

Tóm tắt. Protein phong phú nhất trong huyết tương là albumin huyết thanh người (human serum albumin 

- HSA). Do cấu trúc tương đồng với HSA, albumin huyết thanh bò (Bovine serum albumin - BSA) là một 

protein mẫu trong nhiều nghiên cứu. Aquacobalamin (H2OCbl) hoạt động như chất dập tắt huỳnh quang 

HSA và BSA. Nghiên cứu này xem xét khả năng phản ứng của hai loại phức chất của BSA với 

aquacobalamin trong phản ứng trao đổi phối tử. Trong phản ứng với axit ascorbic và thiocyanat, phức chất 

dạng 1 của H2OCbl và BSA (được hình thành nhanh và không có sự thay thế phân tử nước trong H2OCbl) 

sở hữu khả năng phản ứng tương đối gần với H2OCbl tự do. Ngược lại, các phản ứng thay thế phối tử liên 

quan đến phức chất dạng 2 của H2OCbl và BSA (amino BSA – Cbl (III)) diễn ra chậm. Sự hình thành Cbl 

(II) từ quá trình khử phức amino BSA – Cbl (III) bởi axit ascorbic cũng xảy ra với tốc độ thấp hơn đáng kể 

so với H2Ocbl tự do.  

Từ khóa. Cobalamin, albumin huyết thanh, trao đổi phối tử.  

 

EFFECT OF BOVINE SERUM ALBUMIN ON REACTIVITY OF COBALAMIN  

 

Abstract. The most abundant protein in blood plasma is human serum albumin (HSA). Due to close 

structural resemblance bovine serum albumin (BSA) is frequently used as a model of HSA. Aquacobalamin 

(H2OCbl) acts as quenchers of HSA and BSA fluorescence. This study showed different reactivities in 

ligand exchange reactions of two types of complexes of BSA with aquacobalamin. A complex of H2OCbl 

and BSA rapidly formed without substitution of water molecule (complex type 1) shows the closely 

reactivity to free H2OCbl in reaction with ascorbic acid and thiocyanate. In contrast, the ligand substitution 

reactions involving amino BSA–Cbl(III) (complex type 2) proceed slowly. The formation of Cbl(II) from 

reduction of amino BSA–Cbl(III) complex by ascorbic acid occurs at significantly lower rate than from 

H2OCbl as well.  

Keywords. Cobalamins, serum albumin, ligand exchange. 
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TỔNG HỢP TOÀN PHẦN 6,8-PRENYLACACETIN, 8-PRENYLACACETIN VÀ 

HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TĂNG SINH TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ HELA Ở 

NGƯỜI 

NGUYỄN VĂN SƠN1*, VÕ THÀNH CÔNG1, NGUYỄN LẬP TRƯỜNG1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Viêt Nam 

*nguyenvanson@iuh.edu.vn, vothanhcong@iuh.edu.vn, truong1231231998@gmail.com 

 

Tóm tắt. Hai hợp chất flavon có nguồn gốc tự nhiên, apigenin-5,4’-dimethy ete (1) và lutein-5,3’,4’- 

trimethyl ether (2), được tổng hợp thông qua phản ứng dehydro hóa bằng I2 / Py, O-metyl hóa và phản ứng 

thủy phân glycoside, bắt đầu từ naringin và hesperidin tương ứng. Dựa trên phản ứng Mannich của flavon 

1 hoặc 2 với các amin bậc hai khác nhau và formaldehyde trong dung môi rượu có xúc tác axit dưới sự hỗ 

trợ của vi sóng, mười lăm dẫn xuất cơ sở mới của flavon Mannich 3 ~ 17 đã được tổng hợp. Cấu trúc của 

tất cả các hợp chất tổng hợp được xác nhận bằng các phương phổ 1HNMR 13CNMR và MS. Hơn nữa, tất 

cả các hợp chất tổng hợp đã được thử nghiệm hoạt động chống tăng sinh trên tế bào Hela gây ung thư cổ 

tử cung ở người bằng phương pháp CCK-8 tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy các hợp chất 1, 2, 7, 9, 10, 12 và 

17 thể hiện các hoạt động chống tăng sinh rõ rệt chống lại dòng tế bào Hela, trong số đó, các hợp chất 10, 

12 và 17 thể hiện cao hơn (IC50 = 16.13, 29.04 và 9.14 μmol /L tương ứng) so với chất đối chứng dương 

cis-Platin (IC50 = 41.25 μmol / L).  

Từ khóa. Flavones, các dẫn xuất bazơ Mannich, tổng hợp, hoạt tính sinh học. 

 

SYNTHESIS AND BIOACTIVITY OF NATURAL FLAVONES MANNICH BASE 

DERIVATIVES 

 

Abstract. Two natural occurring flavones, apigenin-5,4′-dimethyl ether (1), and lutein- 5,3′,4′- trimethyl 

ether (2), were synthesized through I2/Py dehydrogenation, O-methylation and glycoside hydrolysis 

reaction, starting from naringin and hesperidin respectively. Based on the Mannich reaction of flavones 1 

or 2 with various secondary amines and formaldehyde in acidic alcohol solvent under microwave assistance, 

fifteen novel flavones Mannich base derivatives 3~17 was synthesized. The structures of all synthesized 

compounds were confirmed by 1HNMR, 13CNMR and MS techniques. Furthermore, all the synthetic 

compounds were tested for antiproliferative activity on human cervical carcinoma Hela cells by the CCK-

8 method. The results showed that compounds 1, 2, 7, 9, 10, 12 and 17 exhibited distinct antiproliferative 

activity against Hela cells, among them, compounds 10, 12 and 17 displayed higher activity (IC50 =16.13, 

29.04 and 9.14 μmol/L, respectively) than the positive control cisPlatin（IC50=41.25 μmol/L). 

Keywords. Flavones, mannich base derivatives, synthesis, bioactivity. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU IN DẤU PHÂN TỬ CHỌN LỌC QUERCETIN, ỨNG 

DỤNG PHÂN TÍCH QUERCETIN TRONG MẪU RAU 

NGUYỄN VĂN TRỌNG1*, TRẦN THỊ THANH THÚY1, VĂN THANH KHUÊ1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Viêt Nam 
*nguyenvantrong@iuh.edu.vn, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn, vanthanhkhue@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu polymer in dấu phân tử (MIP) chọn lọc cho Quercetin (QC) đã được tổng hợp bằng phản 

ứng đồng trùng hợp giữa hai monomer acrylamide (AA) và 4–Vinyl piridine (4-VP) với chất liên kết chéo 

ethylenglycol dimethacrylate (EGDMA), quá trình đóng khối polyme nhờ chất khơi mào 1.10 – azobis 

cyclohexancarbonnitrile (ACCN). Khả năng hấp thụ tối đa QC đạt được là 0,2544 mg/gMIP vật liệu MIP. 

Tính chọn lọc của vật liệu MIP đối với QC là 94,80 %, cao hơn so với Catechin (10,23 %) đồng phân của 

QC. Qui trình phân tích QC đã được hiệu lực hóa trên nền mẫu rau. Hiệu suất thu hồi đạt được từ 91,16 % 

đến 94,50 %, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt là 0,56 ppm và 1,69 ppm. 

Mẫu rau được thu thập trên thị trường và được thực hiện quy trình phân tích đã nghiên cứu, mẫu được cho 

qua MIP và phân tích bằng HPLC với đầu dò UV, kết quả đã phản ánh được sự phù hợp của MIP trong 

việc chọn lọc đối với Quercetin.  

Từ khóa. Quercetin, MIP, HPLC. 

 
SYNTHESIS OF MOLECULAR IMPRINTING POLYMERS FOR EXTRACTION OF 

QUERCETIN FROM VEGETABLE SAMPLES 

 

Abstract. Molecularity imprinted polymer (MIP) selected for Quercetin (QC) was synthesized by the 

copolymerization reaction between acrylamide (AA), 4–Vinyl piridine (4-VP) and ethylenglycol 

dimethacrylate (EGDMA) with an initiator 1.10 – azobis cyclohexancarbonnitrile (ACCN). The maximum 

absorbance of QC on MIP is 0.2544 mg/gMIP with the selectivity of 94.80 %, which is higher than that of 

the QC isomer Catechin (10.23 %). This procedure for QC analysis was implemented on vegetable samples, 

with sample preparation by MIP and sample analysis employing HPLC. Recovery yield was found to be 

91.16 % to 94.50 % for vegetable samples. The method detection limit (LOD) and method quantitative 

limit (LOQ) were 0.56 ppm and 1.69 ppm, respectively. Vegetable samples were collected on the market 

which were rinsed through MIP and was analyzed by HPLC with UV detector, the results reflect the 

suitability of MIP in the selection of Quercetin.  

Keywords. Quercetin, MIP, HPLC. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMMONIA, NITRITE, NITRATE CỦA THAN 

SINH HỌC TRONG MÔ HÌNH CỘT LỌC 

VÕ THỊ MINH THẢO1*, NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN2, NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH3,TRẦN NGỌC 

ĐỨC HƯƠNG DUNG3, NGUYỄN MINH KHÁNH1, NGUYỄN NGỌC PHI1, NGUYỄN THỊ HẠNH 

NGUYÊN1, TRẦN TUẤN ANH1, PHẠM THỊ ÁI NIỆM1, NGUYỄN TẤN ĐỨC1 
1Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 3 Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh,  
*vothiminhthao1993@gmail.com 

 

Tóm tắt. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hiệu quả xử lý nước của than sinh học trong mô hình cột lọc 

ngập chìm (dài 1 m, đường kính 90 mm) nhằm ứng dụng làm vật liệu lọc cho hệ ương nuôi tôm giống tuần 

hoàn. Than sinh học từ trấu được tạo ra bằng phương pháp nhiệt phân ở nhiệt độ 550 oC trong điều kiện 

thiếu oxygen. Than sau khi nung có diện tích bề mặt riêng là 42 m2/g và kích thước lỗ hấp phụ/giải hấp 

phụ trung bình là 0,23 nm/0,12 nm thuộc dạng mao quản nên thuận lợi cho quá trình hấp phụ cũng như là 

giá thể lý tưởng cho vi sinh vật phát triển phân giải chất ô nhiễm. Bố trí thí nghiệm xử lý nước thải nuôi 

tôm (70 L) trên mô hình cột lọc theo khối lượng (120; 240; 360 g) và kích thước vật liệu lọc (< 0,5 mm; 5–

8 mm), chu kỳ tuần hoàn 4,8 lần/ngày. Sau 2 tuần, hiệu suất xử lý tốt nhất ở nghiệm thức có khối lượng 

than sinh học 240 g và kích thước < 0,5 mm, với hiệu suất xử lý TS 6–8%, TSS 44–51%, COD 10,73–

27,2%, NH4+ 23,91–52,28%, NO2- 43,47–52,81%, NO3- 16,82–30,36%. Do vậy việc ứng dụng than sinh 

học làm vật liệu lọc để xử lý nước trong hệ tuần hoàn là hoàn toàn khả thi. 

Từ khóa. Cột lọc, loại bỏ nitrogen, nước thải nuôi tôm, than sinh học, xử lý nước tuần hoàn. 

 

EVALUATION NITROGEN REMOVAL OF COLUMN FILTER PACKED WITH 

BIOCHAR 

 
Abstract. This study aims to evaluate nitrogen removal efficacy of rice husk biochar (RHB) when using 

as filter medium in submerged column model (length 1 m, diameter 90 mm) in order for wastewater 

treatment in recirculating aquaculture system (RAS). RHB was produced by pyrolysis method at 550 °C in 

limited oxygen condition. The studied RHB had a large surface area (42 m2/g) and the average 

adsorption/desorption size pores were 0,23 nm/0,12 nm belonged to capillary type. RHB was also a perfect 

carrier for microorganism living and utilizing organic compounds. Experiments were conducted by using 

shrimp wastewater (70 L) to flow through column filters packed with biochar at different amounts (120;240; 

360 g) and sizes (lesser than 0,5 mm; 5–8 mm) at recycling rate 4,8 cycles/day. After 2 weeks, results 

showed that the highest performance was the treatment with biochar amount 240 g and size lesser than 0,5 

mm, as removal of TS 6–8%, TSS 44–51%, COD 10,73–27,2%, NH4+ 23,91–52,28%, NO2- 43,47–

52,81%, and NO3- 16,82–30,36%. Therefore, use of biochar as filter medium for wastewater treatment is 

a feasible choice for designing low-cost but effective RAS. 

Keywords. Column filter, biochar, nitrogen removal, shrimp wastewater, recycling water. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU IN DẤU PHÂN TỬ CHỌN LỌC VITAMIN B1, ỨNG 

DỤNG PHÂN TÍCH VITAMIN B1 TRONG MẪU DƯỢC PHẨM 

NGUYỄN VĂN TRỌNG*, TRẦN THỊ THANH THÚY1, VĂN THANH KHUÊ1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*nguyenvantrong@iuh.edu.vn, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn, vanthanhkhue@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu polymer in dấu phân tử (MIP) chọn lọc cho vitamin B1 (VIT B1) đã được tổng hợp bằng 

phản ứng đồng trùng hợp giữa methacrylic axit (MAA) và ethylenglycol dimethacrylate (EGDMA), với 

chất khơi mào azobisisobutyronitrile (AIBN). Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp MIP được tối 

ưu hóa như tỉ lệ giữa phân tử mục tiêu: monomer chức năng: liên kết chéo là 1:2:10 (mmol); nhiệt độ tổng 

hợp là 600C; dung môi tổng hợp MeOH; tỉ lệ dung môi chiết MeOH: CH3COOH là 75:25 % (v/v). Qui 

trình phân tích VIT B1 đã được hiệu lực hóa trên nền mẫu dược phẩm. Hiệu suất thu hồi đạt được từ 95,16% 

đến 103,50% với RSD 1,68% dựa trên 3 nồng độ chuẩn VIT B1 khác nhau (4, 5 và 6 mg/L) được thêm vào 

mẫu. Mẫu dược phẩm viên nén bao phim PP.Pharco có chứa Thiamine mononitrat 250 mg/viên được mua 

tại cửa hàng thuốc bán lẻ và được thực hiện quy trình phân tích đã nghiên cứu, mẫu được cho qua MIP và 

phân tích bằng HPLC với đầu dò UV, kết quả đã phản ánh được sự phù hợp của MIP trong việc chọn lọc 

đối với VIT B1.  

Từ khóa. Vitamin B1, MIP, HPLC.  

 

SYNTHESIS OF MIP MATERIAL FOR VITAMIN B1 SELECTION AND ITS 

APPLICATION FOR VITAMIN B1 ANALYSIS IN PHARMACY SAMPLES 

 

Abstract. Molecularity imprinted polymer (MIP) selected for vitamin B1 (VIT B1) was synthesized by 

the co-polymerization reaction between methacrylic axit (MAA) and ethylenglycol dimethacrylate 

(EGDMA) with an initiator azobisisobutyronitrile (AIBN). The factor effect on MIP synthesis is optimized 

as the ratio between the targets molecular: functional monomer: crosslinker is 1: 2: 10 (mmol); temperature 

is 600C; MeOH synthetic solvent; the extraction solvent MeOH: CH3COOH is 75: 25% (v/v). The recovery 

is from 95.16 to 103.50% with RSD 1.68% base on three different VIT B1 concentations (4, 5 and 6 mg/L) 

spiked sample matrixs. The samples were collected on the market which were rinsed through MIP and was 

analyzed by HPLC with UV detector, the results reflect the suitability of MIP in the selection of VIT B1. 

Keywords. Vitamin B1, MIP, HPLC. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ SỬ DỤNG 

KỸ THUẬT CHIẾT ĐIỂM MÙ 

TRẦN THỊ THANH THÚY1, NGUYỄN VĂN TRỌNG1, ĐỖ THỊ LONG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tranthithanhthuy@iuh.edu.vn, nguyenvantrong@iuh.edu.vn, dothilong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Hàm lượng chì trong mẫu nước được xác định bằng phương pháp quang phổ kết hợp với kỹ thuật 

chiết điểm mù. Ion chì (II) phản ứng với thuốc thử Dithizone trong môi trường đệm phosphate pH= 8, phức 

chất tạo thành được chiết trong chất hoạt động bề mặt Triton X-100 rồi đo quang tại bước sóng 519 nm. 

Các thông số tối ưu của kỹ thuật chiết điểm mù được khảo sát như pH, nồng độ của dung dịch thuốc thử 

Dithizone, chất hoạt động bề mặt Triton X-100, muối NaCl, thời gian chiết, ảnh hưởng của các ion,...Với 

những thông số được tối ưu, đường chuẩn xây dựng tuyến tính trong khoảng từ 0,1–1,0 (mg/L) với r2 = 

0,9995, phương pháp có giới hạn phát hiện là 0,0105 (mg/L), hiệu suất chiết điểm mù là 94,97% và độ lặp 

lại của phương pháp là 94,58%. 

Từ khóa.  Chiết điểm mù, triton X-100, chì, quang phổ. 

 

DETERMINATION OF LEAD BY SPECTROPHOTOMETRY USING CLOUD POINT 

EXTRACTION TECHNIQUE 
 

Abstract. Lead content in water sample was determined by spectrophotometry with cloud point extraction. 

Lead (II) ions react with Dithizone reagent in phosphate buffered medium pH = 8, the resulting complex is 

extracted in Triton X-100 surfactant and then spectrophotometry measured at 519 nm. Optimal parameters 

of the cloud point extraction technique under investigation such as pH, concentration of Dithizone reagent 

solution, Triton X-100 surfactant, NaCl salt, extraction time, influence of ions, ... With optimized the 

parameters, the standard curve builds linearly in the range 0.1–1.0 (mg/L) with r2 = 0.9995, the method has 

a detection limit of 0.0105 (mg/L), the cloud point extraction efficiency is 94.97% and the method 

repeatability is 94.58%. 

Keywords. Cloud point extraction, Triton X-100, lead, spectrophotometry. 
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 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLYBDEN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP QUANG PHỔ ĐỘNG HỌC XÁC TÁC 

TRẦN THỊ THANH THÚY1, NGUYỄN VĂN TRỌNG1, TRƯƠNG THỊ UYÊN1, NGUYỄN XUÂN 

HÙNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tranthithanhthuy@iuh.edu.vn, nguyenvantrong@iuh.edu.vn, truongthiuyen108@gmail.com, 

xuanhung0897@gmail.com 

 

Tóm tắt. Ion Molypden được xác định bằng phương pháp quang phổ động học xúc tác. Phương pháp được 

thực hiện dựa trên sự xúc tác của ion Molypden trong phản ứng oxi hóa khử giữa 1-amino-2- naphthol-4-

sulfonic acid với H2O2 tại pH= 3.5. Dung dịch của phản ứng được đo quang tại bước sóng 465 nm. Các yếu 

tố ảnh hưởng đến phản ứng được lần lượt khảo sát như: pH của dung dịch, nồng độ của 1-amino-2- naphthol-

4-sulfonic acid, nồng độ của H2O2, nhiệt độ của dung dịch phản ứng, thời gian phản ứng, ảnh hưởng của 

các ion lạ,... Với các điều kiện phản ứng đã tối ưu, ion Molypden được xác định trong khoảng tuyến tính 

0.2–2.5 µg/L (r2 = 0.995) với giới hạn phát hiện và độ lệch chuẩn lần lượt là 0.0502 µg/L và 3.37%. Phương 

pháp được ứng dụng để xác định ion Molybpen trong mẫu nước với hiệu suất thu hồi là 94,50%. 

Từ khóa.  Molypden, quang phổ động học xúc tác, 1-amino-2- naphthol-4-sulfonic acid. 

 

KINETIC SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF 

MOLYBDENUM IN WATER SAMPLES 

 

Abstract. Molybdenum ion was determination by kinetic spectrophotometric method. The method is 

prerented based on Molybdenum ion  catalytic effect on the oxidation of 1-amino-2- naphthol-4-sulfonic 

acid with H2O2 at pH= 3.5. The reaction is followed up spectrophotometrically and the rate of increasing of 

absorbance at 465 nm is measured. The main factors affecting, such as pH of sample solution, concentration 

of 1-amino-2- naphthol-4-sulfonic acid reducing agent, concentration of H2O2, temperature, reaction time 

and influence of interferences were studied. Under the optimized conditions, the calibration graph was 

linear in the range of 0.2–2.5 µg/L (r2 = 0.995) with a detection limit of 0.0502 µg/L and the relative 

standard deviations of 3.37%. The method was applied to determination of Molybdenum in water samples 

with recovery efficiency is 94.50%. 

Keywords.  Molybdenum, kinetic spectrophotometric method, 1-amino-2- naphthol-4-sulfonic acid. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI PHA TẠP ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT QUANG 

CỦA HẠT NANO PHÁT QUANG ZnSe 

BÙI THỊ DIỄM1, PHẠM DUY KHANH2, LƯƠNG THỊ BÍCH2* 
1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

diemcn4@gmail.com, duykhanhsn@gmail.com, *marialuongbich@gmail.com 

 

Tóm tắt. Các hạt nano phát quang cấu trúc ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước sử dụng chất ổn 

định bề mặt Mercaptopropionic acid (MPA). Nguyên tố pha tạp Mn, Cu và Ag nhằm cải thiện hiệu suất 

phát quang. Khi pha tạp Mn, Cu, Ag vào hạt ZnSe thì cường độ huỳnh quang của hạt nano ZnSe:X (X: Mn, 

Cu, Ag) cao hơn hạt ZnSe. Cường độ huỳnh quang của hạt nano ZnSe:Mn cao hơn hạt ZnSe:Cu, ZnSe:Ag 

và đạt hiệu suất huỳnh quang 32,69%. MPA là hợp chất SH-R-COOH được thêm vào để làm tăng khả năng 

phân tán của các hạt nano phát quang trong môi trường nước và cải thiện sự tương hợp giữa các chấm lượng 

tử phát quang với kháng thể rồi đến vi khuẩn nhờ nhóm –COOH mở rộng phạm vi ứng dụng của các hạt 

nano trong lĩnh vực y sinh. 

Từ khóa. MPA, ZnSe:Mn, ZnSe:Cu, ZnSe:Ag, tổng hợp chấm lượng tử trong pha nước. 

 

INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF METAL DOPED ON THE 

PHOTOLUMINESCENCE OF ZnSe NANOPARTICLES 
 

Abstract. Luminescent nanoparticles ZnSe were synthesized in water phase using Mercaptopropionic acid 

(MPA) surface stabilizer. Mn, Cu, Ag were used as a dopant to improve luminescence performance. When 

Mn, Cu, Ag were doped into nanoparticle ZnSe, the fluorescence intensity of nanoparticle ZnSe: X (X: Mn, 

Cu, Ag) was higher than nanoparticle ZnSe. The fluorescence intensity of ZnSe:Mn was higher than 

ZnSe:Cu, ZnSe:Ag with a fluorescence of 32,69%. The MPA was the SH-R-COOH compound added to 

increase dispersion of luminescent nanoparticles in water and improved interactions between luminescent 

quantum dots and antibodies or bacteria through the -COOH group, which extended the application of 

nanoparticles in the field of biomedical science.  

Keywords. MPA, ZnSe:Mn, ZnSe:Cu, ZnSe:Ag, synthesis of quantum dots in aqueous phase. 
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NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 

TINH DẦU LÁ NGŨ TRẢO (VITEX NEGUNDO L.) 

PHẠM NGUYỄN ANH HUY1, NGUYỄN VĂN BỜI1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

 phamhuy441787@gmail.com, *nguyenvanboi@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Cây ngủ trảo (Vitex negundo L.) được tìm thấy ở Việt Nam và một số nước như Trung Quốc, Ấn 

Độ, Lào, Campuchia, Malaysia, Lào. Nó là vị thuốc mùi thơm, tính ấm thường được sử dụng để thanh nhiệt, 

hỗ trợ lưu thông mạch máu, kích thích tiêu hóa và giúp hạ sốt. Trong nghiên cứu này, tinh dầu lá ngũ trảo 

được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Các điều kiện thực nghiệm và thành phần 

hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp phân tích sắc ký khối phổ (GC-MS). Kết quả cho 

thấy, hàm lượng tinh dầu trong hoa lá ngũ trảo khá thấp (khoảng 0,17%). Tinh dầu thu được từ phương 

pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hơn 30 cấu tử , trong đó có 5 cấu tử chính là: 2-Butenoic acid, (E)- 

(55.7887%); Caryophyllene (13.6028%); Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-

methylethenyl)-, [1S- (1.alpha.,7.alpha.,8a.alpha.)]-( 9.1949%); Cyclopentane, methyl- (2.5351%) và 1,4 

Benzodioxan- 6-amine (2.3755%). 

Từ khóa. Cây ngũ trảo (Vitex negundo L.), tinh dầu, phân tích GC/MS. 

 

A STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL 

EXTRACTED FROM THE VITEX NEGUNDO L.’S LEAVES 

 

Abstract. Vitex negundo L. is found in Vietnam and some countries, such as China, India, Laos, 

Cambodia, and Malaysia. It is an aromatic, warm, medicinal herb commonly used to clear heat, aid blood 

circulation, stimulate digestion and help reduce fever. In this study, the essential oil in the leaves of Vitex 

negundo L. was extracted by steam distillation method. The effects of experimental conditions and the 

chemical composition of essential oils were determined by gas chromatography mass spectrometry (GC-

MS) analysis. The results showed that the content of essential oil was low (0, 17%). Essential oils obtained 

from the steam-enticing distillation method have more than 30 constituents, of which there are five main 

components, including 2-Butenoic acid, (E)- (55.7887%); Caryophyllene (13.6028%); Naphthalene, 

1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8adimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1S-(1. alpha.,7. alpha.,8a. alpha.)] -( 

9.1949%); Cyclopentane, methyl- (2.5351%) and 1,4 Benzodioxan-6-amine (2.3755%).  

Keywords. Vitex Negundo L, essential oil, GC/MS analysis. 
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NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 

TINH DẦU LÁ ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA L.) 

MAI HOÀNG TRUNG TÍN1, NGUYỄN VĂN BỜI1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tin90599@gmail.com, *nguyenvanboi@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Cây Đinh Lăng (Polyscias fruticosa L.) là loài cây quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Theo 

y học cổ truyền, rễ cây có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết; lá 

Đinh Lăng có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ. Toàn 

cây Đinh Lăng bao gồm rễ, thân, lá đều có thể sử dụng làm thuốc. Nó là vị thuốc mùi thơm, tính ấm thường 

được sử dụng để thanh nhiệt, hỗ trợ lưu thông mạch máu, kích thích tiêu hóa và giúp hạ sốt. Trong nghiên 

cứu này, tinh dầu lá Đinh Lăng được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Các điều 

kiện thực nghiệm và thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp phân tích sắc ký 

khối phổ (GC-MS). Kết quả cho thấy, hàm lượng tinh dầu trong lá Đinh Lăng (khoảng 0,114%). Tinh dầu 

thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hơn 36 cấu tử, trong đó có 7 cấu tử chính là: 

Caryophyllene (30,13%); Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, 

[1S-(1.alpha.,7.alpha.,8a.alpha.)]-(20,39%); Eucalyptol (16,37%) ;1,4 Benzodioxan-6-amine (5,60%); 

cyclopentane methyl (4,48%); Cyclohexane (4,32% ); Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-

methylethyl)-(3,74%). 

Từ khóa. Cây Đinh Lăng (Polyscias fruticosa L.), tinh dầu, phân tích GC/MS. 

 

A STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL 

EXTRACTED FROM THE POLYSCIAS FRUTICOSA L.’S LEAVES 

 

Abstract. Polyscias fruticosa L is a familiar tree to many Vietnamese families. According to traditional 

medicine, the roots are sweet, slightly bitter, cool, have the effect of clearing blood vessels, enhancing 

blood; Polyscias fruticosa leaves have a bitter taste, cool properties that detoxify food, fight allergies, cure 

coughing up blood, dysentery. The whole prismatic tree, including the roots, stems, and leaves, can all be 

used as medicine.It is an aromatic medicinal flavor, warmth is often used to heat, support blood circulation, 

stimulate digestion and help lower fever. In this study, the essential oil in the leaves of Polyscias fruticosa 

L. was extracted by steam distillation method. Chemical composition of the produced essential oils was 

determined by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) analysis. The results showed that the 

content of essential oil was low (0,114%). Essential oils obtained from the steam-enticing distillation 

method have more than 36 constituents, of which 7 compounds are the main components, including 

Caryophyllene (30,13%); Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-

,[1S-(1.alpha.,7.alpha.,8a.alpha.)]-(20,39%); Eucalyptol (16,37%) ;1,4 Benzodioxan-6-amine (5,60%); 

cyclopentane methyl (4,48%); Cyclohexane (4,32% );Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-

methylethyl)-(3,74%).  

Keywords. Polyscias fruticosa L., essential oil, GC/MS analysis. 
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XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA BÃ VỎ HẠT ĐIỀU (Anacardium 

occidentale L.) 

NGUYEN THỊ THU HIỀN1, TRẦM BÊ TÔ1, MAI ANH VIEN1, NGUYỄN VĂN BỜI1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

ngochien151189@gmail.com, *nguyenvanboi@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Cây điều có tên khoa học là Anacardium occidentale L. được trồng ở miền Nam Việt Nam từ 

thế kỉ 18. Trong ngành chế biến hạt điều, vỏ hạt điều là một trong những sản phẩm phụ, được sử dụng để 

ép (bã 1) hay chưng cất (bã 2) lấy dầu. Trong nghiên cứu này, dịch chiết methanol của bã 1 và bã 2 được 

chiết bằng methanol. Sau đó, các cao chiết thu được đem tiến hành tách bằng phương pháp sắc ký cột với 

các hệ dung môi có độ phân cực tăng dần kết hợp với phân tích GC/MS để xác định thành phần hóa học. 

Kết quả cho thấy, cao bã 1 có 20 cấu tử trong đó chủ yếu các acid béo như Oleic acid (27%) và (Z)-3-(8- 

pentadecenyl) phenol (17,787%). Phân tích thành phần cao chiết bã 2 thu được 22 hợp chất, trong đó có 3 

chất có hàm lượng cao là: (Z)-3-(8-Pentadecenyl) phenol (55.742%); 3- ((4Z,7Z)-Heptadeca-4,7-dien-1-yl) 

phenol (28.761%) và m-Pentadecylphenol (9.547%). 

Từ khóa. Cây điều, Anacardium occidentale L., hạt điều, phân tích GC/MS.  

 

STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF ANACARDIUM OCCIDENTALE L. 

SEED SHELLS 

 

Abstract. Anacardium occidentale L. (cashew). was cultivated in the South of Vietnam from the 18th 

century. In industry, Anacardium occidentale L.’s seed shell or cashew bark is one of the byproducts, which 

was used for pressing (residue #1) or distillation (residue # 2) to get oil. In this study, the methanol extracts 

of residue #1 and residue#2 were extracted by methanol. Next, the obtained extracts were separated by 

column chromatography combined with GC/ MS analysis to determine their chemical compositions. The 

results showed that, the residue #1 had 20 components, of which fatty acids with high content, such as Oleic 

acid (27%) and (Z) -3- (8-pentadecenyl) phenol (17,787%). Meanwhile, the residue # 2 contained 22 

compounds, of which 3 substances with high content were: (Z) -3- (8-Pentadecenyl) phenol (55,742%); 3 - 

((4Z, 7Z) -Heptadeca-4,7-dien-1-yl) phenol (28,761%) and m-Pentadecylphenol (9,547%). 

Keywords. Anacardium occidentale L, GC/MS analysis, cashew bark. 
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VẬT LIỆU MIL-101(Cr) PHA TẠP CuFe ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP HAI DUNG MÔI CÓ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO VÀ KHÁNG OXY 

CAO ĐỖ CAO HẬU1, VÕ THẾ KỲ1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

docaohau03.96@gmail.com, *votheky@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101 (Cr) pha tạp CuFe được phát triển với khả năng hấp thụ 

CO và kháng oxy cao. Các phần khác nhau của Cu (II)–Fe (II) được đưa vào MIL-101 (Cr) với độ xốp cao 

bằng phương pháp hai dung môi (DS), tiếp theo là khử ở nhiệt độ thấp 250 ◦C. Bằng cách sử dụng formate 

(HCOO−), Cu (II) đã được khử một cách chọn lọc thành Cu (I) ở 250 ◦C. Ngoài ra, sự có mặt của chất khử, 

Fe (II), làm tăng khả năng khử Cu (II) trong chất hấp phụ. Các kết quả thu được chỉ ra rằng hiệu ứng tăng 

cường của việc sử dụng Fe (II) và phương pháp DS làm tăng cường đáng kể sự phân tán của Cu (I). Kết 

quả cho thấy, CuFe@MIL-101(Cr) (4 mmol/g của CuCl và 1,0 mmol/g FeCl2) thể hiện khả năng hấp phụ 

CO cao ~ca. 3,24 mmol/g và độ chọn lọc CO / N2 là 428 ở 25 ◦C và 100 kPa, cao hơn so với độ chọn lọc 

của vật liệu được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt. Ngoài ra, khả năng hấp phụ CO của CuFe@MIL-

101(Cr) vẫn duy trì ở 90– 65% sau khi tiếp xúc với khí quyển độ ẩm trong 15–30 ngày, do đó thể hiện tính 

ổn kháng oxy hóa vượt trội so với các vật liệu hấp phụ khác chứa phức π của Cu (I).  

Từ khóa: Hấp phụ CO, pha tạp CuFe, MIL-101(Cr), dung môi kép, phức π. 

 

DOUBLE-SOLVENT-ASSISTED SYNTHESIS OF BIMETALLIC CuFe-

INCORPORATED MIL-101 (Cr) FOR IMPROVED CO-ADSORPTION 

PERFORMANCE AND OXYGEN-RESISTANT STABILITY 

 

Abstract. In this study, a bimetallic CuFe-incorporated MIL-101(Cr) adsorbent was developed with 

enhanced CO adsorption capacity and oxygen resistance. Different compositions of bimetallic Cu (II)–Fe 

(II) were incorporated into the MIL-101(Cr) framework with ultrahigh porosity by the double-solvent (DS) 

method, followed by facile reduction at a low temperature of 250 ◦C. By employing formate (HCOO−), Cu 

(II) was selectively reduced to Cu(I) at 250 ◦C. Moreover, the presence of the reducing agent, Fe (II), 

enhanced the reduction of Cu (II) in the adsorbent. The obtained results indicated that the synergistic effect 

of utilizing Fe (II) and employing the DS method significantly enhanced the dispersion of the formed Cu(I) 

in the support. The DS-assisted CuFe (4 mmol/g of CuCl and 1.0 mmol/g FeCl2)-incorporated MIL-101(Cr) 

adsorbent exhibited a high CO-adsorption capacity of ca. 3.24 mmol/g and CO/N2 selectivity of 428 at 25 
◦C and 100 kPa, which were superior to those of the counterpart that was prepared by the wetness 

impregnation method. Additionally, the CO-adsorption capacity of the prepared CuFe-incorporated MIL-

101(Cr) was still 90–65% after it was exposed to atmospheric humidity for 15–30 days, thereby 

demonstrating its superior oxygen-resistant stability compared to those of the benchmark π-complexation 

adsorbents containing Cu(I).  

Keywords.  CO adsorption, Bimetallic CuFe, MIL-101(Cr), Double-solvent, π-complexation adsorbent. 
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NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TINH THỂ VẬT LIỆU BÁN DẪN TINH THỂ ZnO 

DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NUNG 

VĂN THANH KHUÊ1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

vanthanhkhue@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu chất bán dẫn dạng hạt kích thước nano kẽm oxit (ZnO) được tổng 

hợp qua phương pháp thủy nhiệt đơn giản. Phương pháp tổng hợp hình thái học của vật liệu được thực hiện 

bằng cách thay đổi các thông số phản ứng thủy nhiệt như các tác nhân đóng vai trò phân tán, tác nhân đóng 

vai trò che phủ trong quy trình tổng hợp. Đặc trưng về vật liệu ZnO được tổng hợp được phân tích thông 

qua các kỹ thuật phân tích hóa lý hiện đại – như phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phổ 

hồng ngoại (FTIR) và các phương pháp hình ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM). Ngoài ra, các tính chất 

quang điện hóa của vật liệu được tổng hợp ZnO cũng được thực hiện thí nghiệm để đánh giá sự tác động 

của yếu tố nhiệt nung lên hoạt tính xúc tác quang hóa. 

Từ khóa. Zinc oxide, semiconducting, nanoparticle. 

 

INSIGHTS INTO THE CRYSTAL STRUCTURE OF ZnO SEMICONDUCTING 

MATERIAL UNDER ANNEALING EFFECTS 

 

Abstract. In this study, Zinc oxide semiconducting nano material was synthesized via a facile 

hydrothermal route. Morpho-synthesis of the material was conducted by changing reaction parameters such 

as capping agents, dispersants in the route. The characteristics of the as-synthesized ZnO material was 

analyzed via the modern physical and chemical techniques such as X-ray diffraction (XRD), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electronic microscopy (SEM). Furthermore, the 

photoelectrochemical properties of the material ZnO was carried out to evaluate the influences of the 

thermal effect on the photoactive of the material.  

Keywords. Zinc oxide, semiconducting, nanoparticle. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THỦY NHIỆT ĐẾN HOẠT TÍNH QUANG XÚC 

TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO Ta-ZnO 

LƯU THỊ VIỆT HÀ1*, PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*
luuthivietha@iuh.edu.vn, phamthihongphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu Ta-ZnO được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ở các nhiệt độ thủy nhiệt khác 

nhau: 1100C, 1500C và 1700C. Các mẫu được kí hiệu tương ứng Ta-ZnO110, Ta-ZnO150 và Ta-ZnO170. 

Đặc trưng tính chất của các vật liệu này được nghiên cứu bởi các phương pháp như XRD, SEM, Raman, 

UV-VIS, PL. Kết quả nghiên cứu cho thấy các vật liệu này đều có cấu trúc đơn pha Hexagonal wurtzite 

của ZnO. Độ tinh thể hóa và kích thước tăng khi nhiệt độ thủy nhiệt tăng. Trong 3 mẫu tổng hợp thì mẫu 

Ta-ZnO150 có phân bố bề mặt khá đều và xốp, hình que dài khá đồng nhất về kích thước và hình dạng. Bờ 

hấp thu quang của Ta-ZnO có sự dịch chuyển sang vùng ánh sáng nhìn thấy so với ZnO không pha tạp, 

tương ứng với sự thu hẹp năng lượng vùng cấm (EgTa-ZnO: 3,0 - 2.86; EgZnO = 3,2eV). Bên cạnh đó, hoạt tính 

quang xúc tác của chúng được nghiên cứu bởi phản ứng phân hủy MB dưới ánh sáng khả kiến. Hiệu quả 

phân hủy MB đạt lần lượt 68%, 86% và 93% với các mẫu Ta-ZnO110, Ta-ZnO150 và Ta-ZnO170 tương 

ứng, trong khi ZnO đạt 75%. Điều này chứng tỏ nhiệt độ thủy nhiệt đã ảnh hưởng đến tính chất quang xúc 

tác của Ta-ZnO, từ đó lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho tổng hợp vật liệu là 1500C. 

Từ khóa. Ta-ZnO, Ta doped ZnO, xúc tác quang hóa, MB, thủy nhiệt, nhiệt độ. 

 
THE EFFECTS OF HYDROTHERMAL TEMPERATURE ON THE 

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TA-ZnO NANOMATERIALS 

 

Abstract. Ta-ZnO materials were synthesized by the hydrothermal method with different hydrothermal 

temperatures: 1100C, 150 0C, and 170 0C. They are designated Ta-ZnO110, Ta-ZnO150, and Ta-ZnO170, 

respectively. Their characterization was studied usingXRD, SEM, Raman, UV-VIS, and PL. The study 

results showed that they are all the hexagonal wurtzite structure of ZnO. The crystallization and size of 

prepared Ta-ZnO increase with an increase in the temperature. Among the 3 synthetic samples, the Ta-

ZnO150 has the best surface morphology with a uniform and porous surface distribution, the long rod-

shaped material is uniform in size and shape. The optical absorption edges of Ta-ZnO are red-shifted 

compared to the undoped ZnO, corresponding to the band gap energy narrowing (EgTa-ZnO: 3.0 - 2.86 eV; 

EgZnO = 3,2 eV). Besides, their photocatalytic activity was studied by degradation reaction of MB under 

visible light. MB degradation efficiency reached 68%, 86%, and 93% with Ta-ZnO110, Ta-ZnO150, and 

Ta-ZnO170, respectively, while the ZnO was 75%. The results proved that the hydrothermal temperature 

affected on the photocatalytic activity of Ta-ZnO. Thus, the suitable temperature for the materials synthesis 

is 1500C.  

Keywords. Ta-ZnO, Ta doped ZnO, Photocatalyst, MB, Hydrothermal, Temperature. 
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TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG NANO Ce-ZnO BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP 

THỦY NHIỆT VÀ ĐỐT CHÁY 

LƯU THỊ VIỆT HÀ1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

luuthivietha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu nano Ce-ZnO được tổng hợp bằng hai phương pháp khác nhau: phương pháp thủy nhiệt 

(TN) và phương pháp đốt cháy gel polime (DC). Tiền chất đều là kẽm axetat và xeri nitat, tỉ lệ mol Ce3+/Zn2+ 

là 3%. Các tính chất đặc trưng của các vật liệu này được nghiên cứu bởi các phương pháp hóa lí như XRD, 

SEM, FT-IR, UV-VIS, PL, XPS, BET. Kết quả cho thấy Ce-ZnO tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt 

cho độ tinh thể hóa cao hơn, %mol Ce đi vào mạng ZnO tốt hơn, diện tích bề mặt cao hơn. Đặc biệt, tốc độ 

tái tổ hợp electron và lỗ trống quang sinh của vật liệu Ce-ZnOTN giảm so với Ce-ZnOĐC và ở vật liệu Ce-

ZnO nhận thấy nồng độ cao khuyết tật lỗ trống oxi, nhân tố rất quan trọng trong việc tăng cường hoạt tính 

quang hóa của vật liệu Ce-ZnOTN so với ZnO. Bên cạnh đó, các thí nghiệm phân hủy MB của hai vật liệu 

này cũng được thực hiện. Kết quả đã cho thấy hiệu quả quang xúc tác của Ce-ZnOTN>ZnOTN, Ce-

ZnOĐC>ZnOĐC và Ce-ZnOTN>Ce-ZnOĐC. Hằng số tốc độ phản ứng quang xúc tác phân hủy MB của 

Ce-ZnOTN cao gấp 3,0 lần Ce-ZnOĐC.  

Từ khóa. Ce-ZnO, Ce-doped ZnO, tổng hợp thủy nhiệt, tổng hợp đốt cháy, metylen xanh, xúc tác quang 

hóa. 

 

SYNTHESIS OF THE Ce-ZnO NANOPHOTOCATALYST BY TWO WAYS: 

HYDROTHEMAL AND COMBUSTION METHODS 

 

Abstract. The Ce-ZnO nanophotocatalysts were synthesized by hydrothermal method (Ce-ZnOTN) and 

polymer gel combustion method (Ce-ZnOĐC). The precursors were zinc acetate and cerium nitrate, and 

the molar ratios of Ce3+/Zn2+ were 3%. These materials were characterized using XRD, SEM, IR, UV-VIS, 

PL, XPS, EDS, BET. The results showed that Ce-ZnOTN had higher crystallization and specific surface 

area. Especially, the ions Ce-doped into the ZnO network better due to the hydrothermal reaction that has 

occurred in the solution medium for quite a long time (24 h) with high spontaneous pressure. PL spectrum 

indicated that the recombination rate of photo-electrons and photo-hole of the Ce-ZnOTN decreased 

compared to the Ce-ZnOĐC and it had a higher concentration of oxygen vacancies, which is a critical factor 

for enhancing optical activity. In addition, the experiments for degradation MB of these materials were also 

performed. The results showed that the photocatalytic efficiency of Ce-ZnOTN > ZnOTN, Ce-ZnOĐC > 

ZnOĐC, and Ce-ZnOTN > Ce-ZnOĐC. The decomposition rate constant MB under visible light using the 

Ce-ZnOTN is 3 times higher than the Ce-ZnOĐC. 

Keywords. Ce-ZnO, Ce-doped ZnO, Photocatalyst, MB, Hydrothermal, Combustion method. 
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VAI TRÒ CỦA XANTHAN GUM, CARBOXYMETHYL CELLULOSE VÀ GUM 

ARABIC ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SINH HỌC TỪ BỘT ĐẬU VÀ ỨNG 

DỤNG TRONG BẢO QUẢN BÁNH KHÔ 

TRẦN HỮU DUY1, TSĂN VĨNH HÀO1, NGUYỄN THANH TUẤN1, NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nguyenthiminhnguyet@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Mối quan tâm về vấn đề môi trường ngày càng tăng dẫn đến xu hướng của sự phát triền của các 

loại màng sinh học ngày càng lớn. Các loại màng sinh học có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng được 

quan tâm để thay thế các loại màng nhựa gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường về lâu dài. Mục tiêu 

của nghiên cứu này là khảo sát vai trò của Xanthan Gum (XG), Carbonxymethyl cellulose (CMC) và Gum 

Arabic Gum (GA) đến tính chất của nên màng sinh học. Các công thức tạo màng (theo % khối lượng hỗn 

hợp ) gồm bột đậu ván hoặc bột đậu ngự 2%, bột gạo 7%, tỷ lệ XG, CMC, GA ở các mức 0,15%; 0,3% và 

0,45%. Nồng độ chất hóa dẻo được sử dụng với 5% (theo % thể tích của nước) và hàm lượng nước bổ sung 

đến khi hỗn hợp của các mẫu đạt 60g. Các tính chất đã khảo sát gồm độ nhớt của dịch tạo màng (cP), độ 

dày (mm), độ ẩm (%) và tính chất cơ lý của màng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của của các loại 

polysaccharide cũng như nồng độ của chúng đáng kể đến cấu trúc màng và độ ẩm của thực phẩm trong quá 

trình bảo quản. Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị vào lĩnh vực sản xuất màng thực phẩm 

ăn được, hoặc lĩnh vực vật liệu sinh học mới trong công nghệ hàn nhiệt, ép dẻo thân thiện với môi trường. 

Từ khóa. Màng sinh học, vật liệu sinh học, Xanthan Gum, Gum Arabic, CMC, bột đậu ván, bột đậu ngự 

chất hóa dẻo. 

 

THE ROLE OF XANTHAN GUM, CARBOXYMETHYL CELLULOSE AND GUM 

ARABIC TO BIOFILM PROPERTIES FROM BEAN POWDER AND APPLICATION 

IN PRESERVING DRY CAKES 

 

Abstract. Increased environmental concerns have led to the tendency of the development of biofilms 

increasingly. Natural biofilms are increasing interested in replacing plastic films with causing serious long-

term environmental consequences. The aim of the study is to investigate the role of Xanthan Gum (XG), 

Carboxymethyl Cellulose (CMC), and Gum Arabic (GA) on the properties of the biofilms. Film 

formulations (with % mixed mass) with 2% lablab or lima bean powder, 7% rice flour, the ratios of XG, 

CMC, GA at 0,15%; 0,3%; 0,45%. Concentration of plasticizer used with 5% (with volume % of water) 

and water content added until mixture of samples reached 60g. The properties had investigated included 

viscosity of the film-forming solution (cP), thickness (mm), moisture (%) and film physical properties. The 

results of the study showed the influence of polysaccharides and their concentration on film structure and 

moisture content of food during storage. This research provides valuable insights into the field of edible 

food film production, or the field of new biological material in heat sealing technology environmentally 

friendly. 

Keywords. Biofilms, Biological materials, Xanthan gum, Gum Arabic, CMC, lablab bean powder, lima 

bean powder. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÁ THANH LONG LÀM CHẤT KEO TỤ VI TẢO 

TRONG NƯỚC THẢI 

CAO THU THỦY1, NGUYỄN VĂN DŨNG2, NGUYỄN THỊ HẰNG2, TRẦN THỊ KIM ANH3, 

HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG3, LÊ HÙNG ANH1 
1Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí 

Minh, 2Trung tâm dịch vụ cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Ninh Thuận, 3Khoa Công nghệ Hóa và 

Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 

caothuthuy@iuh.edu.vn, lh.anh.9@googlemail.com 

 

Tóm tắt. Ngày nay xử lý nước thải bằng vi tảo được xem là phương pháp có nhiều ưu điểm vượt trội về 

kinh tế và thân thiện với môi trường, do bởi hiệu xuất xử lý nước thải cao và các sản phẩm phụ có giá trị 

cao. Trong số đó, loài Desmodesmus sp. được xem là nhóm tảo đặc trưng cho xử lý nước thải với nhiều ưu 

điểm về hiệu xuất và sinh khối. Tuy nhiên các nghiên cứu về thu hoạch nhóm tảo còn hạn chế. Phương 

pháp sử dụng các chất keo tụ để thu hoạch vi tảo là phương pháp đơn giản, phù hợp ở quy mô sản xuất công 

nghiệp. Hiệu xuất keo tụ hay hiệu suất thu hoạch phụ thuộc rất nhiều vào chất keo tụ, giống tảo, yêu cầu 

chất lượng nước sau thu hoạch và chất lượng sinh khối. Lá Thanh long là chất thải nông nghiệp được thải 

bỏ tràn lang trong những vùng trồng tập trung. Với đặc điểm phân hủy chậm, là nguyên nhân gây lan tràn 

dịch bệnh trong khu vực. Ô nhiễm chất thải lá Thanh long đang là vấn đề cấp bách ở khu vực trồng trọt. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tận dụng rác thải nông nghiệp là lá Thanh long để làm chất keo tụ vi tảo 

trong môi trường nước thải nuôi tôm. Thí nghiệm Jartest được thực hiện trong phòng thí nghiệm để xác 

định pH và liều lượng tối ưu của bột lá Thanh long. Sau đó các kết quả tối ưu này được áp dụng cho thí 

nghiệm thu hoạch tảo ở quy mô thương mại thể tích 500 lít ngoài trời. Kết quả chỉ ra rằng hiệu xuất thu 

hoạch đạt 68% tại pH=8-9 và liều lượng bột lá thanh long là 550 mg. L-1. Hiệu suất tách nước là 65% trong 

thời gian 60 phút. Sinh khối vi tảo có thành phần protein lên đến 45% khối lượng khô, có tìm năng làm 

thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu mang lại nhiều lợi ích cho các hộ kinh doanh quy mô vừa và 

nhỏ, các tổ chức xử lý môi trường trong lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải rắn. 

Từ khóa. Desmodesmus sp., Vi tảo, Keo tụ, Xử lý nước thải, Sinh khối. 

 

USING DRAGON FRUIT FOLIAGE AS A FLOCCULATING AGENT TO HARVEST 

MICROALGAE IN WASTEWATER 

 

Abstract. Nowadays, microalgae have been considered as a promising and environmentally friendly in 

wastewater treatment technology since they provide a bio-treatment coupled with the production of 

valuable biomass. Among many micro algal, Desmodesmus sp. microalgae strain can consume ammonium 

and phosphate from wastewater and produce high protein biomass. However, to harvest microalgae biomass 

from the growth medium need to be studied to get high efficiency. Flocculation method is an effective and 

convenient process which sustains for industrial microalgae production. The selection of an appropriate 

flocculent depends on microalgae strains, recycling of spent medium, and the final quality of harvested 

biomass. Dragon fruit foliage is the agriculture waste from the industrial crops with slow digestion time 

and causes spread the disease in other areas. In this study, Jar-tests were carried out to determine pH and 

the optimum dose of Dragon fruit foliage flour, then applied the obtained results to harvest microalgae in 

pilot scale. The results showed that the harvest efficiency reached 68% at pH= 8-9 with flocculent dose 550 

mg. L-1. The gravity dewatering efficiency was 65% in 60 minutes. Microalgae biomass had high protein 

content up to 45% dry weight biomass, potential use in the aquaculture fresh feed supply. This study may 

bring many direct benefits to small business and environmental treatment organization in wastewater 

treatment, waste field. 

Keywords. Desmodesmus sp., Microalgae, Floculation, Wastewater treatment, Biomass. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE TiO2-ZnO/HAp ỨNG 

DỤNG PHÂN HỦY CHẤT MÀU THUỐC NHUỘM  

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN1, NGUYỄN HỮU KHA1, NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THUẬT1 

 1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 

tranthidieuthuan@iuh.edu.vn, huukha347@gmail.com, ngocthuat97@gmail.com  

 

Tóm tắt. Bằng phương pháp đồng kết tủa đã tổng hợp được vật liệu composite TiO2-ZnO/HAp với tỷ lệ 

Ti4+: Zn2+: Ca2+ = 1:1:6. Đặc điểm cấu trúc, hình thái bề mặt của vật liệu được xác định bằng các phương 

pháp hóa lý hiện đại: XRD, IR, SEM, TEM. Hiệu suất quang xúc tác của vật liệu được nghiên cứu bằng 

cách khảo sát ảnh hưởng của nồng độ, thời gian, khối lượng của vật liệu đến khả năng phân hủy các chất 

màu thuốc nhuộm (Red 250, Blue 21) dưới ánh sánh thường. Nồng độ chất màu sau phân hủy được xác 

định bằng phương pháp UV-VIs. Kết quả cho thấy rằng, tại nồng độ 40ppm, t=10phút, m= 0,1g, vật liệu 

composite TiO2- ZnO/HAp đã phân hủy màu Blue 21, màu Red 250 gần như hoàn toàn, hiệu suất đạt 93% 

trong khi vật liệu TiO2, ZnO khoảng 8-10%, HAp (85%). Mặt khác khi tăng thời gian từ 10p lên 60p thì 

khả năng phân hủy màu tăng từ  93%  đến 98,5%. Như vậy có thể thấy khả năng phân hủy chất màu Red250, 

Blue 21 có thể sắp xếp theo dãy TiO2-ZnO/HAp> HAp>TiO2>ZnO. 

Từ khóa. Titanoxit, Kẽm Oxit, Hydroxyapatite, xúc tác quang. 

 

SYNTHESIS OF TiO2-ZnO/HAp COMPOSITE FOR PHOTODEGRADATION OF DYES 

IN WATER 

 

Abstract. Nanocomposites TiO2-ZnO/HAp was synthesized by co-precipitation method with ratio Ti4+: 

Zn2+: Ca2+ = 1:1:6. The structure and properties of TiO2, ZnO, HAp, TiO2-ZnO/HAp was characterized by 

FTIR, XRD, SEM, TEM. The photocatalytic performance of TiO2-ZnO/HAp, TiO2, ZnO, HAp was studied 

by investigating the effect of concentration, time and mass to degrade dyes of Red250 and Blue 21 under 

normal light. The concentrations of dyes before and after degrading were determined by UV-Vis’s method. 

The result showed that, at a concentration 40ppm, t= 10 minutes, m=0,1-gram, composite TiO2-ZnO/HAp 

decomposed Red250, Blue 21 almost completely (93%), 8-10% for TiO2, ZnO and 85% - HAp. The 

increase in time of degrading from 10 minutes to 60 minutes, the dye decomposition increased from 93% 

to 98,5%. Thus, the increase of degrading dyes for different materials can be arranged in the order TiO2-

ZnO/HAp> HAp>TiO2>ZnO. 

Keywords. Titanium dioxide, Zinc Oxide, Hydroxyapatite, photo catalytic.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DUNG MÔI H2O – DMSO ĐẾN ĐỘ BỀN HỢP 

CHẤT PHỨC CỦA ION Ni(II), Co(II) VỚI AXIT SUCCNIC  

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 

tranthidieuthuan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Thành phần và hằng số bền các hợp chất phức giữa ion Ni(II), Co(II) với axit Succinic trong 

dung môi DMSO với nồng độ phần mol của dung môi thay đổi từ 0 đến 0.5 đã được xác định bằng phương 

pháp chuẩn độ điện thế với lực ion I=0,1M (NaClO4), T = 298 ±0,1𝐾. Hằng số bền các hợp chất phức 

Ni(II), Co(II) tăng dần khi tăng nồng độ phần mol của dung môi DMSO và hợp chất phức của Ni(II) bền 

hơn Co(II) (lgβNiL>lgβCoL). Trên quan điểm nhiệt động của quá trình solvat đã giải thích được rằng, yếu 

tố chỉnh ảnh hưởng đến sự tăng lên độ bền của phức trong hỗn hợp dung môi H2O – DMSO là do sự giảm 

solvat của Succinat anion (L2-). Để giải thích cho sự khác biệt về khả năng tạo phức của Ni (II), Co(II) với 

axit Succinic trong môi trường DMSO, các tính toán lượng tử về sự thay đổi điện tích của các nguyên tố, 

tổng điện tử và năng lượng tự do của hợp chất phức đã được tính toán bằng phương pháp B3LYP tại bộ 

hàm cơ sở cc-pVTZ trên phần mềm GAUSSIAN 03. 

Từ khóa. Chuẩn độ điện thế, dung môi hỗn hợp, tính toán lượng tử.  

 

EFFECT OF MIXED SOLVENTS H2O – DMSO TO STABILITY OF COMPLEXES Ni2+, 

Co2+ IONS WITH SUCCINATE ANION 

 

Abstract. Composition and logarithms of stability constant for complexes of Ni(II), Co(II) with succinate 

anion in aqueous DMSO solutions with the molar concentration of DMSO ranging from 0.0 to 0.5 were 

studied by potentiometric titration at ionic strength of 0.1 maintained with sodium perchlorate at T = 298 

±0,1𝐾. The stability of complexes Ni2+, Co2+ ions with succinate anion become stronger when the volume 

of DMSO rises. In the solvents of the studied compositions, Ni2+ ions form stable complex than Co2+ ions 

(lgβNiL>lgβCoL). The effect of solvent composition has on the stability of coordination compounds of 

nickel (II) and cobalt (II) ions with succinate anion was analyzed using the thermodynamic solvation 

approach. Results showed that, the increased stability of the complexes Ni2+, Co2+ ions in aqueous DMSO 

comes from the weakening of the solvation of succinate anion. Quantum chemistry calculations was studied 

for structure of succinic acid and complexes of them with Ni2+, Co2+ ions to explain the difference between 

the stabilities of complexes in aqueous DMSO solutions. The changes on geometry, charge, total electron 

and free Gibbs energies were made with the GAUSSIAN 03 software package within the B3LYP density 

–functional theory (DFT) method with basis cc-pVTZ. 

Keywords. Potentiometric titration, mixed solvent, quantum chemistry calculations. 
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KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ CỦA VẬT LIỆU BENTONITE -

HYDROXYAPATITE TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

TRẦN THỊ DIỆU THUẦN1, LÊ MINH THUẬN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 

tranthidieuthuan@iuh.edu.vn, leminhthuan1706@gmail.com 

 

Tóm tắt. Bằng phương pháp kết tủa đã tổng hợp thành công vật liệu composite Bentonite – 

Hydroxyapatite. Các đặc trưng về cấu trúc và tính chất của vật liệu HAp, Bentonite - HAp được xác định 

bằng phương pháphóa lý EDS, XRD, SEM, TEM. Bằng phương pháp tách- chiết và UV-Vis đã khảo sát 

ảnh hưởng của nồng độ,pH, thời gian đến  khả năng hấp phụ ion Pb2+ trong nước của vật liệu HAp và B-

HAp. Kết quả cho thấy rằng, khoảng pH để đạt được cân bằng quá trình hấp phụ từ 4,5 đến 6,5. Dung 

lượng hấp phụ tối đa của vật liệu là 103,1mg/g trong thời gian 60p, nồng độ 800ppm, mvl = 0,1g. Nhiệt 

động học quá trình hấp phụ của vật liệu B-HAp tuân theo theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. 

Từ khóa. Hấp phụ, Hydroxyapatite, Bentonite. 

 

SYNTHESIS OF BENTONITE-HAp COMPOSITE FOR THE REMOVAL OF Pb2+ IONS 

FROM WATER 

 

Abstract. Nanocomposites B-HAp were synthesized by co-precipitation method. The structure and 

properties of Bentonite/HAp(B-HAp), Bentonite, HAp was characterized by EDS, XRD, SEM, TEM. The 

absorbent of Bentonite, HAp and B-HAp were studied by investigating the effect of concentration, time 

and mass to adsorption Pb2+ ions in water using UV-Vis and extraction method. Results showed that the 

optimal equilibrium pH range for 100% adsorption is from 4,5 up to 6,5. The maximum adsorption capacity 

for Pb2+ ions was found 103,1mg/g   for 60 min, C= 800ppm and m= 0,1g. The adsorption equilibrium of 

Pb2+ was described well by Langmuir equation. 

Keywords. Adsorption, Hydroxyapatite, Bentonite. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  50 

 

ID: YSC3A.1030 

PHÁT TRIỂN CÁC PHỨC CHẤT MỚI GIỮA ION KIM LOẠI VÀ 

THIOSEMICARBAZONE SỬ DỤNG MÔ HÌNH QSPRMLR VÀ QSPRANN 

NGUYỄN MINH QUANG 1*, TRẦN NGHUYỄN MINH ÂN1, PHẠM VĂN TẤT2 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2Viện Nghiên cứu 

Phát triển và Kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Hoa Sen 
*nguyenminhquang@iuh.edu.vn, trannguyenminhan@iuh.edu.vn, vantat@gmail.com 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, hằng số bền (logβ11) của 42 phức chất mới giữa một số ion kim loại và 

dẫn xuất thiosemicarbazone được dự đoán từ kết quả của mô hình hóa mối quan hệ định lượng tính chất-

cấu trúc (QSPR). Các mô hình QSPR được phát triển từ 88 giá trị logβ11 của các phức chất từ thực nghiệm 

bằng cách sử dụng hai phương pháp phổ biến là hồi quy tuyến tính đa biến (QSPRMLR) và mạng nơron nhân 

tạo (QSPRANN). Bộ mô tả của phức được tạo ra từ các cấu trúc tối ưu hóa được tính toán bằng phép tính 

toán hóa lượng tử bán thực nghiệm PM7 và PM7/sparkle. Mô hình QSPRMLR tốt nhất bao gồm mô tả: xch9, 

xv0, core-core repulsion và cosmo area. Kết quả này chỉ ra các thông số thống kê tốt (R2
train = 0,864; Q2

LOO 

= 0,840; RMSE = 0,711; Fstat = 131,3551 và PRESS = 42,88). Bên cạnh đó, mô hình mạng nơ-ron QSPRANN 

với kiến trúc I(4) -HL(5)-O (1) được tìm thấy với các giá trị thống kê: R2
train = 0,970; Q2

CV = 0,984 và Q2
test 

= 0,974. Các mô hình QSPR đã được kiểm tra nghiêm ngặt bằng các kỹ thuật đánh giá ngoại và kết quả rất 

gần với tài liệu thực nghiệm. 

Từ khóa. ANN, MLR, QSPR, Hằng số bền log11, Thiosemicarbazone. 

 

DEVELOPMENT OF NEW METAL-THIOSEMICARBAZONE COMPLEXES USING 

QSPRMLR AND QSPRANN MODELS 
 

Abstract. In this study, the stability constants (log11) of forty-two new complexes between some ion 

metals and thiosemicarbazone derivatives were estimated from the results of the quantitative structure 

property relationship (QSPR) modeling. The QSPR models were developed for 88 log11 values of 

experimental complexes by using two popular methods such as the multivariate linear regression 

(QSPRMLR) and artificial neural network (QSPRANN). The descriptors of complexes were generated from 

optimized structures which were calculated by semi-empirical quantum calculation PM7 and PM7/sparkle. 

The best model QSPRMLR involves four descriptors: xch9, xv0, core-core repulsion and cosmo area. This 

result indicated good statistical parameters (R2
train = 0.864, Q2

LOO = 0.840, RMSE = 0.711, Fstat = 131.3551 

and PRESS = 42.88). Besides, the neural network model QSPRANN with architecture I(4)-HL(5)-O(1) was 

found with the statistical values: R2
train = 0.970, Q2

CV = 0.984 and Q2
test = 0.974. The QSPR models were 

rigorously tested by external evaluation techniques and the results are very close to the experiment 

literature. 

Keywords. ANN, MLR, QSPR, Stability constants log11, Thiosemicarbazone. 
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TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ 

CỦA PHỨC CHẤT CỦA Cu(II) VÀ Cd(II) VỚI 2-((7-BROMO-10-ETHYL-10H-

PHENOTHIAZIN-3-YL)METHYLENE)HYDRAZINE-1-CARBOTHIOAMIDE 

THIOSEMICARBAZONE (BEPT) 

NGUYỄN MINH QUANG1*, TRẦN NGHUYỄN MINH ÂN1, HUỲNH NHẬT LÂM2, PHẠM VĂN 

TẤT3 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2Vinacontrol Công ty 

TNHH giám định, Thành phố Hồ Chí Minh, 3Viện nghiên cứu phát triên và kinh tế ứng dụng, Trường đại 

học Hoa sen 
*nguyenminhquang@iuh.edu.vn, trannguyenminhan@iuh.edu.vn, huynhnhatlam4793@gmail.com, 

vantat@gmail.com 

 

Tóm tắt. Hai phức chất mới của kim loại Ni (II) và Cd (II) có công thức chung là [ML2] với 2- ((7-bromo-

10-etyl-10H-phenothiazin-3-yl) metylen) hydrazine-1-carbothioamide (BEPT) đã được tổng hợp. Các phức 

chất này đã được xác định cấu trúc qua các phổ UV-Vis, FT-IR, HR-MS, 1H và 13C NMR. Trên cơ sở dữ 

liệu phổ, phối tử BEPT là phối tử với hai phối trí của lưu huỳnh-thiol và nitơ-azomethine với các ion kim 

loại trung tâm. Ngoài ra, hai phức chất này đã được thử nghiệm in vitro chống lại một số tế bào ung thư ở 

người như ung thư vú (MCF-7), ung thư phổi (NCI H460) và ung thư gan (Hep G2). Giá trị IC50 của các 

mẫu được xác định bằng phương pháp SBR và kết quả cho thấy các hợp chất được thử nghiệm có hoạt tính 

đáng kể. Trên dòng tế bào MCF-7, giá trị IC50 của phức Ni (II) và Cd (II) lần lượt là 7,55 ± 0,52 và 5,52 ± 

0,49 µg/ml. Trên dòng tế bào NCI H460, giá trị IC50 của phức Ni (II) và Cd (II) lần lượt là 4,02 ± 0,44 và 

22,32 ± 0,72 µg/ml. Trên dòng tế bào Hep G2, giá trị IC50 của phức Ni (II) và Cd (II) là 6,56 ± 0,42 và 

19,02 ± 0,56 µg/ml. Những phức chất này có thể được xem như chất chống ung thư tiềm năng trong lĩnh 

vực dược phẩm. 

Từ khóa. Hoạt tính kháng ung thư, In vitrio, Tổng hợp, Kim loại chuyển tiếp, Thiosemicarbazone. 

 

SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND ANTICANCER ACTIVITY 

STUDY WITH Ni(II) AND Cd(II) COMPLEXES OF 2-((7-BROMO-10-ETHYL-10H-

PHENOTHIAZIN-3-YL)METHYLENE)HYDRAZINE-1-CARBOTHIOAMIDE 

THIOSEMICARBAZONE (BEPT) 

 

Abstract. Two new metal complexes of Ni(II) and Cd(II) having the general composition [ML2] with 2-

((7-bromo-10-ethyl-10H-phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazine-1-carbothioamide (BEPT) have been 

synthesize. The complexes have been characterized by UV-Vis, spectral FT-IR, HR-MS, 1H and 13C NMR. 

On the basis of spectral data, the BEPT ligand is a bidentate ligand of thiol sulphur and azomethine nitrogen 

in coordination to the central metal ions. In addition, the metal-thiosemicarbazone complexes have been 

tested in vitro against some human breast cancer (MCF-7), lung cancer (NCI H460) and liver cancer (Hep 

G2) cells. The IC50 values of the samples were determined by the SBR method and the results showed that 

the tested compounds exhibited significant activity. In MCF-7 cell line, the IC50 values of Ni(II) and Cd(II) 

complexes were 7.55 ± 0.52 and 5.52 ± 0,49 µg/ml, respectively. In NCI H460 cell line, the IC50 values of 

Ni(II) and Cd(II) complexes were 4.02 ± 0.44 and 22.32 ± 0.72 µg/ml, respectively. In Hep G2 cell line, 

the IC50 values of Ni(II) and Cd(II) complexes were 6.56 ± 0.42 and 19.02 ± 0.56 µg/ml. These complexes 

could be considered as potential anticancer agents in the pharmaceutical field. 

Keywords. Anticancer activity, In vitro, Synthesis, Transition metals, Thiosemicarbazone. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HÓA QSAR VÀ DOCKING PHÂN TỬ ĐẾN KHẢ 

NĂNG ỨC CHẾ CỦA COUMARIN CHÔNG LẠI SARS-COV-2 SỬ DỤNG CÁC 

KỸ THUẬT TÍNH TOÁN HÓA HỌC VÀ MÔ PHỎNG  

NGUYỄN MINH QUANG1*, TRẦN NGUYỄN MINH ÂN1, NGÔ TRƯƠNG HƯƠNG QUÊ1 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*nguyenminhquang@iuh.edu.vn, trannguyenminhan@iuh.edu.vn, ngohuongquee99@gmail.com  

 

Tóm tắt. Phương pháp tiếp cận lý thuyết về mối quan hệ cấu trúc-hoạt động định lượng (QSAR) đã đạt 

được trên tập dữ liệu gồm 100 dẫn xuất coumarin liên quan đến các giá trị IC50. Tính toán hóa lượng tử bán 

thực nghiệm với phiên bản mới PM7 được sử dụng để tính toán các mô tả hóa học. Bộ mô tả như các tham 

số cấu trúc, hóa lý và lượng tử được tính toán bằng cách sử dụng các công cụ QSARIS. Các mô hình QSAR 

được xây dựng bằng cách kết hợp giải thuật di truyền (GA) với hồi quy tuyến tính đa biến (QSARGA-MLR) 

và mạng nơron nhân tạo (QSARGA-ANN). Mô hình tốt nhất QSARGA-MLR chứa năm mô tả và kết quả này chỉ 

ra các tham số thống kê tốt (R2
train = 0,874; Q2

LOO = 0,846 và SE = 0,625). Bên cạnh đó, mô hình QSPRGA-

ANN với kiến trúc I(5)-HL(8)-O(1) được phát triển với các giá trị thống kê: R2
train = 0,982; Q2

CV = 0,985 và 

Q2
test = 0,979. Cả hai mô hình đã xây dựng đều được đánh giá ngoại trên bộ dữ liệu gồm 10 coumarin dựa 

trên các nguyên tắc của OECD và tiêu chí của Tropsha. Hơn nữa, một loạt 20 coumarin mới được thiết kế 

từ các mô hình QSAR để đánh giá khả năng ức chế chống lại SARS-COV-2 bằng các tính toán lượng tử và 

mô phỏng docking. Kết quả đã đưa ra sáu coumarin mới tốt nhất mà các hợp chất này đã chứng minh khả 

năng ức chế của chúng đối với hai protein của virus nhạy cảm nhất (Spike, Nucleocapsid) dựa trên các giá 

trị của tổng năng lượng liên kết và khoảng cách qua thông số căn bậc hai trung bình bình phương độ lệch 

(RMSD). Kết quả của sự kết hợp mô hình QSAR, kỹ thuật docking và tính toán lượng tử hóa học cho phép 

sàng lọc tiền chất để ứng dụng trong thực nghiệm. 

Từ khóa. ANN, Coumarin, Giải thuật di truyền (GA), MLR, Docking phân tử, SAR-COV-2, QSAR. 

 

QSAR MODELING AND MOLECULAR DOCKING STUDY OF INHIBITORY 

ACTIVITY OF COUMARINS AGAINST SARS-COV-2 USING QUANTUM CHEMICAL 

CALCULATIONS AND SIMULATION TECHNIQUES 
 

Abstract. A quantitative structure–activity relationship (QSAR) in silico approach was achieved on a 

dataset of 100 coumarin derivatives regarding IC50 values. Semi-empirical quantum calculation with new 

version PM7 was used to calculate chemical descriptors. The descriptors such as topological, 

physicochemical and quantum parameters were calculated by using QSARIS tools. The QSAR models were 

built by combining the genetic algorithm (GA) with multivariate linear regression (QSARGA-MLR) and 

artificial neural network (QSARGA-ANN). The best model QSARGA-MLR involves five descriptors and this 

result indicated good statistical parameters (R2
train = 0.874, Q2

LOO = 0.846 and SE = 0.625). Besides, the 

QSPRGA-ANN model with architecture I(5)-HL(8)-O(1) was developed with the statistical values: R2
train = 

0.982, Q2
CV = 0.985 and Q2

test = 0.979. Both built models were validated externally on a dataset of 10 

coumarins based on OECD principles and the criteria of Tropsha’s. Furthermore, a series of twenty new 

coumarins was designed from the QSAR models to evaluate the inhibitory ability against SARS-COV-2 by 

quantum calculations and the docking simulation. The results have held six best new coumarins that 

compounds proved their inhibitory ability for the most susceptible two viral proteins (Spike, Nucleocapsid) 

based on the values of total binding energy and root-mean-square-deviation (RMSD) distance. The results 

of combining QSAR modeling, docking techniques and quantum chemical calculations allow precursor 

screening for application in experiments. 

Keywords. ANN, Coumarin, Genetic algorithm, MLR, Molecular Docking, SAR-COV-2, QSAR. 
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KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, HOẠT TÍNH ENZYME, KHẢ NĂNG 

TIÊU HOÁ PROTEIN CÙA BỐN LOẠI HẠT KÊ TRỒNG TẠI VIỆT NAM, MỸ 

VÀ KHU VỰC CHÂU Á 

NGUYỄN HỮU HIẾU1, VÕ LỆ HẰNG1, LÊ TRẦN THÚY HÂN1, NGUYỄN THỊ HƯƠNG1, HỒ 

THIÊN HOÀNG1, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT1, NGUYỄN HÀ DIỆU TRANG1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nedboy393@gmail.com,  volehang1911@gmail.com, han281999@gmail.com, 

Nguyenthihuong@iuh.edu.vn, hothienhoang@iuh.edu.vn, nguyenthiminhnguyet@iuh.edu.vn, 

nguyenhadieutrang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Mục tiêu của đề tài là khảo sát thành phần hóa học, hoạt tính enzyme, và khả năng tiêu hóa của  

hạt kê trồng tại Việt Nam, Mỹ và Châu Á, bao gồm Thái Lan và Malaysia. Thành phần hóa học được xác 

định theo phương pháp của TCVN và các tài liệu tham khảo, khả năng tiêu hoá protein bằng phương pháp 

enzyme in vitro và hoạt tính enzyme (amylase, protease, và cellulase) được xác định bằng phương pháp đo 

quang phổ UV- Vis. Thành phần phenolic acids được phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao. Thành 

phần hóa học của hạt kê bao gồm độ ẩm (4.2-5.91%), tro (2.57 - 3.5%), lipid thô (3.17- 7.7%), protein thô 

(10.55-12.75%), cacbonhydrate (74.80-76.96 %), enzyme amylase (964.358 -1054.716 IU), enzyme 

cellulase (0.685-2.183 IU), enzyme protease (0.001-0.005 IU),  khá năng tiêu hóa protein (65.774-76.776 

%), free phenolic acids (0.82-2.42 mg/kg), bound phenolic acids (386.22-701.35 mg/kg).So sánh thành 

phần trên của các loại hạt kê: nhìn chung ,hạt kê vàng có trị số (tro, độ ẩm, protein thô, enzyme celluluase, 

amylase, protease, khả năng tiêu hóa protein) cao hơn hạt kê đỏ .Từ kết quả thu nhận được nhờ vào thực 

nghiệm trên hạt kê nguyên liệu sẽ cung cấp phục vụ cho sự so sánh về sự thay đổi của hạt kê trước và sau 

khi hạt được nảy mầm. Qua đó rút ra được các thông số về các chỉ tiêu hóa học, hoạt tính enzyme ban đầu, 

và khả năng tiêu hóa protein. Kết quả này cũng nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng thực tiễn hạt kê vào 

thực phẩm. 

Từ khóa. Hạt kê, thành phần hóa học, enzyme, khả năng tiêu hóa protein. 

 

COMPOSITION, ENZYME ACTIVITY, AND PROTEIN DIGESTIBILITY OF FOUR 

MILLET VARIETIES  

 

Abstract. The objective of the study is to determine the chemical composition, enzyme activity, and 

protein digestibility of four varieties of millet grown in Vietnam, the United Sates, Thailand, and Malaysia. 

Chemical composition was quantified according to the TCVN and previous studies; protein digestibility 

was evaluated using by in vitro trypsin method and enzyme activity (amylase, protease, and cellulase) was 

determined by UV-Vis spectroscopy method. Phenolic acids were analyzed by high-performance liquid 

chromatography HPLC. The moisture (4.2-5.91%), ash (2.57 - 3.5%), crude lipid (3.17-7.7%), crude protein 

(10.55-12.75%), cacbonhydrate (74.80-76.96 %), enzyme amylase (964,358 -1054,716 IU), enzyme 

cellulase (0.685 -2,183 IU), enzyme protease (0.001-0.005 IU), protein digestibility (65.774-76.776 %), 

free phenolic acids (0.82-2.42 mg/kg), bound phenolic acids. A higher value in most compositional 

properties (ash, moisture, crude protein, enzyme: celluluase, amylase, protease, protein digestibility) was 

observed in the yellow millets as compared with others. This study helps providing important information 

about millets as a potential ingredient to the food industry.  

Keywords. Millet, chemical composition, enzyme activity, protein digestibility. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN QUÁ TRÌNH KẾT TINH 

GLYCINE 

KHƯU CHÂU QUANG 1,2, NGUYỄN ANH TUẤN 2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 

khuuchauquang@iuh.edu.vn, natuan.ict.vast.vn@gmail.com 

  

Tóm tắt. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết tinh Glycine bằng phương pháp làm lạnh 

trong hệ thiết bị Stirred tank. Sản phẩm tinh thể Glycine trong quá trình kết tinh được quan sát bằng kính 

hiển vi điện tử, SEM, nhiễu xạ tia X và quang phổ hồng ngoại FT - IR. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi 

thay đổi nhiệt độ kết tinh từ 30 oC đến -30 oC thì quá trình chuyển hóa cấu trúc của tinh thể Glycine thay 

đổi từ dạng hỗn hợp của tinh thể  và γ sang dạng tinh thể  hay sang dạng hỗn hợp của tinh thể  và . 

Ngoài ra, quá trình chuyển hóa cấu trúc của tinh thể Glycine còn phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, tốc độ 

khuấy và tốc độ làm lạnh, ví dụ khi tăng tốc độ làm lạnh thì tăng thời gian chuyển hóa cấu trúc từ dạng  

sang dạng hỗn hợp của  và γ. 

Từ khóa.  Kết tinh, đa cấu trúc, sự phát triển tinh thể, Glycine, quá trình chuyển pha. 

 

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE CRYSTALLIZATION OF GLYCINE   

 

Abstract. The influence of temperature on the cooling crystallization of Glycine in Stirred tank 

crystallizer. Glycine crystal were observed by the optical microscope, SEM imagine, DSC, XRD patterns 

and FT-IR spectroscopy. The present study found that the phase transformation of Glycine changes from a 

mixture of  and γ crystals to α-form crystal or a mixture of  and  crystals when the crystallization 

temperature is changed from 30 oC to -30 oC. In addition, the phase transformation of Glycine depends on 

the concentration of the solution, the agitation rate and the cooling rate, for example when increasing the 

cooling rate, the time of the transformation of Glycine crystal structure from α-form to a mixture of α-form 

and γ-form increases.  

Keywords. Crystallization, Polymorphism, Crystal Growth, Glycine, Phase transition. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ STIRRED TANK ĐẾN QUÁ TRÌNH KẾT 

TINH L-GLUTAMIC ACID 

KHƯU CHÂU QUANG 1,2, NGUYỄN ANH TUẤN 2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 

khuuchauquang@iuh.edu.vn, natuan.ict.vast.vn@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ Stirred Tank đến quá trình kết tinh L -glutamic acid bằng phương 

pháp làm lạnh. Sản phẩm tinh thể và dung dịch L -glutamic acid được phân tích bằng kính hiển vi điện tử, 

SEM, phân tích nhiệt DSC, nhiễu xạ tia X, quang phổ hồng ngoại FT - IR và quang phổ UV - Vis. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy khi tăng tốc độ khuấy trộn sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa cấu trúc tinh thể L- gluamic 

aicd từ dạng  sang dạng . Hơn nữa, hình dạng của cánh khuấy cũng làm thay đổi thời gian chuyển hóa 

cấu trúc tinh thể L- gluamic aicd, ví dụ thời gian chuyển hóa cấu trúc từ dạng  sang dạng  tương ứng với 

các cánh khuấy có hình dạng như Mái chèo, Tuabin hở và Tuabin 6 cánh là 12 giờ, 10 giờ và 7 giờ. Kết quả 

nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm CFD hoàn toàn phù hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm. 

Từ khóa.  Kết tinh, sự phát triển tinh thể , mầm tinh thể, đa cấu trúc, mô phỏng CFD. 

 

EFFECT OF STIRRED TANK ON THE CRYSTALLIZATION OF L-GLUTAMIC ACID 

 

Abstract. The influence of Stirred tank on the cooling crystallization of L-glutamic acid. The crystal 

product and solute concentration of L –glutamic acid was analyzed by the optical microscope, SEM 

imagine, DSC, XRD patterns, FT-IR spectroscopy and UV/Vis spectroscopy. The present study found that 

the time of the transformation of L-glutamic acid crystal structure from  to  form decreases with 

increasing agitation rate. Further, the impeller type changes the time of the phase transformation of L-

glutamic acid, for example the time of the structural transformation from  to  form corresponds to the 

impeller shape like Marine propeller, Rushton turbine and Hub-mounted flate-blade turbine are 12 hours, 

10 hours and 7 hours. A good agreement was observed between the results of simulation research by CFD 

software and the experimental results.  

Keywords. Crystallization, Crystal Growth, Nucleation, Polymorphism, CFD. 
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KHẢO SÁT CÁC THAM SỐ TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

PHOSPHO TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC 

AMONI MOLYBDAT 

PHẠM THANH XUÂN1, HỒ VĂN TÀI1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

phamthanhxuan@gmail.com, hovantai73@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng nhôm (III) trong nước  và đất 

bằng phản ứng nhôm với 8-oxiquinolin ở pH khoảng 4-5; chiết phức nhôm màu vàng tạo thành; có cực đại 

hấp thu ở bước sóng 385 nm. Phương pháp phân tích nhôm có khoảng nồng độ tuyến tính là 0,02 – 3,00 

mg/ L, giới hạn phát hiện 0,007 mg/ L, giới hạn định lượng 0,017 mg/ L. Hiệu suất thu hồi nhôm trong 

nước là 87.x% và phương pháp có độ lặp lại RSD% = 3,6.x% đạt yêu cầu; trong đất 84,8.x% (dung dịch 

chiết KCl1M) và phương pháp có độ lặp lại RSD% = 4,7.x% đạt yêu cầu. Thời gian lấy mẫu vào tháng 4 

và 5/2017. Kết quả phân tích các mẫu nước sông Sài Gòn (0,769±0,056 mg/L), Rạch Chiết (0,409±0,057 

mg/L), nước ngầm (2,549±0,129 mg/L). Các mẫu đất trồng trọt ở kênh Nhiêu Lộc (8,88±0,18mg/kg); đất 

trồng trọt Đắk Lắk (5,89±0,28mg/kg). Kết quả phân tích các mẫu nước và đất trong nghiên cứu tương thích 

với các kết quả phân tích tại Trung tâm 3. 

Từ khóa. Nhôm, 8-oxiquinolin, nhôm trong nước và đất. 

 

SURVEY THE PARAMETERS OF ALUMINUM (III) DETERMINATION 

PROCEDURE IN WATER AND SOIL BY OPTICAL METHOD WITH 8-

OXIQUINOLIN REAGENTS   

 

Abstract. Investigating and optimizing the process of determining aluminum(III) content in water and soil 

by reacting aluminum with sufficient 8-oxiquinolin at pH about 4-5; a yellow aluminum complex extract is 

formed; has an absorption maximum at 385 nm. The aluminum analysis method has a linear concentration 

range of 0.02 - 3.00 mg/L, a detection limit 0.007 mg/L, a quantitative limit 0.017 mg/L. aluminum recovery 

efficiency in water 87.x% and the method has the repeatability RSD% = 3.6.x%; in soil 84.8% (KCl1M 

extract solution) and the method has the repeatability RSD% = 4.7.x%; the time for sampling in April and 

May 2017. The analysis results of water samples in Saigon River about 0.769 ± 0.056 mg/L, in Rach chiet 

canal about 0.409 ± 0.057 mg/L, in ground water about 2.549 ± 0.129 mg/L. Cultivated soil samples in 

Nhieu Loc canal about 8.88 ± 0.18 mg/kg; cultivated land in Dak Lak about 5.89 ± 0.28 mg/kg. The 

analytical results of the water and soil samples in the study are compatible with those analyzed at Center 3.  

Keywords. Aluminum, 8-oxiquinolin, aluminum(III) content in water and soil. 
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KHẢO SÁT CÁC THAM SỐ TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

Cr(VI) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI 

THUỐC THỬ 1,5 - DIPHENYLCARBAZIDE 

LÊ HOÀNG LINH1, HỒ VĂN TÀI1 
1 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 

lehoanglinh@gmail.com; hovantai73@gmail.com; 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng chromium (VI) trong nước thải 

bằng phản ứng chromium (VI) với 1,5 - diphenylcacbazide ở pH khoảng 2÷3; phức tạo thành có màu tím; 

có cực đại hấp thu ở bước sóng 542 nm. Phương pháp phân tích chromium có giới hạn phát hiện là 0,004 

mg/L, giới hạn định lượng là 0,011 mg/L và khoảng nồng độ tuyến tính là 0,01÷3,00 mg/L, phương trình 

hồi quy đường chuẩn y = 0.6548x + 0.0006 với hệ số tương quan R2 = 0,9998. Hiệu suất thu hồi chromium 

trong nước thải là 97,15% ± 4,45% và phương pháp có độ lặp lại RSD% = 4,10% đạt yêu cầu. Thời gian 

lấy mẫu vào tháng 4 và 5/2018. Kết quả phân tích các mẫu nước cống xả thải Dương Quảng Hàm, quận Gò 

Vấp và  kênh cầu An Lộc, quận 12 đều ≤ 0,05 mg/L; kênh Tàu Hủ, phường 16, quận 8 là 0,058 ± 0,005 

mg/L bị ô nhiễm chromium. Kết quả phân tích các mẫu nước thải trong nghiên cứu tương thích với các kết 

quả phân tích tại Trung tâm 3. 

Từ khóa.  Chromium; 1,5 – diphenylcacbazide; chromium trong nước thải. 

 

SURVEY THE PARAMETERS OF CHROMIUM (VI) DETERMINATION 

PROCEDURE IN WASTE WATER BY OPTICAL METHOD WITH 1.5 - 

DIPHENYLCARBAZIDE REAGENTS   

 

Abstract. Investigating and optimizing the process of determining chromium (VI) content in waste water 

by reacting chromium (VI) with sufficient 1,5 - diphenylcacbazide at pH about 2 ÷ 3; a purple chromium 

complex extract is formed; has an absorption maximum at 542 nm. The chromium analysis method has a 

linear concentration range of 0.01 ÷ 3.00 mg/L, a detection limit 0.004 mg/L, a quantitative limit 

0.011mg/L, the standardized regression equation y = 0.6548 x + 0.0006 with the correlation coefficient R2 

= 0.9998. Chromium recovery efficiency in water 97.15 ± 4.45% and the method has the repeatability 

RSD% = 4.10.x%; the time for sampling in April and May 2018. The analysis results of waste water samples 

in Duong Quang Ham, Go Vap district and An Loc bridge canal, district 12 are all ≤ 0.05 mg / L; Tau Hu 

canal, ward 16, district 8 is 0.058 ± 0.005 mg / L contaminated with chromium. The analytical results of 

the wastewater samples in the study are compatible with those analyzed at Center 3.  

Keywords. Chromium; 1,5 - diphenylcacbazide; chromium in wastewater. 
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KHẢO SÁT CÁC THAM SỐ TRONG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

PHOSPHO TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC 

AMONI MOLYBDAT 

PHẠM THANH XUÂN 1, HỒ VĂN TÀI 1 
1 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

phamthanhxuan@gmail.com; hovantai73@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng phospho trong rau bằng phản 

ứng Phosphat với molybdat trong dung dịch axit; phức phosphomolybdic tạo thành có màu xanh; có cực 

đại hấp thu ở bước sóng 829 nm. Phương pháp có giới hạn phát hiện là 0,003 mg/L, giới hạn định lượng là 

0,011 mg/L và khoảng nồng độ tuyến tính là 0,10÷3,00 mg/L, hệ số tương quan giữa nồng độ và độ hấp 

thu quang R2 = 0,9998. Hiệu suất thu hồi của mẫu là 91,88 ± 4,96% và phương pháp có độ lặp lại RSD% = 

0,201% đạt yêu cầu. Thời gian lấy mẫu vào tháng 4 và 5/2019. Kết quả phân tích các mẫu khổ qua là 29,733 

± 0,143 mg/100g; rau díp là 36,800 ± 0,248 mg/100g; rau dền là 41,350 ± 0,202 mg/100g; khoai lang là 

49,933 ± 0,248 mg/100g; rau cải là 58,350 ± 0,448 mg/100g; dựa vào hàm lượng phospho trong các mẫu 

rau để cung cấp lượng phospho cho các độ tuổi hợp lý, trong đó hàm lượng phospho khoai lang và rau cải 

cao. Kết quả phân tích các mẫu rau trong nghiên cứu tương thích với các kết quả phân tích tại Trung tâm 

3. 

Từ khóa.  Phospho, amoni molybdat, phospho trong rau. 

 

SURVEY THE PARAMETERS OF PHOSPHODE DETERMINATION PROCEDURE IN 

VEGETABLES BY OPTICAL METHOD WITH AMONI MOLYBDAT REAGENTS   

 

Abstract. Investigating and optimizing the process of determining phosphorus content in vegetables by 

reacting phosphate with sufficient molybdate; the phosphomolybdic complex formed is green; has an 

absorption maximum at 829 nm. The method has a linear concentration range of 0.10 ÷ 3.00 mg/L, a 

detection limit 0.003 mg/L, a quantitative limit 0.011mg/L, the correlation coefficient between 

concentration and absorbance optical receiver R2 = 0.9998. The recovery efficiency of the sample was 91.88 

± 4.96% and the method has the repeatability RSD% = 0.201%; the time for sampling in April and May 

2019. The analysis results of the momordica charantia samples is 29.733 ± 0.143 mg/100g; the lactuca 

sativa longifolia is 36.800 ± 0.248 mg/100g; the amaranthus is 41.350 ± 0.202 mg/100g; the ipomoea 

batatas is 49.933 ± 0.248 mg/100g; the brassica juncea is 58.350 ± 0.448 mg/ 100g; based on phosphorus 

content in vegetable samples to provide phosphorus for reasonable ages, phosphorus content of ipomoea 

batatas and brassica juncea is high. The analytical results of the vegetable samples in the study are 

compatible with those analyzed at Center 3.  

Keywords. Phosphorus, ammonium molybdate, phosphorus in vegetables. 
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KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH ĐẾN QUÁ TRÌNH VI 

NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY LAN KIẾM (Cymbidium aloifolium L.) 

TRẦN BẢO LINH1, HUỲNH THỊ THANH THÚY1, BÙI THỊ ÁNH HUYÊN1, TRỊNH NGỌC NAM1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*trinhngocnam@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Lan kiếm (Cymbidium aloifolium L.) là một trong những giống hoa phong lan được trồng phổ 

biến ở Việt Nam để làm cảnh do màu sắc hoa rất phong phú. Mặc dù vậy, Lan kiếm hiện vẫn chủ yếu được 

khai thác từ tự nhiên hoặc nhân giống truyền thống với hệ số nhân giống thấp. Nghiên cứu hiện tại khảo sát 

sự ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật đối với quá trình nhân giống Lan kiếm. Từ bốn loại 

môi trường được thử nghiệm để nuôi cấy, gồm môi trường Murashige và Skoog (MS), ½ MS, Knudson C, 

Schenk & Hidebrandt, cho thấy môi trường MS phù hợp chất cho sự phát triển của cây con Lan kiếm. Sự 

phát sinh mô sẹo từ mảnh mô lá được cảm ứng bởi naphthaleneacetic acid (NAA) nồng độ 2 mg/l. Trên 

môi trường MS được bổ sung 3 mg/l 6-benzyladenine (BA) và 0,5 mg/l NAA protocorm (tiền củ) hình 

thành và tăng sinh mạnh, đạt 15 gam mỗi khối sau 30 ngày. Môi trường MS được bổ sung 1 mg/l NAA phù 

hợp cho sự biệt hoá cây lan con từ protocorm. Tóm lại, những kết quả nghiên cứu đã xác định một số điều 

kiện môi trường thích hợp cho nuôi cấy in vitro Lan kiếm giúp bảo tồn và nhân nhanh nguồn cây giống Lan 

kiếm. 

Từ khoá. Lan kiếm (Cymbidium aloifolium L.), vi nhân giống in vitro, tiền củ (protocorm), môi trường 

Murashige và Skoog (MS). 

 

STUDY ON THE EFFECT OF PHYTOHORMONES in vitro MICROPROPAGARION 

OF Cymbidium aloifolium L. 

 

Abstract. Cymbidium aloifolium L. is one of the popular orchid genera grown in Vietnam for ornamental 

purposes due to its rich flower color. However, nowadays, C. aloifolium is still mainly obtained from wild 

or traditional propagated with low plantlet regeneration. The current study investigated the effect of 

phytohormones on the propagation of C. aloifolium. Among four tested culture mediums, including 

Murashige and Skoog (MS), 1/2 MS, Knudson C, Schenk & Hidebrandt, MS media was found to be suitable 

for the growth of the seedling orchid. Callus formation from the leaf explants was induced by 2 mg/l 

naphthaleneacetic acid (NAA). The C. aloifolium protocorm generated and proliferated strongly on MS 

supplemented with 3 mg/l 6-benzyladenine (BA) and 0.5 mg/l NAA, reaching 15 grams per the protocorm 

cluster after 30 days. The MS supplemented with 1 mg/l NAA is suitable for seedling differentiaton from 

the protocorms. Taken together, the results introduced a new method for rapid in vitro propagation and 

conservation of C. aloifolium. 

Keywords. C. aloifolium L., in vitro micropropagation, protocorms, Murashige and Skoog medium (MS 

medium). 
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BIẾN TÍNH DẦU CAO SU VỚI ANHYDRIC MALEIC ỨNG DỤNG LÀM MÀNG 

BẢO QUẢN ĐẨY NƯỚC  

VŨ TRUNG HIẾU1, BẠCH THỊ MỸ HIỀN1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*bachthimyhien@iuh.edu.vn, hieuvu0509@gmail.com 

 

Tóm tắt. Bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp màng bảo quản chống ăn mòn có nguồn gốc 

từ dầu cao su biến tính. Màng bảo quản được tổng hợp từ bốn thành phần: dầu cao su, dầu cao su biến tính 

với anhydric maleic (MA), chất nền (cặn mazut) và dung môi (naphtha:KO = 1:2). Khả năng bảo quản và 

đẩy nước của sản phẩm nghiên cứu được kiểm tra bằng các tiêu chuẩn thực nghiệm: phương pháp kiểm tra 

tính bảo vệ của sản phẩm bảo quản trong môi trường nóng ẩm và sương mù muối (ASTM D1748-83), 

phương pháp kiểm tra khả năng đẩy dung dịch điện ly NaCl, phương pháp đo phổ hồng ngoại (IR), kiểm 

tra độ thẩm thấu oxyt sắt Fe2O3, phương pháp kiểm tra độ ăn mòn điện hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

dầu cao su biến tính bằng anhydric maleic với tỉ lệ 12:1 có khả năng sử dụng như chất ức chế hỗn hợp. 

Màng bảo quản có tỷ lệ 7% dầu cao su, 50% chất nền (mazut), 5-10% dầu cao su biến tính bằng MA cho 

kết quả bảo quản thép CT3 trong điều kiện sương mù muối và điều kiện khí quyển nóng ẩm là tối ưu nhất.   

Từ khóa. Chất ức chế, dầu cao su, màng bảo quản đẩy nước. 

 

DEVELOPMENT OF RUBBER OIL WITH ANHYDRIC MALEIC APPLICATION AS A 

WATERPROOF PRESERVATION MEMBERS 

 

Abstract. This paper presents the results of research on synthesizing anti-corrosion protective film derived 

from modified rubber oil. The preservative film is synthesized from four components: rubber oil, rubber oil 

modified with maleic anhydride (MA), substrate (mazut residue) and solvent (naphtha:KO = 1:2). The 

ability to preserve and repel water of the research product was tested by experimental standards: method of 

testing the protection of products stored in hot, humid environment and salt mist (ASTM D1748-83), 

method to test the ability to repel NaCl electrolyte solution, infrared spectroscopy (IR) method, Fe2O3 iron 

oxide permeability test, electrochemical corrosion test method. Research results show that rubber oil 

modified with maleic anhydride with the ratio 12:1 can be used as a compound inhibitor. Preservative film 

with the ratio of 7% rubber oil, 50% substrate (mazut), 5-10% rubber oil modified by MA gives CT3 steel 

preservation results in salt fog and hot atmospheric conditions Humidity is optimal. 

Keywords. Inhibitor, rubber oil, water repellant preservative film. 
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KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO VỆ KIM LOẠI CỦA TANIN CHIẾT SUẤT TỪ VỎ 

MĂNG CỤT TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT 

LÂM HOÀNG BẢO1, BẠCH THỊ MỸ HIỀN2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

 baohoahoc@gmail.com, bachthimyhien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Báo cáo trình bày kết quả khảo sát khả năng bảo vệ thép CT3 của chất ức chế xanh, thân thiện 

với môi trường trong môi trường axit. Măng cụt là loại trái cây rất được ưu thích, hơn thế nữa vỏ măng cụt 

có chứa nhiều hợp chất tanin có hoạt tính sinh học và dược liệu, đặc biệt là khả năng chống oxy hóa có thể 

sử dụng làm chất ức chế ăn mòn. Phương pháp chiết xuất tanin từ vỏ măng cụt được tiến hành với soxhlet 

với dung môi ethanol và hexan. Kết quả phân tích FTIR, HPLC-MS cho thấy trong mẫu chiết có chứa nhiều 

hợp chất polyphenol như Gartanin, α-Mangostin, Garcinone E, Garcinone D, Mangostanol. Khảo sát khả 

năng bảo vệ kim loại bằng phương pháp tổn hao khối lượng (Weight loss) và phương pháp điện hóa (Ngoại 

suy Tafel). Kết quả cho thấy khả năng bảo vệ thép CT3 trong môi trường axit H2SO4 nồng độ 1M của mẫu 

chiết tanin rất khả quan. Với phương pháp tổn hao khối lượng khả năng bảo vệ cua tanin có rửa hexan và 

không rửa hexan lần lượt là 73,83% và 71,43%, Tương tự, với phương pháp điện hóa lần lượt là 71,49% 

và 70,05%.  

Từ khóa. Chiết xuất, vỏ măng cụt, chống ăn mòn. 

 
SURVEYING THE METHODS OF PROTECTION OF TANNINE EXTRACT FROM 

MANGOSTEEN SHELLS IN ACID ENVIRONMENT 

 

Abstract. The report presents the survey results of CT3 steel protection ability of green, environmentally 

friendly inhibitors in acidic environment. Mangosteen is a very popular fruit, moreover, mangosteen peel 

contains many tannin compounds with biological and medicinal activities, especially antioxidant capacity, 

which can be used as a corrosion inhibitor. The method of extracting tannin from mangosteen peel was 

carried out with soxhlet with ethanol and hexane solvents. The results of FTIR and HPLC-MS analysis 

showed that the extracted samples contained many polyphenol compounds such as Gartanin, α-Mangostin, 

Garcinone E, Garcinone D, Mangostanol. Investigation of metal protection by weight loss method and 

electrochemical method (Tafel extrapolation). The results showed that the ability to protect CT3 steel in the 

acidic environment of 1M H2SO4 of the tannin extract sample was very satisfactory. With the mass loss 

method, the protective ability of hexane-washed and unwashed tannins was 73.83% and 71.43%, 

respectively. Similarly, with the electrochemical method it was 71.49% and 70,05%. 

Keywords. Extract, mangosteen peel, anti-corrosion. 
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NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM DẦU TỪ VỎ CHUỐI BIẾN 

TÍNH BẰNG CETYL TRIMETYL AMONIBROMUA 

ĐỖ QUANG DƯƠNG1*, BÙI THỊ THU THỦY1, BẠCH THỊ MỸ HIỀN1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 
*quangduong1409@gmail.com, buithithuthuy@iuh.edu.vn, bachthimyhien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ngày nay, tràn dầu là một trong những vấn đề nghiêm trọng tác động tiêu cực đến hệ sinh thái 

và môi trường biển. Các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu các loại thiết bị, vật liệu để xử lý vấn đề 

này. Vật liệu sử dụng từ nguồn chất thải nông nghiệp được ưa chuộng vì có khả năng phân huỷ sinh học và 

giá thành rẻ. Nhóm tác giả đã nghiên cứu biến tính vỏ chuối bằng Cetyl trimetyl amonibromua (CTAB) 

ứng dụng xử lý nước nhiễm dầu. Các mẫu vật liệu biến tính được kiểm tra các đặc trưng về cấu trúc, kích 

thước, hình thái bề mặt bằng, thành phần hóa học các phương pháp hóa lý hiện đại: FTIR, SEM-EDX, BET, 

TGA. Nghiên cứu phát hiện khả năng hấp phụ dầu thô của vật liệu ảnh hưởng bởi những yếu tố như: nồng 

độ chất biến tính, nồng độ của dầu, thời gian hấp phụ, nhiệt độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ hấp phụ 

cực đại của vật liệu biến tính đối với nước nhiễm dầu thô đạt được là 21,3 g/g với nồng độ CTAB tối ưu là 

0,04M. 

Từ khóa. Xử lý nước nhiễm dầu, vật liệu hấp phụ, vỏ chuối. 

 
RESEARCHING MATERIALS FOR TREATMENT OF OIL-CONTAMINATED 

WATER FROM BANANA PEELS MODIFIED BY CETYL TRIMETYL 

AMONIBROMUA 

 

Abstract. Today, oil spill is one of the serious problems that negatively affect the marine ecosystem and 

environment. Scientists are constantly researching devices and materials to handle this problem. Materials 

used from agricultural waste sources are preferred because of their biodegradability and low cost. The 

authors studied the modification of banana peels by Cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) applied 

to oil contaminated water. The modified material samples were checked for the characteristics of structure, 

size, surface morphology, chemical composition by modern physicochemical methods: FTIR, SEM-EDX, 

BET, TGA. The study found that the ability of the material to absorb crude oil was influenced by factors 

such as: concentration of denaturant, concentration of oil, adsorption time, temperature. Research results 

show that the adsorption capacity of denatured materials for crude oil contaminated water is 21.3 g/g with 

the optimal CTAB concentration of 0.04M. 

Keywords. Oil-contaminated water treatment, adsorbent material, banana peel. 
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TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC 

PEPTIDE DỰA TRÊN CẤU TRÚC Pro-Trp-Tyr 

TRẦN THỊ THANH NHÃ 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Mính 

tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ba peptides gồm Phe-Pro-Trp-Tyr (NH2), Pro-Trp-Tyr (NH2) và Pro-Trp-Tyr (OH) được tổng 

hợp thành công bằng phương pháp tổng hợp peptide trên pha rắn sử dụng kỹ thuật Fmoc. Cấu trúc được 

xác nhận bằng phương pháp đo phổ khối dương (+ESI-MS) và phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

(NMR), cùng với độ tinh khiết hơn 95% được xác nhận bằng sắc ký lỏng cao áp C-18 (RP-HPLC). Khảo 

sát hoạt tính chống oxi hóa của ba peptide bằng hai phản ứng bắt gốc tự do ABTS+ • và FRAP cho thấy ba 

peptide có khả năng chống oxi hóa vượt trội. Cụ thể, các giá trị chống oxi hóa so sánh với Trolox (trolox 

equivalent antioxidant activity: TEAC) của 3 peptide lần lượt là gấp 2.7, 2.2 và 2.1 lần của Trolox. Giá trị 

thể hiện năng lực khử Fe3+ của Phe-Pro-Trp-Tyr (NH2) và Pro-Trp-Tyr (NH2) là gần tương đương đương 

nhau và gấp 2 lần so với Pro-Trp-Tyr (OH) và đều cao hơn glutathione. Các giá trị bắt gốc tự do cao của 

các peptide trên, đặc biệt là Phe-Pro-Trp-Tyr (NH2), chứng tỏ chúng đều là những những hợp chất chống 

oxi hóa tiềm năng và đề xuất nên được thử nghiệm xa hơn trên tế bào và in vivo, nhằm ứng dụng trong công 

nghệ thực phẩm hoặc dược phẩm. 

Từ khóa. Solid-phase peptide synthesis, Fmoc, Tryptophyllin L, antioxidants, TEAC, FRAP. 

 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THREE 

PEPTIDES BASED ON Pro-Trp-Tyr STRUCTURE 

 

Abstract. Three peptides including Phe-Pro-Trp-Tyr (NH2), Pro-Trp-Tyr (NH2) and Pro-Trp-Tyr (OH) 

were successfully synthesized using Fmoc solid-phase peptide synthesis technique. The structures of these 

peptides were confirmed by positive mass spectrometry (+ESI-MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) 

measurements. The purity of more than 95% for these peptides were revealed by Reverse Phase Liquid 

Chromatography (RP-HPLC). Screening for antioxidant activities of the three peptides using Trolox 

equivalent antioxidant activity (TEAC) assays showed promising results with the TEAC values of the three 

peptides being 2.7, 2.2 and 2.1 respectively. In addition, the ferric reducing power (FRAP) values of the 

first two peptides are approximately two folds as high as that of Pro-Trp-Tyr (OH) and they are all higher 

than that of glutathione. The results, therefore, suggested that these peptides are good antioxidants, 

noticeably Phe-Pro-Trp-Tyr (NH2), and are recommended for further investigation in cell and in vivo for 

application in food engineering and medicinal industry. 

Keywords. Solid-phase peptide synthesis, Fmoc, Tryptophyllin L, antioxidants, TEAC, FRAP. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG LIÊN HỆ GIỮA HOẠT TÍNH VÀ CẤU 

TRÚC CỦA PEPTIDE CHỐNG OXI HÓA DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP 

GAUSSIAN MỞ RỘNG VÀ FRAP DATA 

TRẦN THỊ THANH NHÃ 

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Mính 

tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Xây dựng mô hình định lượng mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính (QSAR) đã được sử dụng 

rộng rãi để nghiên cứu các hoạt chất sinh học. Trong đó, phương pháp mô hình hóa 3D dựa trên trường 

phân tử trường Gaussian (CoMSIA) là đại diện phổ biến trong các phương pháp 3D-QSAR để nghiên cứu 

hoạt tính chống oxi hóa bằng cách bắt gốc tự do của các hợp chất peptide. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

xây dựng mô hình 3D-QSAR Gaussian mở rộng với 5 loại trường phân tử gồm trường tương tác tĩnh điện, 

trường tĩnh, trường kỵ nước và ưa nước, và trường tương tác hệ vòng, với hệ data FRAP gồm 172 peptides. 

Mô hình này được sử dụng để dự đoán hoạt tính sinh học của một số peptide mới với độ ổn định và khả 

năng dự đoán cao gồm mô hình (R2
train = 0.83,   R2

LOO = 0.79, Q2
ext = 0.77). Những peptide với hoạt tính dự 

đoán cao nhất được tổng hợp và phản ứng thực nghiệm bằng gốc FRAP. Giá trị thực nghiệm cho thấy tính 

dự đoán chính xác cao của mô hình và vì vậy cho thấy khả năng ứng dụng của mô hình này trong lọc và dự 

đoán peptide chống oxi hóa trong thực phẩm và nghiên cứu thuốc. 

Từ khóa. COMFA, COMSIA, 3D-QSAR, peptide chống oxi hóa, mô hình trường phân tử, mô hình 

Gaussian. 

 

CONSTRUCTION OF EXTENDED-GAUSSIAN BASED 3D-QSAR MODELS FOR 

SCREENING ANTIOXIDANT PEPTIDES USING FRAP DATA 

 

Abstract. Quantitative structure-activity relationship (QSAR) modelling is a good method to discover the 

correlation between molecular structure and bioactivity and to predict the activities of novel structures. The 

three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) Comparative molecular 

similarity indices analysis (CoMSIA) technique is considered one of the most prominent statistical tools 

for these tasks, and has recently been used to study structure activity relationship of antioxidant peptides.  

In this project, we used this technique to build extended Gaussian-based 3D-QSAR models with five 

molecular force fields including electrostatic, steric, hydrophobic, hydrophilic and aromatic of 172 peptides 

from ferric reducing antioxidant activity (FRAP) database. The result indicated that the established model 

has excellent stability and predictability (R2
train = 0.83,   R2

LOO = 0.79, Q2
ext = 0.77). The model was then 

used to extrapolate contributing features and predict the FRAP values of a number of potential antioxidant 

peptides. The antioxidant capability of the most potent peptides was then synthesized and tested by FRAP 

assay which showed a high correlation between the predicted and experimental results. The established 3D-

QSAR model can thus be used to identify and screen novel antioxidant peptides effectively for further 

application in food or drug design. 

Keywords. Antioxidant peptides, COMFA, COMSIA, 3D-QSAR, Force field-based models, Gaussian 

based models. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA XỐP CHỨA NHÓM AMINO TẠO LIÊN 

KẾT AMINE VỚI DOXORUBICINE GÓP PHẦN LÀM TĂNG HIỆU QUẢ 

MANG THUỐC 

VÕ UYÊN VY1*, TRẦN THỊ MỸ NGỌC2, HUỲNH NGỌC HÀ2, VŨ THỊ HUYỀN CHÂM2, NGUYỄN 

CỬU KHOA1, NGUYỄN ĐẠI HẢI1 
1Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  

2Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ chí Minh 
*vouyenvy@iuh.edu.vn, vy.vouyen@gmail.com 

 

Tóm tắt. Vật liệu nanosilica xốp (PNS) đã được chú trọng nghiên cứu như hệ thống dẫn truyền thuốc 

hướng đích. Tuy nhiên, PNS không biến tính nhả thuốc ồ ạt do thể tích lỗ xốp lớn, điều này làm hạn chế 

các ứng dụng lâm sàng của vật liệu này. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bề mặt của PNS được biến tính 

bằng gelatin metyl polyethylene glycol (GEL-mPEG) để tạo liên kết amin với doxorubicin (DOX). PNS 

biến tính có dạng hình cầu với đường kính trung bình là 57,23 ± 0,03 nm, so với PNS (40,54 ± 0,03 nm). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, DOX được nạp vào PNS-GEL-mPEG để tạo thành DOX @ PNS-

GELmPEG với hiệu suất mang thuốc (DLE) là 85,92% cao hơn DOX @ PNS (là nano silica xốp chưa biến 

tính) (41,32%). 

Từ khóa. Porous nanosilica (PNS), gelatin, polyethylene glycol, drug delivery system, drug targeted (DT). 

 

SYNTHESIZE POROUS NANO SILICAS CONTAINING AMINO GROUP FOR 

IMPROVING DOXORUBICINE LOADING EFICIENCY 

 

Abstract. Porous nanosilica (PNS) has been pay close attention to drug targeted (DT) delivery system. 

However, non-denatured PNS release massively the drug because of large pore volumes that is limiting 

their clinical applications. In this study, the surface of PNS was modified with gelatin-poly (ethylene glycol) 

methyl ether (GEL-mPEG) to form amine linkage with doxorubicin (DOX). The modified PNS were found 

to be spherical in shape with average diameter of 57.23 ± 0.03 nm, compared with PNS (40.54 ± 0.03 nm). 

In our research, DOX was loaded into the PNS-GEL-mPEG to form DOX@PNSGEL-mPEG with high 

drug loading efficiency (DLE) (85.92%) more than DOX@PNS (41.32%). 

Keywords. Porous nanosilica (PNS), gelatin, polyethylene glycol, drug delivery system, drug targeted 

(DT). 
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NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH Ô XY HÓA FE2+ BẰNG Ô XY KHÔNG 

KHÍ: ỨNG DỤNG NGÂM CHIẾT THU HỒI ĐỒNG TỪ XỈ THẢI CỦA CÁC CƠ 

SỞ NẤU LUYỆN 

NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH1, VÕ QUANG NAM1*, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1 

1Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ chí 

Minh 
*voquangnam1999@gmail.com 

 

Tóm tắt. Đồng được sử dụng phổ biến trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Các nguồn xỉ thải từ đồng 

có giá trị kinh tế cao nên cần được thu hồi đồng từ các cơ sở nấu luyện. Nghiên cứu này nhằm mục đích 

đánh giá khả năng sử dụng oxy không khí để ngâm chiết thu hồi đồng từ xỉ thải dựa trên các nghiên cứu 

động học. Phương pháp được thực hiện bằng cách xác định các thông số tối ưu (nồng độ Fe2+, pH) trong 

quá trình oxy hóa Fe2+ ở các thời điểm khác nhau. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để ngâm chiết xỉ thải thu 

hồi đồng và điều chế CuSO4.5H2O. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số tối ưu bao gồm pH 5, nồng 

độ Fe2+ 0,1M. CuSO4.5H2O được điều chế có hàm lượng > 95%. Kết quả nghiên cứu có thể khẳng định quá 

trình oxy hóa Fe2+ bằng oxy không khí cho việc thu hồi đồng từ xỉ thải và điều chế CuSO4.5H2O với hiệu 

quả cao. 

Từ khóa. CuSO4.5H2O, động học, quá trình oxy hóa Fe2+, xỉ thải. 

 

KINETIC STUDY OF FE2+ OXIDATION BY OXYGEN IN AIR: THE APPLICATION 

IN LEACHING COPPER FROM SLAG RECOVERY OF THE SMELTING FACILITY 

 

Abtract. Copper is widely used in the life and industrial production. Copper slag sources have high 

economic value, so it is necessary to recover copper from smelting facilities. This study aims to evaluate 

the possibility of using oxygen in air to leach and recover copper from waste slag based on kinetic studies. 

The method is performed by determining the optimal parameters (concentration of Fe2+, pH) in the 

oxidation of Fe2+ at different times. Applying research results to extract waste slag to recover copper and 

prepare CuSO4.5H2O. Research results show that the optimal parameters include pH 5, Fe2+ 0.1M. 

CuSO4.5H2O is prepared with the purity > 95%. Research results can confirm that the oxidation of Fe2+ by 

oxygen in air to recover copper from waste slag and the preparation of CuSO4.5H2O with high efficiency. 

Keywords. CuSO4.5H2O, kinetics, oxidation of Fe2+ , waste slag. 
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NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH HÒA TAN MẠT THẢI TỪ CÁC CƠ 

SỞ GIA CÔNG KIM LOẠI ĐỒNG THAU: ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ CuSO4 5H2O 

DƯƠNG NGỌC TRÂM ANH1,  NGUYỄN THỊ HỒNG1*, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1 

1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 
*nthong729@gmail.com 

 

Tóm tắt. Đồng là nguyên tố kim loại nặng có giá trị cao và được sử dụng rất phổ biến trong đời sống. Các 

nguồn thải từ đồng cần được thu hồi vì lí do kinh tế và môi trường. Mục đích của nghiên cứu là sử dụng 

thông số động học để đánh giá khả năng quá trình hòa tan mạt thải từ các cơ sở gia công kim loại đồng 

thau. Phương pháp đã thực nghiệm bằng cách xác định các thông số (pH, hàm lượng Fe2+, tốc độc khuấy, 

lưu lượng H2O2) trong quá trình hòa tan ở các thời điểm khác nhau và ứng dụng để điều chế CuSO4.5H2O. 

Kết nghiên cứu cho thấy tốc độ hòa tan tối ưu khi pH 1, hàm lượng Fe2+ 0,1 M, tốc độ khuấy 60 vòng/phút 

lưu lượng 1mL H2O2 1,8%/phút (theo khối lượng). CuSO4 5H2O được điều chế có hàm lượng >95%. Kết 

quả nghiên cứu có thể khẳng định việc thu hồi đồng để điều chế đồng sunfat từ xỉ mạt mài thải trong gia 

công kim loại đồng có khả năng ứng dụng.  

Từ khóa. Mạt đồng, động học hòa tan, đồng thau, đồng sunfat. 

 
KINETIC RESEARCH ON THE DISSOLVING PROCESS OF WASTE DUST FROM 

BRASS METALWORKING FACILITIES: APPLICATION TO PREPARE CUSO4 5H2O 

 

Abstract. Copper is a highly valuable heavy metal element and is widely used in life. Copper waste sources 

need to be recovered for economic and environmental reasons. The purpose of the study is to use kinetic 

parameters to evaluate the dissolution of waste dust from brass metalworking facilities. The method has 

experimented by determining the parameters (pH, Fe2+ content, stirring speed, H2O2 flow) in the dissolution 

process at different times and applying to prepare CuSO4.5H2O. The study results showed that the optimal 

dissolving speed at pH 1, Fe2+ 0.1 M, stirring speed 60 rpm, flow rate 1mL H2O2 1.8% / min (wt). CuSO4 

5H2O is prepared with percentage > 95%. The results of the study can confirm that the copper recovery to 

prepare copper sulfate from scrap grinding slag in copper metal processing is applicable. 

Keywords. Copper dust, dissolving kinetics, brass, copper sulfate. 
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THĂM DÒ VÀ THIẾT KẾ PEPTIDE CHỐNG OXI HÓA DỰA TRÊN CẤU TRÚC 

CỦA TRYPTOPHYLLIN L PEPTIDE-CHIẾT XUẤT TỪ LOÀI ẾCH LITORIA 

RUBELLA 

TRẦN THỊ THANH NHÃ 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Mính 

tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, khả năng chống oxi hóa của một số Tryptophyllin L peptides được nghiên 

cứu lần đầu tiên sử dụng hướng tiếp cân kết hợp giữa thống kê và thực nghiệm. Trong đó mô hình mối liên 

hệ giữa cấu trúc và hoạt tính 3D-QSAR CoMFA với hệ data TEAC của 107 tripeptides được sử dụng để 

định hướng cho các thực nghiệm in vitro. Hai peptides P-W-Y(OH) và P-W-Y(NH2) được dự đoán có giá 

trị TEAC 1.7 và 2.1 M Trolox/M peptide. Với kết quả hứa hẹn này, 5 peptides có cấu trúc phần nền Pro-

Trp (P-W) được tổng hợp và khảo sát hoạt tính chống oxi hóa thông qua các thực nghiệm bắt gốc tự do 

DPPH, FRAP and ABTS˙+. Các thực nghiệm này cho thấy tất cả các peptide được tổng hợp đều có khả 

năng bắt gốc ABTS˙+ tốt, đặc biệt là hai peptide F-P-W-Y(NH2) and S-P-W-L(OH). Tuy nhiên chúng thể 

hiện khả năng khử Fe3+ và bắt gốc DPPH˙ ở mức độ trung bình. 

Từ khóa. 3D-QSAR, COMFA, peptide chống oxi hóa, mô hình trường phân tử, Litoria rubella, 

Tryptophyllin L. 

 

VIRTUAL SCREENING AND RATIONAL DESIGN OF ANTIOXIDANT PEPTIDES 

BASED ON TRYPTOPHYLLIN L PEPTIDE STRUCTURES FROM THE LITORIA 

RUBELLA FROG 

 

Abstract. In this study, we investigated the antioxidant potency of a number of tryptophyllin L peptides 

for the first time using a joint statistical and experimental approach. In which, predictions based on a 3D-

QSAR Comparative molecular field analysis (CoMFA) model using TEAC data of 107 tripeptides were 

employed to guide the in-vitro experimental investigation. Two tryptophyllin tripeptides P-W-Y(OH) and 

P-W-Y(NH2) were predicted to have the trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) values of 1.7 and 

2.1 M trolox/M peptide respectively. With those promising results, antioxidant capabilities of five 

tryptophyllin L peptides with common core Pro-Trp (P-W) were synthesized and subjected to DPPH, FRAP 

and ABTS˙+ radical scavenging assays. The results indicated that all the tested tryptophyllin L peptides, 

noticeably P-W-Y(NH2) and S-P-W-L(OH) are strong ABTS˙+ radical scavengers and moderate scavengers 

in the other two assays. 

Keywords.3D-QSAR, COMFA, antioxidant peptides, trolox equivalent antioxidant activity (TEAC), 

Litoria rubella, Tryptophyllin L. 
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CẢI TẠO ĐẤT XÁM CỦ CHI BẰNG THAN SINH HỌC KẾT HỢP VỚI 

BENTONIT: ỨNG DỤNG CẢI THIỆN pH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM pH 

HOÀNG ANH TÚ1*, PHẠM NGUYỄN DUY THIÊN1, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1 

1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 
*hoangtu060218@gmail.com 

 

Tóm tắt. Đất xám Củ Chi có thành phần cơ giới nhẹ, nghèo chất dinh dưỡng và pH thấp cần cải tạo để 

phát triển bền vững. pH và khả năng đệm pH của đất là yếu tố chính quyết định tốc độ biến đổi dinh dưỡng 

trong đất (Czaban & Siebielec, 2013). Mục đích của nghiên cứu là đánh giá khả năng sử dụng than sinh học 

từ phân bò kết hợp với bentonit để nâng pH và tăng khả năng đệm. Các thí nghiệm đã được thực hiện bằng 

cách ủ đất với than sinh học kết hợp bentonit ở các tỉ lệ khác nhau để xác định các thông số pH, đệm pH. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình nâng pH đất lên 6,2 phù hợp cho cây trồng thì tỉ lệ 1% than sinh học 

và 1% bentonit là phù hợp về nâng khả năng đệm và giảm chi phí so với khi sử dụng than sinh học hay 

betonit đơn lẻ. Kết quả nghiên cứu có thể khẳng định việc cải tạo pH và khả năng đệm pH của đất xám Củ 

Chi bằng than sinh học có nguồn gốc từ phân bò được điều chế ở 300 ºC kết hợp với bentonit là có cơ sở.  

Từ khóa. Đất xám, than sinh học, bentonit, phân bò, khả năng đệm pH. 

 

AMENDMENT GRAY SOIL OF CU CHI, HO CHI MINH CITY WITH BIOCHAR 

COMBINED WITH BENTONITE: APPLICATION OF pH IMPROVING AND pH 

BUFFERING CAPACITY 

 
Abstract. Cu Chi gray soil has a light mechanical composition, poor nutrients and low pH, which need to 

be renovated for sustainable development. pH and pH buffering capacity of the soil is the main factor 

determining the rate of nutrient change in the soil (Czaban & Siebielec, 2013). The purpose of the study is 

to evaluate the possibility of using biochar from cow manure in combination with bentonite to increase pH 

and increase soil buffering capacity. Experiments were carried out by incubating the soil with biochar and 

bentonite at different ratios to determine pH, pH buffering parameters. Research results show that the 

process of raising soil pH to 6.2 is suitable for plants, the ratio of 1% biochar and 1% bentonite is appropriate 

in terms of increasing buffering capacity and reducing costs compared to using single biochar or bentonite. 

The study results can confirm that the amendment pH and pH buffering capacity of Cu Chi gray soil by 

biochar derived from cow manure prepared at 300 ºC in combination with bentonite is reasonable. 

Keywords. Gray soil, biochar, bentonite, cow dung, pH buffering capacity. 
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NGHIÊN CỨU CẢI TẠO pH VÀ KHẢ NĂNG ĐỆM pH ĐẤT PHÈN VÙNG 

ĐỒNG THÁP MƯỜI BẰNG THAN SINH HỌC KẾT HỢP VỚI VÔI 

TRẦN THỊ THỦY TIÊN1*, VÕ ĐỨC THÀNH1, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1 

1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 
*mytam4231@gmail.com 

 

Tóm tắt. Đất phèn ở Đồng Tháp Mười có thành phần cơ giới thường rất nặng, lân dễ tiêu thấp và chứa 

nhiều độ chua tiềm tàng cần cải tạo đất để hướng đến phát triển bền vững. Các nghiên cứu trước đây đã 

chứng minh pH và khả năng đệm pH là yếu tố chính quyết định tốc độ biến đổi thành phần dinh dưỡng 

trong đất. Đất phèn được chia làm 2 loại chính: (1) Đất phèn tiềm tàng và (2) Đất phèn hoạt động; mỗi loại 

có đặc điểm riêng, vì vậy các biện pháp sử dụng cũng như cải tạo tùy theo loại mà sử dụng cho phù hợp. 

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá khả năng ứng dụng than sinh học kết hợp vôi để cải tạo pH và khả 

năng đệm của đất phèn Đồng Tháp Mười. Phương pháp thực nghiệm được tiến hành bằng cách ủ đất với 

than sinh học kết hợp với vôi ở các tỉ lệ khác nhau để xác định thông số pH và đệm pH. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy tỉ lệ phối trộn tối ưu khi than sinh học 300oC 1%, vôi 0,6% để nâng pH, đệm pH mang lại hiệu 

quả, tính kinh tế  phù hợp cho cây trồng so với khi sử dụng than sinh học hay vôi đơn lẻ. Kết quả nghiên 

cứu có thể khẳng định việc kết hợp giữa than sinh học kết hợp với vôi giúp cải tạo pH và khả năng đệm đất 

phèn vùng Đồng Tháp Mười.  

Từ khóa. Đất phèn, than sinh học, vôi, pH, khả năng đệm pH. 

 
RESEARCH ON pH IMPROVING AND pH BUFFERING CAPACITY OF ALUM SOIL 

IN DONG THAP MUOI BY BIOCHAR COMBINED WITH LIME 

 

Abstract. The alum soil in Dong Thap Muoi has a very heavy mechanical composition, low phosphorus 

and potential acidity that needs soil improvement for sustainable development. Previous studies have 

demonstrated pH and pH buffering capacity as the main determinants of the rate of change in nutrient 

composition in soil. Acid sulphate soil is divided into 2 main categories: (1) Potential acid sulfate soil and 

(2) Active alkaline soil; Each type has its own characteristics, so the methods of using as well as improving 

according to the type that use them accordingly. The purpose of the study is to evaluate the applicability of 

biochar and lime to improve pH and buffering capacity of the alum soil in Dong Thap Muoi. Experimental 

methods were conducted by incubating the soil with biochar and lime at different ratios to determine pH 

parameters and pH buffers. The research results show that the optimal mixing ratio when biochar 300oC 

1%, lime 0.6% to raise the pH, pH buffer brings efficiency and economy suitable for plants compared to 

when using coal or lime single. Research results can confirm that the combination of biochar and lime helps 

to improve pH and buffering capacity of alum soil in Dong Thap Muoi. 

Keywords. Alum soil, biochar, lime, pH, pH buffering capacity. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  71 

 

ID: YSC3A.1051 

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN PHÂN BỐ THỰC 

VẬT NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU XÃ 

ĐẤT MŨI, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU  

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN1, NGUYỄN HOÀNG LÂM1, LÊ HỒNG THÍA1*
 

1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 
 *lehongthia@iuh.edu.vn, lehongthia@yahoo.com 

 

Tóm tắt. Thành phần và phân bố loài thực vật rừng ngập mặn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm môi trường 

sống của chúng. Rừng ngập mặn khu vực ven biển Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau chịu ảnh hưởng cả hai chế 

độ triều ở Biển Đông và vịnh Thái Lan nên những yếu tố biến đổi khí hậu như độ ngặp triều, độ mặn, điều 

kiện thủy văn ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành phần hệ thực vật nơi đây. Dùng phương pháp ô mẫu, phương 

pháp tuyến, phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường. Nghiên cứu này tiến hành xác định 

thành phần loài, và đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với cây ngập mặn. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy mỗi loài thực vật ngập mặn thích hợp với các yếu tố môi trường đất, nước, địa hình thủy văn 

khác nhau tùy theo khu vực phân bố. Trong đó độ mặn đất, độ mặn nước, độ ngập triều, độ cao địa hình là 

các yếu tố có ảnh hưởng đến sự thích ghi, sinh trưởng và phát triển cũng như phân bố của thực vật ngập 

mặn trong khu vực. Khu vực rừng bờ Đông thích hợp cho Đước, Mắm đen, Mắm hồng, Vẹt phát triển; khu 

vực bờ Tây thích hợp cho Đước, Mắm đen, Vẹt phát triển. Ngoài ra, kết quả còn ghi nhận Vẹt khu vực bờ 

Đông có biên độ sinh trưởng rộng hơn với độ triều 3– 25 ngày/tháng và biên độ mặn từ 22,19 – 45‰. Tóm 

lại, những kết quả nghiên cứu này có thể sử dụng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái 

rừng khu vực ven biển này. 

Từ khoá. Rừng ngập mặn, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, ô mẫu, biến đổi khí hậu. 

 
THE EFFECTS OF SOME ENVIRONMENT FACTORS TO THE DISTRIBUTION OF 

MANGROVE PLANT SPECIES IN THE COASTAL AREAS THE CA MAU CAPE 

NATIONAL PARK, NGOC HIEN DISTRICT, CA MAU PROVINCE 

 

Abstract. The copposition and distribution of Mangrove plant species is influenced by the characteristics 

of their habitats. Mangroves Ca Mau Cape National Park is affected by both tidal regimes of the South 

China Sea and the Gulf of Thailand, so the climate change factors strongly affect the flora in the area. Using 

the sample plots and line transect method; sampling and environmental analysis method. This study 

indicated the plant species composition and the effect of environmental factors on mangroves. The study 

results showed that each of mangrove plant species adapted to the different soil, water, and topographic and 

hydrological factors of the distribution area. Among these factors, soil salinity, water salinity, tidal 

inundation regime, and terrain elevation are factors that directly affect the suitability, habitat, growth and 

as well as distribution of mangrove plants in the area. The Eastern coastal area is suitable for the growth of 

Rhizophora apiculate, Avicennia officinalis, Avicennia marina, and Bruguiera gymnorrhiza. The Western 

coastal area is suitable for Rhizophora apiculate, Avicennia officinalis and Bruguiera gymnorrhiza. In 

addition, the results also showed that Bruguiera gymnorrhiza in the East coast forest area have the condition 

of tidal amplitude and wide salinity range, including tidal amplitude wider more than 3-25 days/month and 

wide salinity range from 22.19-45.00‰. To sum up, the findings of this study may apply to the 

management, protection and development of forest ecosystems in this coastal area. 

Keywords. Mangroves, Mui Ca Mau National Park, sample plots, climate change. 
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ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ SÔNG MÂY DỰA VÀO CHỈ 

SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) 

LÊ PHAN QUANG HUY1*, TRẦN THỊ THU THỦY2 
1Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 

2Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

*lephanquanghuy@dntu.edu.vn, tranthithuthuy.hui@gmail.com 

 

Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu diễn biến chất lượng nước hồ Sông Mây – Huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai giai đoạn 2015-2020. Các nhóm thông số lý, hóa, sinh như độ đục, oxy hòa tan, ammonium, 

nitrate… được thu thập dựa vào các báo cáo quan trắc nước mặt thường niên của tỉnh Đồng Nai. Chất lượng 

nước hồ được đánh giá tổng quát bằng phương pháp tính chỉ số VN-WQI. Các chỉ tiêu riêng lẽ được đánh 

giá căn cứ vào QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Theo kết quả phân tích, chất lượng nước hồ có chiều hướng 

xấu dần qua các năm. Đặc biệt chất lượng nước kém trong các tháng mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10), 

với chỉ số WQI dao động từ 3 đến 76. Nước hồ có pH khá cao (trung bình là 8,1).  Ô nhiễm bởi hàm lượng 

các chất hữu cơ (đặc trưng bởi COD, BOD5), dinh dưỡng (N-NH4
+, N-NO2

- , P-PO4
3-) và vi sinh (E.Coli). 

Nhìn chung, nước hồ Sông Mây chỉ phù hợp cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. 

Từ khóa: Hồ Sông Mây, chất lượng nước, ô nhiễm nước, chỉ số WQI. 

 

ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY VARIATION IN THE SONG MAY LAKE 

USING WATER QUALITY INDEX 

 

Abstract. This study aims at assessment of the water quality variation in the lake Song May (Trang Bom 

district, Dong Nai province) during the period of 2015 to 2020. The physicochemical parameters, such as 

turbidity (tur), dissolved oxygen (DO), ammonium (NH4-N), nitrate (NO3-N), and microbiology (E. coli) 

were collected and synthesized based on the annual surface water monitoring reports of Dong Nai province. 

Water quality was evaluated by a water quality index (WQI) based on these parameters, which are 

commonly used in WQI calculation. The individual indicators were evaluated based on QCVN 08-MT: 

2015 / BTNMT. Especially, the water quality state tends to be worse over the years; seasonally, WQI in 

rain season was lowest (from May to October), with WQI index ranging from 3 to 76. The water has a 

rather high pH (average 8.1). Pollution by the content of organic substances (characterized by COD, BOD5), 

nutrition (N-NH4
+, N-NO2

-, P-PO4
3-) and microorganisms (E. coli). Generally, Song May Lake water is only 

suitable for navigation and other similar purposes. 

Keywords. Song May River, water quality, water pollution, WQI index.  

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  73 

 

ID: YSC3A.1053 

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG QUÁ TRÌNH NẢY 

NẦM LÊN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG, HOẠT TÍNH ENZYME VÀ KHẢ 

NĂNG TIÊU HÓA CỦA BỐN LOẠI HẠT KÊ 

LÊ TRẦN THÚY HÂN1*, VÕ LỆ HẰNG1, NGUYỄN HỮU HIẾU1, HỒ THIÊN HOÀNG1, NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG1, NGUYỄN HÀ DIỆU TRANG1 

1Viện Công Nghệ Sinh học và Thực Phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*han281999@gmail.com, volehang1911@gmail.com, nedboy393@gmail.com, hothienhoang@iuh.edu.vn, 

nguyenthihuong@iuh.edu.vn, nguyenhadieutrang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Mục tiêu của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của các thông số trong quá trình nảy mầm lên thành 

phần dinh dưỡng, hoạt tính enzyme, và khả năng tiêu hóa của bốn loại hạt kê ở nhiệt độ 30  ̊C và 35  ̊C trong 

thời gian 24 h, 48 h, và 72 h. Các thành phần dinh dưỡng được đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), 

khả năng tiêu hóa protein trong hạt kê nảy mầm được đánh giá bằng phương pháp in vitro và hoạt tính của 

các enzyme được xác định bằng phương pháp đo quang. Hàm lượng phenolic acids được định lượng bằng 

phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Hoạt tính các enzyme a-amylase, cellulose đều tăng trong quá trình 

nảy mầm theo thời gian (p <0.05). Ngoài ra, Enzyme protease tăng trong quá trình nảy mầm theo nhiệt độ 

ở hai loại hạt kê (Kê Proso và Foxtail); theo thời gian ở hai loại còn lại (Kê Finger đỏ lớn, đỏ nhỏ). Kết quả 

tương tự đối với các chỉ tiêu hóa học và dinh dưỡng khác (ẩm, béo, protein, tro và carbohydrates). Khả năng 

tiêu hóa protein tăng qua các giai đoạn nảy mầm so với mẫu không nảy mầm của cả bốn loại hạt. Khi hạt 

được nảy mầm, hoạt tính enzyme trong hạt sẽ tăng, từ đó làm tăng khả năng tiêu hóa với hệ số tương quan 

r =0.79 (p=0.01). Kết quả của nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho ngành công nghiệp thực phẩm khi 

xây dựng các sản phẩm từ hạt kê nảy mầm. 

Từ khóa. Hạt kê, nảy mầm, hoạt tính enzyme, khả năng tiêu hóa protein.  

 
EFFECTS OF GERMINATION TIME AND TEMPERATURE TO NUTRITIONAL 

COMPOSITION, ENZYME ACTIVITY AND PROTEIN DIGESTIBILITY OF FOUR 

VARIETIES OF MILLET 

 

Abstract. The objective of this study was to determine the effect of germination temperature (30 ̊ C and 

35 ̊ C) and time (24h, 48h and 72 h) on nutritional composition, enzyme activity, and protein digestibility 

of four varieties of millet. Four different varieties were collected from America, Vietnam, Thailand and 

Malaysia and kept at -20 ̊ C before analysis. The compositional properties (protein, crude fat, ash and 

carbohydrates) were quantified according to the Vietnamese standards TCVN, protein digestibility was 

measured using in vitro digestion model, and the enzyme activities (amylase, cellulose, and protease) were 

determined by UV-Vis method. The phenolic acid content was identified and quantified by high-

performance chromatographic HPLC method. The a-amylase, protease and cellulose activities of 

germinated seeds increased significantly compared with unterminated seeds. Similar results were obtained 

for compositional properties and protein digestibility in four varieties of millet). There was a significant 

correlation (r=0.79, p=0.01) between enzyme activity and protein digestibility during germination. This 

study may provide useful findings to the bakery industry when making germinated grain products.  

Keywords. Millet, germination, enzyme activity, protein digestibility. 
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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BÁNH QUI TỪ HẠT KÊ NẢY MẦM 

VÕ LỆ HẰNG1*, LÊ TRẦN THÚY HÂN1, NGUYỄN HỮU HIẾU1, HỒ THIÊN HOÀNG1, NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG1, NGUYỄN HÀ DIỆU TRANG1 

1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
 *volehang1911@gmail.com, han281999@gmail.com, nedboy393@gmail.com, 

hothienhoang@iuh.edu.vn, nguyenthihuong@iuh.edu.vn, nguyenhadieutrang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Hạt kê chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và không chứa gluten không gây dị ứng thích hợp cho tất 

cả mọi người nhưng chưa được nghiên cứu và ứng dụng nhiều tại Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu này 

nhằm tạo thành phẩm bánh qui từ hạt kê nguyên hạt (whole grain) và từ hạt kê đã được nảy mầm 

(germinated). Hạt kê Foxtail (vàng đậm) được sử dụng làm nguyên liệu chính, được nảy mầm ở nhiệt độ 

300C trong 72 giờ. Thành phần bột mì được thay thế bằng bột hạt kê với tỉ lệ từ 0%, 50%, 60%, 70%, đến 

100%. Lượng đường sucrose trong bánh được thay thế bằng đường ăn kiêng isomalt với khối lượng 30g, 

40g, 50g và 60g (chiếm tỉ lệ 100%, 133,2%, 166,6% và 200% so với đường sucrose). Những đặc tính cấu 

trúc của hỗn hợp bột nhào, tính chất hóa lý, và chỉ tiêu lí hóa, cảm quan của bánh thành phẩm được đánh 

giá. Cấu trúc bánh được xác định bằng phương pháp Texture Analyzer, và phép thử thị hiếu với thang đo 

độ chấp nhận 9 (9-hedonic scale) được sử dụng. Kết quả cho thấy mẫu có mức thay thế 60% bột hạt kê và 

60g đường ăn kiêng isomalt là mẫu có các chỉ tiêu về đặc tính cảm quan (màu sắc, vị đắng, mùi, độ cứng, 

độ giòn, tổng quát) ở mức chấp nhận cao. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần làm đa 

dạng sản phẩm thực phẩm từ hạt kê nguyên liệu và hạt kê nảy mầm. Sản phẩm bánh qui với tính chất ít 

năng lượng, mức độ thị hiệu chấp nhận được sẽ giúp nâng cao giá trị kinh tế của hạt kê-một nguyên liệu 

thay cho các loại ngũ cốc khác. 

Từ khóa. Hạt kê nảy mầm, không gluten, bánh qui, ăn kiêng, ngũ cốc. 

 

DEVELOPING BISCUIT PRODUCTS FROM GERMINATED MILLET 

 

Abstract. Millet is a gluten-free cereal that contains many nutrients; thus, this cereal is most suitable for 

everyone. However, there are limited studies and food applications of millet in Vietnam. The purpose of 

this study was to formulate biscuit products from whole grain flour of ungerminated and germinated millet 

Foxtail millet (dark yellow) germinated at 30°C for 72 hours, was used as the ingredient, In the formulation, 

wheat flour was replaced with millet flour at a ratio from 0%, 50%, 60%, 70% up to 100%. The amount of 

sucrose was replaced by is malt with an amount of 30g, 40g, 50g and 60g (equivalent to 100%, 133,2%, 

166,6% and 200% as compared with sucrose). The structural properties, physical-chemical properties, and 

customer acceptance of the finished biscuits were evaluated. The structure was determined by the Texture 

Analyzer method, and an acceptance test with a 9-hedonic scale was used. A moderate level of sensory 

acceptance in term of color, bitterness, odor, hardness, bitterness was obtained in the sample with 60% 

replacement of millet flour and 60g of is malt This research provides important implications in contributing 

to the diversity of food products from germinated millet. The formulated biscuit products with low energy 

properties and acceptable market levels will help increase the economic value of millet. 

Keywords. Millet germinated, biscuit, diet, grain. 
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THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT 

ACETON LY TRÍCH TỪ LÁ VÀ THÂN CỦA LOÀI VITEX ROTUNDIFOLIA 

TRẦN VÕ THU HIỀN1, TÔN NỮ HÀN NI1, LÊ VĂN SƠN2, LƯU THẢO NGUYÊN1, VĂN 

HỒNG THIỆN1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,  

2Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 *vanhongthien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vitex rotundifolia, tên tiếng Việt là Từ Bi Biển, là loài phân bố rộng ở các khu vực ven biển 

thuộc Thái Bình Dương. Loài này đã được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam và một số 

nước Châu Á. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học và khả năng kháng khuẩn của cao chiết aceton ly 

trích từ lá và thân của loài V. rotundifolia lần đầu tiên được nghiên cứu. Bằng phương pháp sắc ký khí ghép 

khối phổ (GC-MS), 34 và 64 thành phần hóa học tương ứng có trong cao chiết aceton ly trích từ thân và lá 

được xác định. Theo đó, benzoic acid, 4-hydroxy-; phytol; phthalic acid, butyl tetradecyl ester; 5-

Hydroxymethylfurfural; oxymesterone là những thành phần chính có trong cao chiết lá trong khi cao chiết 

thân chứa các chất chính là 5- Hydroxymethylfurfural, dibutyl phthalate; 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-methyl-; benzoic acid, 4-hydroxy-. Bằng phương pháp đĩa kháng sinh, nghiên cứu này cũng 

cho thấy cao chiết aceton ly trích từ lá của loài V. rotundifolia có khả năng kháng lại 5 chủng vi khuẩn 

kiểm định gồm Bacillus cereus (13.8±1.04mm), Staphylococcus aureus (12.3±1.2mm), Pseudomonas 

aeruginosa (11.5±0.5mm), Salmonella enteritidis (9.3±0.6mm) và Salmonella typhimurium (11.2±0.8mm) 

trong khi B. cereus (11.8±0.8mm), S. aureus (9.8±0.8mm), P. aeruginosa (8.3±0.3mm), S. enteritidis 

(8.2±0.8mm) là 4 chủng bị ức chế bởi cao chiết từ thân. 

Từ khóa.  Vitex rotundifolia, cao chiết aceton, phân tích GC-MS, kháng khuẩn. 

 

CHEMICAL COMPOSITIONS AND ANTI-BIRTH ACTIVITIES OF ACETON 

EXTRACT ISOLATED FROM FOLIAGE AND STEMS OF VITEX ROTUNDIFOLIA 
 

Abstract. Beach Vitex (Vitex rotundifolia) is a species naturally inhabiting along the sandy and rocky 

coasts on the Pacific Rim and the Pacific islands. In certain Asian countries, V. rotundifolia has been used 

as folk remedy. In this study, the chemical composition and the antibacterial activities of the acetone extracts 

isolated from the stems and leaves of V. rotundifolia have been investigated for the first time. Thirty-three 

and sixty-four chemical compounds were identified from the stems and leaves extracts, respectively using 

gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Accordingly, benzoic acid, 4-hydroxy-; phytol; phthalic 

acid, butyl tetradecyl ester; 5- Hydroxymethylfurfural; oxymesterone were the major continents in the leaf 

extracts while the stem extracts contained 5-Hydroxymethylfurfural, dibutyl phthalate; 4H-Pyran-4-one, 

2,3- dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-; benzoic acid, 4-hydroxy- as the main compounds. By using disk 

diffusion methods, the results proved that the leaf extracts could inhibit the growth of 5 oral bacteria, 

including Bacillus cereus (13.8±1.04mm), Staphylococcus aureus (12.3±1.2mm), Pseudomonas aeruginosa 

(11.5±0.5mm), Salmonella enteritidis (9.3±0.6mm) and Salmonella typhimurium (11.2±0.8mm). 

Meanwhile, the extract isolated from stem of V. rotundifolia was able to resist against 4 tested bacteria such 

as B. cereus (11.8±0.8mm), S. aureus (9.8±0.8mm), P. aeruginosa (8.3±0.3mm), S. enteritidis 

(8.2±0.8mm). 

Keywords. Vitex rotundifolia, aceton extracts, GC-MS analysis, antibacterial. 
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THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT 

ACETON LY TRÍCH TỪ THÂN RỄ VÀ PHẦN KHÍ SINH CỦA LOÀI GLOBBA 

MACROCARPA (HỌ ZINGIBERACEAE) 

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH1, TRẦN TẤN LỘC1, NGUYỄN TRÍ PHONG1, NGUYỄN HỒNG BẢO 

NGHI1, LÊ THỦY TIÊN1, NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN1, LÊ VĂN SƠN2, VĂN HỒNG THIỆN1* 
1Viện Công Nghệ Sinh học và Thực Phẩm, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 
*vanhongthien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt.  Globba macrocarpa, một loài hiếm thuộc họ gừng, phân bố ở Cambodia và Việt Nam. Nghiên 

cứu này lần đầu tiên sử dụng phương pháp trích cao bằng dung môi acetone từ phần thân rễ và phần khí 

sinh của loài G. macrocarpa thu thập tại Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu. Bằng phương pháp sắc ký 

ghép khối phổ (GC/MS), 52 và 35 thành phần hóa học tương ứng với phần thân rễ và phần khí sinh được 

xác định. Theo đó, (E)-b-Famesene; Germacrene D; 1H-Indole, 4- (3-methyl-2-butenyl)-; 2-

Biphenylamine, 3-methyl- là những thành phần chính có trong cao chiết thân rễ. Trong khi đó, cao chiết 

khí sinh chứa các chất chính là 3-(2-Methylbut-3-enyl)-1H-indole; Neophytadiene; n-Hexadecanoic acid; 

9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-. Bằng phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn, nghiên cứu 

này cũng cho thấy cao chiết acetone ly trích từ phần thân rễ của loài G. macrocarpa có khả năng kháng 

lại 6 chủng vi khuẩn kiểm định gồm Bacillus cereus (13.0±2.6 mm), Staphylococcus aureus (10.6±1.2 

mm), Pseudomonas aeruginosa (12.6±5.5 mm), Salmonella enteritidis (8.3±1.2 mm), Salmonella 

typhimurium (13.6±6.1 mm) và Escherichia coli (9.0±0 mm). Đồng thời, cao chiết acetone từ phần khí 

sinh cũng có khả năng kháng lại 6 chủng vi khuẩn nghiên cứu với kết quả đường kính kháng khuẩn 

tương ứng là gồm 10.3±0.6 mm, 11±1.7 mm, 10.0±1 mm, 8.6±0.6 mm, 8.6±0.6 mm và 7.6±0.6 mm. 

Từ khóa. Globba macrocarpa, cao chiết aceton, GC/MS, kháng khuẩn. 

 

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTI-BACTERIAL ACTIVITIES OF 

ACETON EXTRACT FROM FIRST AND GENERAL OF GLOBBA 

MACROCARPA (ZINGIBERACEAE FAMILY) 

 
Abstract. Globba macrocarpa, a rare species belonging to Zingiberaceae, mainly distributed in Cambodia 

and Vietnam. In present study, by using GS/MS and disk diffusion methods, the chemical composition 

and antibacterial activities of the acetone extract isolated from the rhizomes and the aerial parts were 

investigated for the first time. As the results, the present study identified a total of 52 and 35 chemical 

constituents of the acetone extracts from the rhizomes and the aerial parts, respectively. Accordingly, (E)-

b-famesene; germacrene D; 1H-indole, 4-(3-methyl-2- butenyl)-; 2-biphenylamine, 3-methyl- were the 

major compounds of the rhizomes while the aerial parts contained 3-(2-methylbut-3-enyl)-1H-indole; 

neophytadiene; n-hexadecanoic acid; 9,12,15- octadecatrienoic acid, (Z, Z, Z)- as main constituents. 

Additionally, the rhizome and aerial part extracts had promising activity against six pathogenic bacteria 

which the diameter of the growth inhibition zone of Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella enteritidi, Salmonella typhimurium and Escherichia coli were 13.0±2.6 mm and 

10.3±0.6 mm,10.6±1.2 mm and 11±1.7 mm, 12.6±5.5 mm and 10.0±1 mm, 8.3±1.2 mm and 8.6±0.6 

mm,13.6±6.1 mm and 8.6±0.6 mm, 13.6±6.1 mm and 7.6±0.6 mm, respectively. 

Keywords. Globba macrocarpa, acetone extract, GC/MS, antibacterial activity. 
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THÀNH PHẦN HÓA HỌC, KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN, KHÁNG OXI HÓA 

VÀ KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CAO CHIẾT ACETON LY TRÍCH TỪ 

HOA CỦA LOÀI DIPTEROCARPUS INTRICATUS DYER (HỌ 

DIPTEROCARPACEAE) 

NGUYỄN HUỲNH MAI THƯ1, NGUYỄN ĐẶNG HOÀI TRANG1, LÊ PHẠM TẤN QUỐC1, LƯU 

THẢO NGUYÊN1, LÊ VĂN SƠN2, CHU VÂN HẢI3, TRƯƠNG HUỲNH ANH VŨ3, NGUYỄN QUỐC 

HÙNG3, NGUYỄN HOÀNG DŨNG4, TRỊNH NGỌC NAM1, LÊ NHẤT TÂM1, VĂN HỒNG THIỆN1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. 

2Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
3Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 

4Viện Sinh học nhiệt đới, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, 

 *vanhongthien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học, khả năng kháng khuẩn, kháng oxi hóa và kháng tế 

bào ung thư của cao chiết aceton ly trích từ hoa của loài Dipterocarpus intricatus Dyer lần đầu tiên được 

khảo sát. Bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS), 43 hợp chất hóa học có trong cao chiết 

nghiên cứu đã được xác định, trong đó các thành phần chính gồm butan-2-one, 4-(3-hydroxy-2-

methoxyphenyl)- (18.27%); 5-Hydroxymethylfurfural (17.37%); quinic acid (12.21%); α-Copaene 

(3.48%); germacrene D (3.45%); 13,27-Cycloursan-3-one (3.20%); shikimic acid (2.82%); malonic acid, 

2-Methylpentyl octyl ester (2.77%); n-Hexadecanoic acid (2.02%). Thông qua phương pháp đĩa kháng 

sinh, cao chiết nghiên cứu cho thấy khả năng kháng lại 5 trên 6 chủng vi khuẩn nghiên cứu gồm 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Bacillus cereus, and Staphylococcus 

aureus. Khả năng kháng oxi hóa và kháng ung thư của mẫu nghiên cứu cũng được thực hiện dựa trên 

phương pháp DPPH và MTT. Kết quả cho thấy, sự ức chế của gốc DPPH đạt hơn 93% ở nồng độ tối đa 

của dịch chiết (2,5 mg/mL) cũng như giá trị IC50 của dịch chiết xấp xỉ 0,115 mg/mL. Ngoài ra, dòng tế 

bào ung thư Hepatoma (Hep-G2) cũng bị ức chế bởi dịch chiết nghiên cứu với giá trị IC50 là 188.4 ppm. 

Từ khóa. Dipterocarpus intricatus, GC/MS, cao chiết aceton, kháng oxi hóa, kháng khuẩn, kháng tế bào. 

 

CHEMICAL COMPOSITION, ANTI-BACTERIRAL, ANTI-OXIDANT AND ANTI-

CANCER OF ACETON EXTRACT FROM FLOWERS OF DIPTEROCARPUS 

INTRICATUS DYER (DIPTEROCARPACEAE FAMILY) 

 

Abstract. For the first time, the study reported the chemical compositions, antibacterial, antioxidant, and 

cytotoxic activities of acetone extract from the flowers of Dipterocarpus intricatus Dyer. Forty-three 

chemical components from the species’ flowers have been identified in acetone extract using GC–MS. Of 

those, butan-2-one, 4-(3-hydroxy-2-methoxyphenyl)- (18.27%); 5-Hydroxymethylfurfural (17.37%); 

quinic acid (12.21%); α-Copaene (3.48%); germacrene D (3.45%); 13,27-Cycloursan-3-one (3.20%); 

shikimic acid (2.82%); malonic acid, 2- Methylpentyl octyl ester  (2.77%); n-Hexadecanoic acid (2.02%) 

were predominant.  Disk diffusion experiments showed that the extract was resistant against 5 out of 

6 studied bacterial strains, including Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, 

Bacillus cereus, and Staphylococcus aureus. The antioxidant and cytotoxic activities of the extract 

were also conducted using DPPH and MTT methods, respectively. As a result, the percent DPPH 

inhibition was over 93% at the highest concentration of the extract (2,5 mg/mL), and the IC value was 

0,115 mg/mL. The cytotoxicity of the extract against the Hepatoma (Hep-G2) cell line was indicated 

with the IC50 of 188.4 ppm. 

Keywords. Dipterocarpus intricatus, GC/MS, acetone extract, cytotoxicity, antioxidant, antibacterial 

activity.  

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  78 

 

ID: YSC3A.1058 

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VỚI 

TẦN SUẤT GIAO THÔNG VÀ CÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐIỂM 

QUAN TRẮC THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 

NGUYỄN VĂN NGHĨA1, NGUYỄN THANH BÌNH1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

 *nguyenbinhthanh@yahoo.com, nghia.flc@gmail.com 

 

Tóm tắt. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng đang chịu nhiều áp lực về môi trường, đặc biệt là vấn 

đề ô nhiễm không khí. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên số liệu quan trắc chất lượng môi trường 

không khí của Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam và dùng phương pháp phân tích phương sai 

anova; phương pháp phân tích tương quan đa biến (Phần mềm JMP 13.0) để xác định và định lượng mối 

liên hệ giữa mức độ ô nhiễm không khí với tần suất giao thông và các yếu tố vi khí hậu. Kết quả nghiên 

cứu đã cho thấy giá trị của các thông số chất lượng môi trường có sự biến thiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

(bao gồm các loại phương tiện giao thông và các yếu tố vi khí hậu) với tỷ trọng tác động của mỗi yếu tố là 

khác nhau, cụ thể: Giá trị tổng bụi lơ lửng (TSP) biến thiên phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ (chiếm tỷ trọng 

đóng góp vào biến thiên là 1,99%), vận tốc gió (2,66%), xe tải hạng nhẹ và xe khách (4,17%), xe tải hạng 

nặng và xe buýt (9,13%). Giá trị NO2 và SO2 biến thiên phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố vận tốc gió với tỷ 

trọng lần lượt là 4,47% và 6,12%. Giá trị Độ ồn biến thiên phụ thuộc vào các phương tiện giao thông trong 

đó xe tải hạng nặng và xe buýt có ảnh hưởng đến biến thiên giá trị độ ồn lớn nhất với tỷ trọng là 10,88%. 

Từ khóa. Chất lượng không khí; Mật độ giao thông; Vi khí hậu; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 

Không khí xung quanh. 

 

STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AIR POLLUTION LEVELS, TRAFFIC 

RATIO AND MICROCLIMATE PARAMETERS AT MONITORING STATIONS IN 

THE SOUTHERN KEY ECONOMIC ZONE 

 

Abstract. The Southern Key Economic Zone is underling a lot of environmental pressure, especially the 

problem of air pollution. This study used data of Southern Center for Environmental Monitoring and used 

analysis of variance method; multivariate normal distribution method (JMP 13.0 software) for determining 

and quantifying the relationship between quality of ambient air and the impact of traffic density and element 

of microclimate. The study results had showed that the value of parameters of environmental quality varies 

depending on many factors (includes traffic vehicle types and element of microclimate) in which the impact 

density of each factor is different, as follows: Total suspended particles (TSP) depend on temperature 

(Contribution proportion to value variation is 1.99%), win speed (2.66%) and frequency of operation of 

truck and coach (4.17%), truck and bus (9.13%). NO2 and SO2 depends on win speed with density 

respectively as 4.47% and 6.12%. The noise depends on frequency of operation of motor, truck and coach, 

truck and bus in which truck and bus has the influence on the largest noise value variation with the density 

of 10.88%. 

Keywords. Air quality, Traffic density, Micro Climate, Southern Key Economic Zone; Ambient Air. 
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NGHIÊN CỨU THU HỒI NHÔM (Al) TRONG BÙN THẢI BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP HÓA ƯỚT: ĐỐI CHỨNG VỚI MÔ PHỎNG BẰNG THUẬT TOÁN 

VŨ ĐÌNH KHANG1*, LÊ NGỌC MINH NGUYÊN1, ĐẶNG THỊ THÚY LOAN1 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 

*vudinhkhang@iuh.edu.vn, lengocminhnguyen15121999@gmail.com, loandang23011999@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nhôm (Al) là một nguyên tố được sử dụng rất phổ biến trong xử lý nước tại Việt Nam hiện nay. 

Các dạng hợp chất của nhôm như phèn nhôm sulphat (Al2(SO4)3.18H2O) hoặc Poly Aluminium Chloride 

(PAC) được sử dụng chủ yếu như chất keo tụ trong xử lý nước. Các bông cặn lắng đọng được loại bỏ ra 

khỏi hệ thống xử lý nước trở thành bùn thải có hàm lượng nhôm rất cao. Việc thu hồi Al không chỉ có ý 

nghĩa giảm thiểu tác hại đến môi trường mà còn giúp tái sử dụng nguồn hóa chất này hiệu quả trong xử lý 

nước thải. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hóa ướt để phân tách và thu hồi Al trong bùn thải. Các 

kim loại bao gồm cả nguyên tố Al được phân tích bằng thiết bị máy quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). 

Phương pháp mô phỏng kết quả bằng thuật toán trên chương trình phần mềm Aqion PRO 7.1.9 được sử 

dụng để so sánh kết quả với nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả cho thấy hiệu quả trích ly Al từ bùn thải 

bằng dung dịch H2SO4 tại pH = 0,1 trong 2 giờ đạt 95%. Hàm lượng Al được thu hồi trong dung dịch trích 

ly cao nhất (97%) tại pH ổn định = 3,5 sau 30 phút phản ứng. So sánh với mô phỏng cho thấy có sự tương 

đồng về sản phẩm kết tủa, chủ yếu dạng khoáng Berlinite và diaspore. Các hợp chất chứa Al có chỉ số bảo 

hòa dương (SI>0) cao nhất đã xuất hiện trong khoảng pH 3 đến 4,5.      

Từ khóa. Bùn thải, nước thải, nhôm, Poly Aluminium Chloride (PAC), trích ly, Thu hồi,  Aqion PRO. 

 
RESEARCH ON ALUMINIUM RECOVERY (Al) IN SLUDGE BY USING WET 

CHEMICAL METHOD: COMPARISON WITH ALGORITHM SIMULATION RESULT 

 

Abstract. Aluminium (Al) is used as a very popular element in water treatment in Vietnam. 

Aluminium compounds such as aluminium sulfate (Al2(SO4)3.18H2O) or Poly Aluminium Chloride (PAC) 

are mainly used as flocculants in water treatment. The deposited floc is removed from the water treatment 

plant as a waste sludge with a very high aluminium content. The recovery of Al not only means to minimize 

harm to the environment, but also to reuse this chemical source effectively in wastewater treatment. This 

study uses a wet chemical method to separate and recover Al in the sludge. Metals including the Al element 

are analyzed by the plasma emission spectrophotometer equipment (ICP-OES). Algorithm simulation 

method on Aqion PRO 7.1.9 software program is used to compare results with experimental research. The 

results showed that the efficiency of extracting Al from the sludge by H2SO4 solution at pH = 0.1 for 2 

hours reached 95%. The Al content is recovered in the extraction solution can be reached 97% at 

equilibrium pH = 3.5 after 30 minutes of reaction. Comparison with simulation result, it shows that there 

are similar precipitation products, main are berlinite and diaspore. Al-containing compounds have the 

highest positive saturation index (SI> 0) appeared in the equilibrium pH range 3 to 4.5. 

Keywords. Sludge, wastewater, Aluminium, Poly Aluminium chloride (PAC), extraction, recovery, Aqi. 
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NGHIÊN CỨU PHÂN TÁCH SẮT (Fe) TRONG DUNG DỊCH TRÍCH LY NHẰM 

MỤC ĐÍCH THU HỒI PHOTPHO (P)  

VŨ ĐÌNH KHANG1*, VŨ LÂM TÙNG SƠN1 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

*vudinhkhang@iuh.edu.vn, tungson9998@gmail.com 

 

Tóm tắt. Photpho (P) là nguồn tài nguyên không tái tạo và có vai trò rất quan trọng trong sản xuất 

nông nghiệp. Thu hồi P trong bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải luôn là thách thức lớn vì  nhiễm các 

tạp chất. Sắt (Fe) là một tạp chất thường xuất hiện trong nguyên liệu bùn thải và ảnh hưởng đến hiệu 

quả thu hồi cũng như độ tinh khiết của sản phẩm chứa P. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hóa 

ướt để phân tách Fe và thu hồi P hiệu quả. P và các kim loại được phân tích bằng thiết bị máy quang 

phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Phương pháp mô phỏng kết quả bằng thuật toán trên chương trình phần 

mềm Aqion PRO 7.1.9 được sử dụng để so sánh kết quả với nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả cho thấy 

hiệu quả trích ly Fe từ bùn thải bằng dung dịch H2SO4 tại pH = 0.1 trong 2 giờ đạt hiệu suất lên đến 

92%. Hàm lượng Fe được thu hồi trong dung dịch trích ly giàu P đạt hiệu suất đến 96% tại pH ổn định 

= 3.5 sau 30 phút phản ứng. So sánh với kết quả mô phỏng cho thấy có sự phù hợp về sản phẩm kết tủa 

sắt. Các hợp chất chứa Fe có chỉ số bảo hòa dương (SI>0) cao nhất đã xuất hiện trong khoảng pH 3 đến 

4. Hiệu quả thu hồi P đạt 83% so với hàm lượng có trong nguyên liệu đầu vào.     

Từ khóa. Bùn thải, nước thải, Phospho, sắt, trích ly, Thu hồi,  Aqion PRO. 

 

RESEARCH ON IRON (FE) SEPARATION FROM LEACHING SOLUTION 

FOR PHOSPHORUS RECOVERY PURPOSE 
 

Abstract. Phosphorus (P) is a non-renewable resource, P is a very important nutrient in agricultural 

production. Recovery of P in the sludge from wastewater treatment systems is always a big challenge 

because of impurities. Iron (Fe) is an impurity that often occurs in the sludge and it affects the recovery 

efficiency as well as the purity of the recovered product. This study uses a wet chemical method to 

efficiently separate Fe and recover P. P and metals such as iron are analyzed using a plasma emission 

spectrometer (ICP-OES). Algorithm simulation method on Aqion PRO 7.1.9 software program is used 

to compare with experimental results. The results showed that the efficiency of extracting Fe from the 

sludge with H2SO4 solution at pH = 0.1 for 2 hours was about 92%. The Fe content recovered in the P-

rich extraction solution achieved an efficiency of up to 96% at equilibrium pH = 3.5 after 30 minutes of 

reaction. Comparison with simulation result shows that there are similar iron precipitation products. Fe-

containing compounds with the highest positive saturation index (SI> 0) appeared in the pH range 3 to 

4. The P recovery efficiency reaches about 83%. 

Keyword. Sludge, wastewater, phosphorus, Iron (Fe), extraction, recovery, Aqion PRO. 
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ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CỦA MỐT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH 

TIỀN GIANG, VIỆT NAM 

LÊ BÁ LONG1*, TRẦN THANH NHÃ1, NGUYỄN VĂN NGHĨA1, TRẦN MẠNH HÙNG1 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

*lebalong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên của một số loại cây 

trồng (Lúa, Sả, Mảng cầu xiêm và dừa) trong điều kiện xâm nhập mặn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền 

Giang bằng phương pháp đánh giá của FAO. Nhóm tác giả đã sử dụng các yếu tố đánh giá bao gồm: loại 

đất, thành phần cơ giới, tầng dày đất và độ dốc, độ mặn, lượng mưa, kết hợp cùng yêu cầu sử dụng đất của 

4 loại cây trồng chủ lực của huyện. Kết quả chồng lớp bản đồ cho thấy toàn huyện có 29 đơn vị đất đai. 

Bản đồ đánh giá thích nghi có kết quả như sau: (1) cây lúa ở mức ít thích nghi - S3 là 2.926,188 ha chiếm 

21,169% diện tích toàn huyện, ứng với đơn vị đất số 14 và phần còn lại là không thích nghi - N chiếm 

78,831% diện tích; (2) đối với cây sả, mãng cầu xiêm và dừa cả 3 loại này đều có mức độ thích nghi rất tốt 

đạt ở mức rất thích nghi - S1 ứng với các đơn vị đất số 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 29 có diện tích 8.356,916 

ha chiếm 60,459% diện tích toàn huyện; thích nghi trung bình - S2 ứng với các đơn vị đất còn lại với 

5.465,458 ha chiếm 39,541% diện tích toàn huyện. 

Từ khóa. Đánh giá đất đai, GIS, Thích nghi đất đai, Tân Phú Đông, Xâm nhập mặn. 

 

EVALUATE LAND SUITABILITY FOR SOME LAND USE TYPES UNDER SALINE 

INTRUSION CONDITIONS IN TAN PHU DONG DISTRICT, TIEN GIANG 

PROVINCE, VIETNAM 
 

Abstract. This study was carried out to evaluate natural land suitability for some crops (Rice, Lemongrass, 

Soursop, and Coconut) under saline intrusion conditions in Tan Phu Dong district, Tien Giang province by 

FAO’s methodology evaluation. The authors used evaluation factors including soil type, soil texture, soil 

thickness, soil layer thickness, salinity, precipitation, combined with the land use requirements of the 4 

main crops of the district. The result of the overlapping map layer shows that Tan Phu Dong has 29 land 

units. The land suitability map has the following results: (1) rice is marginally suitable level - S3 has 

2,926,188 ha (21,169% of the district area), corresponding to land unit 14 and the remain is not suitable - 

N has 78,831% of the area; (2) lemongrass, soursop, and coconut are highly suitable - S1 for land unit 6, 

12, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 29 have an area of 8,356,916 ha( 60,459% of the district area); and they are 

moderately suitable - S2 corresponding to the remaining land units with 5,465,458 ha (39,541% of the 

district). 

Keywords. GIS, Land evaluation, Land suitability, Tan Phu Dong, Saline intrusion. 
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TỔNG HỢP, DOCKING CỦA MỘT SỐ AMINO PHOSPHATE MỚI  

TRẦN NGUYỄN MINH ÂN1*, PHAN THỊ THANH NGÂN1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 
*trannguyenminhan@iuh.edu.vn, thanhnganphan410@gmail.com 

 

Tóm tắt. Tổng hợp các α –aminophotphonic acid và các dẫn xuất photphonat được nhiều nhà hóa học 

quan tâm vì nó là bản sao của các α– amino acid, một số hợp chất này có hoạt tính sinh học mạnh như ức 

chế enzyme, kháng tế bào ung thư, kháng khuẩn, nấm. Nhóm tác giả đã sàng lọc hoạt tính theo mô hình 

docking phân tử của các hợp chất với enzyme ức chế tiểu đường, kháng tế bào ung thư (phối, vú, ruột kết) 

bằng tính toán mô phỏng in silico docking model. Sản phẩm có độ tinh khiết và hiệu suất cao (50-85%). 

Tính mới của nghiên cứu là tổng hợp và xác định cấu trúc  một số hợp chất của các α-amino phosphate sử 

dụng xúc tác xanh (PEG – 400). Đã xác định cấu trúc của sản phẩm bằng các phương pháp phân tích hóa 

lý: FT-IR, HR-MS, 1H,13C-NMR. 

Từ khóa. Kabachnik Fields, PEG-400, α-amino phosphonate, molecular docking model. 

 

SYNTHESIS, DOCKING OF AMINO PHOSPHATE 

 

Abstract. The synthesis of α -amino phosphoric acids and phosphate derivatives is of interest to many 

chemists because it is copies of α-amino acids, some of which have strong biological activities such as 

enzyme inhibition, anti-cell. cancer, antibacterial, fungus. The authors screened the activity of the molecular 

docking model of compounds with diabetes-inhibiting and anti-cancerous enzymes (mating, breast, colon) 

by simulated computation in silico docking model. Products with high purity and efficiency (50-85%). The 

novelty of the study is the synthesis and structural determination of a number of compounds of α-amino 

phosphate using blue catalysts (PEG - 400). Determined the structure of the product by physical and 

chemical analysis methods: FT-IR, HR-MS, 1H, 13C-NMR. 

Keywords. Kabachnik Fields, PEG-400, α-amino phosphonate, molecular docking model. 
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TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT THIAZOLE MANG NHÓM AZO ĐỊNH 

HƯỚNG THUỐC THỬ HỮU CƠ  

NGUYỄN THỊ CHÂU ANH1*, LÊ THỊ BÍCH TRÂN1, TRẦN NGUYỄN MINH ÂN1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 
*chauanh1369@gmail.com 

 

Tóm tắt. Tổng hợp một số dẫn xuất thiazole mang nhóm azo định hướng thuốc thử hữu cơ 4 chất theo cơ 

chế của phản ứng diazo hóa giữa muối diazo từ các dẫn xuất  2-amino thiazole với một loạt các dẫn xuất 

của phenol. Phản ứng được tiến hành dưới 0oC, pH 5 ÷ 6, khuấy nhẹ. Sản phẩm thô được tiến hành làm 

sạch tinh khiết bằng các phương pháp kết tính lại, chiết, sắc ký cột và xác định đặc tính hóa lý bằng phổ 

hồng ngoại, 1H, 13 C-NMR và phổ HRMS. Hiệu suất các sản phẩm tổng hợp khá cao từ 50-80% sau tinh 

chế. 

Từ khóa. Azo thiazole, 2-aminothiazole, Organic indicator, Azo dyes. 

 

SYNTHESIS OF A NUMBER OF THIAZOLE DERIVATIVES ORGANIC REAGENT-

ORIENTED AZO 
 

Abstract. Synthesis of a number of thiazole derivatives bearing 4-substance organic reagent-oriented azo 

group by the mechanism of a diazoation reaction between diazo salts from 2-amino thiazole derivatives 

with a series of phenol derivatives. The reaction is conducted below 0oC, pH 5 ÷ 6, gently stirring. The raw 

product is purified by recalculation, extraction, column chromatography and determination of physical and 

chemical properties by infrared, 1H, 13 C-NMR and HRMS spectroscopy. The efficiency of synthetic 

products is quite high from 50-80% after refining. 

Key word. Azo thiazole, 2-aminothiazole, Organic indicator, Azo dyes. 
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE TỪ CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC TÍNH CÓ CHỨA 

TRONG CÁC HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM 

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN1, NGUYỄN THỊ LAN BÌNH1*, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

ngoctran10499@gmail.com, nguyenthilanbinh@iuh.edu.vn, *nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Hộp nhựa đựng thực phẩm được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, chúng tiềm ẩn nguy cơ do các thành 

phần phụ gia thêm vào khi sản xuất. Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực tế với 100 phiếu, đối tượng là sinh 

viên, người dân, các hàng quán thức ăn xung quanh Đại học Công nghiệp TP.HCM, thu được 59 mẫu nhựa 

đựng thực phẩm. 76 % người được khảo sát sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn nhanh, bao gồm PET 64%, PP 

68%, PS 44%, HDPE 39%, LDPE 22% và tỷ lệ tái sử dụng là 44%. Tất cả người được phỏng vấn đều có 

biết về độc tính trong nhựa, nhưng do vấn đề về chi phí và sự tiện ích chúng vẫn được sử dụng. Mẫu nhựa 

thu được đưa phân tích định lượng chỉ tiêu Cd, Sb, Pb, Hg, Sn, Cr, Br, Cl, S bằng quang phổ huỳnh quang 

tia X. Sử dụng QVCN 12-1/2011/BYT và REACH, EFSA, chỉ thị 94/62/EC để so sánh và đánh giá ngưỡng 

an toàn về nồng độ các chỉ tiêu trong nhựa. Kết quả cho thấy 8/9 chỉ tiêu được phát hiện, trong đó hai chỉ 

tiêu Cl và Sb vượt ngưỡng và đạt nồng độ cao nhất là 1990.3 ppm và 469.2 ppm. Sử dụng mô hình USEtox 

và kiểm tra thông qua ISO 31000: 2018 nhằm đánh giá các tác động tiềm ẩn của hoá chất độc hại trong 

nhựa đối với sức khỏe con người cũng được nghiên cứu. 

Từ khóa. Hợp chất độc hại trong nhựa đựng thực phẩm, rủi ro sức khỏe, mô hình USEtox, ISO 

31000:2018. 

 
ASSESSMENT OF HEALTH RISK FROM INGREDIENTS TOXICITY PLASTIC 

FOOD CONTAINERS ON THE STREET 

 

Abstract. Plastic food containers are widely used; however, they are potentially risky due to the added 

ingredients added to production. This study conducted a field test with 100 peoples includes students and 

people in restaurants around the Industrial University of Ho Chi Minh City, and received 59 plastic food 

samples. The results showed that 75.8% used plastic fast-food boxes, regular use boxes were PET 64%, PP 

68%, PS 44%, HDPE 39%, LDPE 22% and 43.3% recycled. Most people are aware of the toxicity of 

plastics, but due to cost and utility problems, plastics are still widely used. The collected plastic samples 

will be classified, processed and quantitatively analyzed parameters Cd, Sb, Pb, Hg, Sn, Cr, Br, Cl, S by 

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer. Using QVCN 12-1/2011/BYT, REACH, EFSA, and 

Directive 94/62/EC compared and assessed safety thresholds on the analyte concentrations. As a result, 8/9 

indicators were detected, and most substances are within safe thresholds by standards. However, 2/9 

substances exceeded the safe threshold, elements Cl and Sb reached the highest concentration of 1990.3 

ppm and 469.2 ppm. The LCIA method - using the USEtox model and testing the suitability of the model 

through ISO 31000: 2018 were used to assess the potential impacts of toxic chemicals in plastic for human 

health. 

Keywords. Hazardous substances in plastic food containers, health risk, USEtox model, ISO 31000:2018. 
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TỔNG HỢP XANH NANO BẠC BẰNG DỊCH CHIẾT TỪ VỎ CÂY NÚC NÁC VÀ 

ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE 

LÊ NHẬT BÌNH1*, ĐOÀN VĂN ĐẠT1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nhatbinh031199@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Các hạt nano bạc (AgNPs) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp tổng hợp xanh, sử 

dụng chiết xuất từ vỏ cây Núc Nác (Tên khoa học: Oroxylum indicum, kí hiệu: OI) để làm chất khử cũng 

như chất ổn định. Các thông số chính ảnh hưởng đến tổng hợp OI-AgNPs, bao gồm nồng độ ion bạc, thời 

gian phản ứng và nhiệt độ phản ứng ở điều kiện tốt nhất bằng quang phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-

Vis) ở độ hấp thụ cực đại đặc trưng cho nano bạc ở 420 nm. Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) đã xác định 

cấu trúc tinh thể của OI-AgNPs. Các phép đo trên kính điện tử truyền qua ( TEM) cho thấy hạt OI-AgNPs  

có dạng hình cầu với kích thước nano. OI-AgNPs được ứng dụng làm cảm biến sinh học xác đinh Glucose 

dựa vào phản ứng xúc tác giữa Hydro peroxide (𝐻2𝑂2) và TMB (3,3’,5’,5’-tetramethylbenzidine). 

Từ khóa. Nano Bạc, Tổng hợp xanh, Vỏ cây núc nác, Hydro peroxide, Định lượng Glucose. 

 

SYNTHESIS OF NANO SILVER GREEN BY OROXYLUM INDICUM (L.) VENT AND 

APPLICATION OF GLUCOSE QUANTIFICATION 

 
Abstract. Silver nanoparticles (AgNPs) were successfully synthesized by green synthesis method, using 

extracts from the bark of Nuc Nac tree (Scientific name: Oroxylum indicum, symbol: OI) as the reducing 

agent as well as the reducing agent. stable stability. Informative key influences on the synthesized OI-

AgNPs, including silver ion concentration, response time and response temperature at best conditions by 

architecture-exception absorption spectroscopy (UV-Vis) at the polar absorption characteristic for silver 

nanoparticles at 420 nm. X-ray diffraction (XRD) analysis determined the structure of OI-AgNPs. Electron 

glass (TEM) measurements for the granular OI-AgNPs were found to be spherical with the nanoscale. OI-

AgNPs were applied as bioinducible modifiers for Glucose determination based on the induction reaction 

between Hydrogen peroxide (H2O2) and TMB (3.3', 5', 5'-tetramethylbenzidine). 

Keywords. Nano Silver, Synthetic Green, Oroxylum indicum (L.) Vent, Hydrogen peroxide, Glucose 

Measurement.  
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TÍCH HỢP NANO TINH DẦU BƯỞI, NANO BẠC TRÊN XÀ PHÒNG BÁNH 

LÀM TỪ DẦU DỪA, DẦU OLIU VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN 

NGUYỄN THỊ DIỄM MI1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyendiemmi1234@gmail.com, *doanvandat@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Các hạt nano Bạc (AgNPs) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp tổng hợp xanh, một 

bước đơn giản sử dụng chiết xuất từ nước ép quả bưởi (GJ) để làm chất khử cũng như chất ổn định. Các 

thông số chính ảnh hưởng đến tổng hợp GJ-AgNPs, bao gồm nồng độ ion bạc, thời gian phản ứng và nhiệt 

độ phản ứng được tối ưu hóa bằng quang phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) ở độ hấp thụ cực đại 

đặc trưng cho nano bạc ở 420 nm. Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) đã xác định cấu trúc tinh thể của 

GJ_AgNPs. Nano tinh dầu bưởi được tổng hợp bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước từ vỏ bưởi. 

Các hạt nano bạc đã thể hiện khả năng kháng khuẩn tuyệt vời với các loại vi khuẩn: Escherchia coli, 

Staphylococus aureus, Salmonella typhi, Pesdomonas aeruginosa, Bacillus subtilis. Chính vì ưu điểm vượt 

trội đó cho nên các hạt nano bạc sẽ được tích hợp cùng với nano tinh dầu bưởi vào xà phòng bánh làm từ 

dầu dừa và dầu oliu ứng dụng trong đời sống hằng ngày. 

Từ khóa. Nano Bạc, tổng hợp xanh, nano tinh dầu bưởi, nước ép quả bưởi, xà phòng bánh, khả năng kháng 

khuẩn. 

 

INTEGRATING GRAPEFRUIT OIL NANO, SILVER NANO IN COCONUT OIL, OLIU 

OIL AND RESEARCH OF ANTIBIOTICS 
 
Abstract. Silver nanoparticles (AgNPs) have been successfully synthesized by simple one-step green 

synthesis using grapefruit juice extract (GJ) as a reducing agent as well as a stabilizer. The main parameters 

affecting the synthesis of GJ-AgNPs, including silver ion concentration, reaction time and reaction 

temperature were optimized by ultraviolet-visible (UV-Vis) absorption spectroscopy at high temperature. 

The characteristic maximum absorption for silver nanoparticles is at 420 nm. X-ray diffraction (XRD) 

analysis determined the crystal structure of GJ_AgNPs. Nano grapefruit essential oil is synthesized by 

steam distillation method from grapefruit peel. Silver nanoparticles have shown excellent antibacterial 

activity against bacteria: Escherchia coli, Staphylococus aureus, Salmonella typhi, Pesdomonas aeruginosa, 

Bacillus subtilis. Because of that outstanding advantage, silver nanoparticles will be integrated with 

grapefruit essential oil nano into bar soaps made from coconut oil and olive oil applied in daily life. 

Keywords. Nano Silver, synthetic green, nano grapefruit essential oil, grapefruit juice, bar soap, 

antibacterial ability. 
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NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI CỦA KIM LOẠI Cd 

TRONG RAU CẢI BẸ XANH TRỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP THUỶ CANH 

HỒ HOÀNG NGUYÊN1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyen31199@gmail.com, nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Cd là một kim loại nặng có trong tự nhiên, đặc biệt là trong môi trường nước, là kim loại độc hại 

với cơ thể con người. Cd tích lũy trong rau có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của rau và ảnh hưởng 

đến sức khỏe người tiêu dùng. Hướng nghiên cứu chính trong đề tài này là nghiên cứu sự tích lũy, đào thải 

và ảnh hưởng của kim loại Cd đối với rau cải bẹ xanh sống trong môi trường ô nhiễm ion Cd2+. Hàm lượng 

Cd trong mẫu rau được phân tích trên thiết bị phổ hấp thu nguyên tử sử dụng ngọn lửa. Kết quả cho thấy 

kim loại Cd có khà năng tích tụ trong cải bẹ xanh, nhiều nhất ở rễ. Trong 6 tuần đầu tiên cho cây tiếp xúc 

với nguồn nước bị ô nhiễm, lượng Cd tích tụ tăng theo thời gian cây tiếp xúc nguồn nước ô nhiễm và tăng 

theo nồng độ Cd trong nước ô nhiễm. Trong 2 tuần ngưng tiếp xúc Cd2+, lượng Cd tích tụ trong cây giảm 

mạnh. Cây sống trong môi trường ô nhiễm Cd phát triển kém hơn so với cây đối chứng sống trong môi 

trường không gây ô nhiễm. 

Từ khóa.  Cd, cải bẹ xanh, tích lũy, đào thải. 

 

RESEARCH ON COLLECTION AND EXCEPTION OF METALLIC Cd IN MUSTARD 

GREEN GROWN BY HYDROPONIC METHOD   

 

Abstract. Cd is a heavy metal found in nature, especially in the aquatic environment, which is toxic to the 

human body. Accumulated Cd in vegetables can affect the growth of vegetables and affect the health of 

consumers. The main research direction in this topic is to study the accumulation, elimination and effects 

of metal Cd on mustard greens living in an environment contaminated with Cd2+ ions. The Cd content in 

vegetable samples was analyzed on flame atomic absorption spectrometer. The results showed that Cd metal 

has the ability to accumulate in mustard greens, most in the roots. During the first 6 weeks of exposure to 

contaminated water, the amount of Cd accumulated increased with the time the plants were exposed to 

polluted water and increased with the concentration of Cd in the contaminated water. Within 2 weeks of 

stopping Cd2+ exposure, the amount of Cd accumulated in the plants decreased sharply. Plants living in the 

Cd-contaminated environment grew worse than the control plants in the non-polluting environment.  

Keywords. Cd, mustard greens, accumulation, elimination. 
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NGHIÊN CỨU PHỐI LIỆU SON HỮU CƠ TỪ VỎ TRÁI THANH LONG VÀ 

DỊCH CHIẾT CÁNH HOA HỒNG 

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM1*, LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT1, NGUYỄN HUỲNH TRÂN1, TRẦN HỮU 

HẢI1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*kieudiemn823@gmail.com, anhnguyet046@gmail.com, nguyenhuynhtran.lop93@gmail.com, 

tranhuuhai@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Anthocyanin là một trong những các chất màu tự nhiên flovonid tan trong nước lớn nhất trong 

giới thực vật. Anthocyanin phân bố rộng rãi trong tự nhiên, có mặt trong 27 họ thực vật, thường tạo ra các 

màu đỏ, tím, xanh thẫm ở nhiều loại rau, hoa, quả như hoa hồng, hoa dâm bụt, rễ củ cải đỏ,lá tía tô, dâu 

tây, vỏ thanh long,… Trong nghiên cứu này, tập trung nghiên cứu các điều kiện chiết tách anthocyanin tốt 

nhất từ hoa hồng và ứng dụng vào làm son hữu cơ từ hoa hồng và vỏ thanh long ruột đỏ. Khảo sát thực 

nghiệm để chọn ra điều kiện chiết tách tốt nhất dựa trên phương pháp đo UV-Vis . Vỏ thanh long được 

sấy khô và được nghiền thành bột. Màu thu được sau khi đuổi hết dung môi sẽ được phối trộn với các 

nguyên liệu làm son tạo nên son hữu cơ có màu tự nhiên, không chứa chì, có lợi cho sức khỏe. 

Từ khóa. Anthocyanin, hoa hồng, vỏ thanh long, son hữu cơ. 

 

RESEARCH ON ORGANIC LIPSTICK MIXING FROM DRAGON FRUITS PEEL AND 

ROSE PETALS EXTRACT 

 

Abstract. Anthocyanin is one of the largest water-soluble, natural colorant fluorosis in the plant kingdom. 

Anthocyanin widely distributed in nature, present in 27 plant families, often produces red, purple, and blue 

colors in many vegetables, flowers, fruits such as roses, hibiscus flowers, radish roots, leaves perilla, 

strawberry, dragon fruit peel. This study focuses on researching the best conditions for anthocyanin 

extraction from roses and application in making organic lipsticks from roses and dragon fruit skins. 

Experimental investigation to choose the best extraction condition based on UV-Vis measurement method. 

Dragonskin is dried and ground into powder. The color obtained after removing solvents will be mixed with 

other materials to create organic lipsticks with natural color, which does not contain lead, with health 

benefits. 

Keywords. Anthocyanin, rose, dragon fruit sell, organic lipstick. 
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NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TÍCH LŨY VÀ ĐÀO THẢI CỦA Cd TRONG RAU CẢI 

NGỌT TRỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH 

ĐOÀN NGỌC NAM1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 

dnnam99@gmail.com, *nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Thực trạng ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước cũng như trong thực phẩm hiện 

nay để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. 

Hướng nghiên cứu chính của đề tài này nhằm khảo sát sự tích luỹ và khả năng đào thải kim loại Cd trong 

cây cải ngọt trồng theo phương pháp thuỷ canh và được gây ô nhiễm ở từng mức nồng độ trong 6 tuần, sau 

đó nghiên cứu đào thải trong 2 tuần. Hàm lượng Cd trong cây cải ngọt được phân tích bằng phương pháp 

Phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa với các điều kiện tối ưu. Trong giai đoạn tiếp xúc ô nhiễm, lượng kim loại 

tích lũy trong cây tăng dần theo thời gian và ở mỗi bộ phận của cây, sự tích lũy kim loại là khác nhau, nhiều 

nhất là ở rễ, tiếp đến là ở lá và một lượng nhỏ ở thân. Qua giai đoạn ngưng tiếp xúc, hàm lượng kim loại 

Cd có dấu hiệu giảm dần. Điều này cho thấy cây cải ngọt có khả năng tự đào thải kim loại Cd, để người 

nông dân có hướng xử lý thích hợp với loài cây này nếu chúng được trồng trên vùng đất ô nhiễm kim loại 

nặng. 

Từ khóa. Kim loại Cd, rau cải ngọt, thủy canh, đào thải, tích lũy. 

 

RESEARCH ACCUMULATION AND ELIMINATION OF Cd IN BRASSICA 

INTEGRIFOLIA BY HYDROPONIC METHOD 
 

Abstract. The current situation of pollution of some heavy metals in the aquatic environment as well as in 

food has left many serious consequences for the ecosystem and directly affects human health. The main 

research direction of this topic is to investigate the accumulation and elimination of metal Cd in the 

hydroponic and polluted brassica integrifolia at each concentration level for 6 weeks, then study eliminated 

in 2 weeks. Cd content in brassica integrifolia was analyzed by flame atomic absorption spectrometry under 

optimal conditions. During the period of exposure to pollution, the amount of metal accumulated in the 

plant increases with time, and in each part of the plant, metal accumulation is different, most in the roots, 

followed by leaves and one and small amount in body. After stopping exposure, the concentration of metal 

Cd tended to decrease gradually. This shows that the brassica integrifolia plants are capable of self-

eliminating Cd metal, so that the farmers have the proper treatment direction for this plant species if they 

are grown in soil contaminated with heavy metals. 

Keywords. Cd mental, brassica integrifolia, hydroponic, accumulation, elimination. 
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NGHIÊN CỨU KHỬ MUỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHỰA TRAO ĐỔI ION 

THEO CHU TRÌNH KHÉP KÍN 

PHAN THỊ ÁNH DƯƠNG1*, NGUYỄN ĐỨC TÀI1 ,NGUYỄN MINH QUANG1 

1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*anhduong160499@gmail.com, tai901378@gmail.com, nguyenminhquang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Khử muối là quá trình loại bỏ một lượng muối và các khoáng chất từ dung dịch nước muối ra khỏi 

nước trong qúa trình khử đất mặn. Để phù hợp cho quá trình tiêu thụ nước của con người hay để tưới tiêu. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảm độ nhiễm mặn của nước. Trao đổi ion là phương pháp xử lý nước nhiễm mặn 

được đánh giá cao. Phương pháp này thực chất là lọc nước qua bể chứa hạt nhựa ion hoạt tính. Sở dĩ khi áp 

dụng phương pháp này, ở bể 1 các cation muối sẽ hòa tan trong nước với các ion H+ của cationit. Đặc biệt là 

các muối được hòa tan trong nước sẽ biến thành các axit, Bước tiếp theo là nước sẽ được khử cation bằng hạt 

H-Cationit. Hạt OH-anionit, các hạt anionit sẽ hấp thụ từ nước các anion của các axit mạnh. Cụ thể như Cl- 

hay SO4
2-. Đồng thời, phản ứng sẽ nhả vào nước một lượng anion OH- tương ứng. Sau đó các hạt nhựa tiếp 

tục được đưa sang bể 2 để giải hấp và hoàn nguyên hạt nhựa bằng cách điện thẩm tách. Kết quả thu được mẫu 

nước có nồng độ Na+ và Cl- giảm. Phương pháp trao đổi ion này có hiệu quả cao, tuy nhiên không mang tính 

kinh tế cao. 

Từ khóa. Khử muối, trao đổi ion, điện thẩm tách. 

 

RESEARCH FOR SALT BY ION EXCHANGE PLASTIC METHOD FOLLOWING THE 

CLOSE CYCLE 
 

Abstract. Desalination is the process of removing a quantity of salt and minerals from a brine solution from 

the water during the desalination process. To be suitable for human consumption or for irrigation. To meet the 

need to reduce salinity of water. Ion exchange is a highly regarded method of treating salty water. This method 

is essentially filtered water through a tank containing activated ion resin. The reason for applying this method, 

in tank 1 the salt cations will dissolve in water with the H + ions of the cationite. Especially the salts dissolved 

in the water will turn into acids. The next step is the water will be cationic reduction with H-Cationit particles. 

OH-anionite particles, anionic particles will absorb from water the anions of strong acids. Specifically, as Cl- 

or SO4
2-. At the same time, the reaction will release a corresponding amount of anion OH- into the water. Then 

the plastic particles continue to be transferred to tank 2 to desalinate vaf and reconstitute the plastic particles 

by electrolysis. The results obtained a water sample with reduced Na + and Cl- concentrations. This method of 

ion exchange is highly efficient, but not very economical. 

Keywords. Desalination, ion exchange, electrolysis. 
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TỔNG HỢP XANH NANO BẠC TỪ DỊCH CHIẾT HẠT MẮC KHÉN ỨNG 

DỤNG ĐỊNH LƯỢNG Fe3+ TRONG NƯỚC 

NGUYỄN NGỌC THU HÀ1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nnthnguyen@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Vật liệu nano được tổng hợp xanh từ dịch chiết xuất thực vật là hướng đi mới, có tính ưu việt 

hơn các phương pháp trước .Trong nghiên cứu này, các hạt nano bạc (AgNPs) được tổng hợp bằng cách sử 

dụng dịch chiết từ hạt mắc khén (Zanthoxylum nitidum) để làm chất khử và chất ổn định. Các thông số ảnh 

hưởng đến quá trình tổng hợp gồm nồng độ ion bạc, thời gian và nhiệt độ phản ứng được tối ưu hóa bằng 

phương pháp trắc quang, với độ hấp thụ cực đại ở 414nm. Các nhóm chức hữu cơ đóng vai trò khử các ion 

bạc và ổn định hạt được kiểm tra bằng FT-IR. Phân tích nhiễu xạ tia X để xác định cấu trúc tinh thể ZN-

AgNPs, thông qua kết quả TEM cho thấy các hạt ZN-AgNPs chủ yếu có dạng hình cầu với kích thước 

khoảng 10-20nm.Vật liệu nano thể hiện khả năng định lượng chọn lọc ion Fe3+ với độ nhạy cao với LOD 

là 0,046 µM, trong dải tuyến tính 40-600 µM. Tính thực tiễn của vật liệu đã được xác nhận thông qua phân 

tích Fe3+ trong các mẫu giả lập.  

Từ khóa. Tổng hợp xanh, Nano bạc, Zanthoxylum nitidum, định lượng chọn lọc, ion Fe3+. 

 
PLANT-MEDIATED SILVER NANOPARTICLES FROM ZANTHOXYLUM NITIDUM 

EXTRACT FOR HIGH PERFORMANCE COLOMETRIC DETECTION OF Fe (III) IN 

AQUEOUS SOLUTIONS 
 

Abstract. The green-synthesis of nanomaterials using plants extract has been a new direction, which is 

more preeminent than previous methods. In this study, silver nanoparticles (AgNPs) were synthesized by 

using Zanthoxylum nitidum extract (ZN) as a reductant and stabilizer. The parameters that affect the 

synthesis consists of silver ion concentration, time and the reaction temperature were optimized by 

photometric method, with absorption maximum at 414nm.The organic functional groups present in the 

plant extract acted as reductants and stabilizers in the synthesis of AgNPs has been illustrated by using FT-

IR. X-ray diffraction analysis to characterized crystal structure of ZN-AgNPs, through TEM showed that 

ZN-AgNPs particles are mainly spherical with approximate size of 10-20nm. The fabricated material was 

also found to be highly sensitive and selective to Fe3+ with the detection limit of 0.046 µM in a linear range 

40-600 µM. The practicality of the material was validated through the analyses of Fe3+ in mimic pond water 

samples. 

Keywords. Green-synthesis, silver nanoparticles, Zanthoxylum nitidum, colorimetric detection, cation 

Fe3+. 
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TỔNG HỢP XANH NANO BẠC BẰNG DỊCH CHIẾT TRÁI BỒ KẾT ỨNG 

DỤNG ĐỊNH LƯỢNG ION 𝐅𝐞𝟑+, GLUCOSE VÀ VITAMIN C 

LÊ THỊ KIM THUẬN1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

kimthuanlebc99@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, các hạt nano bạc đã được tổng hợp xanh thành công bằng cách sử dụng 

chiết xuất quả Gleditsia (GS_AgNPs) làm chất khử và chất ổn định. Ảnh hưởng của các thông số khác nhau 

đến quá trình tổng hợp GS_AgNPs bao gồm nhiệt độ, pH, nồng độ, thời gian đã được nghiên cứu để đạt 

được điều kiện tối ưu. Các mẫu được đo bằng quang phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV - Vis) ở độ hấp 

thu cực đại đặc trưng cho nano bạc ở 430nm để tìm ra các điều kiện tối ưu. Các tính chất hóa lý của nó 

được đặc trưng bởi: Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) để nghiên cứu cấu trúc tinh thể và khoảng cách nguyên 

tử; Quang phổ hồng ngoại Fourier-Transform (FT-IR) cho thấy cấu trúc và các dải tương ứng của các hạt 

nano được tổng hợp và sự kéo dài của các liên kết; Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy hình 

dạng, khả năng phân tán tốt với kích thước trong khoảng 20-25nm của các hạt nano bạc. GS_AgNPs được 

sử dụng như một đầu dò hiệu quả để phát hiện chọn lọc cao các ion Fe (III), cảm biến sinh học glucose, 

vitamin C trong trái cây. 

Từ khóa. Nano bạc, tổng hợp xanh, trái Bồ Kết, ion Fe3+, glucose, vitamin C. 

 
GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING GLEDITSIA FRUIT 

EXTRACT FOR DETECTION ION 𝐅𝐞𝟑+, GLUCOSE, VITAMIN C 

 

Abstract. In this research, silver nanoparticles were successfully green-synthesized using Gleditsia fruit 

extract (GS_AgNPs) as reducing agents and stabilizers. The influence of different parameters to process 

synthesis GS_AgNPs including temperature, pH, concentration, time were studied to reach optimum 

conditions. The samples were measured Ultraviolet – visible spectroscopy (UV – Vis) with the maximum 

absorption characteristic for nano-silver at 430 nm to find the optimum conditions. Its physico-chemical 

properties were characterized by: X-ray diffraction (XRD) for the study of crystal structures and atomic 

spacing; Fourier-Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) showed the structure and respective bands of 

the synthesized nanoparticles and the stretch of bonds; Transmission Electron Microscopy (TEM) shows 

the shape, ability well-dispersed with sizes in the range of 20-25nm silver nanoparticles. GS_AgNPs was 

used as an effective probe for highly selective detection of Fe(III) ions, glucose biosensor, vitamin C in 

fruit. 

Keywords. Silver nanoparticles, green-synthesized, Gleditsia, Fe(III) ions, glucose, vitamin C. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG 

NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ZIF-8/CARBON 

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1 , NGUYỄN VĂN CƯỜNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*nvc@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu khung cơ kim loại (ZIF-8) được tổng hợp từ muối kẽm thu hồi 

của xỉ tro nhà máy thép và cầu nối hữu cơ 2- methylimidazolate. Nanocomposite của ZIF-8 và carbon được 

tổng hợp thông qua phương pháp tẩm. Cấu trúc vật liệu ZIF-8/C được xác đặng bằng các phương pháp FT-

IR, XRD và SEM. Khả năng hấp phụ ion kim loại Cu và Pb lên vật liệu ZIF-8/C được tiến hành nghiên 

cứu. Kết quả cho thấy quá trình hấp phụ tuân theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir với hiệu suất hấp 

phụ đạt được trên 80 % với kim loại Cu và trên 90 % với kim loại Pb trong 30 phút với nồng độ ban đầu là 

50 mg/L. 

Từ khóa. Hấp phụ, Xử lý nước, Kim loại nặng, Vật liệu khung cơ kim, ZIF-8. 

 

STUDY ON THE RESPONSIBILITY OF SOME HEAVY METAL ION IN WATER 

WITH ZIF-8 / CARBON MATERIAL 

 

Abstract. In this study, metal-mechanical frame material (ZIF-8) is synthesized from the recovered zinc 

salts of steel mill ash slag and 2-methylimidazolate organic bridge. Nanocomposite of ZIF-8 and carbon 

are synthesized through impregnation method. Material structure ZIF-8 / C was determined by methods 

FT-IR, XRD and SEM. The adsorption capacity of Cu and Pb metal ions on ZIF-8 / C materials was studied. 

The results showed that the adsorption process followed Langmuir isothermal adsorption model with 

adsorption efficiency achieved over 80% with Cu metal and over 90% with Pb metal in 30 minutes with 

initial concentration of 50 mg/L. 

Keywords. Adsorption, Water treatment, Heavy metals, MOFs, ZIF-8. 
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NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHẨM ĐỘNG VẬT, ỨNG DỤNG LÀM PHÂN BÓN 

HỮU CƠ 

NGUYỄN BẠCH LAM1, NGUYỄN THỊ MINH TRANG1, PHẠM THỊ NGỌC HẢO1, VÕ THÀNH 

CÔNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

bachlam0910@gmail.com, aneminh2514@gmail.com, phamthingochao99@gmail.com, 
*vothanhcong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, các nguyên liệu phụ phẩm từ phế thải nông nghiệp, chăn nuôi như mụn 

dừa, than bùn tự nhiên, phế thải phân gà được nghiên cứu để tổng hợp thành sản phẩm phân bón hữu cơ. 

Chi tiết trong nghiên cứu, phế thải nông nghiệp được nhiệt hoá thành bán sản phẩm than sinh học (biochar). 

Sau đó, than sinh học được trộn với phân gà, than bùn để thu được sản phẩm phân hữu cơ mẫu 1 (M1), mẫu 

2 (M2). M1, M2 được đo để xác định các thông số như pH, độ ẩm, hàm lượng N, hàm lượng C / N, chất 

hữu cơ. Kết quả các mẫu phân bón M1, M2 cho thấy các chất dinh dưỡng hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn 

phân bón hữu cơ được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, các sản phẩm M1, M2 được bón trên rau cải 

để thử nghiệm hiệu quả sử dụng, cho thấy rằng cây rau cải phát triển hơn khi sử dụng phân bón. Điều này 

cho thấy có thể sử dụng các mẫu phân bón trong cải thiện lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. 

Từ khóa. Phân hữu cơ, phân gà, than sinh học, than bùn. 

 

RESEARCH FOR HANDLING OF ANIMAL WASTE, USING FOR ORGANIC FERTILIZER 

APPLICATIONS 

 

Abstract. In this thesis, residue materials from agricultural and breed wastes such as coconut acne, natural 

brown coal, and chicken waste were studied to synthesize the organic fertilizer products. In detail in the 

study, agricultural waste is calcinated to biochar. The biochar then was mixed with chicken wastes, and 

brown coal to obtain sample 1 (M1), and sample 2 (M2) organic fertilizer products, respectively. The M1 

and M2 were measured to determine parameters such as pH, humidity, N content, C/ N content, organic 

matter. The resulted M1 and M2 measurements shown that the organic nutrients were agreement with 

organic fertilizer standard allowed in Vietnam. Continuously, M1 and M2 products were fertilizeded on 

vegetable to test effective uses, which presented that the vegetable plant is more developed while using 

fertilizers. This indicated that it is able to use the fertilizer samples in improve organic agricultural field in 

Vietnam. 
Keywords. Organic fertilizers, chicken poop, biochar, peat. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NI-FE/GRAPHENE CHO ỨNG DỤNG 

XÚC TÁC ĐIỆN HÓA TRONG NHẬN BIẾT UREA 

HOÀNG THỊ TƯỜNG VY1, TRẦN THẢO QUỲNH NGÂN1, 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

hoangvy384@gmail.com, tranthaoquynhngan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Gần đây, vật liệu tổng hợp từ cacbon đang được sử dụng để nâng cao độ xốp, hiệu quả xúc tác 

của các kim loại. Trong nghiên cứu này, vật liệu Ni-Fe/Graphene được nghiên cứu tổng hợp thành công 

bằng phương pháp hydrothermal, sử dụng chất khử Hydrazine hydrate (N2H4.H2O) trong môi trường Etylen 

Glycol (C2H4(OH)2). Hình thái bề mặt, thành phần, độ nhám và cấu trúc pha được kiểm tra bằng kính hiển 

vi điện tử quét (SEM), phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis), và máy đo nhiễu xạ tia X (XRD). Kiểm tra điện hóa 

đã được thực hiện để đánh giá các đặc tính của cảm biến đối với việc phát hiện urea. Phân tích cảm biến 

urea dựa trên phương pháp đo điện hóa vòng CV, CA. Kết quả đạt được chỉ ra rằng vật liệu Ni-Fe/Graphene 

có chi phí thấp và phương pháp tổng hợp dễ thể hiện khả năng hứa hẹn như một vật liệu hoạt tính để cảm 

nhận urea hiệu quả. 

Từ khóa. Ni-Fe/graphene, xúc tác điện hóa, cảm biến urea, phương pháp hydrothemal. 

 

NI-FE/GRAPHENE MATERIAL SYNTHESIS STUDY FOR ELECTROLYCIFICATION 

CATALYST APPLICATION IN UREA RECOGNITION   

 

Abstract. Recently, composites from carbon are being used to improve the porosity and catalytic 

efficiency of metals. In this study, Ni-Fe/Graphene materials were successfully synthesized by 

Hydrothermal method, using reducing agent Hydrazine hydrate (N2H4.H2O) in Ethylene Glycol (C2H4 (OH) 

2) medium. Surface morphology, composition, roughness, and phase structure were examined with scanning 

electron microscopy (SEM), molecular absorption spectroscopy (UV-Vis), and X-ray diffraction meter 

(XRD). Electrochemical tests have been performed to assess sensor properties for urea detection. Urea 

sensor analysis is based on CV, CA ring electrochemical measurement method. The results obtained 

indicate that the low cost Ni-Fe/Graphene material and the synthetic method easily exhibit promise as an 

active material for effective urea sensing. 

Keywords. Ni-Fe/graphene, electrochemical catalysts, urea sensors, hydrothermal method. 
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TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA NANO ĐỒNG KHI SỬ DỤNG 

QUERCETIN LÀM CHẤT KHỬ 

NGUYỄN THỊ THU HỒNG1, NGUYỄN THỊ THÚY LINH1, NGUYỄN VĂN SƠN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

hongnguyen30698@gmail.com, nguyenthuylinh200498@gmail.com, nguyenvanson@iuh.edu.vn 

 
Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp các hạt nano đồng và sử dụng quercetin làm chất 

khử bằng phương pháp hóa học xanh, tiện lợi, thân thiện với sinh thái. Các điều kiện tối ưu cho tổng hợp 

nano đồng là: nồng độ CuSO4 là 1 mM, polyethylene glycol (PEG, Mw = 6000 g/mol) với tỉ lệ thể tích 

PEG/CuSO4 là 2%, khuấy từ nhiệt ở 60 ˚C, pH = 8, thể tích chất khử là 10 mL/100 mL và thời gian phản 

ứng là 30 phút. Quan sát sự hình thành các hạt nano đồng bằng cách quan sát sự thay đổi màu từ xanh sang 

nâu đỏ. Các đặc trưng cấu trúc của hạt nano đồng được nghiên cứu bằng các phương pháp như: UV-Vis, 

DLs, XRD, FT-IR và TEM. Phân tích bằng XRD cho thấy tinh thể của các hạt nano Cu thuộc mạng tinh 

thể FCC trong tự nhiên và kích thước trung bình 15-30 nm. Kết quả TEM khẳng định hạt nano đồng được 

tổng hợp ra có dạng hình lập phương kích thước từ 15-30 nm. 

Từ khóa. Hạt nano đồng, tổng hợp, quercetin. 

 

SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF COPPER 

NANOPARTICLE WHEN USING QUERCETIN REDUCING AGENT 

 

Abstract. In this study, we have been using green chemistry methods, convenient, eco-friendly method 

for synthesis of copper nano particles by using quercetin reducing agent. Optimal conditions for the 

synthesis of nano copper such as: the concentration of copper (II) sulfate (CuSO4) was 1 mM 

(millimole/liter), polyethylene glycol (PEG, Mw = 6000 g/mol) was 2%, by stirring heat at 60 ˚C, under 

optimum condition at pH = 8, the volume of reducing agent was 10 mL/100 mL reaction solution and the 

response time was 30 minutes. The reduction reaction was studied by observing the color change from blue 

to reddish brown. The resulting copper nanoparticles were characterized by UV-Vis Spectrometer, 

Dynamic Light Scattering (DLS), X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FT-IR) and TEM. 

X-ray diffraction analysis shows that the crystalline morphology of nanoparticles is FCC in nature. TEM 

results display the formation of copper nanoparticles with an average size of 15-30 nm.  

Keywords. Copper nanoparticles, synthesis, quercetin. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  97 

 

ID: YSC3A.1077 

TỔNG HỢP NANO BẠC VÀ NANO VÀNG BẰNG DỊCH CHIẾT NẤM PHỤC 

LINH THIÊN ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG PHÂN 

HUỶ CHẤT HỮU CƠ VÀ ĐỊNH LƯỢNG CATION Fe3+ 

NGUYỄN TRƯỜNG THANH VŨ 1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thanhvulka@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Các hạt nano bạc (AgNPs) và nano vàng (AuNPs) được tổng hợp thành công bằng phương pháp 

sử dụng chiết xuất từ Nấm Phục Linh Thiên (WE) để làm chất khử cũng như chất ổn định. Thông số chính 

ảnh hưởng đến tổng hợp WE-AgNPs và WE-AuNPs bao gồm nồng độ ion vàng, ion bạc, thời gian và nhiệt 

độ phản ứng được khảo sát bằng quang phổ hấp phụ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis) ở bước sóng đặc trưng 

cho WE-AgNPs là 425 nm, WE-AuNPs là 540 nm. Các nhóm chức hữu cơ đóng vai trò khử các ion và ổn 

định các hạt WE-AgNPs và WE-AuNPs được kiểm tra bằng quang phổ hồng ngoại biến đ ổi Fourier (FTIR). 

Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) được dùng để xác định cấu trúc tinh thể của WE-AgNPs và WE-AuNPs. 

Hình dạng, kích thước nano của vật liệu được xác định bằng phép đo SEM và TEM. Hai loại nano cho thấy 

hoạt tính xúc tác tuyệt vời trong việc khử các hợp chất nitrophenol thành các aminophenol không gây hại 

với sự có mặt của NaBH4. Ngoài ra, WE-AgNPs còn có khả năng định lượng cation Fe3+ trong nước. 

Từ khóa. Nano bạc, nano vàng, tổng hợp xanh, nấm phục linh thiên, hoạt tính xúc tác, định lượng cation 

Fe3+. 

 

SYNHESIS OF SILVER NANO AND GOLD NANO FROM WOLFIPORIA EXTENSA 

EXTRACTS TO APPLY AS CATALYTIC MATERIALS IN DECOMPOSITION OF 

ORGANIC MATER AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF Fe3+ CATION 

 
Abstract. Silver nanoparticles (AgNPs) and gold nanoparticles (AuNPs) are successfully synthesized by 

using extracts of Wolfiporia extensa (WE) as reducing agents as well as stabilizers. The main parameters 

affect the synthesis of WE-AgNPs and WE-AuNPs include concentration of gold ion, silver ions, time and 

temperature reaction which were surveyed by ultraviolet and visible (UV‐Vis) absorption spectroscopy at 

specific wavelength for WE-AgNPs is 425 nm, WE-AuNPs are 540 nm. The organic functional groups play 

the role of deionizing and stabilizing WE-AgNPs and WE-AuNPs that are examined by Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR). X-ray diffraction analysis (XRD) was used to determine the crystal structure 

of WE-AgNPs and WE-AuNPs. The nano-size and shape of the material were determined by SEM and 

TEM measurements. The two of nano types showed catalytic activity splendidly in the reduction of 

nitrophenol compounds to harmless aminophenols in the presence of NaBH4. In addition, WE-AgNPs also 

has the ability to quantify Fe3+cations in water.  

Keywords. Silver nanoparticles, gold nanoparticles, green synthesis, Wolfiporia extensa, catalytic activity, 

cation quantification. 
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TỔNG HỢP TINH THỂ WO3 ỨNG DỤNG CHO PHẢN ỨNG XÚC TÁC PHÂN 

HỦY CHẤT MÀU HỮU CƠ 

NGUYEN THI THUY DUONG1, NGUYEN PHUONG MY1, LAM HOA TIEN1 

VAN THANH KHUE1* 
1 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*vanthanhkhue@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu oxit tungsten (WO3) được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản 

thủy nhiệt. Các thông số phản ứng như chất hoạt động bề mặt, nhiệt độ phản ứng, thời gian phản ứng được 

kiểm soát tác động lên hình thái học của sản phẩm oxit tungsten (WO3). Phân tích đặc trưng về mặt hình 

thái cấu trúc của vật liệu, sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phổ nguyên tử UV-Vis và kính hiển 

vi điện tử quét (SEM), phân tích nhiệt vi sai (DSC), cho thấy sự thay đổi cấu trúc, hình dạng đáng kể khi 

thay đổi thông số phản ứng. Hoạt tính xúc tác quang điện hóa của vật liệu oxit tungsten (WO3) được tổng 

hợp và khảo sát qua việc phân hủy chất màu Methyl blue. Kết quả cho thấy sự phân hủy chất màu của vật 

liệu thay đổi theo các dạng hình thái và kích thước hạt của oxit tungsten (WO3). 

Từ khóa. WO3, xúc tác quang, phản ứng thủy nhiệt, cấu trúc tinh thể. 

 

SYNTHESIS OF NANO NANOCRYSTALLINE WO3 MATERIAL AND ITS 

APPLICATION IN POLLUTANT ORGANIC DEGRADED PHOTOCATALYTIC 

REACTIONS 

 
Abstract. In this work, WO3 are fabricated by simple hydromethod. There by, the reaction parameter such 

as temperature, time reactions were carried out in detail. Moreover, the surfactants action as a capping agent 

in the process crystal evoluting were evaluated. Furthermore, the as synthesized products were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-Vis atomic spectrum (UV) and scanning electron 

microscope (SEM), differential scanning calorimetry (DSC) to display particle mophysical size, crystalline 

structure, thermal projecty photocatalytic activity of the as product was evaluated by degrading Methyl 

Blue. As the results, the photocatalytic activity significantly changes as changing particle size, morphology 

as well as crystalline structure. 

Keywords. Stungten oxide, photocatalytic, hydrothermal, crystalline structure. 
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NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TẬN THU XƯƠNG ĐỘNG VẬT, ỨNG DỤNG LÀM 

CHẤT XÚC TÁC TRÊN PHẢN ỨNG BIODIESEL 

VÕ THÀNH CÔNG1*, MAI MINH HIẾU1, NGÔ THỊ THU HÂN1, HUỲNH HUỆ NHƯ1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*vothanhcong@iuh.edu.vn, ngothithuhan99@gmail.com, nhuhuynhins@gmail.com, 

minhhieub14@gmail.com 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, xương bò phế thải được tổng hợp làm chất xúc tác cho phản ứng biodiesel. 

Các chi tiết trong nghiên cứu, nguồn xương bò được lấy từ các nhà hàng, quán ăn. Mẫu xương được nhiệt 

phân tại nhiệt độ 650 C, thời gian 180 phút để thu được sản phẩm than xương (BC). Mẫu BC được biến 

tính bằng phương pháp tẩm KOH để thu được mẫu BC-KOH. Tiếp tục, BC-KOH tẩm K2CO3 thu được mẫu 

BC-KOH + K2CO3. Các mẫu xúc tác BC, BC-KOH, BC-KOH + K2CO3 được định tính và định lượng để 

xác định đặc tính và cấu trúc bằng các phương pháp: Scanning Electron Microscope (SEM), Brunauer 

Emmett Teller (BET), X-Ray diffraction (XRD), Fourier Transformation InfraRed (FTIR). Trong nghiên 

cứu phản ứng biodiesel 3 mẫu BC, BC-KOH, BC-KOH + K2CO3 thực hiện phản ứng đều cho ra sản phẩm. 

Kết quả cho thấy cả 3 mẫu đều thực hiện được cho phản ứng biodiesel. Điều này cho thấy rằng có thể ứng 

dụng chất xúc tác này cho phản ứng biodiesel. 

Từ khóa. Xương, BC, BC-KOH, BC-K2CO3, BC-KOH + K2CO3, biodiesel. 

 

THE STUDY OF ANIMAL BONE WASTE TREATMENT, AND ITS APPLICATIONS 

FOR A CATALYST OF BIODIESEL REACTION 

 

Abstract. In this study, cow bones waste are synthesized as a catalyst for the biodiesel reaction. In details, 

the source of cow bones were taken from restaurants and foodstore. The bones sample was pyrolyzed in 

anaerobic conditions at 650°C for 180 minutes to obtain Bonechar (BC). BC was continually impregnated 

by KOH impregnation to obtain BC-KOH. Then, BC-KOH was impregnated with K2CO3 to obtain BC-

KOH + K2CO3. All of them were qualitative and quantitative to determine properties and structure by: 

Scanning Electron Microscope method (SEM), Brunauer Emmett Teller method (BET), X-Ray diffraction 

method (XRD), Fourier Transformation InfraRed method (FTIR). In the study of biodiesel reaction, BC, 

BC-KOH, BC-KOH + K2CO3 performed the reaction to produce the product. These results shown that 3 

samples can perform biodiesel reaction. Therefore, it is possible to use this catalyst for the biodiesel 

reaction. 

Keywords. Bonechar, BC, BC-KOH, BC-K2CO3, BC-KOH + K2CO3, anaerobic, biodiesel. 
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TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA 

VẬT LIỆU PHA TẠP KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP ZNO-CO  

TRƯƠNG THỊ TRANG1, VĂN THANH KHUÊ1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

truongtranghan@gmail.com; 2 vanthanhkhue@iuh.edu.vn 
 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu bán dẫn ZnO được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm 

ứng dụng trong quang xúc tác. Để thu hẹp năng lượng vùng cấm của vật liệu, nghiên cứu này đã pha tạp 

thêm kim loại chuyển tiếp Coban nhằm tăng hiệu quả của xúc tác. Các đặc trưng về sản phẩm tổng hợp 

được phân tích qua các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi quét (SEM), 

phân tích nhiệt quét vi sai (DSC), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX). Hiệu quả của xúc tác được đánh giá 

trên sự phân hủy chất màu hữu cơ methyl blue (MB). Kết quả phân tích XRD cho thấy được cấu trúc tinh 

thể của vật liệu là wurtzite. Kết quả DSC cho thấy được sự chuyển pha hoàn toàn của vật liệu ZnO tại nhiệt 

độ 265 C. Khảo sát tính chất quang xúc tác cho thấy khả năng phân hủy màu của vật liệu lên đến 80% sau 

4 giờ. 

Từ khóa. ZnO, xúc tác quang, phản ứng thủy nhiệt. 

 

SYNTHESIZING AND EVALUATING THE EFFICIENCY PHOTOCATALYTIC 

PROPERTIES OF CO METAL TRANSITION-DOPED ZNO MATERIAL 

 

Abstract. In this study, Zinc Oxide semiconductor materials were synthesized by hydrothermal 

method for photocatalysis application. In order to shorten the band gap energy of this material, this 

study doped ZnO with the transition metal Cobalt to increase the efficiency of the catalyst. The 

composites were analyzed using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 

differential scanning calorimetry (DSC), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). To 

effectively reveal its characterization, evaluate the degradation of the organic dye methyl blue 

(MB). XRD analysis shows that the ZnO material completes phase transition at 265 C. 

Investigation of photocatalytic properties showed that the degradation of the material was up to 

80% after 4 hours. 

Keywords. Zinc oxide, photocatalytic, hydrothermal. 
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NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT TẠO HỆ MEN MÀU XANH CoO CHO SẢN PHẨM 

SÀNH TRẮNG 

VÕ TÙNG MINH THƯ1, PHẠM THÀNH TÂM1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh   

minhthuvotung2299@gmail.com, phamthanhtam@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Coban oxit (CoO) là một chất tạo màu đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong đời sống 

và sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ gốm sứ và silicat. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu 

khảo sát hệ men màu xanh CoO trên sản phẩm sành trắng. Khảo sát ảnh hưởng của sự thay đổi lần lượt hàm 

lượng các chất có trong phối liệu men màu như tràng thạch, đá vôi, cao lanh, kẽm, quắc, CoO,.. đến sự hình 

thành màu sắc và chất lượng bề mặt mẫu nung sành trắng. Sau khi nung ở nhiệt độ 1130 C, các sản phẩm 

thu được có sự khác nhau về màu sắc và độ bóng nhám bề mặt cho thấy tác động của từng thành phần trong 

men màu. Kết luận này phù hợp với kết quả đo XRD nhằm xác định thành phần, cấu trúc tinh thể và kết 

quả đo nhiệt quét vi sai TG-DSC. Bằng các phương pháp thức nghiệm, bài nghiên cứu đã có thể chứng 

minh được tính chất và ứng dụng của thành phần men màu lên sản phẩm sành trắng. 

Từ khóa. Gốm sứ, chất màu CoO, men màu, sành trắng. 

 

SURVEY STUDY CREATING A SKY BLUE GLAZE SYSTEM OF COBALT OXIDE 

FOR PORCELAIN 

 

Abstract. Cobalt oxide (CoO) is a colorant that has been studied and used widely in life and production, 

especially in the field of ceramic and silicate technology. In this topic, we study and investigate CoO blue 

glaze system on white ceramic products. Investigating the effect of the change in content of substances in 

glaze mixes such as rosemary, limestone, kaolin, zinc, quartz, CoO, ... on the color formation and surface 

quality of the sample white crockery. After heating at 1130 C, the resulting products differ in color and 

surface roughness showing the impact of each component in the glaze. This conclusion is consistent with 

XRD measurement to determine composition, crystal structure and TG-DSC differential scanning 

calorimetry results. By the experimental methods, the study was able to demonstrate the properties and 

effects of the composition of color glaze on white ceramic products. 

Keywords. Ceramics, Cobalt oxide colorant, glaze, porcelain. 
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TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA 4-(3,7-DIACETOXY-5-HYDROXY-4-OXO-4-

H-CHROMEN-2-YL)-1,2-PHENYLENE DIACETATE VỚI AMINES 

NGUYỄN VĂN SƠN1, NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ1, TRẦN THỊ 

GIANG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenvanson@iuh.edu.vn, trangmori010599@gmail.com, huynhnhu5055@gmail.com, 

tranthigiang28021999@gmail.com  

 

Tóm tắt. Tổng hợp 4-(3,7-diacetoxy-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-1,2-phenylene diacetate (1) từ  

hợp chất Quercetin phổ biến rẻ tiền bằng cách acety hóa các nhóm hydroxyl khi sử dụng anhydride acetic 

bằng cách đun hoàn lưu 4 giờ ở 80°C. Trên cơ phản ứng Mannich của 1 với amines bậc một, hai và 

formaldehyde trong methanol một loạt 10 hợp chất dẫn xuất flavonoids Mannich (2-11) mới đã được tổng 

hợp. Hơn thế nữa, các hợp chất tổng hợp đã được đánh giá khả năng chống oxi hóa bằng phương pháp tiêu 

chuẩn DPPH và ABTS, các hợp chất đã cho thấy khả năng chống lại quá trình oxi hóa trung bình và tốt. 

Tất cả các hợp chất tổng hợp đã được xác nhận cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 

như FT-IR,1H, 13C-NMR và MS.  

Từ khóa. 4-(3,7-diacetoxy-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-1,2-phenylene diacetate, Mannich, 

flavonoid, chống oxi hóa. 

 

SYNTHESIS DERIVATIVES OF 4-(3,7-DIACETOXY-5-HYDROXY-4-OXO-4-H-

CHROMEN-2-YL)-1,2-PHENYLENE DIACETATE WITH AMINES 

 

Abstract. Synthesis of 4-(3,7-diacetoxy-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-1,2-phenylene diacetate (1) 

from the inexpensive common Quercetin by acetylating the hydroxyl groups using anhydride acetic by 

circulating heat for 4 h at 80oC. Based on Mannich reaction of 1 with various primary amines, second 

amines and formaldehyde in methanol a series of 10 new flavonoids Mannich (2-11) derivatives compound 

were synthesized. Furthermore, the synthetic compounds were ted of their antioxidant resistance by the 

standard DPPH and ABTS methods, which showed moderate and good resistance to oxidation. All synthetic 

compounds have been confirmed their structure by modern mechanical and physical analytical methods 

such as FT–IR, 1H, 13C –NMR, MS. 

Keywords. 4-(3,7-diacetoxy-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-1,2-phenylene diacetate, Mannich, 

flavonoid, antioxidants. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE CELLULOSE- 

NICKEL/SẮT CHO ỨNG DỤNG NHẬN CẢM BIẾN ETHANOL 

NGUYỄN XUÂN HOÀNG1, TRẦN THẢO QUỲNH NGÂN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chi Minh 

nguyenxuanhoang810@gmail.com, tranthaoquynhngan@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Vật liệu kim loại Ni-Fe được phủ trên nền xenluloza (Composite Ni-Fe/xenlulozo) được ứng 

dụng làm xúc tác cho phản ứng oxy hóa điện hóa đối với etanol. Xenluloza được thu gom từ các sản phẩm 

phế thải nông nghiệp là vỏ cam ở miền Nam của Việt Nam thông qua phương pháp thủy nhiệt trong môi 

trường kiềm. Ni và Fe đã được kết tủa thành công trên bề mặt cellulose bằng phương pháp khử với chất 

khử NaBH4. Hình thái vi mô, cấu trúc và trạng thái bề mặt của hỗn hợp Ni-Fe/xenlulozo được xác định 

bằng Scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) và Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FTIR). Hoạt tính điện hóa của chất xúc tác Ni-Fe/xenlulozo cũng được khảo sát bằng Cyclic 

voltammetry (CV) và Chronoamperometry (CA). Kết quả cho thấy các hạt nano Ni, Fe phân bố đồng đều 

trên ống xenlulozo, và chất xúc tác Ni-Fe/xenlulozo cho thấy hoạt tính điện hóa cao và ổn định đối với quá 

trình điện hóa ethanol. Vật liệu Ni-Fe/xenlulozo được tổng hợp hoạt động tốt trong khía cạnh điện hóa 

ethanol, chứng tỏ nó là một chất xúc tác ổn định với chi phí thấp đầy hứa hẹn cho ứng dụng oxi hóa điện 

hóa ethanol. 

Từ khóa. Điện hóa ethanol, phương pháp thủy nhiệt, vật liệu composite, Ni-Fe. 

 

SYNTHETIC RESEARCH ON COMPOSITE CELLULOSE- NICKEL/IRON MATERIALS FOR 

ETHANOL SENSOR ELECTROOXIDATION  

 

Abstract. Ni-Fe materials coated on cellulose (Composite Ni-Fe / cellulose) was applied for catalyze the 

electrochemical oxidation reaction toward ethanol. Cellulose was collected from agricultural waste 

products such as orange peel in the South of Vietnam through hydrothermal method in an alkaline 

environment. Ni and Fe has been successfully precipitated on the cellulose surface by the reduction method 

with NaBH4 reducing agent. The micromorphology, lattice parameter and surface states of a Ni-Fe/cellulose 

composite were determined by Scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier-

transform infrared spectroscopy (FTIR). The electrooxidation activity of the Ni-Fe/cellulose catalyst was 

also investigated by Cyclic voltammetry (CV) and Chronoamperometry (CA). Characterization results 

showed that the Ni-Fe nanoclusters are uniformly distributed on cellulose tube, and Ni-Fe /cellulose catalyst 

showed high electrochemical activity and stability for ethanol electrooxidation. The synthesized Ni-Fe / 

cellulose material performs well in the electrochemical aspect of ethanol, proving it to be a promising low-

cost stable catalyst for the electrochemical oxidation application of ethanol.  

Keywords. Ethanol electrooxidation, Hydrothermal methods, Composite materials, Ni-Fe. 
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ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE VÀ VITAMIN C BẰNG CẢM BIẾN SINH HỌC TỪ 

NANO VÀNG TỔNG HỢP XANH BẰNG DỊCH CHIẾT QUẢ Ô MÔI 

NGUYỄN HOÀI AN THUYÊN1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

anthuyen12a41811@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

 
Tóm tắt. Các hạt nano vàng (AuNPs) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp tổng hợp xanh sử 

dụng dịch chiết từ quả Ô Môi (C.Gr) để làm chất khử cũng như chất ổn định. Các thông số ảnh hưởng đến 

quá trình tổng hợp C.Gr-AuNPs bao gồm tỉ lệ dịch chiết và dung dịch Au3+, nồng độ ion vàng, nhiệt độ và 

thời gian phản ứng được tối ưu hóa bằng quang phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis) ở độ hấp thụ cực 

đại đặc trưng cho nano vàng ở 560nm. Các nhóm chức hữu cơ của C.Gr-AuNPs được kiểm tra bằng quang 

phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) đã xác định được cấu trúc tinh 

thể của C.Gr-AuNPs. Các phép đo trên kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy các hạt C.Gr-AuNPs 

chủ yếu có dạng hình cầu với kích thước nhỏ nằm trong khoảng 10-20nm. Các hạt nano vàng cũng đã thể 

hiện hoạt tính xúc tác ổn định trong việc ứng dụng làm cảm biến sinh học định lượng Glucose và Vitamin 

C dựa vào phản ứng xúc tác giữa Hydro peroxide (H2O2) và 3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine (TMB). 

Từ khóa. Tổng hợp xanh, nano vàng, quả Ô Môi, xúc tác, định lượng Glucose và Vitamin C. 

 

QUANTIFICATION OF GLUCOSE AND VITAMIN C BY BIO SENSORS FROM 

GREEN SYNTHESIS GOLD NANOPARTICLES BY AQUEOUS EXTRACT OF 

CASSIA GRANDIS 
 

Abstract. Gold nanoparticles (AuNPs) have been successfully synthesized by the green synthesis method 

using the extraction from Cassia Grandis (C.Gr) as a reducing agent as well as stabilizer. The effects on 

CGr-AuNPs synthesis include the C.Gr extraction ratio and Au3+ solution, gold ion concentration, response 

temperature, response time optimized by Ultraviolet absorption spectroscopy - Visible (UV-Vis) at the 

peaks maximum absorption for gold nanoparticles at 560nm wavelength. The functional groups bases of 

C.Gr-AuNPs were examined by a change Fourier infrared spectroscopy (FT-IR). X-ray diffraction analysis 

(XRD) to determine the crystal structure of C.Gr-AuNPs. Transmittance electron microscopy (TEM) 

measurements show that the gold nanoparticles C.Gr-AuNPs are mostly spherical and small in size ranging 

from 10nm to 20nm. Gold nanoparticles can also show stable catalytic activity in applications as bio-sensor 

for quantification of Glucose and Vitamin C based on the catalyst reaction between hydrogen peroxide 

(H2O2) and 3,3 ', 5 , 5'-Tetrametylbenzidine (TMB). 

Keywords. Green synthesis, gold nanoparticles, Cassia Grandis, catalyst, quantification of Glucose and 

Vitamin C. 
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NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT LỚP MẠ HÓA BẠC, ĐỒNG TRÊN NỀN VẬT LIỆU 

KHÔNG DẪN ĐIỆN 

VÕ THÀNH CÔNG1, HỒ THANH TRÀ1, NGUYỄN VĂN QUỐC1, HUỲNH TRỌNG PHONG 1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

vothanhcong@iuh.edu.vn, hothanhtra0107@gmail.com, quocnguyen0003@gmail.com, 

huynhtrongphong97@gmail.com 

 

Tóm tắt. Trong công nghiệp điện hóa, có hai phương pháp mạ được sử dụng rộng rãi đó là mạ điện hóa 

và mạ hóa học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu thực hiện lớp mạ hóa học là Bạc (Ag) và Đồng 

(Cu) trên nền vật liệu nhựa Acrylonitrin Butadien Styren (ABS). Các bước trong quá trình mạ như: tẩm 

thực, tăng nhạy, hoạt hóa và mạ hóa lần lượt được thực hiện để hình thành  lớp mạ trên bề mặt vật liệu. Lớp 

mạ hình thành sau đó được định tính, định lượng bằng các phương pháp như đo độ dẫn điện, xác định bề 

dày lớp mạ và hình thái của lớp mạ bằng phương pháp đo SEM. Kết quả cho thấy rằng đã hình thành lớp 

mạ trên vật liệu ABS. Chứng tỏ phương pháp mạ hóa này có thể áp dụng rộng rãi trong công nghiệp. 

Từ khóa. Mạ hóa học, vật liệu không dẫn điện, phương pháp đo SEM, ABS. 

 

RESEARCH OF SILVER, COPPER PLATING PROPERTIES ON NON-CONDUCTIVE 

MATERIALS 

 

Abstract. In the electrochemical industry, there are two widely used plating methods such as electroplating 

and electroless plating. In this study, we investigate the elesstroless plating process of Silver (Ag) and 

Copper (Cu) on Acrylonitrin Butadien Styren (ABS) material. Steps in the plating process such as 

impregnation, sensitization, activation and elesstroless platings were performed to form coating on the 

surface of ABS. The coating is then qualitatively and quantitatively carried out by methods such as 

conductivity measurement, coating thickness, and coating morphology Scanning Electron Microscope 

(SEM) measurement. The resulted measurements indicated that a coating is formed on the ABS material. 

Prove that, this electroless plating method can be widely applied in industry. 

Keywords. Elesstroless plating, non-conductive material, SEM measurement method, ABS. 
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ỨNG DỤNG Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE LÀM VẬT LIỆU CHIẾT 

PHA RẮN ĐỂ PHÂN TÍCH NITRAT TRONG MẪU NƯỚC 

NGUYỄN THỊ BĂNG THANH1, TRẦN THỊ THANH THÚY1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

bangthanhyesung211@gmail.com, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa và ứng 

dụng làm vật liệu chiết pha rắn để chiết, làm giàu Nitrat trong mẫu nước. Tính chất của vật liệu 

Fe3O4/Bentonite  nanocomposite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện đã được 

tối ưu của quá trình chiết pha rắn lần lượt là pH hấp phụ = 5, khối lượng của vật liệu là 0,4 g, thời gian lắc 

hấp phụ là 90 phút, tốc độ lắc hấp phụ là 250 vòng/phút,… Nitrat được xác định bằng phương pháp trắc 

quang dựa trên phản ứng tạo phức giữa nitrat với axit sunfosalixylic. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

tạo phức đã được khảo sát và kết quả lần lượt là bước sóng tối ưu 415 nm, pH ở môi trường kiềm mạnh; 

lượng thuốc thử Natri Salicylat là 1mL; thời gian bền màu tối ưu của phức màu là 10 phút; lượng NaN3 để 

khắc phục sự nhiễu của ion Nitrit là 0,5 mL. Nitrat được xác định bằng phương pháp trắc quang với các 

điều kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,1 – 10 mg/L (r2 = 0,9962) với với giới hạn phát hiện là 0,006 

mg/L và giới hạn định lượng là 0,009 mg/L. Phương pháp được ứng dụng để xác định nitrat trong mẫu 

nước. 

Từ khóa. Chiết pha rắn, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, nitrat, trắc quang. 

 

APPLICATION Fe3O4 / BENTONITE NANOCOMPOSITE AS SOLID PHASE 

EXTRACTION MATERIAL FOR ANALYSIS OF NITRAT IN WATER 
 

Abstract. Fe3O4/Bentonite nanocomposite were synthesized by co-precipitation method and applied as 

solid phase extraction materials to extract and enrich nitrate in water samples. The properties of 

Fe3O4/Bentonite nanocomposite materials were determined by SEM, XRD methods. The optimized 

conditions of solid phase extraction were, respectively, adsorption pH = 5, the weight of the material was 

0,4 g, the adsorption shaking time was 90 minutes, the adsorption shaking speed was 250 rpm/ minutes,… 

Nitrate is determined by photometric method based on the complexation reaction between nitrate and 

sulfosalixylic acid. The factors affecting the complexation process were investigated and the results were 

respectively the optimal wavelength of 415 nm, pH in strongly alkaline environment; the amount of Sodium 

Salicylate reagent is 1 mL; the optimal color fastness time of the color complex is 10 minutes; The amount 

of NaN3 to overcome the interference of nitrite ions is 0,5 mL. Nitrate was determined photometrically with 

optimal conditions in the linear range 0,1 – 10 mg/L (R2 = 0,9962) with a detection limit of 0,006 mg/L and 

a limit of quantification. is 0,009 mg/L. The method is applicable to the determination of nitrate in water 

samples. 

Keywords. Fe3O4/Bentonite nanocomposite, solid phase extraction, nitrat, spectroscopically. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ MEN MÀU XANH NỀN OXIDE COBATL ỨNG 

DỤNG LÊN SẢN PHẨM GỐM SỨ 

LÊ THỊ CHÂU GIANG1, PHẠM THÀNH TÂM1 
1 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

chaugiang110199@gmail.com, phamthanhtam@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Cobalt oxit là chất màu vô cơ được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong sản xuất và đời sống, đặc 

biệt là trong lĩnh vực công nghệ sản xuất gốm sứ và silicat. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu 

khảo sát hệ men màu xanh cobalt trên sản phẩm gốm sứ. Men màu cobalt được tạo ra bằng cách phối trộn 

các thành phần bao gồm tràng thạch Natri, cao lanh, đá vôi, kẽm oxide, quartz và cobalt oxit với các tỷ lệ 

thay đổi, sau đó ứng dụng lên mẫu gốm và nung ở điều kiện 1130 oC. Các mẫu sản phẩm thu được cho độ 

bóng và màu sắc thay đổi theo từng hàm lượng phối liệu. Kết quả này phù hợp với những kết quả phân tích 

hóa lý đo XRD, TG-DSC, cho thấy sự ảnh hưởng của từng thành phần, hàm lượng nguyên liệu tới quá trình 

tạo màu sản phẩm, chất lượng cũng như bề mặt của lớp men. Kết quả này có thể ứng dụng lên sản phẩm 

gốm sứ. 

Từ khóa. Men màu, oxide cobalt, gốm sứ. 

 

STUDY USING A BLUE GLAZE SYSTEM OF COBALT OXYDE ON CERAMICS 

PRODUCTS 

 

Abstract. Cobalt oxide is an inorganic pigment that is widely and widely used in production and life, 

especially in the field of ceramic and silicate production technologies. In this topic, we investigate cobalt 

blue glaze system on ceramic products. Cobalt colored enamel is created by mixing ingredients including 

sodium, kaolin, limestone, zinc oxide, quartz and cobalt oxide in varying proportions, then applying to 

ceramic samples and firing in event 1130oC. Samples of products obtained have a gloss and color that varies 

with the content of the blend. This result is consistent with the results of physical and chemical analysis 

measuring XRD, TG-DSC, showing the influence of each ingredient, the content of raw materials on the 

product coloring process, the quality as well as the surface of the layer yeast. This result has an application 

up to ceramics products. 

Keywords. Colored glaze, cobalt oxide, ceramics. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  108 

 

ID: YSC3A.1088 

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VẬT LIỆU SiO2 TỪ PHẾ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP 

NGUYỄN THỊ THANH TÂM1, NGUYỄN THI HỒNG TƯƠI1, VĂN THANH KHUÊ1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thanhtamtit102@gmail.com, tuoinguyen04031999@gmail.com, *vanthanhkhue@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Nano silica được chiết xuất từ phế phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, lõi bắp,..) bằng phương pháp nhiệt 

và hóa học ứng dụng làm vật liệu xử lý ion kim loại Cu2+. Vỏ trấu và lõi bắp được chuyển hóa bằng nhiệt 

ở nhiệt độ khoảng 350-650 ℃với những khoảng thời gian khác nhau. Kết quả cho thấy, nhiệt độ và thời 

gian ảnh hưởng lên sản phẩm ở khoảng 500-650 ℃ ở thời gian 4 giờ. Các khảo sát về nồng độ NaOH và 

HCl trong phản ứng thủy phân hóa học để thu được sản phẩm tối ưu. Cụ thể là tro của vỏ trấu và lõi bắp 

thủy phân hoàn toàn ở lượng NaOH với nồng độ 2.5N. Sản phẩm slica được phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), 

kính hiển vi điện tử quét (SEM), đo diện tích bề mặt riêng (BET). SiO2 tổng hợp được khảo sát ứng dụng 

bằng cách hấp phụ ion kim loại Cu2+ trong dung dịch nước thải. Kết quả cho thấy, vật liệu được khảo sát 

khả năng hấp phụ ion kim loại và sử dụng nguồn sáng để khử ion kim loại thành kim loại trong nước thải 

Cu2+  bằng phương pháp UV-VIS. 

Từ khóa. Hấp phụ kim loại, ion kim loại, phương pháp nhiệt và hóa học. 

 

SYNTHETIC AND STRUCTURE ANALYSIS OF SiO2 MATERIALS FROM 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

Abstract. Nano silica is extracted from agricultural residues (rice husks, corn cores,…) by thermal and 

chemical methods applied as metal ion treatment materials Cu2+. The husks and corn cores are heat 

converted at about 350-650 ℃ for different times. The results showed that, the temperature and time 

affecting the product at about 500-650 ℃ at 4 hours. Investigations of the concentration of NaOH and HCl 

in the chemical hydrolysis reaction to obtain optimal product. Specifically, the rice husk ash and corn core 

are completely hydrolyzed at the concentration of 2.5N NaOH. Silica products were analyzed for X-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and specific surface area measurement (BET). 

Synthesized SiO2 is investigated for application by adsorption of metal ion Cu2+ in wastewater solution. 

The results showed that the material was investigated for its ability to adsorb metal ion and used a light 

source to deion metal to metal in Cu2+ wastewater by UV-VIS method.  

Keywords. Metal adsorption, metal ion, thermal and chemical methods. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  109 

 

ID: YSC3A.1089 

NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NI-CO/GRAPHENE CHO ỨNG 

DỤNG XÚC TÁC ĐIỆN HÓA TRONG NHẬN BIẾT ETHANOL 

NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG1, PHẠM NGỌC THIỆN1, TRẦN THẢO QUỲNH NGÂN1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

 nguyennhuttruong2007@gmail.com, phamngocthien1405@gmail.com,*tranthaoquynhngan@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, Ni-Co/Graphene tổng hợp và ứng dụng trong xúc tác điện hóa để nhận 

biết ethanol. Graphene được tổng hợp bằng phương pháp hydrothermal (phương pháp thủy nhiệt) từ 

graphene oxide ở nhiệt độ 200 oC, Ni và Co được phủ lên bề mặt của graphene nhờ phản ứng khử dưới tác 

nhân hydrazin hydrat (N2H4 89%) trong ethylene glycol. Các tỉ lệ Ni-Co/GO (3:0), (2:1), (1:2), (1:1), (0:3) 

được cân nhắc trong quá trình. Hình thái, bề mặt, thành phần và cấu trúc vật liệu được kiểm tra bằng quang 

phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis), kính hiển vi điện tử quét (SEM), máy đo nhiễu xạ tia X (XRD). Phân tích 

cảm biến ethanol dựa trên phương pháp đo voltammetry cyclic (CV), Chronoamperometry (CA). Kết quả 

thu được từ nghiên cứu cho thấy rằng vật liệu Ni-Co/Graphene được tạo ra phù hợp cho ứng dụng xúc tác 

điện hóa trong nhận biết ethanol. 

Từ khóa. Ethanol, hydrothermal, Ni-Co/Graphene. 

 

RESEARCH AND SYNTHESIS OF NI-CO/GRAPHENE MATERIALS FOR 

ELECTRICAL APPLICATION IN ETHANOL RECOGNITION 

 

Abstract. In this research, Ni-Co/Graphene synthesized and applied in electrochemical catalysis to 

recognize ethanol. Graphene is synthesized by the hydrothermal method from graphene oxide at a 

temperature of 200 oC, Ni and Co are coated on the surface of graphene by a reduction reaction under 

hydrazine hydrate (N2H4 89%) in ethylene glycol. Ni-Co/GO ratios (3: 0), (2: 1), (1: 2), (1: 1), (0: 3) were 

considered in the process. Material morphology, surface, composition and structure were examined by 

visible ultraviolet spectroscopy (UV-Vis), scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction meter 

(XRD). Ethanol sensor analysis is based on voltammetry cyclic (CV), Chronoamperometry (CA). The 

results obtained from the research show that the Ni-Co/Graphene material produced is suitable for the 

electrochemical catalytic application in ethanol recognition.  

Keywords. Ni-Co/Graphene, Ethanol, hydrothermal. 
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PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN GIẢI 

PHOSPHATE TRONG NƯỚC AO NUÔI TÔM QUẢNG CANH 

PHẠM THỊ KIM PHẤN1, NGUYỄN HOÀNG HUY1, HÀ PHƯƠNG TRANG1, TRẦN THỊ HUYỀN1, 

TRỊNH NGỌC NAM1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*trinhngocnam@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Chất thải tích lũy trong ao nuôi tôm công nghiệp phần lớn có nguồn gốc từ các chất thải hữu cơ, 

trong đó thức ăn thừa và phân tôm là nguyên nhân chính làm gia tăng hàm lượng chất thải như amonia và 

phosphate. Thực tế, hiện nay hầu hết chất thải phosphate được xử lý bằng các biện pháp hóa học, các nghiên 

cứu xác định khả năng phân giải phosphate từ các chủng vi sinh vật có trong tự nhiên vẫn còn giới hạn. Từ 

mẫu nước ao nuôi tôm quảng canh đã phân lập được 32 chủng sinh vật, tuyển chọn thành công 4 chủng có 

khả năng phân giải phosphate và sinh trưởng tốt ở môi trường có độ mặn khoảng 30‰, đặc biệt bốn chủng 

không có đặc tính đối kháng lẫn nhau. Kết quả định danh dựa trên trình tự gen 16S rRNA và gen 5.8 rRNA 

của 4 chủng cho tỉ lệ tương đồng 100% với các chủng được công bố trên ngân hàng gen (NCBI), lần lượt 

là Acinetobacter guillouiae MT310710.1; Rhodotorula sp. MN268779.1; Acinetobacter lwoffii 

MH267196.1 và Lactococus raffinolactic HM058735.1. Kết quả nghiên cứu nhằm tuyển chọn các chủng 

vi sinh vật có đặc tính phù hợp cho sản xuất chế phẩm vi sinh, ứng dụng hiệu quả trong xử lý chất thải và 

góp phần tạo nên một hệ sinh thái bền vững trong ao nuôi tôm.  

Từ khóa. Ao nuôi tôm quảng canh, phân lập, tuyển chọn, vi sinh vật phân giải phosphate, chế phẩm vi 

sinh. 
 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF PHOPHORUS BACTRIA FROM 

EXTENSIVE SHRIMP FARMING 

 
Abstract. The quality accumulated in industrial shrimp ponds is largely derived from the organic wastes, 

in which leftover and shrimp feces are the main causes of increasing levels of waste such as ammonia and 

phosphates. In fact, at present most of the phosphate is treated by chemical methods, the study determines 

the ability to analyze phosphates from natural microorganisms is limited. The samples were collected at the 

farming shrimp, 32 species of organisms were isolated, successfully selected 4 species capable of resolving 

phosphates and growing well in environments with the salinity of about 30‰, especially without. 

antagonistic comparison prerogative. Identification results based on rRNA gene 16S and 5.8 rRNA gene of 

4 strains showed 100% similarity with the types published on the bank (NCBI), respectively Acinetobacter 

guillouiae MT310710.1; Rhodotorula sp. MN268779.1; Acinetobacter lwoffii MH267196.1 and 

Lactococus raffinolactic HM058735.1. The research results select the organisms with suitable properties to 

produce microbiological inoculants, apply effectively in quality treatment and contribute to creating an 

ecological system in shrimp ponds. 

Keywords. Extensive shrimp farming, isolate, select, phosphate-degrading microorganisms, probiotic. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ SẮT VÀ BẮT GỐC TỰ DO ABTS CỦA 

PEPTIDE SER-LYS-TYR TRONG ĐOẠN α(137-141) CỦA HEMOGLOBIN 

TRẦN THÁI HOÀNG1, TRẦN THỊ THANH NHÃ1 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thaihoang2357@gmail.com, tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 
Tóm tắt. Máu bò rất giàu hemoglobin được mô tả là một nguồn peptide kháng khuẩn. Đoạn α(137-141) 

của hemoglobin (Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg), một peptide kháng khuẩn nhỏ có thể ứng dụng làm chất bảo quản 

thịt nhờ khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Thr-Ser-Lys, Ser-Lys-Tyr, Lys-Tyr-Arg là ba phân 

mảnh của đoạn peptide trên, được tổng hợp nhằm mục đích khảo sát và so sánh hoạt tính của chúng với 

hoạt tính của peptide gốc đã nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, khả năng bắt gốc tự do của tripeptide Ser-

Lys-Tyr và sự phối trộn giữa tripeptide Ser-Lys-Tyr với các tripeptide (Thr-Ser-Lys, Lys-Tyr-Arg) được 

khảo sát bằng các thí nghiệm khả năng khử sắt trong huyết tương (FRAP) và tương tác gốc tự do ABTS 

với GSH là chất chống oxy hoá tương đương. Kết quả cho thấy khả năng khử sắt của tripeptide Ser-Lys-

Tyr là 0.0258 µM Fe2+/µM peptide tại nồng độ 1mM (bằng 1/10 GSH) và có giá trị TEAC là 1.5453 µM 

TEAC/µM peptide tại nồng độ 10µM (tương đương GSH). Các thử nghiệm cho thấy khả năng khử và khả 

năng thu dọn gốc ABTS của tripeptide Ser-Lys-Tyr tăng lên kết hợp cùng Lys-Tyr-Arg. Giá trị TEAC của 

Ser-Lys-Tyr và Lys-Tyr-Arg mạnh gấp 1.3 lần so với sự kết hợp của Ser-Lys-Tyr và Thr-Ser-Lys. Những 

khảo sát này bước đầu cho việc nghiên cứu các peptide có khả năng chống oxy hoá để bảo quản thực phẩm 

và phát triển y học. 

Từ khoá. Ser-Lys-Tyr, Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg, FRAP, ABTS, chống oxy hoá, chất bảo quản. 

 

INVESTIGATION OF FERRIC REDUCING POWER AND ABTS RADICAL 

SCAVENGING CAPABILITY OF THE α (137-141) SEGMENT OF HEMOGLOBIN 

SER-LYS-TYR 

 
Abstract. Bovine blood is rich in hemoglobin which has been described as a source of antibacterial 

peptides. The α(137-141) segment of hemoglobin (Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg), a small antibacterial peptide can 

be used as a meat preservative by inhibiting the growth of bacterial. Thr-Ser-Lys, Ser-Lys-Tyr, Lys-Tyr-

Arg are three fragments of the above segment, synthesized for the purpose of investigating and comparing 

their activity with that of the original peptide studied. In this study, the free radical scavenging capacity of 

the Ser-Lys-Tyr tripeptide and the combination of the Ser-Lys-Tyr and the tripeptide (Thr-Ser-Lys, Lys-

Tyr-Arg) was investigated by plasma reduction of iron (FRAP) and ABTS free radical interaction with 

GSH as an antioxidant equivalent. The results showed that the ferric reducing capacity of the Ser-Lys-Tyr 

tripeptide is 0.0258 µM Fe2+/µM peptide at 1mM concentration (equal to 1/10 GSH) and has a TEAC value 

1.5453 µM TEAC/µM peptide at concentration of 10µM (equivalent to GSH). The assays showed that the 

ferric reducing activity and ABTS radical scavenging ability of Ser-Lys-Tyr increased when combined with 

Lys-Tyr-Arg. The TEAC value of the Ser-Lys-Tyr and Lys-Tyr-Arg mixture was 1.3 times as strong as the 

combination of Ser-Lys-Tyr and Thr-Ser-Lys. This investigation is the first step towards the research of 

potential antioxidant peptides for food preservation and medicine development. 

Keywords. Ser-Lys-Tyr, Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg, FRAP, ABTS, antioxidant, preservative. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  112 

 

ID: YSC3A.1092 

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM VỚI CÁC TÂM KIM 

LOẠI KHÁC NHAU TRONG PHÂN HỦY CÁC CHẤT MÀU HỮU CƠ 

NGUYỄN THỊ HUỆ1, PHẠM HOÀNG ÁI LỆ1, NGUYỄN DUY TRINH2 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
2Viện Khoa học môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

huenguyen.06111999@gmail.com, phamhoangaile@gmail.com, ndtrinh@ntt.edu.vn  

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này đã tổng hợp vật liệu MOFs: Bi-BTC; Al-BTC, Fe-BTC sử dụng dung môi 

DMF, Methanol; bằng phương pháp nhiệt dung môi, hoạt tính xúc tác quang của vật liệu dùng để xử lý chất 

màu. Đặc trưng lý hóa của vật liệu sau tổng hợp được phân tích bằng các phương pháp: nhiễu xạ tia X 

(XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), Fourier biến đổi phổ hồng ngoại (FT-IR), phổ tử ngoại -khả kiến 

( Uv-Vis ). Để đánh giá hoạt tính của các xúc tác tổng hợp trong nghiên cứu này thực hiện phân hủy RhB 

(Rhodamin B). Kết quả cho thấy vật liệu Bi-BTC có hoạt tính xúc tác cao trong phản ứng phân hủy RhB, 

hiệu suất đạt 97%. Trong quá trình quang xúc tác chuyển hóa RhB trên xúc tác Fe-BTC thì hiệu suất chỉ 

đạt 21%. Nếu thực hiện phản ứng fenton với sự có mặt của H2O2 thì hiệu suất đạt 94%. Quá trình phân hủy 

RhB với sự có mặt của xúc tác Al-BTC, H2O2, thì hiệu suất đạt 50% (Nếu không có H2O2 quá trình quang 

xúc tác chuyển hóa RhB đạt hiệu suất thấp khoảng 35%.). 

Từ khóa. Phương pháp nhiệt dung môi, hoạt tính quang xúc tác, phản ứng fenton. 
 

RESEARCH ON SYNTHETIC METAL FRAME MATERIALS WITH DIFFERENT 

METAL AND APPLICATION IN ORGANIC COLOR DISPATCHING 

 

Abstract. In this study, MOFs are synthesized: Bi-BTC; Al-BTC, Fe-BTC using DMF, Methanol solvents; 

By solvent thermal method, photocatalytic activity of the material used to treat pigments. Physical and 

chemical characteristics of the synthetic materials were analyzed by methods: X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscope (SEM), Fourier modified infrared spectrum (FT-IR), spectroscopy- foreign-

negative (Uv-Vis). To evaluate the activity of the synthetic catalysts in this study, RhB decomposition 

(Rhodamin B) was performed. The results showed that Bi-BTC material had high catalytic activity in the 

RhB decomposition reaction, the efficiency reached 97%. In the photocatalytic process of converting RhB 

on Fe-BTC catalyst, the efficiency was only 21%. If a fenton reaction is performed in the presence of H2O2, 

the efficiency reaches 94%. RhB decomposition in the presence of Al-BTC, H2O2 catalysts, the efficiency 

is 50% (If there is no H2O2, the RhB conversion photocatalytic process has a low efficiency of about 35%.). 

Keywords. Solvent heat method, photocatalytic activity, feton reaction. 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM TỪ 

HOA HỒNG 

PHAN THÁI SƠN1, VŨ TRẦN KIM HIẾU1, BÙI TRÂM ANH1, PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG1 
1Khoa Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Phanthaison1999@gmail.com, kimhieuvutran8@gmail.com, tramanh3459@gmail.com, 

phamthihongphuong@iuh.edu.vn 
 

Tóm tắt. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy ứng dụng của cánh hoa hồng rất đa dạng và phong phú 

trong các sản phẩm mỹ phẩm, đặc biệt tận dụng được các tính chất quý của các thành phần từ cánh hoa 

hồng như acid phenolic và dẫn suất, flavonoid, anthocyanin, geraniol. Kết quả nghiên cứu tạo được 2 dòng 

sản phẩm ứng dụng là hỗn hợp hương liệu và các sản phẩm làm đẹp, dưỡng da. Nguyên liệu cánh hoa hồng 

được chọn lựa phương pháp tẩm và trích ly hương từ cánh hoa hồng ở các điều kiện khảo sát phù hợp. Đồng 

thời, cánh hoa hồng thông qua quá trình sấy lạnh ở nhiệt độ 30 – 55 oC và sấy thăng hoa ở khoảng nhiệt độ 

- 50 oC; khảo sát điều kiện bảo quản cánh và bột hoa hồng. Sản phẩm từ bột và dịch chiết từ cánh hoa hồng 

được sử dụng phối liệu tạo các sản phẩm mỹ phẩm kem dưỡng da, mặt nạ và toner đạt các chỉ tiêu kiểm 

định chất lượng cơ bản của ngành mỹ phẩm.  

Từ khóa. Bột hoa hồng, chiết hồi lưu cách thủy, kem dưỡng da, mặt nạ từ hoa hồng, nước hoa hồng, Rosa. 

 

RESEARCH ON PRODUCTION OF FLAVORES AND COSMETIC PRODUCTS FROM 

ROSES 

 

Abstract. The results of this study show that the application of rose petals is very diverse and rich on 

cosmetic products, especially taking advantage of the precious properties of rose petals ingredients such as 

phenolic acid and derivatives, flavonoids, anthocyanins, geraniol. The research results have created 2 

application product lines, which are a mixture of aromatherapy and beauty care products, and skincare 

products. Raw materials of rose petals have selected the method of impregnation and scent extraction from 

the roses in the appropriate survey conditions. At the same time, rose petals through cold drying at 30 – 50 
oC and sublimation drying at – 50 oC; investigate the conditions for storing rose petals and powder. Products 

from powder and extracts of rose petals are used in combination to create cosmetic skin cream products, 

mask, and toners that meet the basic quality testing criteria of the cosmetic industry. 

Keywords. Rose powder, reflux extraction, lotion, rose mask, toner, Rosa. 
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NGHIÊN CỨU TẬN THU PHẾ PHẨM VỎ SẦU RIÊNG ỨNG DỤNG LÀM PHÂN 

HỮU CƠ 

NGUYỄN THỊ HỒNG1, LẠI THỊ HOÀI MY1, DƯƠNG HỒNG THƯ1, VÕ THÀNH CÔNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Hanh01666850164@gmail.com, hoaimy618@gmail.com, hongthu091111999@gmail.com, 

*vothanhcong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tận dụng nguồn phế phẩm là vỏ sầu riêng ứng dụng vào sản xuất phân hữu cơ. 

Trong thực hiện, vỏ sầu riêng được nhiệt hóa để tạo thành than sinh học. Than sinh học sau đó phối trộn 

với than bùn chưa qua xử lý và dinh dưỡng hữu cơ, để thu được mẫu sản phẩm phân hữu cơ M1, và than 

bùn đã qua xử lý để thu được mẫu sản phẩm phân bón hữu cơ M2. Các mẫu sản phẩm M1 và M2 được phân 

tích để xác định các chỉ tiêu: hàm lượng chất hữu cơ, tỷ số C/N, pH, độ ẩm. Kết quả sau đo đạt cho thấy 

rằng các chỉ tiêu đã đạt tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm phân bón hữu cơ. Tiếp tục, mẫu phân bón được 

tiến hành khảo nghiệm trên cây rau muống. Kết quả cho thấy khả năng nảy mầm, sinh trưởng, phát triển 

của cây tốt chứng tỏ mẫu phân bón được tổng hợp có thể ứng dụng sản xuất quy mô lớn trong công nghiệp. 

Từ khóa. Biochar, than bùn, vỏ sầu riêng. 

 
THE STUDY OF ORGANIC FERTILIZER PRODUCTION FROM DURIAN PEEL 

WASTE 
 

Abstract. In this research, the agricultural waste as durian peel was synthezed to created the organic 

fertilizer. In the performance, durian peel waste is calcined to create biochar, then mixed with the peat and 

organic nutrition to form two sample of the organic fertilizer product, namely M1 and M2, respectively. The 

fertilizer samples were measured the parameter values such as organic composition, ratio of C/N, pH and 

humidity which these values were in line with the organic fertilizer standard in Viet Nam. Continuously, 

fertilizer sample was used to test on spinach vegetable plants. The result of tests showed that spinach plants 

develop better. Thus, it is suggested that fertilizer samples can be produced with large industry in Viet Nam.  

Keywords. Biochar, peat, durian peel. 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANOCOMPOSIT CELLULOSE/ZnO BIẾN TÍNH 

ĐỊNH HƯỚNG LÀM VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA 

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý1, HỒ THỊ DIỄM QUỲNH1, TỪ THỊ ÁNH NGUYỆT1, LƯU THỊ VIỆT HÀ1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

ynhu3006@gmail.com, hothidiemquynh.29081999@gmail.com, moontu32@gmail.com, 

luuthivietha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu nanocomposit Cellulose/ZnO biến tính được tổng hợp qua hai bước: tổng hợp thủy nhiệt 

và xeo giấy. Tổng hợp thủy nhiệt tạo ra ZnO biến tính (ZnO pha tạp đồng thời C và Ce) kích cỡ nanomet. 

Xeo giấy từ cellulose vi sợi, ZnO biến tính và phụ alkyl keten dimer (AKD) tạo ra nanocomposit 

Cellulose/ZnO biến tính. Vật liệu tổng hợp được nghiên cứu một số đặc trưng tính bằng các phương pháp 

nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại FT-IR, hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), 

phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến (UV-Vis) và đẳng nhiệt hấp phụ giải hấp nitơ (BET). Qua khảo sát cho thấy 

hàm lượng AKD/MFC là 30 mg/g giúp lưu giữ tốt các hạt C,Ce-ZnO trong chất nền sợi cellulose và giấy 

nanocomposit Cellulose/ZnO biến tính không thấm nước. Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu cũng được 

thử nghiệm với phản ứng phân hủy metylen xanh (MB) dưới ánh sáng nhìn thấy. Kết quả cho thấy, chỉ với 

một lượng nhỏ xúc tác ZnO biến tính trong nền sợi cellulose có thể phân hủy hoàn toàn dung dịch MB sau 

240 phút chiếu sáng. Vật liệu nanocomposit Cellulose/ZnO biến tính là vật liệu có triển vọng cho các ứng 

dụng xử lí môi trường do có hoạt tính quang xúc tác tốt, dễ sử dụng, dễ tái chế, và có thể sản xuất với quy 

mô công nghiệp.  

Từ khóa: Xúc tác quang hóa, cellulose, AKD, ZnO biến tính, metylen xanh, nanocomposit. 

 

RESEARCHING AND FABRICATION OF MODIFIED CELLULOSE/ZnO 

NANOCOMPOSITES, APPLYING AS PHOTOCATALYST MATERIALS 

 
Abstract. The modified Cellulose/ZnO nanocomposite has been synthesized through two steps: 

hydrothermal synthesis and paper folding. The modified ZnO (C, Ce codoped ZnO) particles have been 

prepared by hydrothermal synthesis. The modified Cellulose/ZnO nanocomposites have been made from 

microfiber cellulose and C, Ce codoped ZnO with the addition of additives such as alkyl ketene dimer 

(AKD). The synthesized materials were characterized using X-ray diffraction (XRD), FT-IR infrared 

spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), ultraviolet-

visible (UV-Vis), and nitrogen adsorption-desorption isotherms (BET). The result showed that the 

AKD/MFC content of 30 mg/g helps to retain the C, Ce-ZnO particles well on the cellulose fiber substrate 

and helps the nanocomposite is impermeable. The photocatalytic activity of the prepared materials has been 

studied through the decomposition of methylene blue (MB) under visible light. The results show that, with 

only a small amount of the C, Ce-Codoped ZnO catalyst in the cellulose fiber matrix, the MB solution 

decomposed completely after 240 minutes of illumination. The nanocomposites are promising 

photocatalyst materials for environmental applications, because of their properties as good photocatalytic 

activity, ease using, ease recycling, and ease industrial-scale production.  

Keywords. Photocatalyst, cellulose, AKD, modified ZnO, methylene blue, nanocomposite. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID TRONG 

NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG VẬT LIỆU 

Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE 

HỒNG LÂM GIA NGHI1, TRẦN THỊ THANH THÚY1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

 honglam.gianghi.9@gmail.com, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid được chiết, làm giàu bằng vật liệu Fe3O4/Bentonite 

nanocomposit – chất hấp phụ pha rắn và được xác định bằng phương pháp trắc quang. Tính chất của vật 

liệu Fe3O4/Bentonite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện tối ưu của quá trình 

chiết pha rắn lần lượt là hấp phụ tại pH = 4, khối lượng của vật liệu là 0,05 g, thời gian lắc hấp phụ 1 giờ, 

tốc độ lắc hấp phụ là 300 vòng/phút,... Dung môi giải hấp là NaOH 0,5M với hiệu suất thu được là 92,89%... 

2,4- Dichlorophenoxyacetic acid được xác định bằng phương pháp trắc quang tại bước sóng 282 nm với 

các điều kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,1–100 mg/L (r2 = 0,995) với giới hạn phát hiện là 0,05 mg/L 

và giới hạn định lượng là 0,15 mg/L. Phương pháp được ứng dụng để xác định 2,4-Dichlorophenoxyacetic 

acid trong mẫu nước. 

Từ khóa. Chiết pha rắn, Fe3O4/Bentonite nanocomposit, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, trắc quang. 

 

DETERMINATION OF 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID CONTENT IN WATER BY 

PHOTOMETRIC METHOD USING Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE 

 
Abstract. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid was extracted, enriched by using Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite as solid phase adsorbent, then this product was determined by photometric method. 

Nanocomposite properties were illustrated by SEM, XRD methods. The parameters that affect the 

procedure of solid phase extraction were optimized, with pH = 4, the weight of material is 0,05 g, shaking 

in 1 hour with the rate 300 rpm, etc. The adsorption was implemented by utilizing NaOH 0,5M with the 

efficiency being 92,89%. In this study, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid was determined by photometric 

method at 282 nm with optimal conditions in the linear range 0,5-100 mg/L (r2 = 0,995), limit of detection 

is 0,05 mg/L and limit of quantitative is 0,15 mg/L. The method was used to determine the base of 2,4-

Dichlorophenoxyacetic in water samples. 

Keywords. Solid phase extraction, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 

photometry. 
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BIẾN TÍNH THAN TỪ THÂN CÂY MÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẨM ƯỚT CÓ 

HỖ TRỢ QUANG DÙNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ MÀU 

ĐỖ QUÝ DIỄM1*, PHẠM TRỌNG ÂN1, PHÙNG ĐỨC HẢI ĐĂNG1, CAO TRẦN MỸ HẠNH1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*dqdiem@gmail.com, *doquydiem@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Thân cây mì (CT) được hóa than ở nhiệt độ 500 oC, 600 oC và 700 oC trong điều kiện hiếm khí, 

thời gian nung là 4 giờ. Than thân cây mì (CTC) được hoạt hóa với acid HCl 10%. Than sau hoạt hóa được 

mang đi biến tính theo phương pháp ướt với ZnCl2 và PtNO3 tại nhiệt đột 60 oC, 70 oC, 80 oC, 90 oC, 100 
oC dưới ánh sáng của bóng đèn Osram 160W trong 2 giờ. Khả năng hấp phụ của than sau biến tính Zn-CTC 

và Pt-CTC được xác đinh với KMnO4 (100 - 500 mg/l) and Methyl Blue (MB, 50 - 250 mg/l). Kết quả cho 

thấy than sau biến tính Zn-CTC và Pt-CTC có khả năng hấp phụ KMnO4 cao hơn CTC. Trong khi đó khả 

năng hấp phụ MB của than sau biến tính Zn-CTC và Pt-CTC không nhiều hơn CTC. 

Từ khóa. Thân cây mì, biochar, Metyl blue, ZnCl2, PtNO3. 

 

MODIFYING CASSAVA CHAR FOR ADSORBING COLOR FROM WASTEWATER 

BY USING OPTICAL-SUPPORTED WETTING METHOD 

 

Abstract. Cassava trunk (CT) was carbonated in rare oxygen condition at temperature of 500 oC, 600 oC, 

700oC in 4 hours. Cassava trunk char (CTC) was treated with aqueous hydrochloric acid 10%. CTC was 

then wet impregnated with ZnCl2 and PtNO3 at temperature of 60 oC, 80 oC and 100 oC under Osram light 

of 160W in 2 hours. The adsorption ability of Zn-CTC and Pt-CTC were tested with KMnO4 (100 - 500 

mg/L KMnO4) and Methyl Blue (MB 50 - 250 mg/L) in the different time (5 - 120 minutes) and different 

temperature (30, 35, 40 and 50 oC). The results showed that Zn-CTC and Pt-CTC had higher adsorption 

ability to KMnO4 more than CTC. While as adsorption ability to MB of Zn-CTC and Pt-CTC are not 

different from CTC. 

Keywords. Cassava trunk, bio-char, methyl blue, ZnCl2, PtNO3. 
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ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH BIODIESEL TỪ THÂN CÂY DỪA 

NƯỚC CÓ HỖ TRỢ QUANG 

ĐỖ QUÝ DIỄM1*, TRẦN HOÀI TÂN1, TRẦN THỊ YẾN NHI1, NGUYỄN HUỲNH MINH NHẬT1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*dqdiem@gmail.com,*doquydiem@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Thân cây dừa nước (NPT) được hóa than ở nhiệt độ 500oC, 600oC và 700oC trong điều kiện hiếm 

khí, thời gian nung là 4 giờ. Than thân cây dừa nước (NPTC) được hoạt hóa với acid HCl 10%. Xúc tác 

cho phản ứng biodiesel được tổng hợp bằng cách biến tính than hoạt hóa với ZnCl2, PtNO3 và CuCl2. 

Phương pháp ướt được thực hiện trong bình cầu có gắn hoàn lưu đặt dưới ánh đèn quang tại nhiệt độ 60 oC, 

70 oC, 80 oC, 90 oC, 100 oC trong 2 giờ. Phương pháp khô được thực hiện nghiền trong cối mã não cho tới 

khi hỗn hợp đồng nhất. Xúc tác được dùng cho quá trình tổng hợp biodiesel từ mỡ cá da trơn và methanol. 

Hiệu suất của quá trình tổng hợp cũng như thành phần và tính chất của biodiesel được xác định. 

Từ khóa. Thân dừa nước, biodiesel, impregnation, xúc tác, ZnCl2, PtNO3, CuCl2. 

 

PREPARATION OF CATALYST FOR BIODIESEL SYNTHESIS FROM NIPAH PALM 

TRUNK WITH OPTICAL SUPPORT 

 

Abstract. Nipah palm trunk (NPT) was carbonated in rare oxygen condition at temperature of 500oC, 

600oC, 700oC in 4 hours. Nipah palm trunk char (NPTC) was treated with aqueous hydrochloric acid 10%. 

NPTC was then modified with ZnCl2, PtNO3 and CuCl2 by using wet and dry impregnation method. The 

wet impregnation was carried out in round flask with graham condenser at temperature of 60 oC, 70oC, 

80 oC, 90 oC, 100 oC under Osram light of 160W in 2 hours. The dry impregnation method was milled in 

agate mortar and pestle until homogeneous mixture. The catalyst is used for the synthesis of biodiesel from 

catfish fat and methanol. The efficiency of the synthesis as well as the composition and properties of the 

biodiesel was determined. 

Keywords. Nipah palm, biodiesel, impregnation, catalyst, ZnCl2, PtNO3, CuCl2. 
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ĐIỀU CHẾ DẦU NHỜN VÀ MỠ NHỜN TỪ NGUỒN MỠ CÁ DA TRƠN: ĐIỀU 

CHẾ MỠ SILIC, NATRI, CANXI VÀ LITI 

ĐỖ QUÝ DIỄM1*, NGUYỄN HỮU HẢI1, PHAN CÔNG MINH1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*dqdiem@gmail.com, *doquydiem@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Mỡ cá da trơn (CFF) được xử lý khử este trong 2 giờ tại nhiệt độ 120oC với xúc tác là H2SO4. 

Sau đó mỡ cá đã khử este (DECFF) được xà phòng hóa ở nhiệt độ từ 160 - 200 oC với Ca(OH)2, NaOH, 

Si(OH)2 và Li(OH)2. Mỡ cá sau xà phòng hóa (Ca-DECFF, Na-DECFF, Si-DECFF, Li-DECFF) được dùng 

như là chất tạo đặc trong tổng hợp mỡ nhờn. Mỡ nhờn được tổng hợp có thành phần chứa 50 - 95% dầu 

gốc, 5 - 40 % mỡ cá đã xà phòng hóa, 1 - 3% phụ gia chống ăn mòn và gỉ. Tính chất của mỡ nhờn sẽ được 

xác định như điểm nhỏ giọt, độ xuyên kim và độ kiềm tổng (TBN). 

Từ khóa. Mỡ cá da trơn, mỡ canxi, mỡ natri, mỡ silic, mỡ liti. 
 

PRODUCTION OF LUBE OILS AND LUBRICATING GREASE  

FROM CATFISH FAT  

 

Abstract. Catfish fat (CFF) was de-esterified in 2 hours at 120 oC with H2SO4 as catalyst. The de-esterified 

catfish fat (DECFF) was saponified at a temperature of 160 oC to 200 oC with Ca(OH)2, NaOH, Si(OH)2, Li(OH)2. 

Saponified DECFFs (Ca-DECFF, Na-DECFF, Si-DECFF, Li-DECFF) is used as a thickener in grease 

synthesis. Synthetic grease contains 50 - 95% base oil, 5 - 40% saponified fish fat, 1-3% anti-corrosion and 

anti-rust additives. Grease properties will be determined as the drop point, needle penetration and total 

alkalinity (TBN). 

Keywords. Catfish fat, calcium lubricating grease, sodium lubricating grease, silica lubricating grease, 

Lithium lubricating grease. 
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KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH PHÂN 

TÍCH HYDROCHLOROTHIAZIDE TRONG DƯỢC PHẨM 

NGÔ MINH KHÔI1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 
1 Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nmkhoi171@gmail.com, nguyenquocthang@iuh.edu.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm khảo sát quy trình phân tích hàm lượng dược chất hydrochlorothiazide 

(HTCZ) có trong một số dược phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng pha đảo (RP-HPLC/PAD). Quá trình 

tách sắc ký diễn ra trên cột Eclipes Plus C18 (5 µm, 250 mm) với chế độ rửa giải đẳng dòng. HTCZ được 

tách bằng hỗn hợp pha động gồm đệm KH2PO4 0,5 M và acetonitrile ở tỉ lệ 50:50, v/v, tốc độ dòng 1,0 

mL/phút, đầu dò được cài đặt ở bước sóng 226 nm. Thời gian lưu của HCTZ trên sắc ký đồ là 3 phút với 

tổng thời gian phân tích là 4,5 phút. Khoảng tuyến tính của phương pháp ứng với nồng độ từ 2 đến 75 

µg/mL, hệ số tương quan R2 = 0,9997. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng HCTZ lần lượt là 

0,052 µg/mL và 0,156 µg/mL. Thiết bị RP-HPLC/PAD có tính tương thích hệ thống khi phân tích hàm 

lượng HCTZ. Phương pháp có độ lặp lại cao RSD = 1,17 % và hiệu suất thu hồi của phương pháp từ 92,77 

đến 97,92 %. Phương pháp này đơn giản, nhanh chóng và phù hợp trong việc phân tích xác định hàm lượng 

HCTZ trong các mẫu dược phẩm. 

Từ khóa. Hydrochlorothiazide, dược phẩm, RP-HPLC/PAD, tương thích hệ thống. 

 

SURVEY ANALYSIS CONDITION AND VALIDATE THE METHOD FOR THE 

DETERMINATION OF HYDROCHLOROTHIAZIDE IN PHARMACEUTIACAL 

 

Abstract. The aim of this study was to investigate the process of analyzing the content of 

hydrochlorothiazide (HCTZ) in pharmaceutical by reverse phase liquid chromatography (RP-HPC/PAD). 

Chromatographic separation process takes place in the column Eclipse Plus C18 (5 µm, 250 mm) and 

isocratic flow. HCTZ was separated by a mobile phase mixture of 0.5 M potassium dihydrogen phosphate 

and acetonitrile 50:50, v/v, set at a flow rate of 1.0 mL/min. The PAD detection was carried out at 226 nm. 

The retention time of HCTZ was 3 minute and total chromatographic analysis time per was 4.5 minutes. 

The linear range were collected from 2 to 75 µg/mL with correlation coefficient R2 = 0.9997. The limit of 

detection and limit of quantification were 0.052 µg/mL and 0.156 µg/mL, respectively. The RP-HPLC/PAD 

was suitability to determination of HCTZ in pharmaceutical. The method has high repeatability RSD = 

1,17% and HCTZ recovery was from 92.77 to 97.92%. This method was simple, fast and suitable for 

analyzing and determining HCTZ content in pharmaceutical sample. 

Keywords. Hydrochlorothiazide, pharmaceutical, RP-HPLC/PAD, suitability.  
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NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHẨM VỎ SẦU RIÊNG, ỨNG DỤNG LÀM CHẤT 

XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG BIODIESEL 

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT1, DƯƠNG NHƯ PHỤNG1, VŨ THỊ HỒNG HẠNH1, VÕ THÀNH 

CÔNG1*  
1Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenthianhtuyet575z@gmail.com, nhuphung70@gmail.com, vuthihonghanh6112@gmail.com, 
*vothanhcong@iuh.edu.vn 

 
Tóm Tắt. Trong nghiên cứu này, chất xúc tác được tổng hợp từ phế phẩm vỏ sầu riêng. Trong quá trình 

thực hiện, vỏ sầu riêng được nhiệt hóa tại 600 ℃ trong 2 giờ tạo để thu được sản phẩm than sinh học (BC). 

BC sau đó được biến tính bằng phương pháp tẩm lần lượt KOH và K2CO3 để thu được sản phẩm xúc tác 

lần lượt là BC/K1 và BC/K1/K2. Thành phần, tính chất xúc tác được định tính và định lượng đo đạc bằng 

các phương pháp phân tích như: nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), quét 

điện tử kính hiển vi (SEM), phương pháp đo diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp (BET). Trong ứng dụng 

tổng hợp Biodiesel, mẫu BC/K1/K2 được chọn làm chất xúc tác cho phản ứng. Kết quả phản ứng chỉ ra rằng 

có sản phẩm Biodiesel được tạo thành sau khi tổng hợp.  
Từ khóa. Vỏ sầu riêng, BC, BC/K1, BC/K1/K2. 

BIODIESEL SYNTHESIS OVER BIOCHAR-BASED CATALYST FROM BIOMASS 

WASTE DURIAN PEEL 

 

Abstract. In this study, the catalysts were synthezed from durian peel waste. During the synthesis, durian 

peel was calcinated at 600 ℃ for 2 hours to obtain biochar (BC). BC was impregnated respectively by the 

KOH and K2CO3 solution to obtain BC/K1 and BC/K1/K2 catalyst samples. The composition, properties of 

catalysts were measured then by X-Ray Diffraction (XRD), Fourier – transform infrared spectroscopy 

(FITR), Scanning Electron Microscope (SEM), and Braunauer-Emmett-Teller (BET) analysises. In applied 

biodiesel synthesis, The BC/K1/K2 catalyst sample was chosen for reaction. The results of reaction indicated 

that the biodiesel product was formed after synthesis. 

Keywords. Durian peel, BC, BC/K1, BC/K1/K2. 
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NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI KIM LOẠI CU 

TRONG RAU CẢI BẸ XANH 

HỒ THỊ MINH TRÂM1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tramho2209@gmail.com, nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trồng rau theo phương pháp thủy canh là một trong những phương thức phổ biến hiện nay. Với 

phương pháp thủy canh, chất dinh dưỡng được cung cấp dưới dạng lỏng (dạng dễ hấp thụ nhất cho cây) để 

cây dễ dàng hấp thụ và phát triển. Một số nguyên tố kim loại vi lượng cần thiết cho cơ thể thực vật như Zn, 

Cu nhưng chúng trở nên độc hại khi nguồn dưỡng chất quá dư thừa. Hướng nghiên cứu chính trong bài báo 

này là khảo sát sự tích lũy, khả năng đào thải và ảnh hưởng của kim loại Cu đến sự phát triển cây rau cải 

bẹ xanh. Hàm lượng kim loại Cu trong rau được phân tích bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử sử 

dụng ngọn lửa ở bước sóng 324,7 nm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở pha tiếp xúc ô nhiễm, kim loại đồng 

tích luỹ mạnh trong cải bẹ xanh, nhiều nhất ở rễ. Lượng kim loại tích luỹ tăng dần theo thời gian và theo 

nồng độ kim loại trong nước trồng. Trong pha ngưng tiếp xúc, kim loại đồng được đào thải nhanh. Đây là 

dấu hiệu tốt để người nông dân trồng cây cải bẹ xanh ở vùng đất ô nhiễm Cu có hướng xử lý để làm giảm 

lượng kim loại Cu tích luỹ trong cây. 

Từ khóa. Cải bẹ xanh, kim loại Cu, tích luỹ, đào thải. 

 

RESEARCH ON COLLECTION AND CAPACITY TO TRAIN METAL WASTE IN 

VEGETABLE MUSTARD 

 

Abstract. Nowadays, growing vegetables according to the hydroponic method was one of the most popular 

methods. In the hydroponic method, nutrients are provided in liquid form (the most absorbent form for 

plants) which was easy absorption by the plant. Some trace metal elements were necessary for the plant 

such as Zn, Cu, but they became toxic when the source of nutrients is too abundant. The main research in 

this paper was investigate the accumulation, elimination and influence of Cu on the development of 

vegetable mustard. The content of Cu in vegetable mustard was analyzed by atomic absorption spectroscopy 

using a flame at 324.7 nm. The result showed that, in the exposure phase, copper was accumulated strongly 

in the roots of vegetable mustard. Cu accumulation in the vegetable mustard was dependent upon the 

exposure time and exposure dose. During the exposure phase, the copper was eliminated rapidly. This was 

a good idea for farmer to plant vegetable mustard in Cu contaminated soil then they can reduce Cu 

accumulation in the plants. 

Keyword. Vegetable mustard, Cu, accumulation, elimination. 
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NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHẨM ĐỘNG VẬT, ỨNG DỤNG LÀM PHÂN BÓN 

HỮU CƠ 

NGUYỄN BẠCH LAM1, NGUYỄN THỊ MINH TRANG1, PHẠM THỊ NGỌC HẢO1, 

VÕ THÀNH CÔNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  

bachlam0910@gmail.com, aneminh2514@gmail.com, phamthingochao99@gmail.com 

 vothanhcong@iuh.edu.vn   

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, các nguyên liệu phụ phẩm từ phế thải nông nghiệp, chăn nuôi như mụn 

dừa, than bùn tự nhiên, phế thải phân gà được nghiên cứu để tổng hợp thành sản phẩm phân bón hữu cơ. 

Chi tiết trong nghiên cứu, phế thải nông nghiệp được nhiệt hoá thành bán sản phẩm than sinh học (biochar). 

Sau đó, than sinh học được trộn với phân gà, than bùn để thu được sản phẩm phân hữu cơ mẫu 1 (M1), mẫu 

2 (M2). M1, M2 được đo để xác định các thông số như pH, độ ẩm, hàm lượng N, hàm lượng C / N, chất 

hữu cơ. Kết quả các mẫu phân bón M1, M2 cho thấy các chất dinh dưỡng hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn 

phân bón hữu cơ được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, các sản phẩm M1, M2 được bón trên rau cải 

để thử nghiệm hiệu quả sử dụng, cho thấy rằng cây rau cải phát triển hơn khi sử dụng phân bón. Điều này 

cho thấy có thể sử dụng các mẫu phân bón trong cải thiện lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. 

Từ khóa. Phân hữu cơ, phân gà, than sinh học, than bùn. 

 

RESEARCH ON ANIMAL WASTE TREATMENT, APPLICATION AS ORGANIC 

FERTILIZER 

 

Abstract. In this study, residue materials from agricultural and breed wastes such as coconut acne, natural 

brown coal, and chicken waste were studied to synthesize the organic fertilizer products. In detail in the 

study, agricultural wastes are calcinated to biochar. The biochar then was mixed with chicken wastes, and 

brown coal to obtain sample 1 (M1), and sample 2 (M2) organic fertilizer products, respectively. The M1 

and M2 were measured to determine parameters such as pH, humidity, N content, C/ N content, organic 

matter. The resulted M1 and M2 mesurements shown that the organic nutrients were agreement with 

organic fertilizer standard allowed in Vietnam. Continuously, M1 and M2 products were fertilized on 

vegetable to test effective uses, which presented that the vegetable plant is more developed while using 

fertilizers. This indicated that it is able to use the fertilizer samples in improve organic agricultural field in 

Vietnam. 

Keywords. Organic fertilizer, chicken waste, biochar, brown coal. 
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NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TÍCH LŨY VÀ ĐÀO THẢI CỦA Pb TRONG RAU CẢI BẸ 

XANH 

PHẠM THỊ NGỌC THẮM1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Ptntham2511@gmail.com, Nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng từ môi trường sống sau đó tham gia vào chuỗi thức 

ăn gây nên nguy cơ tiềm ẩn đối với cơ thể sống. Nghiên cứu này điều tra hàm lượng kim loại Pb trong mẫu 

rau cải bẹ xanh trồng thuỷ canh để đánh giá khả năng tích lũy, đào thải của cây. Hàm lượng kim loại Pb 

trong cây được phân tích bằng phương pháp Phổ hấp thu nguyên tử với các điều kiện tối ưu. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy hàm lượng kim loại Pb tích luỹ trong cây tỷ lệ thuận với nồng độ kim loại trong nước ô nhiễm. 

Trong 6 tuần sống trong nước ô nhiễm, lượng kim loại Pb tích lũy trong cây tăng dần theo thời gian và theo 

nồng độ Pb trong nước ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cây cải bẹ xanh có khả năng tích luỹ kim 

loại Pb mạnh nhất ở rễ, sau đó ở lá và cuối cùng ở thân. Trong pha ngưng tiếp xúc, cải bẹ xanh có khả năng 

đào thải Pb. 
Từ khóa. Kim loại Pb, rau cải bẹ xanh, thủy canh, đào thải, tích lũy. 

 

RESEARCH ACCUMULATION AND ELIMINATION OF LEAD METAL IN 

BRASSICA JUNCEA 
 

Abstract. Plants have the ability to absorb heavy metals from the environment and then join the food 

chain, posing a potential risk to living organisms. This study investigated the Pb metal content in samples 

of Brassica juncea grown in hydroponic style to evaluate the accumulation and elimination capacity of the 

plants. Pb metal content in Brassica juncea was analyzed by Atomic Absorption Spectroscopy under 

optimal conditions. Research resulted show that the concentration of Pb metal accumulated in plants is 

proportional to the metal concentration in polluted water. During the 6 weeks lived in contaminated water, 

the amount of Pb metal accumulated in plants increased with time and with the Pb concentration in the 

polluted water. The results of the study showed that the Brassica juncea was capable of accumulating the 

strongest Pb metal in the roots, then in the leaves and finally in the stem. In the off-exposure phase, Brassica 

juncea was capable of eliminating Pb.  
Keywords. Pb mental, brassica juncea, hydroponic, accumulation, elimination. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  125 

 

ID: YSC3A.1105 

TỔNG HỢP XANH NANO VÀNG BẰNG DỊCH CHIẾT LÁ LƯỠI RẮN ỨNG 

DỤNG ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN C TRONG TRÁI CÂY 

NGUYỄN VŨ TUYẾT MAI1, ĐOÀN VĂN ĐẠT1 
1 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenvutuyetmai99@gmail.com, doanvandat@iuh.edu.vn 

  

Tóm tắt. Các hạt nano vàng (AuNPs) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp một bước đơn giản 

sử dụng chiết xuất từ lá lưỡi rắn còn được gọi là Ophioglossum Petiolatum Hook (OP) làm chất khử cũng 

như chất ổn định. Các thông số chính ảnh hưởng đến tổng hợp OP-AuNPs, bao gồm nồng độ ion vàng, tỉ 

lệ OP-ion vàng, thời gian và nhiệt độ phản ứng được tối ưu hóa bằng quang phổ hấp thụ tử  ngoại - khả 

kiến (UV-Vis) với độ hấp thụ cực đại đặc trưng cho nano vàng ở 560 nm. Các nhóm chức hữu cơ đóng vai 

trò khử các ion vàng và ổn định các hạt OP-AuNPs được kiểm tra bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi 

Fourier (FTIR). Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) đã xác định cấu trúc tinh thể của OP-AuNPs. Các phép đo 

trên kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy các hạt OP-AuNPs chủ yếu có dạng hình cầu với kích 

thước nhỏ trong khoảng 5-15nm. Các hạt nano vàng cũng đã thể hiện hoạt tính xúc tác tuyệt vời trong việc 

oxi hóa TMB thành oxTMB từ đó định lượng được hàm lượng vitamin C trong nước ép trái cây. 

Từ khóa. Nano vàng, tổng hợp xanh, lá lưỡi rắn, hoạt tính xúc tác, TMB, H2O2 định lượng vitamin C. 

 

OPHIOGLOSSUM PETIOLATUM HOOK EXTRACT MEDIATED GREEN 

SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES 
 

Abstract. Gold nanoparticles (AuNPs) have been successfully synthesized by a simple one-step method 

using the snake tongue leaf extract also known as Ophioglossum Petiolatum Hook (OP) as the reducing 

agent as well as the stabilizer. The main parameters affecting the synthesis of OP-AuNPs, including gold 

ion concentration, gold-OP ratio, reaction time and temperature were optimized by ultraviolet-visible 

absorption spectroscopy (UV-Vis) with a characteristic peak absorbance for gold nanoparticle at 560 nm. 

Organic functional groups play a role in reducing gold ions and stabilizing OP-AuNPs were examined by 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. X-ray diffraction (XRD) analysis determined the crystal 

structure of OP-AuNPs. Measurements on transmission electron microscopy (TEM) showed that the OP-

AuNPs were mainly spherical in shape with small sizes in the range of 5-15 nm. The gold nanoparticles 

also showed excellent catalytic activity in the oxidation of TMB to oxTMB then quantitative vitamin C in 

fruit juice. 

Keywords. Nano gold, synthetic green, Ophioglossum Petiolatum Hook, catalytic activity, TMB, H2O2, 

quantification of vitamin C. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ THỬ NGHIỆM 

DÙNG THỰC VẬT THỦY SINH XỬ LÝ NƯỚC TẠI RẠCH BÀ MIÊNG, QUẬN 

GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHAN THỊ KHÁNH NHƯ1, PHAN THỊ THÚY NGÂN1, ĐỒNG PHÚ HẢO1, NGUYỄN PHÚC THÙY 

DƯƠNG1, LÊ HỒNG THÍA1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 
*lehongthia@iuh.edu.vn, lehongthia@yahoo.com 

 

Tóm tắt. Rạch Bà Miêng là một nhánh nhỏ thuộc sông Vàm Thuận, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Rạch tiếp nhận nước thải và rác thải từ các khu dân cư sống xung quanh nên nguồn nước mặt bị ô 

nhiễm khá nặng. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá chất lượng nước mặt và thử nghiệm khả năng xử 

lý nước thải bằng thực vật thủy sinh. Kết quả phân tích cho thấy, so với QCVN 08:2015/BTNMT, chất 

lượng nước Rạch Bà Miêng bị ô nhiễm nặng với COD vượt 10-40 lần, NH4
+ vượt 6-22 lần, BOD vượt từ 

14-61 lần, PO4
3- vượt từ 2-18 lần, TSS vượt từ 5-61 và NO2

- vượt từ 14-163 lần. Nghiên cứu sử dụng ba 

loài thực vật thủy sinh để xử lý nước từ rạch Bà Miêng, kết quả ghi nhận cây chuối hoa và cây môn nước 

có hiệu quả xử lý tốt nhất đối với NO2
-, lần lượt là 95,21-69,17% và 92,06-84,58%; đối với NH4

+, lần lượt 

là 84,44-70,10% và 89,69-87,55%. Cây thủy trúc có hiệu quả xử lý tốt nhất đối với PO4
3- (90,62-77,04%) 

và BOD (81,33-66,12%). Tóm lại, kết quả nghiên cứu xác định có thể sử dụng ba loài chuối hoa, thủy trúc 

và môn nước để trồng tại rạch Bà Miêng nhằm xử lý nước thải và tạo cảnh quan môi trường sống cho khu 

dân cư nơi đây. 

Từ khóa. Rạch Bà Miêng, ô nhiễm nước mặt, thực vật thủy sinh, cải tạo cảnh quan. 

 

ASSESSMENT OF THE SURFACE WATER QUALITY AND TESTING ON USING 

AQUATIC PLANTS FOR WASTEWATER TREATMENT AT BA MIENG CANAL, GO 

VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 

Abstract. Ba Mieng Canal is a small branch of Vam Thuan River at Go Vap District in Ho Chi Minh City. 

The canal, which receives wastewater and rubbish from the surrounding residential areas, is currently 

seriously polluted. The study showed that water quality of Ba Mieng Canal is heavily polluted with COD, 

NH4
+, BOD, PO4

3-, TSS, and NO2
- higher 10-40 times, 6-22 times, 14-61 times, 2-18 times, 5-61 times, and 

14-163 times, respectively, as compared to these indicators in QCVN08:2015/BTNMT. Using three aquatic 

plant species for polluted water treatment from Ba Mieng Canal showed that Canna generalis and 

Colocasia esculenta are most efficient for NO2
- removal, from 95.21 to 69.17% and 92.06 to 84.58%, 

respectively, and for NH4
+, from 84.44 to 70.10% and 89.69  to 87.55%, respectively. Cyperus alternifolius 

is most efficient for PO4
3- and BOD removal, from 90.62 to 77.04%, and from 81.33 to 66.12% respectively. 

In summary, these results suggest that three species mentioned above could be used in Ba Mieng Canal for 

wastewater treatment and residential landscape improvement. 

Keywords. Ba Mieng Canal, surface water pollution, aquatic plants, landscape. 
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NGHIÊN CỨU XỬ LÍ PHẾ PHẨM THỰC VẬT, ỨNG DỤNG LÀM PHÂN BÓN 

HỮU CƠ 

TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG1, ĐẶNG TẤN NGHIÊM1, VÕ THÀNH CÔNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

truongthuhuong218@gmail.com, dnghiem05@gmail.com, vothanhcong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tân dụng những phế phẩm nông nghiệp là: than bùn, biochar 

mụn dừa để tạo thành phân bón hữu cơ. Phân bón hữu cơ có những thành phần dinh dưỡng theo chỉ tiêu 

phân bón Việt Nam. Các phế phẩm đã được xử lí ở nhiệt độ cao tạo thành biochar và dùng vôi để điều chỉnh 

độ pH phù hợp. Tiếp theo, chúng tôi tính toán phối liệu theo tỉ lệ thích hợp để tạo ra sản phẩm phân bón 

phù hợp với chỉ tiêu. Sau đó tiến hành đo các chỉ số như độ ẩm, hàm lượng C/N, pH, hàm lượng hữu cơ. 

Kết quả đo đã đạt tiêu chuẩn của phân bón hữu cơ. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành khảo nghiệm mẫu phân 

bón trên cây trồng. Sau một thời gian, cây trồng sử dụng phân bón hữu cơ phát triển tốt hơn so với cây 

trồng không sử dụng phân bón.Từ những phế phẩm chúng ta có thể tạo ra một sản phẩm hữu ích cho nông 

nghiệp. Ngoài ra, việc tạo ra phân bón hữu cơ còn giúp bảo vệ môi trường, tận dụng tối đa các chất thải 

ứng dụng vào cuộc sống thực tế. 

Từ khóa.  Phân hữu cơ, biochar mụn dừa, than bùn. 

 

RESEARCH ON PLANT WASTE TREATMENT, APPLICATION AS ORGANIC 

FERTILIZER 

 

Abstract. In this study, we have utilized agricultural residues such as peat, biochar coco peat to form 

organic fertilizers. Organic fertilizers have nutritional ingredients according to Vietnam's fertilizer norms. 

The waste products are processed at high temperature to form biochar and use lime to adjust the pH 

accordingly. Next, we calculate the mix according to the appropriate ratio to create fertilizer products that 

match the criteria. After that, we measured indicators such as humidity, C/N content, pH, organic content. 

The measurement results met the standards of organic fertilizers. Next, we conduct fertilizer testing on 

plants. Over time, organic fertilizer plants do better than plants that do not use fertilizers, and from waste 

we can make a product that is useful for agriculture. In addition, the creation of organic fertilizers also helps 

to protect the environment, make the most of waste applied in real life. 

Keywords. Organic fertilizer, coco peat biochar, peat. 
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PHÂN TÁCH POLYVINYL CLORUA TỪ HỖN HỢP CHẤT THẢI NHỰA SỬ 

DỤNG TUYỂN NỔI KẾT HỢP TẠO BỌT BẰNG DUNG DỊCH TỰ NHIÊN TỪ 

BỒ KẾT 

PHẠM HỒNG NHUNG1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

 phamhongnhung1903@gmail.com, *nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Việc sử dụng các chất tạo bọt hỗ trợ tuyển nổi có nguồn gốc từ tự nhiên được đánh giá là phương 

pháp xanh, thích hợp với định hướng phát triển bền vững. Nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả sử dụng dung 

dịch bồ kết (Gleditschia Australis Hemsl) làm chất tạo bọt cho quá trình tách Polyvinyl clorua (PVC) (100% 

độ thu hồi và 96.9% độ tinh khiết) từ hỗn hợp nhựa thải gồm PVC, Polyetylen terephtalat (PET) và 

Acrylonitrin butadien styrene (ABS). Các điều kiện tối ưu ghi nhận được bao gồm: thể tích bồ kết là 0.6 ml 

(trên 1000 ml nước) pH 5 – 6, nhiệt độ 30 – 40oC và trong thời gian tuyển nổi là 2 phút với tốc độ dòng khí 

2.5 L/phút. 

Từ khóa.  Tái chế, bồ kết, chất tạo bọt, tuyển nổi, Polyvinyl clorua. 

 

POLYVINYL CHLORIDE SEPARATION FROM PLASTIC WASTE MIXTURE USING 

FROTH FLOTATION AND NATURAL GLEDITSCHIA AUSTRALIS HEMSL. 

SOLUTION AS FLOATING AGENT 
 

Abstract. The use of natural floating agent in flotation is considered to be a green method, suitable for the 

sustainable development orientation. The study has shown efficiency on using the natural Gleditschia 

Australis Hemsl. solution as a foaming agent for the Polyvinyl chloride (PVC) separation (100% recovery 

and 96.9% purity) from a plastic waste mixture including PVC, Polyethylene terephthalate (PET), and 

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS). Optimal conditions recorded that an agent volume of 0.6 ml (per 

1000 ml of water) pH 5 - 6, temperature 30 - 40 °C, and a floating time of 2 min with airflow rate of 

2.5L/min. 

Keywords. Recycling, Gleditschia Australis Hemsl., floating agent, froth flotation, plastic waste. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DUNG DỊCH AXIT AXETIC HỖ TRỢ TÁCH THỦY 

LUYỆN CÁC THÀNH PHẦN VỎ HỘP SỮA ỨNG DỤNG TRONG TÁI CHẾ   

QUÁCH DUY PHƯƠNG1, ĐẶNG NGUYỄN TƯỜNG LÂM1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 

phuongquach.1999@gmail.com, lamdang1006iuh@gmail.com, *nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu đề xuất phương pháp tách thành phần nhôm và nhựa từ hộp sữa bỏ đi bằng phương 

pháp thủy luyện sử dụng dung dịch CH3COOH. Điều kiện tối ưu đã xác định: tỷ lệ mẫu/dung dịch 1:25 

(g/ml); nồng độ của dung dịch CH3COOH 6M; thời gian ngâm 60 phút ở 80 C, kích thước mẫu là 1×1 

(cm). Trong điều kiện này, kèm theo tác động của nhiệt độ và sự khuấy trộn, độ thu hồi của nhôm và nhựa 

đạt 98,35%, nghĩa là nhôm về cơ bản được tách hoàn toàn khỏi nhựa và giấy. Phương pháp này khá đơn 

giản, có thể thu hồi một lượng nhôm gần như hoàn toàn và thu được các phần nhựa và giấy riêng biệt. 

Phương pháp hỗ trợ nâng cao giá trị của phế phẩm, thu hồi tài nguyên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và 

đóng góp phương pháp hiệu quả cải thiện tái chế trong nền kinh tế tuần hoàn. 

Từ khóa.  Vỏ hộp sữa, tái chế, phân tách, nhôm, nhựa, thủy luyện. 

 

STUDY OF ACETIC ACID FOR HYDROMETALLURGICAL SEPARATION OF 

COMPONENTS OF WASTE MILK BOX FOR RECYCLING 
 

Abstract. The study proposes a method to separate aluminum and plastic components from discarded milk 

cartons by hydrological method study of using CH3COOH solution. Determined optimal conditions: 

sample/solution ratio 1:25 (g/ml); the concentration of 6M CH3COOH solution; 60 minutes soaking time 

at 80 C, sample size is 1 × 1 (cm). Under this condition, accompanied by the action of heat and stirring, 

the recovery of aluminum and plastic to reaches 98.35% that aluminum is essentially completely separated 

from the plastic and paper. This method is literally not difficult, can recover almost completely the amount 

of aluminum and separated plastic and paper components. The method helps to improve the value of waste, 

recover resources, prevent environmental pollution and contribute to effective methods of improving 

recycling in the circular economy. 

Keywords. Milk cartons, recycling, separation, aluminum, plastic, hydrometallurgy. 
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NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ ĐỘ TAN CỦA MÀNG CÓ 

THÀNH PHẦN TINH BÔT, GELATIN, GLYCEROL VÀ CURCUMIN 

NGUYỄN VINH TIẾN1, LÊ THỊ BÍCH NGUYỆT2* 
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh 

tiennv@hcmute.edu.vn, *lethibichnguyet@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ngày nay, rác thải nhựa là một trong những nguồn chất thải chính gây ô nhiễm môi trường. Sản 

phẩm nhựa chứa các chất độc hại và không phân hủy sinh học, dẫn đến các vấn đề về ô nhiễm không khí, 

đất, và nước. Một trong những phương án giải quyết vấn đề trên là tìm ra những vật liệu có khả năng phân 

hủy sinh học mới thay thế nhựa truyền thống, đặc biệt là vật liệu đóng gói thực phẩm. Nghiên cứu này 

hướng đến khảo sát cấu trúc, tính chất cơ học và khả năng hòa tan của màng được tổng hợp từ các nguyên 

liệu có nguồn gốc tự nhiên bao gồm tinh bột, gelatin, axit axetic, glycerol và curcumin. Mô hình bề mặt 

đáp ứng được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của các thành phần lên tính chất màng. Kết quả cho thấy hàm 

lượng tinh bột, gelatin và glycerol có ảnh hưởng đáng kể đến độ bền kéo, độ giãn dài, mô đun đàn hồi, và 

độ tan của màng (p<0,05). Phân tích bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) chỉ ra rằng mặt cắt ngang của 

màng có cấu trúc đồng nhất và chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra curcumin được bổ sung vào thành 

phần màng làm cho màng có khả năng chỉ thị sự thay đổi pH của môi trường: màu vàng ở pH ≤ 8 và màu 

đỏ cam ở pH ≥ 9. Như vậy, màng có bổ sung curcumin có thể được ứng dụng làm bao bì thông minh, vì 

chúng có thể thông báo về chất lượng của sản phẩm thông qua khả năng chỉ thị sự thay đổi pH của môi 

trường. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn với mục tiêu tìm ra công thức tối ưu của 

màng với các tính chất cơ lý tốt nhất. 

Từ khóa.  Màng sinh học, bao bì thông minh, chỉ thị pH, phân hủy sinh học, curcumin, gelatin, 

tinh bột. 
 

STUDY ON THE STRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES AND SOLUBILITY OF 

BIOFILM BASED ON STARCH, GELATIN, GLYCEROL AND CURCUMIN 
 

Abstract. In present time, waste plastics is one of the major sources of pollutants. Plastics are composed 

of toxic chemicals and nonbiodegradable substances that lead to air, soil and water pollution. One of the 

ways to solve this problem is to find out new biodegradable materials replacing traditional plastics, 

especially food packaging materials.Our research aims to study the structure, mechanical properties and 

solubility of films made from natural materials including starch, gelatin, acetic acid, glycerol and curcumin.  

The effects of these components on the film properties were studied with the use of response surface 

methodology with central composite experimental design. The results showed that the contents of starch, 

gelatin and glycerol had a significant influence on tensile strength, elongation at break, Young’s modulus 

and solubility of the films (p<0.05). Scanning electron microscope (SEM) analysis indicated that the cross-

section of the film had homogeneous and compact structure. It was shown that the incorporation of 

curcumin provided the film with the capacity to sense pH changes from neutral to basic (yellow at pH ≤ 8 

and orange-red at pH ≥ 9). The film with curcumin added could be applied as a smart food packaging 

material, since they could inform the quality of products through their capacity to sense pH changes. This 

observation opened the window to further studies with the aim of finding the optimized formulation which 

provides the best physical and mechanical properties for the composite film. 

Keywords. biofilm, smart packaging, pH indicator, biodegradable, curcumin, gelatin, starch. 
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NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT TẠO HỆ MEN MÀU XANH CoO CHO SẢN PHẨM 

SÀNH TRẮNG 

PHẠM ĐĂNG KHÔI1*, PHẠM THÀNH TÂM HOÀ1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*dangkhooi99@gmail.com, phamthanhtam@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Bối cảnh chất màu Cobalt oxide (CoO) hiện đang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời 

sống, đặc biệt trong công nghệ sản xuất gốm sứ, silicate. Mục tiêu nghiên cứu tìm ra các công thức màu 

phù hợp hơn cho từng sản phẩm nhất định. Thực nghiệm khảo sát thay đổi nồng độ phối liệu các chất có 

trong men màu bao gồm: tràng thạch, kẽm oxit, quart, đá vôi, cao lanh và chất màu (CoO), ảnh hưởng lên 

bề mặt mẫu nung sành trắng ở nhiệt độ 1130 C, từ đó ta nhận định được độ thay đổi màu sắc, độ đục, trong 

cũng như là độ bóng hay nhám của bề mặt men. Qua thực nghiệm đo mẫu, kết quả đo XRD nhằm xác định 

thành phần, cấu trúc tinh thể và kết quả đo nhiệt quét vi sai TG-DSC. Kết quả mỗi một công thức sẽ cho ra 

một sản phẩm men màu khác nhau về tính chất bền cơ, bền hóa, bền nhiệt, bền điện và cả về mặt cảm quan 

màu sắc, bài đã nghiên cứu được tính chất và ảnh hưởng của thành phần men màu lên sản phẩm sành trắng, 

bên cạnh đó kết quả này có thể ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ. 

Từ khóa.  Men màu, CoO, sành trắng, công thức phối trộn, gốm sứ. 

 

SURVEY STUDY CREATING A SKY BLUE GLAZE SYSTEM OF COBALT OXIDE 

FOR PORCELAIN PRODUCTS 
 

Abstract. Colorants Cobalt oxide (CoO) is now being used extensively in the production and life, 

especially in ceramic production technology, silicate. The goal of the study is to find the color formulations 

that are more suitable for each given product. Experimental investigation of changes in concentration of 

materials in color glazes, including: rosemary, zinc oxide, quartz, limestone, kaolin and colorants, the effect 

on the surface of the porcelain at 1130 C. From there we can identify the color change, opacity, clarity and 

as well as the gloss or roughness of the enamel surface. Through sample measurement experiment, XRD 

measurement results to determine composition, crystal structure and TG-DSC differential scanning 

calorimetry results. The results of each formula will yield a different color enamel product in terms of 

mechanical strength, chemical stability, heat resistance, electrical resistance, and also color sensory aspect, 

the article has studied the properties and effects of ingredients glaze for porcelain products and apply to 

each specific product and this result has an application up to ceramic product.  

Keywords. Enamel, Cobalt oxide colorant, porcelain, mixed recipe, ceramic. 
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TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN KHÁNG MỐC FUSARIUM SP. GÂY 

BỆNH TRÊN THỰC VẬT 

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ1, LÊ THỊ NGỌC LY1, NGUYỄN NGỌC ẨN1, PHẠM TẤN VIỆT1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*phamtanviet@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Fusarium sp. là một trong những chi nấm gây bệnh phổ biến trên nhiều đối tượng cây trồng và 

động vật thủy sản. Việc lạm dụng các loại thuốc diệt nấm được tổng hợp bằng phương pháp hóa học đã gây 

ảnh hưởng tiêu cực tới hệ sinh thái và sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, 50 chủng vi khuẩn Gram 

dương đã được phân lập thành công từ các mẫu đất ở Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thử 

nghiệm invitro cho thấy 26/50 chủng có tác dụng ức chế chủng nấm gây bệnh trên cà chua là Fusarium sp., 

thuộc bộ sưu tập giống của Phòng thí nghiệm Công nghệ Vi sinh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, 

Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 5 chủng: D5, D7, D15, N14 và TL2 đã 

thể hiện khả năng ức chế hiệu quả nhất đối với sự nảy mầm của bào tử cũng như sự phát triển của hệ sợi tơ 

Fusarium sp.. Chủng D5 thể hiện khả năng kháng nấm mạnh nhất được xác định có quan hệ gần gũi với 

loài Bacillus subtilis bằng phương pháp giải trình tự 16S-rRNA. Những kết quả này cho thấy 5 chủng vi 

khuẩn trên là những tác nhân sinh học có nhiều tiềm năng để sử dụng trong nghiên cứu tạo ra các chế phẩm 

kiểm soát mốc Fusarium sp. gây bệnh trên thực vật. 

Từ khóa.  Fusarium, nấm bệnh, kiểm soát sinh học, kháng nấm, Bacillus subtilis. 

 

SELECTION OF BATERIAL ANTAGONISTS TO THE PLANT FUNGAL PATHOGEN 

FUSARIUM SP. 
 

Abstract. The genus Fusarium sp. is common fungal pathogens of plants and aquatic animals. The misuse 

of chemical synthesized fungicides has caused several negative impacts on ecosystems and human health. 

In this study, 50 Gram positive bacterial strains were successfully isolated from soil samples collected in 

Binh Duong province and Ho Chi Minh City. Invitro antifungal test showed that 26/50 isolates have 

inhibitory effects on the growth of Fusarium sp., a plant pathogen belonging to the collection of the 

Microbial Technology Laboratory, Institute of Biotechnology and Food technology, Industrial University 

of Ho Chi Minh city. Among them, 5 strains: D5, D7, D15, N14 and TL2 showed the most effective 

inhibition of spore germination and mycelia growth of Fusarium sp.. The strain D5, which exhibited the 

highest antagonistic effect, was determined to be closely related to Bacillus subtilis by 16S-rRNA 

sequencing. These results show that these 5 bacteria strains are potential bioagents that can be used for 

further product development to effectively control Fusarium diseases in plant. 

Keywords. Fusarium, fungal pathogen, bio control, antifungal, Bacillus subtilis. 
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NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI CỦA KIM LOẠI Pb 

TRONG RAU CẢI NGỌT TRỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP THUỶ CANH 

ĐẶNG BẢO QUỐC THỊNH1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thinhdang0903@gmail.com, *nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Pb là một kim loại nặng có trong tự nhiên, đặc biệt là trong môi trường nước, là kim loại độc hại 

với cơ thể con người. Pb tích lũy trong rau có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của rau và ảnh hưởng 

đến sức khỏe người tiêu dùng. Hướng nghiên cứu chính trong đề tài này là nghiên cứu sự tích lũy, đào thải 

và ảnh hưởng của kim loại Pb đối với rau cải ngọt sống trong môi trường ô nhiễm ion Pb2+. Hàm lượng Pb 

trong mẫu rau được phân tích trên thiết bị phổ hấp thu nguyên tử sử dụng ngọn lửa. Kết quả cho thấy kim 

loại Pb có khả năng tích tụ trong cải ngọt, nhiều nhất ở rễ. Trong 6 tuần đầu tiên cho cây tiếp xúc với nguồn 

nước bị ô nhiễm, lượng Pb tích tụ tăng theo thời gian cây tiếp xúc nguồn nước ô nhiễm, tăng theo nồng độ 

Pb2+ trong nước ô nhiễm. Cụ thể ở rễ tăng từ 37,2093 – 280,5385 mg/kg; ở thân tăng từ 1,3268 – 9,8668 

mg/kg; ở lá tăng từ 1,1436 – 35,5423 mg/kg. Trong 2 tuần ngưng tiếp xúc Pb2+, lượng Pb tích tụ trong cây 

giảm mạnh, đào thải hết ở thân và lá nhưng lượng Pb tích lũy trong rễ còn khá cao, giảm từ 280,5385 – 

196,9650 mg/kg . Cây sống trong môi trường ô nhiễm Pb phát triển kém hơn so với cây đối chứng trong 

môi trường không gây ô nhiễm. 

Từ khóa.  Pb, cải ngọt, tích lũy, đào thải. 

 

RESEARCH ON COLLECTION AND EXCEPTION OF METALLIC Pb IN BRASSICA 

INTEGRIFOLIA GROWN BY HYDROPONIC METHOD 
 

Abstract. Pb is a heavy metal found in nature, especially in the aquatic environment, which is toxic to the 

human body. Accumulated Pb in vegetables can affect the growth of vegetables and affect the health of 

consumers. The main research direction in this topic is to study the accumulation, elimination and effects 

of metal Pb on brassica integrifolia living in an environment contaminated with Pb2+ ions. The Pb content 

in vegetable samples was analyzed on flame atomic absorption spectrometer. The results showed that Pb 

metal has the ability to accumulate in brassica integrifolia, most in the roots. During the first 6 weeks of 

exposure to contaminated water, the amount of Pb accumulated increased with the time the plants were 

exposed to polluted water and increased with the concentration of Pb2+ in the contaminated water. 

Specifically, in roots increased from 37,2093 to 280,5385 mg/kg; in stems increased from 1,3268 to 9,8668 

mg/kg; in leaves increased from 1,1436 to 35,5423 mg/kg. Within 2 weeks of stopping Pb2+ exposure, the 

amount of Pb accumulated in the plants decreased sharply, eliminated from the stem and leaves, but the 

amount of Pb accumulated in the roots was still quite high, decreased from 280,5358 to 196,9650 mg/kg. 

Plants living in the Pb-contaminated environment grew worse than the control plants in the non-polluting 

environment. 

Keywords. Pb, brassica integrifolia, accumulation, elimination. 
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KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRONG ỐNG NGHIỆM CỦA 

CAO CHIẾT TỪ VỎ VÀ HẠT BÍ NGÔ CUCURBITA MOSCHATA PHÂN BỐ Ở 

VIỆT NAM 

NGUYỄN NHƯ Ý1, HỒ THỊ THANH QUYÊN1, LÂM KHẮC KỶ1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyennhuy140320@gmail.com, quyenho.624272@gmail.com, lamkhacky@gmail.com 

 

Tóm tắt. Bí ngô có tên khoa học Cucurbita moschata được trồng phổ biến trên thế giới do có chứa nhiều 

hoạt chất sinh học tiềm năng có lợi cho sức khỏe của con người. Một nghiên cứu năm 2020 đã công bố thịt 

quả bí ngô có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh trong việc loại bỏ các gốc tự do. Ngoài thịt quả bí thì vỏ hạt 

và hạt bí ngô cũng có chứa hoạt chất sinh học có lợi. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tận dụng nguồn 

phế phụ liệu là vỏ và hạt bí ngô sau quá trình chế biến để đánh giá khả năng kháng oxy hóa từ cao tổng đến 

các cao phân đoạn có nồng độ tương ứng 96%, 80%, 60% và 40%. Thông qua việc khảo sát các thử nghiệm 

như năng lực khử, DPPH, ABTS để tìm ra phân đoạn cao chiết có tính kháng oxy hoá tiềm năng. Các dữ 

liệu thu thập được cho thấy phân đoạn cao chiết của cồn 80% có giá trị IC50 của thử nghiệm DPPH 

(97,42 µg/ml) và thử nghiệm ABTS (67,82 µg/ml) là cao tiềm năng nhất về các hoạt chất kháng oxy hóa. 

Kết quả của đề tài có ý nghĩa mới trong việc tận dụng nguồn vỏ hạt và hạt bí ngô vào chế độ ăn uống giúp 

bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của các gốc tự do. 

Từ khóa.  Cucurbita moschata, năng lực khử, DPPH, ABTS. 

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACTS OF CUCURBITA MOSCHATA 

PUMPKIN SEED DISTRIBUTED IN VIETNAM 
 

Abstract. Pumpkin (Cucurbita moschata) is widely grown in the world because of containing many 

potential biological active ingredients that are beneficial to human health. This study aims to investigate 

the effects of different percentages of ethanol (40%, 60%, 80% and 96%) by using extraction techniques. 

The antioxidant activity was evaluated using the DPPH radical scavenging assay, ABTS and ferric reducing 

antioxidant power. Results showed that extracts using 80% ethanol, possessed the highest iron chelating 

activity (76.92%). On the other hand, the extracts had the highest DPPH scavenging activity (IC50=97.42 µg 

/ml) and highest ABTS scavenging activity (67.82 µg/ml) after using 80% ethanol. All these results prove 

that the secondary source of waste, pumpkin seeds and shells is a good source of different antioxidant and 

bioactive compounds. 

Keywords. Cucurbita moschata, ferric reducing capacity, DPPH, ABTS. 
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NGHIÊN CỨU TẬN THU PHẾ PHẨM VỎ SẦU RIÊNG ỨNG DỤNG LÀM PHÂN 

HỮU CƠ 

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1, LẠI THỊ HOÀI MY1, DƯƠNG HỒNG THƯ1, VÕ THÀNH CÔNG1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

hanh01666850164@gmail.com, hoaimy618@gmail.com, hongthu091111999@gmail.com, 
*vothanhcong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tận dụng nguồn phế phẩm là vỏ sầu riêng ứng dụng vào sản xuất phân hữu cơ. 

Trong thực hiện, vỏ sầu riêng được nhiệt hóa để tạo thành than sinh học. Than sinh học sau đó phối trộn 

với than bùn chưa qua xử lý và dinh dưỡng hữu cơ, để thu được mẫu sản phẩm phân hữu cơ M1 và than bùn 

đã qua xử lý để thu được mẫu sản phẩm phân bón hữu cơ M2. Các mẫu sản phẩm M1 và M2 được phân tích 

để xác định các chỉ tiêu: hàm lượng chất hữu cơ, tỷ số C/N, pH, độ ẩm. Kết quả sau đo đạc cho thấy rằng 

các chỉ tiêu đã đạt tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm phân bón hữu cơ. Tiếp tục, mẫu phân bón được tiến 

hành khảo nghiệm trên cây rau muống. Kết quả cho thấy khả năng nảy mầm, sinh trưởng, phát triển của 

cây tốt chứng tỏ mẫu phân bón được tổng hợp có thể ứng dụng sản xuất quy mô lớn trong công nghiệp. 

Từ khóa.  Biochar, than bùn, vỏ sầu riêng. 

 

THE AGRICULTURAL WASTE AS DURIAN PEEL WAS SYNTHEZED TO CREATED 

THE ORGANIC FERTILIZER 

 
Abstract. In this study, the agricultural waste as durian peel was synthezed to created the organic fertilizer. 

In the performance, durian peel waste is calcined to create biochar, then mixed with the peat and organic 

nutrition to form two sample of the organic fertilizer product, namely M1 and M2, respectively. The fertilizer 

samples were measured the parameter values such as organic composition, ratio of C/N, pH and humidity 

which these values were in line with the organic fertilizer standard in Viet Nam. Continuously, fertilizer 

sample was used to test on spinach vegetable plants. The result of tests showed that spinach plants develop 

better. Thus, it is suggested that fertilizer samples can be produced with large industry in Viet Nam.  

Keywords. Biochar, peat, durian peel. 
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KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA Bacillus 

amyloliquefaciens D19 

VÕ THỊ CẨM GIANG1, NGUYỄN NGỌC ẨN1, PHẠM TẤN VIỆT1* 
1Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*phamtanviet@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Sự hiện diện của vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm là vấn đề luôn được quan tâm. Nhiều nghiên 

cứu gần đây cho thấy bacteriocin được sản xuất từ vi khuẩn có khả năng kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh 

này. Bacteriocin là các peptide được tổng hợp bởi ribosome, có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt các vi khuẩn 

có họ hàng gần, đặc biệt là các bacteriocin được sản xuất từ chi Lactobacillus và Bacillus ngày càng được 

chú ý nghiên cứu nhiều hơn. Trong nghiên cứu này, chủng Bacillus amyloliquefaciens D19 đã được chứng 

minh có khả năng ức chế tốt đối với Bacillus cereus, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes. Điều kiện 

thích hợp cho B. amyloliquefaciens D19 sinh tổng hợp bacteriocin có hoạt tính cao là môi trường Brain 

Heart Infusion, với nhiệt độ nuôi cấy là 30 ℃, tốc độ lắc 120 rpm, và pH môi trường ban đầu là 7.5. Thời 

gian thích hợp cho sự sản xuất bacteriocin kháng Bacillus cereus là 72 giờ và 60 giờ đối với Shigella flexneri 

và Listeria monocytogenes. Kết quả của nghiên cứu này là tiền đề cho việc sản xuất các hợp chất kháng 

khuẩn với quy mô lớn hơn, nhằm thay thế một cách hiệu quả và an toàn các hóa chất tổng hợp trong việc 

kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh. 

Từ khóa.  Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes, kháng 

khuẩn, điều kiện nuôi cấy. 

 

EFFECT OF CULTURE CONDITIONS ON BACTERIOCIN PRODUCTION OF Bacillus 

amyloliquefaciens D19 
 

Abstract. The presence of pathogenic bacteria in food is always a great concern for human health. Many 

recent studies have shown that bacteriocin can be used to control pathogenic bacteria. Bacteriocins are 

ribosomal peptides, which can either inhibit the growth or destroy bacteria closely related to the bacteriocin 

producer, especially the genus Lactobacillus and Bacillus. In this study, Bacillus amyloliquefaciens D19 

was shown to be able to inhibit the growth of Bacillus cereus, Shigella flexneri and Listeria monocytogenes. 

The suitable culture condition for the production of high activity bacteriocin from B. amyloliquefaciens 

D19 was identified as: Brain Heart Infusion medium, 30 ℃ culture temperature, 120 rpm shaking, and 

initial pH 7.5. The suitable time for the highest activity bacteriocin production against Bacillus cereus is 72 

hours and 60 hours in the case of Shigella flexneri and Listeria monocytogenes. The results of this study set 

the stage for larger-scale production of the antibacterial compounds in order to effectively and safely replace 

synthetic chemicals in controlling pathogenic bacteria. 

Keywords. Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes, 

antibacterial, culture condition. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID TRONG 

ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG VẬT LIỆU 

Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE 

NGUYỄN THỊ ÁNH LINH1*, ĐINH TRẦN HOÀN1, TRẦN THỊ THANH THÚY1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*ngthianhlinh24@gmail.com, bosshoan99@gmail.com, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid được chiết, làm giàu bằng vật liệu Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite – chất hấp phụ pha rắn và được xác định bằng phương pháp trắc quang. Tính chất của vật 

liệu Fe3O4/Bentonite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện tối ưu của quá trình 

chiết pha rắn lần lượt là hấp phụ tại pH = 4, khối lượng của vật liệu là 0,05 g, thời gian lắc hấp phụ 1 giờ, 

tốc độ lắc hấp phụ là 300 vòng/phút,... Dung môi giải hấp là NaOH 0,5 M với hiệu suất thu được là 92,89%. 

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid được xác định bằng phương pháp trắc quang tại bước sóng 282 nm với các 

điều kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,1–100 mg/L (r2 = 0,995), giới hạn phát hiện là 0,05 mg/L và giới 

hạn định lượng là 0,15 mg/L. Phương pháp được ứng dụng để xác định 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 

trong mẫu đất. 

Từ khóa.  Chiết pha rắn, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, trắc quang. 

 

DETERMINATION OF 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID CONTENT IN SOIL 

BY PHOTOMETRIC METHOD USING Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE 

 

Abstract. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid was extracted, enriched by using Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite as solid phase adsorbent, then this product was determined by photometric method. 

Nanocomposite properties were illustrated by SEM, XRD methods. The parameters that affect the 

procedure of solid phase extraction were optimized, with pH = 4, the weight of material is 0,05 g,  shaking 

in 1 hour with the rate 300 rpm, etc. The adsorption was implemented by utilizing NaOH 0,5M with the 

efficiency being 92,89%. In this study, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid was determined by photometric 

method at 282 nm with optimal conditions in the linear range 0,5-100 mg/L (r2 = 0,995), limit of detection 

is 0,05 mg/L and limit of quantitative is 0,15 mg/L. The method was used to determine the base of 2,4-

Dichlorophenoxyacetic in soil samples. 

Keywords. Solid phase extraction, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 

photometry. 
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ỨNG DỤNG Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE LÀM VẬT LIỆU CHIẾT 

PHA RẮN ĐỂ PHÂN TÍCH PHOSPHAT TRONG MẪU THỰC PHẨM 

TRƯƠNG QUANG TRÍ1, ĐINH PHƯƠNG THÙY1, TRẦN THỊ THANH THÚY1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

quangtri12h@gmail.com, dpthuy2812@gmail.com, *tranthithanhthuy@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ion Phosphat được chiết, làm giàu bằng vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite – chất hấp phụ 

pha rắn. Tính chất của vật liệu Fe3O4/Bentonite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều 

kiện chiết pha rắn được khảo sát lần lượt là pH của dung dịch hấp phụ, khối lượng của vật liệu, thời gian 

lắc hấp phụ, tốc độ lắc hấp phụ, hiệu suất thu hồi và độ tái sử dụng vật liệu,... Với các điều kiện tối ưu, vật 

liệu có khả năng hấp phụ tối đa 21,3827 mg/g phosphat. Hiệu suất hấp phụ của vật liệu ở nồng độ biết trước 

10 mg/L là 97,22% và được giải hấp bằng dung dịch NaOH 0,5 M với hiệu suất giải hấp là 95,25%. Ion 

Phosphat được xác định bằng phương pháp trắc quang dựa trên phản ứng tạo phức giữa ion phosphat với 

thuốc thử Molypdat, được đo ở bước sóng 890 nm với các điều kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,1–2,5 

mg/L (r2 = 0,9999) với giới hạn giới hạn định lượng là 0,0193 mg/L, độ lặp lại của phương pháp là 0,467% 

và hiệu suất thu hồi là 97,69%. Phương pháp được ứng dụng để xác định phosphat trong mẫu thực phẩm. 

Từ khóa.  Fe3O4/Bentonite nanocomposite, phosphat, chiết pha rắn, trắc quang. 

 

APPLICATION Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE MADE SOLID DETAILED 

MATERIAL FOR ANALYSIS OF PHOSPHAT IN A FOOD SAMPLE 
 

Abstract. Phosphate ions are extracted, enriched by Fe3O4/Bentonite nanocomposite material - a solid 

phase adsorbent. Properties of Fe3O4/Bentonite materials were determined by SEM, XRD methods. The 

investigated solid phase extraction conditions are the pH of the adsorbent solution, the mass of the material, 

the adsorption shake time, the adsorption shake rate, the recovery efficiency and material reuse. .. With the 

optimal conditions, the material has a maximum adsorption capacity of 21,3827 mg/g phosphate. The 

adsorption efficiency of the material at a known concentration of 10 mg/L is 97.22% and is eluted with 

0.5 M NaOH solution with an absorption efficiency of 95.25%. Phosphate ions are determined by 

photometric method based on a complex reaction between phosphate ions and molybdenate reagent, 

measured at a wavelength of 890 nm with optimum conditions in a linear range 0.1–2.5 mg/L (r2 = 0.9999) 

with quantitative limit of 0.0193 mg/L, method repeatability of 0.467% and recovery efficiency of 97.69%. 

The method is used for the determination of phosphates in food samples. 

Keywords. Fe3O4/Bentonite nanocomposite, phosphate, solid phase extraction, photometry. 
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NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI CỦA KIM LOẠI 

ĐỒNG TRONG RAU CẢI NGỌT 

CHÂU ĐỖ NGỌC TÂN1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

ngoctan080395@gmail.com, *nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Đồng (Cu) là một kim loại nặng có trong tự nhiên, đặc biệt là trong môi trường nước, là kim 

loại độc hại với cơ thể con người. Cu tích lũy trong rau có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của rau và 

ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề tài này nghiên cứu sự tích lũy, đào thải và ảnh hưởng của kim 

loại Cu đối với rau cải ngọt sống trong môi trường ô nhiễm ion Cu2+. Hàm lượng Cu trong mẫu rau được 

phân tích trên thiết bị phổ hấp thu nguyên tử sử dụng ngọn lửa. Kết quả cho thấy kim loại Cu có khả năng 

tích tụ trong cải ngọt. Sau 20 ngày ô nhiễm, lượng kim loại Cu tích luỹ cao nhất ở rễ với hàm lượng 

1.09 mg/kg và 2.76 mg/kg, 4.65 mg/kg, 11.15 mg/kg lần lượt ở các thí nghiệm đối chứng và ô nhiễm Cu ở 

mức 5 mg/L, 10 mg/L và 20 mg/L. Trong 2 tuần ngưng tiếp xúc, lượng Cu tích tụ trong cây giảm mạnh 

nhưng rễ cây vẫn còn hiện diện Cu ở mức 10.36 mg/kg và 18.51 mg/kg, 42.67 mg/kg và 100.96 mg/kg ở 

mẫu thí nghiệm đối chứng và các thí nghiệm ô nhiễm 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L. Cây sống trong môi 

trường ô nhiễm Cu sẽ phát triển kém hơn so với cây ở thí nghiệm đối chứng. 

Từ khóa.  Đồng, rau cải ngọt, tích lũy, đào thải. 

 

ACCUMULATION, ELIMINATION AND EFFECT OF COPPER ON THE GROWTH 

OF BRASSICA INTEGRIFOLIA 
 

Abstract. Copper (Cu) is a heavy metal in nature, especially in the water environment, it is known to have 

high toxicity to the human body. Cu stored in vegetables can affect their growth and consumers’ health. 

This study aims to learn about the storage, elimination and effects of Cu on vegetables that are influenced 

in a Cu2+ contaminated environment. The amount of Cu in the brassica integerifolia sample was analyzed 

by atomic absorption spectroscopy method. The result show that Cu could store inside the brassica 

integerifolia. After 20 days of exposure phase, the amount of Cu stored the highest in the roots at 

1.09 mg/kg, 2.76 mg/kg, 4.65 mg/kg, 11.15 mg/kg in control group, and three Cu exposure groups (at 

5 mg/L, 10 mg/L and 20 mg/L), respectively. Within the 2 weeks of recovery phase, Cu amount decreased 

significantly. But Cu accumulation in roots was 10.36 mg/kg, 18.51 mg/kg, 42.67 mg/kg and 100.96 mg/kg 

in control group, and three Cu exposure groups, respectively. Besides, the brassica integerifolia lived in a 

Cu-filled environment which will have less growth than control group. 

Keywords. Copper, brassica integerifolia, accumulate, elimination. 
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NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU HỢP CHẤT PHỨC GIỮA Ni (II) VỚI 2– (2′–

THIAZOLYLAZO)-P-CRESOL (TAC) 

NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 
1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

hoaithuong221298@gmail.com, nguyenquocthang@iuh.edu.vn 
 

Tóm tắt. Thuốc thử 2 – (2’ – thiazolylazo) – p – cresol (TAC) là một azo – thuốc nhuộm dị vòng có khả 

năng tác dụng với ion Niken (II) tạo phức màu xanh trong dung môi Ethanol:nước (1:1, v/v) ở pH = 7 – 8. 

Phức tạo thành được nghiên cứu chiết sang pha hữu cơ nhằm làm giàu ion Niken bằng kỹ thuật chiết lỏng 

– lỏng với các hệ dung môi như: Toluen, benzene, clorofom, etyl acetat, diethyl ether. Kết quả cho thấy 

dung môi toluen có khả năng chiết tốt nhất, ta tiếp tục khảo sát các yếu tố như pH, lượng thuốc thử TAC, 

tốc độ, thời gian. Lượng Niken chiết được đo bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử sử dụng ngọn lửa. 

Kết quả cho thấy phức kim loại Niken – TAC được chiết tốt ở pH = 7, tốc độ lắc 180 vòng/ phút với thời 

gian  20 phút, lượng dung dịch chuẩn Niken và thuốc thử TAC là tỉ lệ 1:2. Các yếu tố khảo sát trên cho thấy 

có khả năng làm giàu hàm lượng ion Niken trong dung dịch với nồng độ nhỏ và thể tích dung môi chiết 

thấp hơn thể tích dung môi trong các khảo sát trên, từ đó tăng độ nhạy của phương pháp phân tích Niken 

so với các phương pháp hiện nay. 

Từ khóa.  Ion niken, TAC, phức, kỹ thuật chiết. 

 

RESEARCH ON INTERFOLIATION BETWEEN Ni (II) AND 2 – (2’ – 

THIAZOLYLAZO) – P – CRESOL (TAC) 
 

Abstract. Reagent 2 – (2’ – thiazolylazo) – p – cresol (TAC) is a heterocyclic azo that can react with 

Nickel (II) ions to create a blue complex in solvent Ethanol : water (1:1) at pH = 7-8. The constituent 

complex is extracted into an organic phase to enrich nickel ions by liquid – liquid extraction with solvents 

such as: toluen, benzene, clorofom, etyl acetat, diethyl ether. The results show that toluen solvents have the 

best extractability, we continue to examine factors such as pH, TAC reagent quantity, speed, time. The 

amount of extracted nickel is measured by atomic absorption spectrometry using flame. The results showed 

that the niken – TAC metal complex was well extracted at pH = 7, the shaking speed was 180 rpm with the 

time of 20 minutes, the quantity of standard nickel solution and the TAC reagent was 1:2 ratio. The above 

surveyed factors show the ability to enrich the nickel ion content in the solution with a small concentration 

and the extraction solvent volume is lower than the solvent volume in the above survey, thereby increasing 

the sensitivity of the method nickel analysis compared with current methods. 

Keywords. Nickel ion, TAC, complex, extraction technique. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANOCOMPOSITE GO−P(AM-PVP) ĐỊNH 

HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU TẠI TẦNG 

OLIGOCENE MỎ BẠCH HỔ 

NGUYỄN THỊ LIỄU1, VÕ QUANG TOÀN1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*quangtoanvo120899@gmail.com 

 

Tóm tắt. Tăng cường thu hồi dầu (TCTHD) là quá trình bơm vào vỉa các tác nhân ngoại lai nhằm cải thiện 

một số đặc trưng lý hóa của các đối tượng trong vỉa, từ đó nâng cao hiệu suất thu hồi dầu. Luận văn này tập 

trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite GO−P(AM-PVP) định hướng ứng dụng trong TCHTD 

dầu tại tầng Oligocene mỏ Bạch Hổ. Đặc trưng lý hóa của vật liệu sau khi tổng hợp được xác định thông 

qua: quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR), quang phổ raman, kính hiển vi điện tử quét (SEM), 

sắc ký thẩm thấu gel (GPC), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Sự ổn định của vật liệu trong điều kiện 

khắc nghiệt của vỉa được khảo sát thông qua việc phân tán hệ GO−P(AM-PVP) trong nước biển có độ muối 

cao và ủ nhiệt ở 135 ℃. Các điều kiện tối ưu của hệ polymer P(AM-PVP) được xác định bằng phương pháp 

phản ứng bề mặt (RSM) với nồng độ Acrylamide (AM) 19.91%, thời gian phản ứng 7.46 giờ thì hiệu suất 

phản ứng đạt 85.76%. Ngoài ra, kết quả cho thấy rằng hệ GO−P(AM-PVP) có độ nhớt là 4.57 cP với nồng 

độ 0.5% khối lượng và ổn định trong 31 ngày. Điều đó chứng tỏ vật liệu là một tác nhân đầy hứa hẹn cho 

ứng dụng trong TCTHD tại các vỉa xa bờ nhiệt độ cao. 

Từ khóa.  Bơm ép polymer, nanocomposite, polymer hoá, tăng cường thu hồi dầu. 

 

RESEARCH ON SYNTHESIS NANOCOMPOSITE MATERIAL GO−P(AM-PVP) 

FOR APPLICATION IN ENHANCE OIL RECOVERY AT WHITE TIGER OLIGOCENE 

RESERVOIR 
 

Abstract. Enhance oil recovery (EOR) is a process injecting foreign agents into the oil field to improve 

the physical and chemical characteristics of the oil field, therefore oil recovery efficiency is increase. This 

study research on synthesis nanocomposite material GO−P(AM-PVP) for application in EOR at the White 

Tiger (WT) Oligocene offshore reservoir. Physical and chemical characteristics of the materials after 

synthesis are determined through: Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), raman spectroscopy, 

scanning electron microscope (SEM), gel permeation chromatography (GPC), thermal gravimetric analysis 

(TGA). The stability of the material under hard condition was investigated through the dispersion of 

GO−P(AM-PVP) in high salt seawater and annealing at 135 ℃. The optimal conditions of P(AM-PVP) 

synthesis was found by response surface methodology (RSM) and it showed that concentration of 

Acrylamide (AM) is 19.91 wt.%, the reaction time is 7.46 hours and the reaction efficiency reached 85.76%.  

Furthermore, the viscosity of GO−P(AM-PVP) 0.5 wt.% is 4.57 cP and stable for 31 days. That proves 

materials is a potential for application in EOR at high temperature offshore reservoir. 

Keywords. Enhance oil recovery, nanocomposite, polymer flooding, polymerization. 
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NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT GENIPOSIDE VÀ TỐI ƯU QUY TRÌNH CHIẾT 

TÁCH TỪ QUẢ DÀNH DÀNH 

NGUYỄN ĐẠI PHÚC1, VŨ THỊ HOA1, NGUYỄN NGỌC TUẤN1 
1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyendaiphuc02@gmail.com, vuthihoa@iuh.edu.vn, nguyenngoctuan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Mục đích là chiết tách phân lập hợp chất geniposide từ quả dành dành và nghiên cứu tối ưu hóa 

quá trình trích ly geniposide – một hợp chất có khả năng kháng viêm từ quả của cây Dành Dành để đạt 

được hàm lượng cao nhất. Thông qua việc phân tích HPLC xác định được hàm lượng geniposide, sau đó 

nghiên cứu các thông số tối ưu dựa trên mô hình Box – Behnken với ba yếu tố: Nồng độ dung môi trích ly 

(40 – 60%), thời gian trích ly (15 – 45 phút), nhiệt độ trích ly (60 – 80 C). Kết quả nghiên cứu cho thấy 

hàm lượng geniposide chiết xuất thu được chịu ảnh hưởng của các thông số nồng độ dung môi và thời gian 

chiết. Và điều kiện tối ưu trích ly cho hàm lượng geniposide cao là nồng độ dung môi ethanol trích ly là 

51%, thời gian trích ly là 33 phút, nhiệt độ trích ly là 70 C. 

Từ khóa. Geniposide, phân lập, trích ly. 

 

RESEARCH FOR EXTRACT OF GENIPOSIDE AND OPTIMIZING PROCESS FROM 

FRUITS FOR PARY 
 

Abstract. The purpose is to isolate the compound geniposide from the gardenia fruit and to study the 

optimization of the extraction process of geniposide - a compound with anti-inflammatory properties from 

the fruit of the Gardenia tree, to obtain high concentrations tallest. Through HPLC analysis to determine 

the geniposide content, then study the optimal parameters based on the Box - Behnken model with three 

factors: concentration of extraction solvent (40 - 60%), extraction time glass (15 – 45 minutes), extraction 

temperature (60 – 80 C). The results showed that the extracted geniposide content was influenced by the 

parameters of solvent concentration and extraction time. And the optimal extraction conditions for high 

geniposide content is the extraction ethanol concentration of 51%, the extraction time is 33 minutes, the 

extraction temperature is 70 C. 

Keywords. Geniposide, isolated, extraction. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẮT GỐC TỰ DO ABTS VÀ FRAP CỦA PEPTIDE 

PRO-TRP-TYR(NH2) 

NGUYỄN THANH BÌNH1, TRẦN THỊ THANH NHÃ1* 
1Khoa Công Nghệ Hóa Học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

binhthanh19990@gmail.com, *tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ếch Litoria Rubella là một loài ếch cây bản địa của Úc. Trong nghiên cứu cho thấy tuyến da lưng 

của chúng chứa hợp chất có hoạt tính sinh học cao trong đó được gọi là Tryptophyllin L gồm các chuỗi 

peptide nhỏ có trình tự Pro-Tyr mà peptide Pro-Trp-Tyr(NH2) được chọn từ trong đó ra. Trong nghiên cứu 

này, khảo sát khả năng chống oxi hóa của peptide này bằng thực nghiệm bắt gốc tự do của peptide Pro-Trp-

Tyr(NH2) gồm: bắt gốc tự do ATBS,  khử sắt (FRAP) bằng phương pháp trắc quang. Trong thí nghiệm sử 

dụng FRAP bước sóng hấp thụ cực đại là 543 nm, thể tích thuốc thử sử dụng là 5 ml, thời gian phản ứng 

khảo sát trong vòng 0-540 phút. Khi sử dụng ABTS, bước sóng hấp thu cực đại đạt 743 nm với thể tích 

thuốc thử 3.9 ml và thời gian phản ứng 30 phút. Qua kết quả thực nghiệm đó cho thấy rằng peptide Pro-

Trp-Tyr(NH2) có hoạt tính khi so sánh với chất chuẩn GSH. 

Từ khóa. Peptide Pro-Trp-Tyr(NH2), phương pháp trắc quang, FRAP, ABTS, chất chống oxi hóa. 

 

STUDY THE ABTS AND FRAP FREE PROGENITOR OF PRO-TRP-TYR PEPTIDE 

(NH2) 

 

Abstract. The frog Litoria Rubella is a species of tree frog native to Australia. Its dorsal glands excrete a 

large number of bioactive chemicals including a peptide family called Tryptophyllin L consisted of small 

Pro-Tyr peptide chains. In this study peptide Pro-Trp-Tyr(NH2) was selected from this family. Antioxidant 

activities of this peptide measured using two assays: the ATBS radical scavenging activity and the ferric 

reducing ability of plasma (FRAP). In the experiment using FRAP the maximum absorption wavelength is 

543 nm, the reagent volume is 5 ml, the duration of the reaction surveyed is 0-540 minutes. When using 

ABTS, the maximum absorption wavelength is 743 nm with a tried volume of 3.9 ml and a reaction time 

of 30 minutes. This experiment showed that the antioxidant activity of the peptide Pro-Trp-Tyr(NH2) were 

higher than the standard GSH. 

Keywords. Peptide Pro-Trp-Tyr(NH2), UV-Vis FRAP, ABTS, antioxidants. 
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KHẢO SÁT TÁI SINH DẦU NHỜN THẢI THÀNH NHIÊN LIỆU TRÊN HỆ XÚC 

TÁC HỖN HỢP ACID VÀ BASE DỊ THỂ 

TRẦN THỊ KIM HỒNG1*, TRẦN GIANG NAM1, TRIỆU QUANG TIẾN1, NGUYỄN THỊ LIỄU1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*kimhong19051999@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tập trung khảo sát quá trình chuyển hóa dầu nhờn thải thành nhiên liệu bằng 

phương pháp cracking xúc tác trên nền zeolite. Dầu thải được xử lý sơ bộ bằng phương pháp đông tụ để 

loại bỏ các cặn cơ học, nước và các hợp chất phân cực. Xúc tác zeolite được biến tính bằng dung dịch HCl 

để tăng cường tính axit. Các đặc tính hóa lý của xúc tác sau khi biến tính được đánh giá bằng nhiễu xạ tia 

X (XRD), hấp phụ vật lý (BET). Phản ứng cracking xúc tác được thực hiện trong lò phản ứng mẻ bán liên 

tục để đánh giá hiệu suất của xúc tác với sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ, lưu lượng dòng 

nguyên liệu, tỷ lệ khối lượng giữa nguyên liệu/xúc tác. Kết quả cho thấy sản phẩm lỏng thu được có tỷ 

trọng 0.81, độ nhớt tại 40 C là 3.6 cSt. Ngoài ra, kết quả chưng cất ASTM D86 và GCMS chứng tỏ rằng 

sản phẩm thu được có các đặc tính của nhiên liệu nhẹ (Dầu Diesel). Hiệu suất chất lỏng có thể đạt tới 

88.89% ở điều kiện phản ứng tối ưu trong đó nhiệt độ, lưu lượng nạp dầu và tỷ lệ khối lượng giữa dầu/xúc 

tác lần lượt là 430 C, 125 ml và 3/10. 

Từ khóa. Cracking, dầu nhờn thải, zeolite. 

 

INVESTIGATION OF THE WASTE ENGINE OIL CONVERSION INTO FUEL VIA 

CATALYTIC CRACKING REACTION ON THE MIXTURE OF HETEROGENOUS 

ACID AND BASE CATALYST 
 

Abstract. This study focuses on the investigation of the waste engine oil conversion into fuel via catalytic 

cracking reaction on a zeolite background. Waste oil has been pre-treated by the coagulation method to 

remove physical residues, water, and polar compounds. Zeolite catalysts have been denatured by HCl 

solution to enhance the acidity. The physicochemical properties of prepared catalysts have been evaluated 

by X-ray diffraction (XRD), physical adsorption (BET). The catalytic cracking reaction has been carried 

out in the semi-batch reactor to assess the catalyst performance with a change of influence factors such as 

temperature, oil feeding flow, the mass ratio between oil/catalysts. The results showed that the liquid 

product obtained had a density of 0.81 and viscosity at 40 °C is 3.6 cSt. In addition, the results also showed 

that the liquid product obtained had the properties of light fuel (Diesel Oil) which has been revealed by 

ASTM D86 and GCMS distillation results. The liquid yield can be reached 88.89% at the optimum reaction 

conditions where the temperature, oil feeding flow and the mass ratio between oil/catalysts are 430 °C, 

125 ml/h, and 3/10, respectively. 

Keywords. Cracking, waste engine oil, zeolite. 
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TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG 

KHÁNG NẤM MỐC Nigrospora sphaerica GÂY BỆNH ĐỐM TRÊN LÁ DÂU TÂY 

NGUYỄN THỊ KIM OANH1, NGÔ CHÂU ANH1, NGUYỄN NGỌC ẨN1, NGUYỄN THỊ DIỆU 

HẠNH1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nguyenthidieuhanh@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nấm mốc Nigrospora sphaerica, là một tác nhân gây bệnh đốm vàng tâm nâu trên lá dâu tây 

(Fragaria ananassa) gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng. Hiện nay, đối kháng tự nhiên là 

phương pháp hiệu quả và có nhiều tiềm năng trong kiểm soát, phòng ngừa bệnh cho cây trồng thông qua 

các chế phẩm sinh học có tính an toàn cho con người và môi trường, đặc biệt là các chế phẩm xạ khuẩn. 

Trong nghiên cứu này, từ 43 chủng xạ khuẩn từ bộ sưu tập giống của phòng Công nghệ Vi Sinh – Viện 

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, chúng tôi đã chọn lọc được 10 chủng có khả năng ức chế sự sinh trưởng 

của nấm mốc N. sphaerica. Trong đó, 7 chủng CNXK55.1, CNXK73, CNXK75, CNXK25, CNXK30, 

CNXK65.2, CNXK66 có khả năng ức chế mạnh (37,5% - 43,75%) và 3 chủng CNXK31.2, CNXK35, 

CNXK61 có khả năng ức chế ở mức trung bình (18,75% - 31,25%) sự phát triển của hệ sợi tơ nấm mốc. 

Kết quả đạt được cho thấy rằng các chủng xạ khuẩn trên có nhiều tiềm năng trong ứng dụng sản xuất chế 

phẩm vi sinh để kiểm soát và phòng ngừa bệnh do nấm mốc N. sphaerica gây ra trên lá dâu tây. 

Từ khóa.  Dâu tây, Nigrospora sphaerica, kháng nấm, chitinase, xạ khuẩn. 

 

SELECTION AND CHARACTERIZATION OF ANTIFUNGAL ACTINOMYCETES 

AGAINST Nigrospora sphaerica CAUSING LEAF BLIGHT ON STRAWBERRY 

 

Abstract. The mold Nigrospora sphaerica is a pathogen causing leaf blight on strawberry (Fragaria 

ananassa) that dramatically affects crop yield. Currently, natural antagonism is an effective mechanism 

that has a lot of potential in controlling and preventing this disease. Many antifungal bioproduct containing 

actinobacteria has been used and proved to be efficient and save for human and the environment. In this 

study, from 43 strains of actinomycetes in the collection of Microbial Technology Laboratory - Institute of 

Biotechnology and Food Technology, 10 strains were shown to be capable of inhibiting the growth of 

N. sphaerica. Among them, 7 strains CNXK55.1, CNXK73, CNXK75, CNXK25, CNXK30, CNXK65.2, 

CNXK66 displayed strong fungal inhibitory effect (37,5% - 43,75%) and 3 strains CNXK31.2, CNXK35, 

CNXK61 displayed medium inhibitory effect (18,75% - 31,25%). Taken altogether, the results showed that 

these 10 strains of actinomycetes will be great candidates for the production of antifungal bioproduct to 

control N. sphaerica disease on strawberry. 

Keywords. Strawberry, Nigrospora sphaerica, antifungal, chitinase, actinomycetes. 
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TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM MỐC Pilidium 

lythri, Pilidium septatum, Mucor circinelloides GÂY BỆNH TRÊN LÁ DÂU TÂY 

NGUYỄN THÚY KIỀU1, TRẦN ĐẶNG TÚ QUYÊN1, QUÁCH THỊ BÉ BẢY1, NGUYỄN NGỌC ẨN1, 

NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH1, PHẠM TẤN VIỆT1* 
1Viện Công nghiệp Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*phamtanviet@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Dâu tây (Fragaria x ananassa) được trồng phổ biến ở vùng ôn đới, có hàm lượng chất dinh dưỡng 

cao. Thực tế cho thấy dâu tây thường bị ảnh hưởng bởi một số mầm bệnh bao gồm nấm mốc, vi khuẩn, vi 

rút. Đặc biệt, 3 loài Pilidium lythri, Pilidium septatum, Mucor circinelloides là tác nhân gây bệnh đốm nâu 

trên lá dâu tây. Hiện nay, việc sử dụng các chế phẩm vi sinh để thay thế cho thuốc diệt nấm tổng hợp hóa 

học đang là xu hướng kiểm soát bệnh trên cây trồng bởi tính an toàn và hiệu quả của chúng. Trong nghiên 

cứu này, từ 34 chủng xạ khuẩn được chọn lọc, 4 chủng xạ khuẩn CNXK 65.2, CNXK 5, CNXK 76, RB30 

đã thể hiện khả năng ức chế cả 3 loài nấm gây bệnh là Pilidium lythri, Pilidium septatum, và Mucor 

circinelloides được phân lập bởi phòng Công nghệ Vi sinh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm. Trong 

đó, chủng CNXK 65.2 thể hiện khả năng ức chế mạnh nhất lên sự phát triển hệ sợi tơ của Pilidium lythri 

(14,29%) và Mucor circinelloides (4,76%), trong khi chủng CNXK 76 lại có khả năng ức chế mạnh nhất 

đối với Pilidium septatum (11,11%). Từ đó, kết quả đạt được cho thấy cả 4 chủng xạ khuẩn có nhiều tiềm 

năng trong việc sản xuất hỗn hợp chế phẩm sinh học để kiểm soát các loài nấm mốc gây bệnh này. 

Từ khóa. Pilidium lythri, Pilidium septatum, Mucor circinelloides, kháng nấm, xạ khuẩn. 

 

SELECTION OF ACTINOMYCETES AS ANTAGONISTS OF Pilidium lythri, Pilidium 

septatum, Mucor circinelloides CAUSING DISEASES ON STRAWBERRY LEAVES 
 

Abstract. Strawberry (Fragaria x ananassa) is a popular fruit with high nutrient content and mainly 

cultivated in cool climate regions. Strawberries are often affected by a number of pathogens including 

molds, bacteria, and viruses. In particular, the 3 species Pilidium lythri, Pilidium septatum, and Mucor 

circinelloides are known to be pathogens cause brown spot diseases on strawberry leaves. Currently, the 

use of antifungal bio products as substitutes for chemically synthesized fungicides is a modern trend in 

plant disease control because of their effectiveness and ecofriendly properties. In this study, out of 34 strains 

of actinomycetes, 4 strains CNXK 65.2, CNXK 5, CNXK 76, RB30 are selected for their ability to inhibit 

all the 3 fungal pathogens Pilidium lythri, Pilidium septatum, and Mucor circinelloides previously isolated 

by the Microbialtechnology laboratory, Institute of Biotechnology and Food technology. Among them, the 

strain CNXK 65.2 was shown to display the highest effect on Pilidium lythri (14,29%) and Mucor 

circinelloides (4,76%) mycelia, while the strain CNXK 76 possessed the highest inhibitory effect against 

Pilidium septatum (11,11%) mycelia. Taken altogether, the results indicated that these 4 strains of the 

actinobateria have very high potential to be used in producing bio product to control these pathogenic fungi 

Keywords. Pilidium lythri, Pilidium septatum, Mucor circinelloides, antifungal, actinomycetes. 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ VỎ CÀ PHÊ 

VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÂY NGẮN NGÀY 

PHẠM THÀNH TÂM1, NGUYỄN THỊ THẮM1*, TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN1 
1Khoa công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

phamthanhtam@iuh.edu.vn, *tham991010@gmail.com, tranhuyentran20041999@gmail.com 
 

Tóm tắt. Quá trình thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sẽ bỏ đi nhiều loại phụ phẩm, trong đó có vỏ cà phê. 

Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện với mục tiêu nhằm tận dụng nguồn phụ phẩm vỏ cà phê ủ cùng 

vi nấm Trichoderma để sản suất phân bón hữu cơ. Quá trình thu hoạch sản phẩm sau một khoảng thời gian 

ủ, khảo sát các thực nghiệm về độ phân hủy, độ ẩm, thời gian và thành phần dinh dưỡng N,P,K,… sản phẩm 

tạo thành cho kết quả và hiệu suất khả quan, ứng dụng trên cây ngắn ngày như rau muống,.. phát triển tốt 

(hiệu suất đạt khoảng 85%) cụ thể là tốc độ sinh trưởng rất vượt trội. Với nhiều ưu điểm như công nghệ 

đơn giản, chi phí thấp, tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. 

Từ khóa. Phân bón, hữu cơ sinh học, vi nấm Trichoderma, vỏ cà phê. 

 

BIO-ORGANIC FERTILIZER FROM COFFEE BY-PRODUCTS AND ITS EFFECT OF 

APPLICATION ON DEVELOPMENT OF SOME SHORT-DAY PLANTS 
 

Abstract. The process of harvesting agricultural products will remove many by-products, including the 

coffee peels. The purpose of this research is to create a mixture of coffee byproducts and Trichoderma 

mushroom to produce bio-organic fertilizers. The process of harvesting products after a period of 

incubation, investigating experiments on decomposition, moisture content, time and nutritional 

composition of N, P, K, ... the product produces results and efficiency well. The application on short-term 

plants such as water spinach develops well (efficiency is about 85%), in particular, the growth rate is very 

outstanding. Research with many advantages such as simple technology, low cost, creating environmentally 

friendly products, towards sustainable agricultural development. 

Keywords. Fertilizer, bio-organic, Trichoderma mushroom, coffee peel. 
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NGHIÊN CỨU CẢI TẠO THÔNG GIÓ NHẰM GIẢM THIỂU NỒNG ĐỘ CÁC 

CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG KHÁCH CỦA NHÀ ỐNG, 

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN PHẠM MỸ QUYÊN1, LÊ THỊ NGỌC HIỀN1, DƯƠNG LÊ ĐÔNG1, BÙI THỊ NGỌC 

PHƯƠNG1* 
1
Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

phammyquyennguyen@gmail.com, lethingochien0108@gmail.com, ledong15242@gmail.com, 
*buithingocphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ô nhiễm không khí trong nhà gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, nghiên cứu 

thực hiện cải tạo thông gió tại phòng khách của 2 nhà ống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm 

thiểu nguồn ô nhiễm nói trên. Các chỉ tiêu gây ô nhiễm như: CO2, PM2.5, CO, VOCs, nhiệt độ, độ ẩm được 

đo bằng thiết bị 3M Quest kết hợp phiếu khảo sát thói quen sinh hoạt hàng ngày trong vòng 3 ngày. Nồng 

độ các chất ô nhiễm được so sánh với DOSH-2010 Tiêu chuẩn các chất thải gây ô nhiễm do Malaysia ban 

hành và QCVN 05:2013/BTNMT, đồng thời sử dụng phần mềm Microsoft Ecxel và JMP để đánh giá nồng 

độ các chất ô nhiễm. Bên cạnh đó cấu trúc và hướng gió đi trong nhà sẽ được mô phỏng bằng AutoCad, 

Revit, Autodesk CFD để tìm ra giải pháp thông gió phù hợp. Từ đó một số biện pháp thông gió đã được 

thực hiện bao gồm: phương pháp lắp quạt thông gió ở vị trí phù hợp và thay đổi một số thói quen sinh hoạt 

của người cư ngụ, vv. Kết quả đo đạc sau 6 tháng cải tạo cho thấy giá trị trung bình các chất ô nhiễm ở nhà 

1 và nhà 2 giảm lần lượt như sau: CO2 từ 382 ppm còn 368 ppm và từ 366 ppm còn 334 ppm, CO từ 

6.29 ppm còn 0.00 ppm và từ 2.39 ppm còn 0.00 ppm, PM2.5 từ 0.13 mg/m3 còn 0.08 mg/m3 và từ 

0.08 mg/m3 còn 0.07 mmg/m3 .Việc thực hiện cải tạo đã cải thiện hiệu quả chất lượng không khí trong nhà, 

giảm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người cư ngụ. 

Từ khóa. Chất lượng không khí trong nhà, cải tạo thông gió, phòng khách, nhà ống. 

 

RESEARCH ON IMPROVEMENT OF VENTILATION TO REDUCE AIR 

POLLUTANT CONCENTRATIONS IN THE LIVING ROOM OF A TUBE HOUSE, 

THIS RESEARCH IS IN HO CHI MINH CITY 

 

Abstract. Indoor air pollution affects the living environment of the people, the research of improving 

ventilation in the living room of 2 tube houses in Ho Chi Minh City to minimize this pollutant. Pollution 

indicators such as CO2, PM2.5, CO, VOCs, temperature, and humidity were measured by a 3M Quest device 

combined with a survey of daily living habits within 3 days. The concentration of pollutants was compared 

with the DOSH-2010 Standards of pollutant wastes issued by Malaysia and QCVN 05:2013/BTNMT 

standards along with using Microsoft Excel software and JMP to assess the pollutant concentration. In 

addition, the structure and wind direction in the house will be simulated by AutoCAD, Revit, Autodesk 

CFD to find the suitable ventilation solution. Since then, a number of ventilation measures have been 

implemented including: method of installing ventilation fan in a suitable position and changing some living 

habits of occupants, etc. Measurement results after 6 months of renovation showed that the average of these 

pollutants in first house and second house decreased as follows: CO2 from 382 ppm to 368 ppm and from 

366 ppm to 334 ppm, CO from 6.29 ppm to 0.00 ppm and from 2.39 ppm to 0.00 ppm, PM2.5 from 

0.13 mg/m3 to 0.08 mg/m3 and from 0.08 mg/m3 to 0.07 mg/m3. The renovation implementation has 

effectively improved indoor air quality, reducing negative effects on occupants' health. 

Keywords. Indoor air quality, improve ventilation, living room, tube house. 
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KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM MÃN CỦA CAO 

CHIẾT HẠT DÀNH DÀNH (GARDENIA JASMINOIDES ELLIS) 

VÕ ANH TỶ1, NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG1*, LÊ TRẦM NGHĨA THƯ1, LÊ TIẾN DŨNG2 
1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Khoa học Vật liệu Thành phố Hồ Chí Minh 
*tranglam2103@gmail.com 

 

Tóm tắt. Các hợp chất tự nhiên trong cao chiết dành dành trong đó có Geniposide - là nhân tố chống viêm 

trong cơ thể. Nghiên cứu này thực hiện nhằm khảo sát độc tính cấp và đánh giá tác dụng chống viêm mãn 

tính của cao chiết hạt dành dành. Trong thử độc tính cấp, cao chiết dành dành sử dụng liều 24 g cao/kg thể 

trọng trên chuột nhắt trắng, sử dụng liều duy nhất và theo dõi chúng trong 14 ngày. Trong đánh giá tác dụng 

chống viêm mãn của cao chiết, gây phù khớp gối chuột nhắt trắng bằng Carageenan 2%, sử dụng cao chiết 

hạt dành dành liều uống 200 và 400 mg/kg thể trọng/ngày từ ngày 27 đến ngày 33 của thí nghiệm. Cao 

chiết dành dành liều 400mg/kg/ngày có tác dụng làm giảm viêm khớp hiệu quả hơn liều 200mg/kg/ngày. 

Nghiên cứu chưa xác định được độc tính cấp (LD50) của cao chiết hạt dành dành ở 24g cao/kg. Các kết 

quả thu được chứng minh rằng cao chiết hạt dành dành có tác dụng chống viêm và là thảo dược có tiềm 

năng để ứng dụng làm thuốc chống viêm trong y học. 

Từ khóa.  Dành dành, Gardenia jasminoides ellis, độc tính cấp, chống viêm. 

 

SURVEY OF ACUTE TOXICITY AND THE CHRONIC ANTI-INFLAMMATORY 

EFFECTS OF THE GARDENIA JASMINOIDES ELLIS EXTRACT 
 

Abstract. The natural compounds in Gardenia Jasminoides Ellis extract (GJE) including Geniposide, are 

anti-inflammatory factors in the body. This study was designed to investigate acute toxicity and evaluate 

the chronic anti-inflammatory effects of the Gardenia jasminoides Ellis extracts. In the acute toxicity test, 

the extract from GJE was used at a dose of 24g/kg of body weight and used one dose only. Experimental 

animals were observed for 14 days. To evaluate the chronic anti-inflammatory effect of GJE extract, knee 

arthritis was induced with Carageenan 2%, then using the extract for treatment at oral doses of 200 and 

400 mg/kg of body weight/day from the 27th to the 33rd day. The extract from GJE with a 400 mg/kg/day 

dose showed the affects of reducing arthritis more effectively than the dose of 200 mg/kg/day. The acute 

toxicity (LD50) of GJE extracts at 24 g/kg was not determined in this study. The results indicated that the 

GJE extract has anti-inflammatory effects and Gardenia Jasminoides Ellis - is a potential herb to apply as 

an anti-inflammatory source in medicine. 

Keywords. Gardenia jasminoides ellis, acute toxicity, anti-inflammatory activity, Geniposide. 
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ỨNG DỤNG Fe3O4/BENTONITE NANOCOMPOSITE LÀM VẬT LIỆU CHIẾT 

PHA RẮN ĐỂ PHÂN TÍCH RHODAMINE B TRONG MẪU THỰC PHẨM 

HOÀNG HIỂU LINH1, TRẦN THỊ THANH THÚY1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

hieulinh12101998@gmail.com, tranthithanhthuy@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa và ứng 

dụng làm vật liệu chiết pha rắn để chiết làm giàu Rhodamine B trong mẫu thực phẩm. Tính chất của vật 

liệu Fe3O4/Bentonite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện đã được tối ưu của 

quy trình chiết pha rắn gồm môi trường pH = 3, khối lượng của vật liệu 0,15 g, thời gian lắc hấp phụ 90 

phút, tốc độ lắc hấp phụ là 350 vòng/phút. Khả năng hấp phụ của vật liệu: Hiệu suất hấp phụ của vật liệu 

đối với dung dịch Rhodamine B có nồng độ 20 mg/L là 99,85%; hiệu suất giải hấp của vật liệu 

Fe3O4/Bentonite nanocomposite sau khi hấp phụ Rhodamine B là 97,84% với dung môi giải hấp là 

Acetonitril. Điều kiện giải hấp đã được tối ưu gồm 25 mL Acetonitril, thời gian lắc 90 phút, tốc độ lắc 400 

vòng/ phút. Sau đó, Rhodamine B được xác định bằng phương pháp quang phổ ở bước sóng 555 nm với 

các điều kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,05–10 mg/L (r2 = 0,9996) với giới hạn phát hiện là 

0,0084 mg/L và giới hạn định lượng là 0,0231 mg/L. Vật liệu được ứng dụng để phân tích Rhodamine B 

trong mẫu thực phẩm. 

Từ khóa. Fe3O4/Bentonite nanocomposite, chiết pha rắn, Rhodamine B, quang phổ. 

 

APPLICATION Fe3O4 / BENTONITE NANOCOMPOSITE AS SOLID PHASE 

EXTRACTION MATERIAL FOR ANALYSIS OF RHODAMINE B IN A FOOD SAMPLE 
 

Abstract. Material Fe3O4/Bentonite nanocomposite is synthesized by the co-precipitation method and 

applied as a solid phase extraction material to enrich Rhodamine B in food samples. Properties of 

Fe3O4/Bentonite materials were determined by SEM, XRD methods. The optimal conditions of the solid 

phase extraction process include the medium pH = 3, the weight of the material is 0.15 g, the time of 

adsorption shake is 90 minutes, the adsorption shaking speed is 350 rpm. The adsorption capacity of the 

material: The adsorption efficiency of the material for the Rhodamine B solution with a concentration of 

20 mg/L is 99.85%; The adsorption efficiency of Fe3O4/Bentonite nanocomposite material after Rhodamine 

B adsorption is 97.84% with acetonitril solvents. The desorption conditions were optimized with 25 mL 

acetonitril, shaking time 90 minutes, shaking speed 400 rpm. Rhodamine B is then determined 

spectroscopically at 555 nm with optimum conditions in a linear range of 0.05–10 mg/L (r2 = 0.9996) with 

the limit of detector is 0.0084 mg/L and the limit of quantification is 0.0231 mg/L. The material is used to 

analyze Rhodamine B in food samples. 

Keywords. Fe3O4/Bentonite nanocomposite, solid phase extraction, Rhodamine B, spectroscopically. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  151 

 

ID: YSC3A.1131 

TỔNG HỢP COPOLYMER BỀN NHIỆT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾU XẠ 

GAMMA ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU 

TẠI TẦNG MIOCENE BẠCH HỔ 

ĐỖ MINH ĐỨC1*, NGUYỄN THỊ LIỄU1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*dominhduc323@gmail.com 

 

Tóm tắt. Trong số các phương pháp tăng cường thu hồi dầu (TCTHD), bơm ép dung dịch polymer được 

áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả cao nhất. Đề tài này nghiên cứu tổng hợp copolymer bền nhiệt ứng dụng 

trong TCTHD tại tầng Miocene Bạch Hổ. Phản ứng polymer hoá/polymer hoá ghép giữa các monomer N-

Vinylpyrrolidone (NVP), Acrylamide (AM) xảy ra theo cơ chế gốc tự do được kích hoạt bởi chiếu xạ 

Gamma. Đặc trưng của vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp phân tích hoá lý như: FT-IR, SEM, 

TGA, GPC. Kết quả quá trình khảo sát tối ưu hoá thu được các điều kiện tối ưu của quá trình tổng hợp: tỷ 

lệ mole AM/NVP là 1.71, nồng độ AM và NVP là 23.19%. Độ nhớt của hệ thu được khi phân tán NVP-

AM trong nước biển với nồng độ 0.5 wt% là 5.02 cP. Sự ổn định của copolymer được khảo sát dưới điều 

kiện vỉa thông qua việc ủ nhiệt ở 123 ℃ và ổn định trong 31 ngày. Sau quá trình ủ nhiệt độ nhớt của hệ 

giảm 11.02% nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí về độ nhớt chứng tỏ tiềm năng trong TCTHD. 

Từ khóa. Chất lỏng polymer, polymer hoá/polymer hoá ghép, tăng cường thu hồi dầu. 

 

THE SYNTHESIS OF HEAT-RESISTANT COPOLYMER UNDER THE ACTION OF 

GAMMA IRRADIATION FOR THE APPLICATION IN ENHANCING OIL RECOVERY 

AT WHITE TIGER MIOCENE RESERVOIR 
 

Abstract. Among the methods of enhancing oil recovery (EOR), polymer solution pumps which are 

widely applied and achieve the highest efficiency. This topic studies the synthesis of heat-resistant 

copolymers applied in the EOR at the Miocene White Tiger floor. Polymerization/graft polymerization 

reactions between N-Vinylpyrrolidone (NVP) and Acrylamide (AM) monomers occur according to the free 

radical mechanism activated by Gamma irradiation. The characteristics of the material are evaluated by 

physical and chemical analysis methods such as FT-IR, SEM, TGA, GPC. The results of the optimized 

survey obtained the optimal conditions of the synthesis process: the AM/NVP mole ratio was 1.71, the AM 

and NVP concentrations were 23.19%. The viscosity of NVP-AM in seawater with a concentration of 

0.5 wt% is 5.02 cP. The stability of copolymers is surveyed under seam conditions through heat annealing 

at 123b ℃ and stability for 31 days. After the incubation process, the viscosity of the solution decreased by 

11.02% but still met requirements about viscosity, proving potential in EOR. 

Keywords. Enhanced oil recovery, polymerized liquid, polymerization/graft polymerization. 
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTODESK FLOWDESIGN NHẰM ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ THÔNG GIÓ TRONG NHÀ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HOÀNG PHƯƠNG TRÚC1, NGUYỄN PHẠM MỸ QUYÊN1, ĐỖ THỊ THỤC MAI1, HỒ THỊ XUÂN 

YẾN1, LÊ THỊ NGỌC HIỀN1, BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh 

phuongtruch@gmail.com, phammyquyennguyen@gmail.com,thucmaiquangngai@gmail.com, 

xuanyen111998@gmail.com, lethingochien0108@gmail.com, *buithingocphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ô nhiễm không khí trong nhà đang là mối lo ngại của người dân cư ngụ vì nó ảnh hưởng tiêu 

cực đến sức khỏe, gây ra các bệnh mãn tính như phổi, tim mạch,…Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã thông qua 

việc sử dụng phần mềm Autodesk Flow Design để mô phỏng hướng gió nhằm đánh giá hiệu quả thông gió 

tại 3 chung cư cũ được xây dựng trên 20 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng thiết bị 3M Quest để 

đo nồng độ các chỉ tiêu: PM2.5, CO2, nhiệt độ, độ ẩm, kết hợp khảo sát thói quen sinh hoạt của gia đình so 

sánh dựa trên tiêu chuẩn ICOP IAQ 2010 (Malaysia) và QCVN 05:2013/BTNMT. Kết quả cho thấy tình 

trạng vượt ngưỡng của các chỉ tiêu như sau: nhiệt độ cả 3 nhà vượt ngưỡng trung bình (30 C), độ ẩm vượt 

ngưỡng trung bình ở N1 (70.1-71.6%) và N3 (78%), PM2.5 vượt mức trung bình ở N1 (0.16-1.49 mg/m3), 

CO2 vượt ngưỡng trung bình ở N1 (1035-1475 ppm) và N3 (1070 ppm). Từ kết quả đo được, kết hợp với 

việc mô phỏng hướng gió dựa trên hướng gió chính tại Thành phố Hồ Chí Minh là hướng Tây Nam, nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp thông gió hiệu quả nhất như lắp quạt thông gió, giếng trời,... tại 

những vị trí thích hợp trong nhà nhằm giảm các ảnh hưởng tiêu cực đến con người từ việc ô nhiễm không 

khí trong nhà đến mức thấp nhất. 

Từ khóa.  Flow Design, PM2.5, CO2, chất lượng không khí trong nhà, hướng gió, chung cư. 

 

AUTODESK FLOWDESIGN SOFTWARE APPLICATION TO EVALUATE 

VENTILATION EFFICIENCY IN APARTMENT BUILDINGS IN HO CHI MINH CITY 
 

Abstract. Air pollution in the house is a concern of residents because it negatively affects health, causing 

chronic diseases such as lungs, cardiovascular,... So the team adopted the use of Autodesk Flow Design 

software simulate the wind direction to evaluate the ventilation efficiency in 3 old condominiums built over 

20 years in Ho Chi Minh City and using 3M Quest equipment to measure the concentration of the indicators: 

PM2.5, CO2, temperature, humidity, combined with survey of family living habits for comparison based on 

ICOP IAQ 2010 (Malaysia) and QCVN 05: 2013/BTNMT standards. The results showed that the status 

exceeded the threshold of indicators as follows: the temperature of all 3 houses exceeded the average 

threshold (30 C), the humidity exceeded the average threshold in N1 (70.1-71.6%) and N3 (78%), PM2.5 

exceeded the average in N1 (0.16-1.49 mg / m3), CO2 exceeded the average at N1 (1035-1475 ppm) and 

N3 (1070 ppm). From the measured results, combined with the wind direction simulation based on the main 

wind directions in Ho Chi Minh City that are southwestern, the authors have proposed some of the most 

effective ventilation solutions such as installing a ventilation fan, wind, skylights, ... at appropriate locations 

indoors to minimize negative impacts on people from indoor air pollution to the lowest level. 

Keywords. Flow Design, PM2.5, CO2, indoor air quality, wind direction, apartment building. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb(II) CỦA ĐẤT SÉT NANO HỮU 

CƠ TỪ TÍNH CHIẾU XẠ 

LÊ QUANG HUY1*, NGUYỄN THỊ LIỄU1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*huykelvin1999@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại của vật liệu đất sét nano từ 

biến tính bằng phương pháp chiếu xạ tia Electron-Beam (EB). Đặc trưng của vật liệu sau tổng hợp được 

đánh giá bằng các phương pháp phân tích hóa lý như: SEM, BET, FTIR, VSM, AAS. Sự phân bố nguyên 

tố và sai hỏng mạng theo độ sâu từ Ao tới nm của vật liệu được đánh giá bằng các phổ kế hạt nhân như phổ 

kế thời gian sống hủy positron, giãn nở doppler, phổ kế nhiễu xạ neutron. Kết quả cho thấy vật liệu có diện 

tích bề mặt riêng 26,0423 m2/g, độ từ tính 13.86 emu/g. Ngoài ra, kết quả phổ kế hạt nhân đối với vật liệu 

chiếu xạ 100 kGy cho thấy thời gian sống tự do của positron, thời gian sống positron trong cấu trúc tứ diện, 

thời gian sống positron trong thể tích tự do giữa các lớp của vật liệu giảm và xác xuất hủy positron tương 

ứng tăng. Khả năng hấp phụ ion kim loại của vật liệu chiếu xạ với liều lượng 100 kGy là ưu việt nhất. 

Từ khóa. Đất sét nano, thời gian sống positron, tia Electron-Beam, xác xuất hủy positron. 

 

RESEARCH ON THE ADSORPTION CAPACITY OF NANO ORAGNIC MAGNETIC 

CLAY MODIFIED BY ELECTRON-BEAM IRRADIATION FOR ION Pb(II) 
 

Abstract. This research synthesizes and invests the adsorption capacity of nano organic magnetic clay 

modified by Electron-Beam (EB) irradiation for metal ions. Characteristics of the synthetic materials are 

based on physical and chemical analysis methods such as: SEM, BET, FT-IR, VSM, AAS. The distribution 

of elements and the defect with a depth from Angstrom to Nanometer of materials are assessed by nuclear 

spectroscopy including positron life-destruction spectroscopy; Doppler expansion; Neutron diffraction 

spectroscopy. The results show that the material has a specific surface area of 26,0423 m2/g, a magnetism 

of 13,86 emu/g. In addition, nuclear spectroscopy result for 100 kGy irradiated material shows that the free 

lifetime of the positron, the lifetime of the positron in the tetrahedron structure, the reduce of lifetime of 

positron in the free volume among layers of the material and the increase in corresponding intensities of 

positron destruction probability. The ability to adsorb metal ions of irradiated materials at a dose of 100 kGy 

is the most optimal. 

Keywords. Nano clay, positron lifetime, Electron-Beam irradiation, positron destruction probability. 
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CẢI TẠO THÔNG GIÓ NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG 

BẾP Ở NHÀ ỐNG, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

LÊ VĂN THUẬN1, NGUYỄN MINH QUANG1, DƯƠNG THỊ THANH TÂM1,  

BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

levanthuan8799@gmai.com, minhquang231299@gmail.com, tittam.1104@gmail.com, 
*buithingocphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Các hoạt động đun nấu trong bếp hằng ngày gây nên nhiều vấn đề ô nhiễm, tác động trực tiếp 

đến sức khỏe con người. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm cải tạo thông gió để giảm thiểu ô nhiễm 

không khí trong phòng bếp ở 2 nhà ống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các thông số cụ thể 

như: PM2.5, CO, CO2, VOCs, nhiệt độ, độ ẩm. Các chỉ tiêu được đo bằng thiết bị Quest 3MTM EVM, máy 

Testo 174H trong vòng 3 ngày kết hợp với phiếu khảo sát thói quen sinh hoạt hàng ngày dựa trên tiêu chuẩn 

DOSH – 2010, QCVN 05:2013/BTNMT. Một số phương pháp cải tạo như: lắp các thiết bị máy hút mùi, 

quạt hút trong phòng bếp tại các vị trí phù hợp dựa trên kết quả phần mềm mô phỏng gió Autodesk CFD. 

Kết quả cho thấy ở nhà 1, nhà 2 nồng độ trung bình các chất giảm lần lượt như sau: PM2.5 từ 0.06 µg/m3 

xuống 0.02 µg/m3 và từ 0.07 µg/m3 xuống 0.03 µg/m3, CO từ 5 ppm xuống 1 ppm và từ 4 ppm xuống 

2 ppm, CO2 từ 467.88 ppm xuống 341.44 ppm và từ 2076.78 ppm xuống 556.53 ppm, VOCs từ 14.39 g/l 

xuống 0.02 g/l và từ 131.76 g/l xuống 0.32 g/l sau 6 tháng kể từ khi cải tạo. Nghiên cứu đã góp phần cải 

thiện chất lượng không khí trong nhà, nâng cao sức khỏe cho người cư ngụ với loại hình nhà ống nói chung, 

khu vực bếp nói riêng. 

Từ khóa. Chất lượng không khí trong nhà, CO2, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, nhà ống, phòng bếp, thông gió. 

 

INTRODUCTION TO REMOVAL OF AIR POLICY IN KITCHEN IN PIPE HOUSE, 

CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY 
 

Abstract. The daily cooking activities in the kitchen cause many pollution problems, which directly affect 

human health. This project is conducted to improve ventilation to minimize air pollution in the kitchen in 

2 tube houses in Ho Chi Minh City through specific parameters such as: PM2.5, CO, CO2, VOCs, 

temperature, humidity. The indicators were measured by Quest 3MTM EVM device, Testo 174H machine 

within 3 days combined with the survey of daily living habits based on DOSH - 2010 standards, QCVN 

05:2013/BTNMT. Some renovation methods such as: installing exhaust hoods, exhaust fans in the kitchen 

in suitable positions based on the results of the Autodesk CFD wind simulation software. The results 

showed that in house 1 and 2, the average concentration of substances decreased as follows: PM2.5 from 

0.06 µg/m3 to 0.02 µg/m3 and from 0.07 µg/m3 to 0.03 µg/m3, CO from 5 ppm down 1ppm and from 4 ppm 

to 2 ppm, CO2 from 467.88 ppm to 341.44 ppm and from 2076.78 ppm to 556.53 ppm, VOCs from 14.39 g/l 

to 0.02 g/l and from 131.76 g/l to 0.32 g/l after 6 months since when renovating. Research has contributed 

to improving indoor air quality, improving health for occupants with tube houses in general, and kitchen 

areas in particular. 

Keywords. Indoor air quality, CO2, PM2.5, temperature, humidity, tube house, kitchen room, ventilation. 
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KHẢO SÁT VÀ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC 

(Si) TRONG NƯỚC LỢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XANH MOLYBDEN 

NGUYỄN QUỐC DŨNG1, HỒ VĂN TÀI2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới 

nquocdung.iuh@gmail.com, hovantai73@gmail.com 

 

Tóm tắt. Thực trạng hàm lượng Silic trong nước cao ảnh hưởng đến môi trường sống thủy sinh và ảnh 

hưởng trực tiếp đến con người. Hướng nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác 

định hàm lượng Silic trong nước lợ bằng phản ứng của Silicate với Amonium Molybdate ở pH khoảng 1-2 

tạo thành acid silicomolybdic màu vàng. Sau đó dùng acid ascorbic và thêm antimony(III) để khử phức 

màu vàng thành phức màu xanh có cực đại hấp thu ở bước sóng 812 nm. Phương pháp phân tích Silic có 

giới hạn phát hiện là 0,004 mg/L, giới hạn định lượng là 0,012 mg/L và khoảng nồng độ tuyến tính là 

0,05 ÷ 2,50 mg/L, phương trình hồi quy đường chuẩn y = 0,2505x – 0,0046 với hệ số tương quan 

R2 = 0,9997. Hiệu suất thu hồi Silic trong nước lợ là 95,00% ± 0,34% và phương pháp có độ lặp lại 

RSD% = 0,30% đạt yêu cầu. Mẫu được lấy về phòng thí nghiệm vào tháng 4 năm 2021. Kết quả phân tích 

các mẫu nước lợ ở Vũng Tàu, Cần Giờ, Gò Công đạt yêu cầu và tương thích với các kết quả phân tích tại 

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới. 

Từ khóa. Silic; Amonium Molybdate; silic trong nước lợ. 

 

SURVEY AND OPTIMIZATION OF THE DETERMINATION PROCESS OF SILIC (Si) 

IN BRACKISH WATER BY MOLYBDEN BLUE COLORIMETRIC METHOD 

 

Abstract. Pollution situation due to high silicon content in brackish water affects aquatic habitats and 

directly affects humans. The research direction of the topic is to investigate and optimize the process of 

determining silicon content in brackish water by complexing reaction of Silicate with Amonium Molybdate 

at pH about 1-2 to create yellow silicomolybdic acid. Then use ascorbic acid and add antimony (III) to 

reduce the yellow complex to a blue complex with an absorption maximum at 812 nm. Silicon analysis 

method has detection limit of 0,004 mg / L, quantitative limit of 0,012 mg / L and a linear concentration 

range of 0.05 ÷ 2.50 mg / L, the standardized regression equation y= 0,2505x – 0,0046 with the correlation 

coefficient R2 = 0,9997. The recovery efficiency of silicon in brackish water is 95,00% ± 0,34% and the 

method has the repeatability RSD% = 0,30% that meets the requirements. Samples were taken to the 

laboratory in April 2021. The analysis results of brackish water samples in Vung Tau, Can Gio, and Go 

Cong met the requirements and were compatible with the analysis results at the New Century Technology 

Scientific Services Corporation. 

Keywords. Silic; Amonium Molybdate; silicon in brackish water. 
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CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI TỪ CHIẾT XUẤT LÁ BÀNG 

NGUYỄN CÔNG THÀNH1, BẠCH THỊ MỸ HIỀN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

congthanhnguyen8299@gmail.com, bachthimyhien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Báo cáo trình bày kết quả khảo sát khả năng bảo vệ thép CT3 của chất ức chế ăn mòn xanh được 

chiết xuất từ lá cây bàng trong môi trường nước muối NaCl 3%. Cây Bàng (Terminalia catappa) là một 

loài cây thân gỗ lớn sinh sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới, thuộc họ Trâm bầu (Combretaceae). Quá trình 

chiết xuất lá bàng được tiến hành với soxhlet với dung môi ethanol. Phân tích thành phần có trong dịch 

chiết bằng các phương pháp phân tích FT-IR, HPLC-MS cho thấy lá chứa một số flavonoid (kamferol hay 

quercetin), tanin (punicalin, punicalagin, tercatin), các chất saponin và phytosterol. Khảo sát khả năng bảo 

vệ kim loại bằng phương pháp tổn hao khối lượng (Weight loss) và phương pháp điện hóa (Ngoại suy 

Tafel). Kết quả cho thấy khả năng bảo vệ thép CT3 trong môi trường nước muối đạt hiệu suất bảo vệ tối ưu 

40% khi sử dụng nồng độ 100 ppm, 60% khi sử dụng nồng độ 300 ppm, 80% khi sử dụng nồng độ 500 ppm, 

60% khi sử dụng ở nồng độ 1000 ppm và 1500 ppm. 

Từ khóa. Chiết xuất Cây Bàng (Terminalia catappa), ăn mòn kim loại, phân tích HPLC-MS, phương pháp 

điện hóa. 

 

METAL CORROSION INHIBITORS FROM TERMINALIA CATAPPA LEAF 

EXTRACT 

 

Abstract. The report presents the results of the investigation on the protection ability of CT3 steels of a 

green corrosion inhibitor extracted from the almond leaf in the 3% NaCl salt water environment. Terminalia 

catappa is a large tree species that lives mainly in the tropics, belongs to the family Combretaceae. Almond 

leaf extraction was carried out compared with soxhlet with ethanol solvent. Analysis of the composition of 

the extract by the FT-IR and HPLC-MS analysis methods showed that the leaves contained some flavonoids 

(kamferol or quercetin), tannin (punicalin, punicalagin, tercatin), saponins and phytosterols. Investigate the 

ability to protect metal by weight loss method and electrochemical method (Tafel extrapolation). The results 

show that the ability to protect CT3 steel in salt water has the optimum protection performance of 40% 

when using the concentration 100 ppm, 60% when using the concentration 300 ppm, 80% when using the 

concentration 500 ppm, 60% when used at concentrations of 1000 ppm and 1500 ppm. 

Keywords. Terminalia catappa, metal corrosion, HPLC-MS analyzer, electrochemical method. 
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KHẢO SÁT, TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

FORMALDEHYDE TỰ DO VÀ THỦY PHÂN VẬT LIỆU DỆT BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ NASH  

ĐẶNG HOÀNG THẢO VY¹*, HỒ VĂN TÀI1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*vythaodang108@gmail.com, hovantai73@gmai.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng Formaldehyde trong vải sợi 

bằng phương pháp trắc quang. Nguyên tắc của phương pháp là Formaldehyde được chiết từ mẫu vật liệu 

dệt bằng nước ở 40 C, sau đó lượng Formaldehyde được xác định bằng cách so màu. Trong phương pháp 

này, Formaldehyde phản ứng với thuốc thử Nash tạo ra phức diacetyldihydrolutidine có màu vàng. Sau đó 

phức này hấp thu cực đại ở bước sóng 412 nm. Xây dựng quy trình phân tích với giới hạn phát hiện LOD 

là 0,0070 mg/L và giới hạn định lượng LOQ là 0,0234 mg/L. Khoảng nồng độ tuyến tính là 0.15÷4,5 mg/L, 

phương trình hồi quy hồi chuẩn y = 0,2559x + 0,0049 với hệ số tương quan R2 = 0,9999. Hiệu suất thu hồi 

Formaldehyde trong vải trẻ em màu (hồng) là 97,29 ± 2,33 và phương pháp có độ lặp lại RSD%= 2,321% 

đạt yêu cầu. Kết quả phân tích các mẫu khăn dành cho trẻ sơ sinh, vải màu trẻ em (hồng), vải màu nhạt 

người lớn (gồm vải màu trắng và xanh nhạt), mẫu màu đậm người lớn (vải màu cam đậm). Tất cả các mẫu 

đều có hàm lượng Formaldehyde dưới 30 mg/kg, không bị vượt quá giới hạn cho phép. 

Từ khóa.  Formaldehyt; diacetyldihdrolutidine; Formaldehyt trong vải sợi. 

 

SURVEY, OPTIMIZE THE PROCESS OF DETERMINING FREE FORMALDEHYDE 

CONTENT AND HYDROLY TEXTILE MATERIALS BY PHOTOMETRIC METHOD 

WITH NASH REAGENTS 

 

Abstract. Researching, investigating and optimizing the process of determining the content of 

Formaldehyde in fiber fabric by photometric method. The principle of the method is that Formaldehyde is 

extracted from a water sample of the textile material at 40 C then the amount of formaldehyde is 

determined by color comparison. In this method, the Formaldehyde reacts with the Nash reagent to produce 

a yellow diacetyldihydrolutidine complex. This complex then has maximum absorption at 412 nm. Develop 

an analytical procedure with LOD detection limit of 0,0070mg/L and LOQ quantitative limit of 

0,0234mg/L. The linear concentration range is 0,15 – 4,5 mg/L, the standard regression equation 

y = 0,2559x + 0,0049 with the correlation coefficient R2 = 0,9999. The recovery efficiency of 

Formaldehyde in the color (pink) children's fabric was 97,29 ± 2,33 and the method had a repeatability of 

RSD% = 2,321% that was satisfactory. The results of analysis were samples of infant towels, children's 

colored fabrics (pink), adult light fabrics (including white and light blue fabrics), and adult dark samples 

(dark orange fabric). All samples had Formaldehyde content below 30mg/kg, not exceeding the permissible 

limit. 

Keywords. Formaldehyde; diacetyldihdrolutidine; Formaldehyde in textiles. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HỌC VÀ HÓA HỌC CỦA 

COMPOST TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY BIA QUA QUÁ TRÌNH Ủ HIẾU KHÍ 

NGUYỄN THẾ ANH1, HUỲNH MINH HIẾU1, NGUYỄN ĐỨC HẢI ĐĂNG1, VÕ NHẬT HUY1, LÊ 

HÙNG ANH1*, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

nguyentheanh27012000@gmail.com, huynhminhhieu.lochung2018@gmail.com, 

nguyenduchaidang17@gmail.com, huynhatvo16@gmail.com, *lehunganh@iuh.edu.vn, 

nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy bia hiện nay đang tạo gánh nặng cho doanh 

nghiệp do phải chi trả cho vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là một nguồn 

nguyên liệu tốt cho quá trình ủ sinh học hiếu khí tạo ra phân hữu cơ (compost). Nghiên cứu thực hiện trên 

sản phẩm compost được sản xuất bùn nhà máy bia ủ trong 6 tuần và 6 tháng tại cơ sở sản xuất rau mầm 

hữu cơ Việt Phước, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai mẻ ủ với thời gian 6 tuần và 6 tháng có thông 

số lý, hóa lần lượt như sau: nhiệt độ là 37oC và 35oC và nhiệt độ môi trường là 34oC; độ ẩm 71,8% và 

74,2%; chất hữu cơ bay hơi 71,9% và 75,2%; độ tro 24,8% và 15,7%. Qua khảo sát, so sánh tính chất vật 

lý và hóa học cho thấy việc giảm thời gian ủ phân thành phẩm thì vẫn đảm bảo độ hoai của compost. Với 

kết quả này cho thấy bùn thải từ nhà máy bia có thể chế biến thành compost đáp ứng được mục tiêu phát 

triển kinh tế tuần hoàn cho ngành bia và có thể rút ngắn thời gian ủ đáng kể. 

Từ khóa. Bùn thải nhà máy bia, ủ sinh học hiếu khí, phân compost, chất lượng mùn. 

 

ASSESSMENT OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF PRODUCT FROM 

BREWERY SLUDGE THROUGH AEROBIC BIOLOGICAL COMPOSTING 
 

Abstract. T The sludge from the brewery's wastewater treatment plant is a heavy burden on the company 

due to transport and disposal payment. However, the sludge is a good source of raw materials for aerobic 

bio-composting as a compost production. Compost products from the two incubation sourced from two 

different breweries, the same brewing method and different starting climate conditions for 6 weeks and 6 

months were conducted at Viet Phuoc sprouts production company, Hoc Mon, Ho Chi Minh city. Two 

incubated piles have physical and chemical parameters as follows: Temperature of 37 C and 35 C and 

ambient temperature 34 C; humidity of 71.8 % and 74.2 %; volatile organic matter of 71.9 % and 75.2 %; 

ash content of 24.8 % and 15.7 %, respectively. Based on the investigation and comparison of physical and 

chemical properties, when reducing the composting time, it is still ensures the compost's hardness.  Thus, 

the sludge from the brewery can be processed into compost, which meets the target development of circular 

economy of the beer industry and can significantly shorten the incubated time. 

Keywords. Brewery sludge, aerobic bio-composting, compost, humus quality. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BÙN THẢI NHÀ MÁY BIA ĐÃ QUA QUÁ 

TRÌNH Ủ SINH HỌC HIẾU KHÍ LÀM GIÁ THỂ TRỒNG CÂY RAU MẦM 

ĐỖ HOÀNG MINH HUYỀN1, NGUYỄN NHƯ HUYỀN1, TRẦN THỊ KIM BÌNH1, NGUYỄN THỊ 

THÙY DUNG1, NGUYỄN TỐNG KỲ DUYÊN1, LÊ HÙNG ANH1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

minhhuyen052000@gmail.com, nguyennhuhuyen2000@gmail.com, tdung7550@gmail.com, 

binhct35@gmail.com, ntkyduyen1232k@gmail.com, lehunganh@iuh.edu.vn, 
*nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Rau mầm họ cải được đánh giá tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ chống lão hóa và ngăn ngừa nguy cơ 

ung thư do chứa nhiều vitamin, chất xơ và các nguyên tố vi lượng. Hiện nay nhiều nơi đang trồng rau mầm 

bán cho siêu thị trên giá thể sơ dừa qua xử lý và bổ sung thêm dinh dưỡng. Đề tài thí nghiệm dùng bùn sinh 

học đã qua ủ hiếu khí 6 tuần (CT1) và 24 tuần (CT2) trồng cây rau mầm không bổ sung thêm dinh dưỡng, 

thực hiện tại trang trại hữu cơ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy tỉ lệ mọc mầm 

của 200 hạt giống đã gieo sau 3 ngày tiến hành thí nghiệm đều đạt 100% trên cả hai nghiệm thức CT1 và 

CT2. Lấy ngẫu nhiên 10 cây rau mầm trên tổng 200 cây đã nảy mầm. Kết quả sinh khối của 10 cây mầm 

thu được sau 7 ngày trên CT1 là 4,31 gram, trên CT là 4,87 gram. Tỷ lệ chiều cao trung bình rau mầm CT1 

là 10,5 cm, độ dài rễ trung bình là 2,0 cm. Tỷ lệ chiều cao trung bình ở CT2 là 11,5 cm, độ dài rễ trung bình 

là 2,9 cm. Kết quả 10 sinh khối được trồng trên giá thể sơ dừa là 3,85 gram. Tỷ lệ chiều cao trung bình là 

10,1 cm và độ dải rễ trung bình là 1,85 cm. Qua khảo sát, so sánh sơ bộ về chiều cao, độ dài rễ với giá thể 

trên cây sơ dừa cho thấy giá thể dùng bùn sinh học đã qua ủ hiếu khí vượt trội hơn hẳn. Như vậy, giá thể 

bùn ủ sinh học hiếu khí có tiềm năng để thay thế cho giá thể sơ dừa hiện tại, mang lại hiệu quả dinh dưỡng 

cao cho cây, giúp rau mầm phát triển tốt. Thời gian ủ bùn sinh học có ảnh hưởng đến sinh trưởng và trọng 

lượng rau mầm. 

Từ khóa. Giá thể sinh học, bùn thải, cây rau mầm, ủ sinh học hiếu khí. 

 

EFFICIENCY EVALUATION OF THE SUBSTRATE FROM THE BREWERY SLUDGE 

ON SPROUTS BY COMPOSTING 
 

Abstract. Cruciferous sprouts are evaluated well for the digestive system, support anti-aging and prevent 

cancer risk because they contain many vitamins, fiber and trace elements. Currently, many places are 

growing sprouts to sell to supermarkets on processed coconut fiber substrates and add nutrients. 

Experimental topic using biological sludge that has been aerobically incubated for 6 weeks (CT1) and 24 

weeks (CT2) to grow sprouts without additional nutrition, carried out at organic farm in Hoc Mon district, 

Ho Chi Minh City Minh. The results showed that the germination rate of 200 seeds sown after 3 days of 

experiment was 100% on both treatments CT1 and CT2. Randomly pick 10 sprouts out of 200 sprouted 

plants. The result of biomass of 10 seedlings obtained after 7 days on CT1 is 4.31 grams, on CT is 4.87 

grams. The average height ratio of CT1 sprouts was 10.5 cm, the average root length was 2.0 cm. The 

average height ratio in CT2 was 11.5 cm, the average root length was 2.9 cm. Results 10 biomass grown 

on coconut fiber substrate was 3.85 grams. The average height ratio was 10.1 cm and the mean root spread 

was 1.85 cm. Through the survey, preliminary comparison of the height, root length with the medium on 

the coco tree shows that the media using aerobic biological sludge is superior. Thus, aerobic biological 

sludge media has the potential to replace the current coconut fiber medium, bringing high nutritional 

efficiency to plants, helping sprouts develop well. Biological sludge incubation time affects the growth and 

weight of sprouts. 

Keywords. Substrate from brewery sludge, sprouts, aerobic bio-composting. 
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KHẢO SÁT, TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

FORMALDEHYT ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI VẬT LIỆU DỆT BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ NASH 

PHẠM THANH VY1*, HỒ VĂN TÀI1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*vypham.240899@gmail.com, hovantai73@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng Formaldehyt trong vải sợi bằng 

phương pháp trắc quang. Nguyên tắc của phương pháp là xác định lượng Formaldehyt được giải phóng 

khỏi vật liệu dệt trong điều kiện bảo quản gia tốc bằng phương pháp hấp thụ hơi nước. Trong phương pháp 

này, Formaldehyt phản ứng với thuốc thử Nash tạo ra phức diacetyldihydrolutidine có màu vàng. Sau đó 

phức này hấp thu cực đại ở bước sóng 412nm. Xây dựng quy trình phân tích với giới hạn phát hiện LOD là 

0,0070mg/L và giới hạn định lượng LOQ là 0,0234mg/L. Khoảng nồng độ tuyến tính là 0.15÷4,5 mg/L, 

phương trình hồi quy hồi chuẩn y = 0,2559x + 0,0049 với hệ số tương quan R2 = 0,9999. Hiệu suất thu hồi 

Formaldehyt trong vải trẻ em (màu hồng) là 98,4% ± 1,0 và phương pháp có độ lặp lại RSD%= 2,539% 

đạt yêu cầu. Kết quả phân tích các mẫu: vải nhạt màu cho trẻ em, vải có màu trẻ em, vải màu nhạt người 

lớn (vải màu trắng), mẫu màu đậm người lớn (gồm vải màu cam đậm và màu vàng). Tất cả các mẫu đều có 

hàm lượng Formaldehyde dưới 30mg/kg, không bị vượt quá giới hạn cho phép. 

Từ khóa.  Formaldehyt; diacetyldihdrolutidine; Formaldehyt trong vải sợi. 

 

SURVEY, OPTIMIZE THE PROCESS OF DETERMINING THE CONTENT OF 

FORMALDEHYDE RELEASED FROM TEXTILES BY PHOTOMETRIC METHOD 

WITH NASH REAGENTS 
 

Abstract. Surveying and optimizing the process of determining the content of formaldehyde in fiber fabric 

by photometric method. The principle of the method is the determination of the amount of formaldehyde 

released from the textile under accelerated storage conditions by the steam absorption method. In this 

method, the formaldehyde reacts with the Nash reagent to produce a yellow diacetyldihydrolutidine 

complex.  This complex then has maximum absorption at 412 nm. Develop an analytical procedure with 

LOD detection limit of 0,0070mg/L and LOQ quantitative limit of 0,0234mg/L. The linear concentration 

range is 0,15 – 4,5 mg/L, the standard regression equation y = 0,2559x + 0,0049 with the correlation 

coefficient R² = 0,9999.  The recovery efficiency of formaldehyde in children's fabric (pink) was 98,4% ± 

1,0 and the method had a repeatability of RSD% = 2,539% that was satisfactory. Analysis results of 

samples: light colored fabrics for children, fabrics in children's colors, adult light fabrics (white fabrics), 

adult dark fabrics (including dark orange and yellow fabrics).  All samples had Formaldehyde content below 

30mg/kg, not exceeding the permissible limit. 

Keywords. Formaldehyde; diacetyldihdrolutidine; Formaldehyde in textiles. 
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NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO THÔNG GIÓ NHẰM GIẢM THIỂU 

NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG NGỦ 

CỦA NHÀ ỐNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HOÀNG PHƯƠNG TRÚC1, ĐẶNG MINH TRIẾT1, DƯƠNG THỊ THANH TÂM1, BÙI THỊ NGỌC 

PHƯƠNG1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

minh phuongtruch@gmail.com, dangminhtriet313@gmail.com, tittam.1104@gmail.com, 
*buithingocphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ngày càng có nhiều các tác nhân gây ô nhiễm được tìm thấy trong phòng ngủ làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh về đường hô hấp mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản, lao 

phổi,…Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy Quest 3MTM EVM để 

đo đạc, thu thập số liệu của các chỉ tiêu gây ô nhiễm như CO2, CO, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm,… ở phòng ngủ 

trong 3 ngày liên tục tại 2 nhà ống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và so sánh dựa trên tiêu chuẩn 

DOSH – 2010 của Malaysia. Từ kết quả đo được kết hợp với phiếu khảo sát thói quen sinh hoạt của người 

cư ngụ, nhóm nghiên cứu đã đề xuất phương pháp cải tạo thông gió bằng cách lắp quạt thông gió tại những 

vị trí phù hợp dựa trên việc mô phỏng sự di chuyển của luồng không khí trong phòng bằng phần mềm CFD. 

Kết quả trung bình sau 6 tháng cải tạo của nhà 1 và nhà 2 lần lượt như sau: CO2 từ 975,75 ppm còn 640,76 

ppm và từ 366 ppm còn 346 ppm; CO từ 4,29 ppm còn 0,00 ppm và từ 4,80 ppm còn 1,78 ppm; PM2.5 từ 

0,1 mg/m3 còn 0,04 mg/m3 và từ 0,33 mg/m3 còn 0,15 mg/m3. Nghiên cứu đã cho thấy, thông gió phù hợp 

có thể giúp giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng ngủ, góp phần bảo vệ sức khỏe của người cư 

ngụ. 

Từ khóa. Chất lượng không khí trong nhà, CO2, CO, PM2.5, nhà ống, phòng ngủ, thông gió. 

 

RESEARCH ON SOLUTIONS FOR CLEANING SOLUTIONS TO REDUCE THE 

CONTROL OF CONTENTS TO AIR IN THE BEDROOM OF A TUBE HOUSE IN HO 

CHI MINH CITY 

 

Abstract. More and more pollutants are found in the bedroom that affect human health, causing chronic 

respiratory diseases such as asthma, bronchitis, pulmonary tuberculosis,... To assess the concentration of 

pollutants, the team used the Quest 3MTM EVM machine to measure and collect data of polluting indicators 

such as CO2, CO, PM2.5, temperature, humidity,... stay in the bedroom for 3 consecutive days at 2 tube 

houses in Ho Chi Minh City and compare based on Malaysian DOSH – 2010 standards. From the 

measurement results combined with the survey of the habits of occupants, the team proposed a method of 

renovating ventilation by installing ventilation fans in suitable locations based on simulating the movement 

of airflow in the room using CFD software. The average result after 6 months of renovation of house 1 and 

house 2 is as follows: CO2 from 975,75 ppm to 640,76 ppm and from 366 ppm to 346 ppm; CO from 4,29 

ppm to 0,00 ppm and from 4,80 ppm to 1,78 ppm; PM2.5 from 0,1 mg/m3 to 0,04 mg/m3 and from 0,33 

mg/m3 to 0,15 mg/m3. Research has shown that proper ventilation can help reduce the concentration of 

pollutants in the bedroom, contributing to protecting the health of occupants. 

Keywords. Indoor Air Quality, CO2, CO, PM2.5, tube House, bedroom, ventilation. 
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NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ PHÙ HỢP NHẰM 

GIẢM THIỂU Ô NHIỄM BỤI TRONG NHÀ ỐNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH  

ĐỖ THỊ THỤC MAI1, HỒ THỊ XUÂN YẾN1, DƯƠNG THỊ THANH TÂM1, BÙI THỊ NGỌC 

PHƯƠNG1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

thucmaiquangngai@gmail.com, xuanyen111998@gmail.com, tittam.1104@gmail.com, 
*buithingocphuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ô nhiễm không khí trong nhà do nồng độ bụi PM2.5 đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc 

sống của người đang cư ngụ. Để đánh giá hiện trạng gây ô nhiễm do PM2.5 nhóm nghiên cứu đã tiến hành 

đo nồng độ PM2.5 trong 3 ngày liên tục của 2 nhà ống ngẫu nhiên tại TP. Hồ Chí Minh, thông qua thiết bị 

3M Quest kết hợp phiếu khảo sát thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nồng độ PM2.5 được so sánh dựa trên 

DOHS-2010 - Tiêu chuẩn các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà của Malaysia và QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, đồng thời sử dụng 

phần mềm JMP để đánh giá nồng độ chất ô nhiễm cùng với mô phỏng cấu tạo cũng như sự vận chuyển của 

luồng không khí trong nhà nhằm tìm ra giải pháp phù hợp bằng phần mềm AutoCad, Revit, Autodesk CFD. 

Từ đó nhóm tiến hành một số biện pháp giảm thiểu bao gồm: lắp quạt thông gió tại các vị trí phù hợp cùng 

với sự hướng dẫn thực hiện thay đổi một số thói quen sinh hoạt. Sau 6 tháng cải tạo, kết quả đo đạc cho 

thấy nồng độ ô nhiễm trung bình của PM2.5 ở nhà 1 và nhà 2 giảm lần lượt như sau: PM2.5
 giảm từ 0.08 

mg/m3 còn 0.07 mg/m3
 và từ 0.13 mg/m3 còn 0.08 mg/m3 so với tiêu chuẩn DOHS-2010. Giúp không khí 

trong nhà lưu thông tốt hơn, giảm các ảnh hưởng tiêu cực cho con người đến mức thấp nhất. 

Từ khóa. PM2.5, thông gió, Autodesk CFD, nhà ống, JMP. 

 

RESEARCH ON APPLYING APPROPRIATE VENTILATION MEASURES TO 

MINIMIZE DUST POLLUTION IN PIPE HOUSES IN HO CHI MINH CITY 

 

Abstract. Air pollution in the house due to PM2.5 dust concentrations has affected the health and life of 

the occupant. To assess the current state of pollution caused by PM2.5 the research team conducted a 

measurement of PM2.5 concentrations for 3 consecutive days of 2 random tube houses in Ho Chi Minh City, 

through the 3M Quest device combined with daily routine surveys. PM2.5 concentrations were compared 

based on DOHS-2010 Malaysia's Home Air Pollutants Standard and QCVN 05:2013/BTNMT- National 

Technical Regulation on Ambient Air Quality, at the same time, use JMP software to assess the 

concentration of pollutants along with simulation of the structure as well as the transport of airflow in the 

house to find the right solution using AutoCAD, Revit, Autodesk CFD software. Since then, the team has 

taken a number of mitigation measures including installing ventilation fans at appropriate locations along 

with guidance on changing some living habits. After 6 months of renovation, the measurements showed 

that the average pollution concentration of PM2.5 at home 1 and home 2 decreased as follows: PM2.5 

decreased from 0.08 mg/m3 to 0.07 mg/m3 and from 0.13 mg/m3 to 0.08 mg/m3 compared to DOHS-2010 

standard. Helps the air in the house to flow better, reducing the negative effects on people to the lowest 

level. 

Keywords. PM2.5, ventilation, Autodesk CFD, tube house, JMP. 
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SẢN PHẨM THANH DINH DƯỠNG TỪ Ý DĨ NGUYÊN HẠT 

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY1, LƯƠNG NGỌC HÂN1, PHẠM HOÀNG TÂM1, NGUYỄN HÀ DIỆU 

TRANG1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenngoctuongvy271216@gmail.com, lhan2812@gmai.com, hoangtampham.42@gmail.com, 

nguyenhadieutrang@iuh.edu.com 

 
Tóm tắt. Hạt ý dĩ có tên khoa học là Sorghum bicolor, tên thông dụng là hạt bo bo, là loại hạt chứa nhiều 

chất dinh dưỡng, không chứa gluten và không gây dị ứng nên có thể dùng được cho tất cả mọi người. Mục 

đích nghiên cứu này nhằm chế biến hạt ý dĩ bằng phương pháp nổ và tạo sản phẩm thanh dinh dưỡng từ hạt 

ý dĩ nguyên hạt đã chế biến, kết hợp cùng với các loại hạt khác (óc chó, hạnh nhân và hạt bí). Hạt bo bo 

trắng (thuộc họ Poaceae) thu mua từ Gò Công, Tiền Giang, được sử dụng làm nguyên liệu chính, được nổ 

bằng hai phương pháp: phương pháp sử dụng nhiệt và microwave. Với phương pháp sử dụng nhiệt, hiệu 

suất nổ hạt đạt được 60%, phương pháp microwave hiệu suất nổ đạt được 15%. Công thức thanh dinh dưỡng 

với tỉ lệ 21,74% hạt bobo, 32,60% mật ong, 4,35% bơ, 32,6% hỗn hợp hạt, 6,52% siro bắp và 2,17% muối. 

Phương pháp ép khuôn được sử dụng để định hình thanh dinh dưỡng sau đó cho hỗn hợp nướng ở nhiệt độ 

175○C thời gian 15 phút. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm 

thực phẩm từ bo bo nguyên hạt. Sản phẩm thanh dinh dưỡng là loại thực phẩm rất giàu năng lượng cũng 

như protein, chất xơ, giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ hệ tiêu hóa cho cơ thể, có thể thay thế cho các bữa 

ăn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của hạt bo bo. 

Từ khóa. Hạt ý dĩ, thanh dinh dưỡng, phương pháp nổ. 

 

DEVELOPMENT OF GLUTEN-FREE NUTRITION BAR BY USING PUFFED 

SORGHUM AS MAJOR INGREDIENT 
 

Abstract. Sorghum bicolor, commonly known as sorghum, is a type of nut that contains many nutrients, 

gluten-free, and hypoallergenic nut. The aim of this study is to develop gluten-free nutrition bars. The 

puffed whole grain sorghum, dry fruits, walnuts, almonds and pumpkin seeds, were used to formulate the 

bars. White sorghum seeds (Poaceae family) collected from Tien Giang Province, Vietnam, were puffed 

by two methods: heat and microwave. Puffing efficiency was 60% and 15% for heat and microwave 

method, respectively. Nutrition bar formulation was 21,74% bo bo seeds, 32,60% honey (binding agent), 

4,35% butter, 32,6% nut mixture, 6,52% corn syrup and 2,17% salt. Dry heat treating at 175°C for 15 min 

was given to the mixture before knife cutting was employed to shape the nutrition bar. This research will 

provide an important implication for developing whole grain sorghum products. Such products will help 

providing energy, supporting digestive system for the body and replacing meals for people, as well as, 

contribute to adding more the economic values for sorghum seeds. 

Keywords. Sorghum, nutrition bar, puffing. 
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO TIẾP XÚC HÓA CHẤT DỄ BAY HƠI TRONG 

PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÍ MÔI 

TRƯỜNG (IESEM), TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (IUH) 

NGUYỄN LÊ TRÂM ANH1, ĐỖ XUÂN CÔNG1, ĐẶNG THỊ LẠC1, NGÔ KHẮC HẬN1, NGUYỄN 

THỊ LAN BÌNH1*, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

nltanh12c1@gmail.com, xuancong16071999@gmail.com, dangthilac2000@gmail.com, 

khahanngo6@gmail.com, *nguyenthilanbinh@iuh.edu.vn, nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Đánh giá rủi ro tiếp xúc hóa chất, đặc biệt là nhóm dễ bay hơi thông qua con đường hô hấp và 

tiếp xúc qua da trong phòng thí nghiệm trường học là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho con người trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến 

hành đánh giá nhóm chất dễ bay hơi đang được sử dụng tại IESEM - IUH, cùng khảo sát 22 giảng viên, cán 

bộ, và 87 sinh viên về mức độ tiếp xúc hóa chất. Quá trình đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm (1) tính 

chất dễ bay hơi của hóa chất (nhiệt độ sôi hoặc nhiệt độ nóng chảy), (2) sự ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người, tần suất tiếp xúc hóa chất và (3) các yếu tố con người như mức độ thành thạo của người dùng. Dựa 

trên ba tiêu chí đó, kết quả đánh giá mức độ rủi ro khi tiếp xúc với nhóm hóa chất này trong phòng thí 

nghiệm tại IESEM được chia thành 4 mức độ lần lượt là nhóm rủi ro đặc biệt nguy hiểm (3 hóa chất), rủi 

ro cao (54 hóa chất), nhóm rủi ro trung bình (53), nhóm rủi ro rất thấp (18 hóa chất). 

Từ khóa.  Đánh giá rủi ro hóa chất, phòng thí nghiệm, tiếp xúc hóa chất. 

 

ASSESSMENT OF THE RISK OF EXPOSURE OF VOLMABLE CHEMICALS IN THE 

LABOR INSTITUTE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT (IESEM), UNIVERSITY OF INDUSTRY OF HO CHI MINH CITY 

(IUH) 

 

Abstract. Risk assessment of chemical exposure, especially volatile groups through inhalation and skin 

contact in school laboratories is essential to ensure human health and safety in the workplace research, 

teaching and learning. In this study, we have assessed the group of volatile substances being used at IESEM 

- IUH, and surveyed 22 lecturers, staff, and 87 students about chemical exposure. The evaluation process 

is based on criteria including (1) the volatile nature of the chemical (boiling or melting point), (2) the effect 

on human health, the frequency of chemical exposure and (3) human factors such as user proficiency. Based 

on those three criteria, the risk assessment results when exposed to this group of chemicals in the laboratory 

at IESEM are divided into 4 levels, respectively, which are particularly dangerous risk groups (3 chemicals), 

high risk (54 chemicals), medium risk (53), very low risk (18 chemicals). 

Keywords. Risk assessment, laboratory, chemical exposure. 
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CHẾ TẠO VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MÀNG COMPOSITE 

CHITOSAN-POLYVINYL ALCOHOL-TINH DẦU Limnophila rugosa (CPO) 

TRẦN HOÀNG THẢO NHI1, NGUYỄN KIM NGÂN1, HOÀNG NGUYỄN TƯỜNG VI1 , TRẦN 

THIỆN NGUYÊN1, HỒ THIÊN HOÀNG1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

njnjporain123@gmail.com, nguyenkimnganmap@gmail.com, bameyeudau2000@gmail.com, 

tranthiennguyen624@gmail.com, hothienhoang@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Sử dụng màng phân hủy sinh học đã và đang trở thành xu hướng thịnh hành trong bảo quản thực 

phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu để tạo ra bao bì thực phẩm từ các vật liệu tự nhiên 

và nó thể hiện một số lợi ích. Hơn nữa, việc thay thế các bao bì truyền thống được làm từ các chế phẩm hóa 

học cũng có thể làm giảm một số tác hại đối với môi trường một cách đáng kể. Tinh dầu Limnophila rugosa 

(LEO) được chiết xuất từ cây Limniplila rugosa - một loại rau được thu hoạch ở Trảng Bàng, Tây Ninh, 

Việt Nam, đã được khảo sát và công nhận có hoạt tính sinh học cao. Bên cạnh đó, chitosan được cấu tạo từ 

vỏ tôm được mệnh danh là phế phẩm nên việc sử dụng chúng có thể làm giảm giá thành sản phẩm cũng 

như giải quyết được lượng lớn rác thải. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo nghiệm sự kết hợp 

của LEO, Chitosan (CS) - khuếch tán với Acid Acetic (1%) với tỷ lệ 1:100 và Polyvinyl Alcohol (PVA) 

với tỷ lệ (0,1 LEO/ 10 CS/ 1 PVA (10%)). Màng composite được trải lên tấm Teflon (10 x 10 cm2) và làm 

khô ở nhiệt độ phòng (25-35 °C). Đặc tính kháng khuẩn của màng CS/PVA khi có hoặc không có LEO đã 

được kiểm chứng. Màng có sự kết hợp với LEO đã chứng minh có hoạt tính kháng Escherichia coli ở nồng 

độ từ 0.1 đến 1,5% và có hoạt tính ức chế dựa vào vòng kháng khuẩn có đường kính từ 7-12mm. Trong khi 

đó, màng composite CS/PVC cho thấy đường kính vòng kháng khuẩn là 4 mm. Kết quả đã chứng minh 

rằng sự kết hợp của CS/PVA/LEO có thể có tiềm năng cao để tạo ra một loại bao bì thực phẩm sinh học 

mới. 

Từ khóa. Chitosan, PVA, Tinh dầu Limnophila rugosa, màng bao thực phẩm, màng phân hủy sinh học. 

 

PREPARATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHITOSAN – 

POLYVINYL ALCOHOL - Limnophila rugosa ESSENTIAL OIL COMPOSITE FILM  

 

Abstract. Utilising biodegradable film has been becoming a vogue tendency in food preservation. In this 

study, we researched to make food packing from natural materials and it express some fascinating benefits. 

Moreover, the replacing of the traditional packaging made from chemistry composes also can reduce some 

damage effects for environment remarkably. Limnophila rugosa Essential Oil (LEO) is extracted from 

Limnoplila rugosa - one kind of vegetables were harvested in Trang Bang, Tay Ninh, Viet Nam, which 

were investigated and recognized to have a high bio-active. In this study, we conducted to assay the 

combination of LEO, Chitosan (CS)- diffusing with Acid Acetic (1%) with the ratio 1:100 and Polyvinyl 

Alcohol (PVA) with the ratio (0.1 LEO / 10 CS / 1 PVA (10%) ). The final film was poured onto Teflon 

Plates (10 × 10 cm2) and dried at ambient temperature 25-35 oC. Antimicrobial properties of CS/PVA film 

with and without LEO were investigated. The films with incorporated LEO demonstrated good activity 

against Escherichia coli from the concentration 0.1% to 1.5% with inhibition zones ranging from 7.0 mm 

to 12 mm, respectively. Meanwhile, the CS/PVA composite films showing inhibition zone diameters (mm) 

of 4.00. The results have demonstrated that the combination of CS/PVA/LEO might have a high potential 

to make a biological food packaging. 

Keywords. Chitosan, PVA, Limnophila rugosa Essential Oil, food packaging, biodegradable film. 
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SYRUP CHANH – GỪNG – MẬT ONG 

LÊ THỊ NGÂN1, ĐỖ MINH TÚ1, CAI QUANG THẠCH1, TRẦN THỊ MAI ANH1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nganlee134@gmail.com, dominhtu310199@gmail.com, quangthach1999@gmail.com, 

tranthimaianh@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Chanh không chỉ chứa nhiều vitamin C, khoáng chất, chất xơ, tinh dầu, acid hữu cơ và carotenoid 

mà còn có hoạt tính chống oxy hóa của các flavonoids. Gừng chứa nhiều các chất chống oxy hóa hiệu quả 

như gingerols, zingerone và hàm lượng đáng kể vitamin C. Mật ong có đặc tính khử trùng, chống oxy hóa 

góp phần cải thiện sức khỏe. Mục đích của nghiên cứu này nhằm tạo ra một sản phẩm syrup kết hợp từ ba 

loại nguyên liệu chanh, gừng, mật ong có tác dụng hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng. Các thí nghiệm 

khảo sát về chỉ tiêu cấu trúc, độ nhớt, tính đồng đều về kích thước gừng, màu sắc dịch, kết hợp thành lập 

hội đồng cảm quan cho điểm theo từng chỉ tiêu cảm quan (cấu trúc, màu, mùi, vị) được thực hiện để xác 

định được quy trình và công thức tối ưu cho sản phẩm và không làm tổn thất nhiều đến thành phần dinh 

dưỡng chủ yếu là vitamin C. Công thức phù hợp cho sản phẩm Chanh - Gừng - Mật ong và một số nguyên 

liệu phụ bổ sung là đường, HFCS (high fructose corn syrup) cùng phụ gia cải thiện cảm quan là pectin và 

hương mật ong với tỉ lệ chanh: đường (4:6) là 42%, HFCS 41%, mật ong 10%, gừng 7%, 0,15% pectin và 

hương mật ong (1ml/kg sản phẩm). Các chỉ tiêu hóa lý được xác định bằng máy đo màu CR-400/410 Konica 

Minolta và máy đô độ nhớt tự động Model: HBDV-III U. Sản phẩm được đánh giá có chất lượng, phù hợp 

thị hiếu người tiêu dùng về màu sắc, mùi vị, cấu trúc. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc góp 

phần đa dạng sản phẩm thực phẩm từ chanh, gừng, mật ong. Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm đã được 

xác định với hàm lượng vitamin C (38,6 mg/kg), hàm lượng acid (107 meq/kg), đường tổng (62,3 g/100g) 

và một phần chất chống oxy hóa gingerols có trong sản phẩm đảm bảo được tính dinh dưỡng của tiêu chí 

đặt ra ban đầu, hỗ trợ nâng cao sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm syrup Chanh – Gừng – Mật ong có thể 

sử dụng trực tiếp hoặc pha chế như một loại thức uống. 

Từ khóa.  Chanh, gừng, mật ong, đồ uống, syrup. 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SYRUP PRODUCT FROM LEMON, GINGER, 

AND HONEY 
 

Abstract. Lemons are not only rich in vitamin C, minerals, fiber, essential oils, organic acids and 

carotenoids, but also the antioxidant activity of flavonoids. Ginger contains many effective antioxidants 

such as gingerols, zingerone and significant amounts of vitamin C. Honey has antiseptic, antioxidant 

properties that contribute to improve health. The purpose of this study is to research a syrup product that 

combines three ingredients of lemon, ginger and honey to support the consumers health. The experiments 

on the structure, viscosity, the uniformity of ginger size, color, combined to sensory method for evaluating 

the syrup product (structure, color, taste, flavor) were conducted to determine the optimal process and 

formulation of the product that do not cause much vitamin C loss. The formulation of the syrup product 

from lemon, ginger, honey, and some food additives were lemon: sucrose (4:6) 42%, HFCS (high fructose 

corn syrup) 41%, honey 10%, ginger 7%, pectin 0.15% and honey flavor (1 ml/kg syrup product). The color 

and the viscosity of syrup product were determined by colorimeter CR-400/410 Konica Minolta and 

automatic viscosity meter Model: HBDV-III U. The product was rated for high quality and appropriate to 

consumers on taste, color, flavor and texture. Research is worth in contributing to the diversity of food 

products from lemon, ginger, honey. The nutritional compositions such as vitamin C, total acid and total 

sugar were 38.6 mg/kg, 107 meq/kg and 62.3 g/100g, respectively. Otherwise, the antioxidant gingerols in 

the product could improve the health of consumers. Lemon - ginger - honey syrup can be used directly or 

prepared as a beverage. 

Keywords. Lemon, ginger, honey, beverage, syrup. 
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PHÂN TÍCH ZALTOPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐẠO HÀM UV – 

VIS 

NGUYỄN THỊ UYÊN1, ĐỖ THỊ LONG1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

uyenelly1999@gmail.com, dothilong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Phương pháp phổ đạo hàm cho kết quả nhanh chóng, chính xác. Dựa trên kết quả đánh giá 

phương pháp sử dụng phổ trực tiếp, đạo hàm bậc 1, đạo hàm bậc 2,… cho thấy phương pháp sử dụng phổ 

đạo hàm bậc 1 là tối ưu với bước sóng 353 nm trong dung môi Metanol. Khoảng tuyến tính được xây dựng 

từ 0,5 mg/L – 190 mg/L (R² = 0,9992) với giới hạn phát hiện: LOD = 0,002 mg/L; giới hạn định lượng: 

LOQ = 0,006 mg/L; độ tái lặp lại: RSD% = 0,89 – 1,44%. Phương pháp cũng được đánh giá hiệu suất thu 

hồi trên nền thuốc chứa Paracetamol với hiệu suất thu hồi: Rev% = 91,2%. 

Từ khóa.  Phổ đạo hàm, Zaltoprofen, UV – VIS. 

 

ZALTOPROFEN ANALYSIS BY THE UV – VIS DERIVATIVE SPECTROSCOPY 

METHOD 
 

Abstract. A simple, and accurate derivative spectrum method for result. Based on the evaluation result 

zero- , first– and second–order,… derivative spectrophotometric methods show that the method using the 

first-order derivative spectrum is the most optimal with liner relation using were obtined at 353 nm in 

Methanol solution. The calibration curves were constructed in the range of 0.5 – 190 mg/L (R² = 0.9992) 

with Limit of Detection: LOD = 0.002 mg/L; Limit of Quantitation: LOQ = 0.006 mg/L; Reproducibility: 

RSD% = 0.89 – 1.44  %. This method is evaluated the recovery efficiency on a drug matrix containing 

Paracetamol with Recovery: ReV% = 91.2%. 

Keywords. Derivative spectroscopy, Zaltoprofen, UV - VIS. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NỒNG ĐỘ CO2 LÀM CHỈ SỐ THÔNG GIÓ ĐỐI VỚI 

KHU NHÀ TRỌ CẤP 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TPHCM) 

HỒ THÀNH LONG1, NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1, TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG1, NGUYÊN VĂN 

YÊN1, NGUYỄN THỊ LAN BÌNH1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

htlong20001231@gmail.com, nguyenthikimngan13032000@gmail.com, 

trangtrinh25042000@gmail.com, nguyenvanten610@gmail.com, nguyenthilanbinh@iuh.edu.vn, 
*nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. TPHCM nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo có nhiệt độ cao quanh năm, với đặc thù 

phát triển kinh tế thành phố là nơi tập trung nhiều nhà trọ không gian kín, mật độ người tập trung cao. Ngoài 

ra, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thời gian mọi người ở nhà cũng tăng lên làm cho vấn đề 

về chất lượng không khí trong nhà càng được quan tâm hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành 

đo đạc nồng độ CO2 và nhiệt độ ở 6 khu nhà trọ, với thời gian đo liên tục trong 4 giờ từ 16h30 phút đến 

20h30 phút, bằng máy Portable Iaq Meter 77596. Kết quả cho thấy tình trạng thông gió qua phép đo CO2 

không phụ thuộc vào số lượng người có trong phòng, cũng như để thực hiện các biện pháp thông gió phòng 

kín, có thể dựa trên các giá trị số bằng cách đo liên tục CO2 nhờ vào thiết bị cảm biến. Thông qua phần 

mềm R, mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ CO2 lần lượt là: khu I 68%, khu II 58%, khu III 5,5%, 

khu IV 62%, khu V 64.8%, khu VI 11%. Từ đó, kết luận nhà càng thông thoáng thì sự phụ thuộc của CO2 

vào nhiệt độ càng giảm và có thể sử dụng nồng độ CO2 để làm chỉ số thông gió đối với khu trọ cấp 4. 

Từ khóa. Covid-19, nồng độ CO2, chỉ số thông gió, nhiệt độ. 

 

RESEARCH ON USING CO2 CONTROLLER AS THE WASTE INDICATOR FOR 

LEVEL 4 HOUSING AREA HO CHI MINH CITY 
 

Abstract. Ho Chi Minh City lies in the sub-equatorial monsoon tropics, with steadily high temperatures 

all year round, in addition, with the city's economic development, it is home to many motels with high 

density of people. Besides, in the current Covid-19 epidemic situation, the increasing time spent at home 

has made the indoor air quality problem more concerned. In this study, CO2 index and temperature were 

surveyed and measured in 6 inns with a continuous measurement time of 4 hours with Portable Iaq Meter 

77596. The results show that the ventilation status via CO2 measurement does not depend on the number of 

people in the room as well as to implement safer ventilation measures that can operate the ventilation based 

on numerical values by measurement, CO2 continuous using sensor device. In addition, through software 

R, the influence of temperature on the corresponding CO2 index is: Zone I 68%, zone II 58%, zone III 5.5%, 

zone IV 62%, zone V 64.8%, zone VI 11%. From there, it is concluded that the more open the house is, the 

lower the dependence of CO2 on temperature. 

Keywords. Covid-19, CO2 concentration, ventilation indicator, temperature. 
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CHIẾT XUẤT CHITIN TỪ PHẾ PHỤ PHẨM VỎ TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

SINH HỌC 

NGUYỄN THỊ UYÊN THANH1, LÊ THỊ BẢO TRÂN1, VÕ THÀNH TÂM1, HỒ THIÊN HOÀNG1* 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thanhnguyen.8306@gmail.com, baotran.15012018@gmail.com, thanhtam12d2@gmail.com, 
*hothienhoang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Chitin là polysaccharide quan trọng thứ hai sau cellulose. Ngày nay, để chiết xuất chitin từ giáp 

xác, các quy trình hóa học để khử khoáng và khử protein được áp dụng bằng cách sử dụng axit và bazơ có 

hoạt tính cao để loại bỏ canxi cacbonat và protein. Xử lý bằng hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường. 

Mục đích của nghiên cứu này là một giải pháp thay thế cho việc xử lý hóa học bằng enzyme bromelain. 

Enzyme từ chiết xuất vỏ thô hoạt động tốt ở 0,1 M dung dịch đệm phosphat (pH - 7,0), nhiệt độ (60 ℃) và 

khuấy liên tục (200 vòng/phút). Sau đó, chất thải vỏ tôm được xử lý bằng dung dịch chiết xuất thô từ vỏ 

tôm với tỷ lệ 1:5 (w/v) trong cùng điều kiện để chiết xuất chitin. Sau năm ngày ủ, hiệu quả tốt nhất trong 

quá trình khử protein là 80%. Quá trình khoáng hóa đạt được hoàn toàn trong vòng 6 giờ ở nhiệt độ phòng 

trong axit citric 10% theo tỷ lệ 1:20. Kết quả là trọng lượng phân tử của chitin là 17.030 Da. Bột Chitin có 

độ ẩm dưới 10%, tro dưới 2% và có màu trắng ngà. Việc chiết xuất chitin bằng bromelain có triển vọng cho 

các ứng dụng công nghiệp. 

Từ khóa.  Chitin, vỏ tôm, bromelain, demineralization, acid citric, phương pháp sinh học. 

 

CHITIN EXTRACTION FROM SHRIMP SHELLS WASTE USING BIOLOGICAL 

METHODS 
 

Abstract. Chitin is the second most important polysaccharide after cellulose. Nowadays, to extract chitin 

from crustacean, chemical processes for demineralization and deproteinization are applied using acids and 

bases which have a high active to remove calcium carbonate and proteins. Chemical-based treatment may 

pollute the environment. The purpose of this study is an alternative to chemical treatment by enzyme 

bromelain. The enzyme from peel crude extract works well at 0.1 M of phosphate buffer (pH-7.0), 

temperature (60 ℃), and continuous stirring (200 rpm). Following that, shrimp shells waste were treated 

with peel crude extract solution at a 1:5 (w/v) ration under same conditions to extract chitin. After five days 

of incubation, the best efficiency in deproteinization was 80%. The mineralization is achieved completely 

within 6 hours at room temperature in citric acid 10% in the rates of 1:20. The result is that the molecular 

weight of chitin was 17.030 Da. The chitin powder has a moisture content below 10%, and ash below 2% 

in white to ivory color. The chitin extraction by bromelain is promising for industrial applications. 

Keywords. Chitin, shrimp shells, bromelain, deproteinization, demineralization, acid citric, biological 

methods. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ VIỆC TÁI SỬ DỤNG BÙN ĐỎ TRONG XỬ LÝ 

MÔI TRƯỜNG VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẢI TẠO ĐẤT CÁT 

CỦA BÙN ĐỎ TẠI NHÀ MÁY BAUXITE NHÂN CƠ  

DƯƠNG HUYỀN TRANG1, NGUYỄN VÂN TRINH1, TRẦN THỊ VỮNG1, LÊ VĂN VŨ1, LÊ BÁ 

LONG1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

trang4122@gmail.com, trinhvan0311@gmail.com, vungtranthi123@gmail.com, 

levanvu1410@gmail.com, lebalong@iuh.edu.vn, *nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Bùn đỏ là bã thải sau cùng trong quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxit theo phương pháp 

bayer. Bùn đỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do pH cao và thành phần kim loại nặng. Hiện nay, 

bùn đỏ đã và đang được nghiên cứu với các ứng dụng thiết thực. Bùn đỏ được phát triển như một chất hấp 

phụ loại bỏ các kim loại trong nước thải và đất, làm xúc tác cho các quá trình oxy hoá, đồng thời làm sạch 

khí thải. Vật liệu xây dựng làm từ bùn đỏ cũng đang phát triển đa dạng và có ưu thế trên thị trường, các 

thành phần kim loại trong bùn đỏ được tận thu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu này tổng quan 

các đặc tính và các ứng dụng của bùn đỏ cũng như đánh giá khả năng cải tạo độ kiềm cho đất cát của bùn 

đỏ đã được xử lý kim loại nặng nhắm đến việc tái sử dụng của bùn đỏ. Kết quả SEM, EDX, XRD và FITR 

của mẫu bùn đỏ tại nhà máy Bauxite Nhân Cơ cho thấy những đặc tính như kết cấu hạt nhỏ, thành phần 

CaCO3 cao rất có tiềm năng cải tạo độ kiềm của đất cát có khoảng pH thấp. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu 

thực nghiệm chuyên sâu để xác định được lượng bổ sung tối ưu, sự kết nối của hạt bùn và đất cát, ... là cần 

thiết. 

Từ khóa. Bùn đỏ, cải tạo đất, đất cát, pH cao. 

 

A REVIEW ON THE RED MUD REUSE IN ENVIRONMENT TREATMENT AND 

INITIALLY POSSIBILITY ASSESSMENT OF THE RED MUD AT THE NHAN CO 

BAUXITE FACTORY ON THE SANDY SOIL REMEDIATION 
 

Abstract. Red mud is the last waste in the production of aluminum from bauxite by the Bayer method, 

causing serious environmental pollution because of high pH and heavy metal components. The red mud 

has now been studied with practical applications. Red mud is developed as an adsorption that removes the 

metals in sewage and soil, catalyzes oxidation processes while simultaneously cleaning emissions. The 

construction materials made from red mud are also developing diverse and market advantages, and the 

metal components in red mud are reared with high economic efficiency. This study reviews the properties 

and applications of red mud, as well as evaluates the ability to improve the alkalinity of the sandy soil of 

heavy metal treated red mud towards the reuse of the sludge. The SEM, EDX, XRD and FITR results of 

the red mud samples at the Nhan Co Bauxite Plant show that the properties such as small grain texture, high 

CaCO3 content have the potential to improve the alkalinity of sandy soils with low pH range. However, 

there is a need for in-depth experimental studies to determine the optimal amount of addition, the connection 

of mud particles and sandy soil, etc. is necessary. 

Keywords. Red mud, soil remediation, sandy soil, high pH. 
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KHẢO SÁT VÀ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI HÀM 

LƯỢNG NITRIT VÀ NITRAT TRONG CÙNG MẪU NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ KHÁC 

NHAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG 

VÕ VŨ THANH TÂM1, NGUYỄN THỊ MỸ LINH1, HỒ VĂN TÀI1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

vovuthanhtam890@gmail.com, mylinh541999@gmail.com, hovantai73@gmail.com 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định đồng thời hàm lượng nitrit và nitrat trong 

cùng mẫu nước ở nhiệt độ khác nhau, với điệu kiện xác định hàm lượng nitrit bằng phương pháp trắc quang 

dựa trên cơ sở tạo màu với hợp chất màu azo. Sau đó kết hợp với thuốc thử α – naptylamin azobenzen 

sunfonic có màu hồng và đo tại λ = 520 nm. Xây dựng quy trình phân tích với giới hạn phát hiện (LOD) là 

1,549 x 10-3 mg/L, giới hạn định lượng (LOQ) là 4,58 x 10-3 mg/L và khoảng nồng độ tuyến tính là 

0.005 ÷ 1.2 mg/L, phương trình hồi quy đường chuẩn y = 0,9151x + 0,0068 với hệ số tương quang 

R2 = 0,9996. Kết quả phân tích mẫu các mẫu nước sông (cầu Rạch Chiếc, quận 9) được phân tích ở nhiệt 

độ thường, sau khi đun sôi lần 1 và lần 2 đều ≤ 0,146 ± 0,004 mg/L; nước máy (phòng trọ phường 5, quận 

Gò Vấp), nước giếng và nước lọc là KPH. Xác định hàm lượng nitrat bằng phương pháp trắc quang dựa 

vào sự đo phổ của hợp chất màu vàng được hình thành bởi phản ứng của axit sunfosalixylic (được hình 

thành do việc thêm natri salixylat và axit sunfuric vào mẫu) với nitrat và tiếp theo xử lý với kiềm. Với điều 

kiện đã được khảo sát, phản ứng này xảy ra trong môi trường kiềm mạnh pH = 13, phức tạo thành có màu 

vàng, có cực đại hấp thụ ở bước sóng 415 nm. Phương pháp phân tích nitrat có giới hạn phát hiện (LOD) 

là 0,007 mg/L, giới hạn định lượng (LOQ) là 0,009 mg/L và khoảng nồng độ tuyến tính là 0,1 ÷ 11 mg/L, 

phương trình hồi quy đường chuẩn y = 0,2315x – 0,0356 với hệ số tương quang R² = 0,9992. Kết quả phân 

tích mẫu các mẫu nước sông (cầu Rạch Chiếc, quận 9) và nước máy (phòng trọ phường 5, quận Gò Vấp) 

được phân tích ở nhiệt độ thường, sau khi đun sôi lần 1 và lần 2 đều ≤ 15,0 mg/L; nước giếng và nước lọc 

là KPH. Thời gian lấy mẫu vào tháng 4/2021. 

Từ khóa. Nitrit; nitrat, α – naptylamin azobenzen sunfonic, natri salixylat, nhiệt độ. 

 

SURVEY AND OPTIMIZATION OF THE COURSE DETERMINATION PROCEDURE 

OF NITRITE AND NITRATE IN THE SAME WATER SAMPLE AT DIFFERENT 

TEMPERATURE BY OPTICAL METHOD 

 

Abstract. Investigating and optimizing the process of simultaneously determining the nitrite and nitrate 

content in the same water samples at different temperatures, with the condition of determining the nitrite 

content by photometric methods based on coloration with azo colorants. Then combine with α - naptylamin 

azobenzen sulfonic reagent pink color and measured at λ = 520 nm. The nitrite analysis method has a linear 

concentration range of 0.005 ÷ 1.2 mg/L, a detection limit (LOD) = 1.549 x 10-3 mg/L, a quantitative limit 

(LOQ) = 4.58 x 10-3 mg/L, the standardized regression equation y = 0.9151x + 0.0068 with the correlation 

coefficient R2 = 0.9996. Analysis results of samples of river water samples (Rach Chiec bridge, district 9) 

were analyzed at normal temperature, after the first and second boil were ≤ 0.146 ± 0.004 mg / L; Tap water 

(a room in ward 5, Go Vap district), well water and filtered water were not detected. Determination of the 

nitrate content by photometric method is based on spectrometry of a yellow compound formed by the 

reaction of sulfosalicylic acid (formed by the addition of sodium salicylate and sulfuric acid to the sample) 

with nitrate and subsequent treatment. With investigation conditions, this reaction occurs in the strongly 

alkaline environment pH = 13, the resulting complexes are yellow, with maximum absorption at 415 nm. 

The nitrate analysis method has a linear concentration range of 0.1÷11 mg/L, a detection limit (LOD) = 

0.007 mg/L, a quantitative limit (LOQ) = 0.009 mg/L, the standardized regression equation y = 0.2315x – 

0.0356 with the correlation coefficient R2 = 0.9992. Analysis results of river water samples (Rach Chiec 

bridge, district 9) and tap water (boarding room, ward 5, Go Vap district) analyzed at normal temperature, 

after the first and second boil both ≤ 15.0 mg/L; well water and filtered water are not detected. The time for 

sampling in April 2021. 

Keywords. Nitrite, nitrate, α - naptylamin azobenzen sulfonic, sodium salicylate, temperature. 
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SYNTHESIS OF Co-ZIF-67 MATERIALS BY MICROWAVE METHOD AND 

APPLICATION IN WATER TREATMENT CIPROFLOXACIN ANTIBIOTIC 

NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI1, PHẠM HOÀNG ÁI LỆ1, TRẦN VĂN THUẬN2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Khoa học Môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

nnqchi3009@gmail.com, phamhoangaile@gmail.com, tranuv@gmail.com 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, tổng hợp vật liệu ZIF-67 sử dụng dung môi Methanol bằng phương pháp 

vi sóng ở nhiệt độ phòng, chất hấp phụ của vật liệu dùng để xử lí nước thải kháng sinh. Đặc trưng lí hóa 

của vật liệu sau tổng hợp được phân tích bằng phương pháp phân tích hóa lí hiện đại: nhiễu xạ tia X (XRD), 

kính hiển vi điện tử quét (SEM), Fourier biến đổi phổ hồng ngoại (FI-IR), phổ tử ngoại-khả kiến (Uv-Vis). 

Đánh giá khả năng của hấp phụ của tinh thể trên kháng sinh CFX (ciprofloxacin) dựa trên các yếu tố ảnh 

về thời gian, pH, nhiệt độ, nồng độ CFX và khối lượng chất hấp phụ. Kết quả cho thấy tinh thể ZIF-67 có 

khả năng hấp phụ tốt nước có chứa kháng sinh CFX, hiệu xuất đạt 90%. 
Từ khóa. Vật liệu ZIF-67, nước thải kháng sinh, chất hấp phụ. 

 

SYNTHESIS OF Co-ZIF-67 MATERIALS BY MICROWAVE METHOD AND 

APPLICATION IN WATER TREATMENT CIPROFLOXACIN ANTIBIOTIC 
 

Abstract. In this study, Material synthesis ZIF-67 using methanol solvent by microwave method at room 

temperature, the adsorbent of the material used to treat antibiotic wastewater. Physical and chemical 

characteristics of the synthetic materials were analyzed by methods: X-ray diffraction (XRD), scanning 

electron microscope (SEM), Fourier modified infrared spectrum (FT-IR), spectroscopy foreign-negative 

(Uv-Vis). Evaluate the adsorption capacity of crystals on CFX antibiotics (ciprofloxacin) based on the 

influence factors of time, pH, temperature, CFX concentration and the studied adsorbent weight. The results 

showed that crystal ZIF-67 has good ability to adsorb water containing CFX antibiotic, the efficiency 

reaches 90%. 

Keywords. Material ZIF-67, antibiotic wastewater, adsorbent. 
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ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ THAY ĐỔI THÓI QUEN 

CỦA SINH VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI VÀ THU GOM RÁC 

THẢI SINH HOẠT TẠI TRƯỜNG 

PHAN LÊ QUỲNH NHƯ1, NGUYỄN TRẦN HÀ VY1, TRẦN THỊ THÙY LINH1, PHAN TRẦN 

XUÂN NHI1, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1* 
1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

phanlequynhnhulop92@gmail.com, nguyentranhavy14021999@gmail.com,  

linh4d0301@gmail.com, phannhi2902@gmail.com, *nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 
 

Tóm tắt. Đề tài nhằm đánh giá khả năng xây dựng thói quen phân loại rác tại Trường Đại học Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh (IUH). Đề tài đã khảo sát ngẫu nhiên 200 sinh viên với tỷ lệ phân bố đều trên tất 

cả các Khoa/Viện. Kết quả cho thấy, tất cả sinh viên được khảo sát đều đồng ý về phân loại rác tại nguồn 

là cần thiết và ba lý do chính là: giảm ô nhiễm môi trường (92,5%), giảm phí xử lý rác (55,88%) và trách 

nhiệm với cộng đồng (35,1%). Bên cạnh đó, hai bất cập chủ yếu là do không có đủ các thùng rác phân loại 

(62%) và thói quen bỏ rác bừa bãi (60%). Tuy nhiên, 81,7% sinh viên được khảo sát cho biết sẵn sàng đi 

xa 50 m để bỏ rác đúng loại. Khả năng phân loại rác thành 3 loại và 2 loại lần lượt là 43,3% và 19,1%. Có 

76,7% người quan tâm đến truyền thông môi trường nói chung nhưng chỉ có 49,2% quan tâm đến các 

chương trình môi trường tại IUH. Như vậy, để việc xây dựng thói quen phân loại rác tại IUH thành công 

phải tăng cường và đa dạng các mô hình truyền thông tại IUH. Nghiên cứu đề xuất kế hoạch truyền thông 

và quy trình thu gom, ủ phân xử lý rác hữu cơ nhằm phục vụ trồng cây, xây dựng cảnh quan trường.  

Từ khóa. Chất thải rắn, phân loại CTR tại nguồn, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phân 

compost, thói quen. 

 

ASSESSMENT OF IUH STUDENTS' AWARENESS ON WASTE SORTING AT 

SOURCE AND SUGGESTIONS OF MINDSET ENHANCEMENT AND HABIT 

CHANGE FOR STUDENTS ADAPTING THE WASTE SORTING AND COLLECTING 

PROGRAM AT THE UNIVERSITY 

 

Abstract. This study aims to evaluate the ability to build a habit of garbage classification at the Industrial 

University of Ho Chi Minh City (IUH). The topic has randomly surveyed 200 students with the rate evenly 

distributed across all departments/institutes. The results showed all surveyed students agreed that separating 

waste at source is necessary and three main reasons are: reducing environmental pollution (92.5%), 

reducing waste disposal fee (55.88%), and community responsibility (35.1%). In addition, two main 

shortcomings are the inadequate collection of trash cans (62%) and the habit of indiscriminate garbage 

disposal (60%). However, 81.7% of students surveyed said they were willing to go as far as 50 meters to 

dispose of the correct type of trash. The ability to classify garbage into 3 types and 2 types is 43.3% and 

19.1%, respectively. There are 76.7% interested in environmental media in general but only 49.2% 

interested in environmental media programs at IUH. Thus, for the building of the habit of garbage 

classification at IUH to be successful, it is necessary to strengthen and diversify media models at IUH. The 

study proposes a communication plan and process of collection, composting of organic waste to serve tree 

planting, building landscape of the university. 

Keywords. Solid waste, waste classification at source, IUH, composting, habit. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE TiO2/Al2O3 ỨNG DỤNG 

PHÂN HỦY CHẤT MÀU METYL BLUE  

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1, VÕ NHƯ NGỌC1, TRẦN THỊ DIỆU THUẦN1  
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenhuyentrang19991107@gmail.com, nhungov0909@gmail.com, tranthidieuthuan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu composite TiO2/Al2O3 được tổng hợp từ Titanium (IV) 

isoprooxide 98% và Al(NO3)3.9H2O bằng phương pháp đồng kết tủa với tỷ lệ Ti4+/Al3+ bằng 2:1. Vật liệu 

được nung ở nhiệt độ 400 C và 600 C. Đặc điểm cấu trúc, hình thái bề mặt của vật liệu được xác định 

bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: XRD, IR, SEM, Band gap. Hiệu suất quang xúc tác của vật liệu 

được nghiên cứu bằng cách khảo sát ảnh hưởng của nồng độ, thời gian, khối lượng của vật liệu đến khả 

năng phân hủy chất màu methyl blue ở điều kiện trong bóng tối và được chiếu sáng. Nồng độ chất màu sau 

phân hủy được xác định bằng phương pháp UV-Vis tại bước sóng λmax = 664 nm. Kết quả cho thấy rằng, 

vật liệu composite TiO2/Al2O3 thể hiệu khả năng phân hủy màu MB tốt hơn so với vật liệu đơn TiO2, với 

CMB = 30ppm, mvl = 0,1g, tph = 0÷150 phút. Hiệu suất phân hủy tăng dần đối với cả vật liệu đơn TiO2 

(10 - 40%) lẫn composite TiO2/Al2O3 (20 - 65%). 

Từ khóa. Titanoxit, nhôm oxit, metyl blue, xúc tác quang. 

 

SYNTHESIS OF TiO2/Al2O3 COMPOSITE FOR PHOTODEGRADATION OF METHYL 

BLUE 

 

Abstract. In this study, nanocomposites TiO2/Al2O3 were synthesized by co-precipitation method with 

ratio Ti4+: Al3+ = 2:1. Nanocomposites TiO2/Al2O3 were calcinated at 400 C and 600 C. The structure and 

properties of materials, were characterized by FTIR, XRD, SEM, Band gap. The photocatalytic activity of 

TiO2/Al2O3 were studied by investigating the effect of concentration, time and mass to degrade dyes of 

methyl blue in the dark and under the light. The concentrations of dyes before and after degrading were 

determined by UV-Vis method at λmax = 664 nm. The result showed that, nanocomposites TiO2/Al2O3 

decompose methyl blue better than TiO2 at a concentration 30ppm, t = 0÷150 minutes, m=0,1 gram. The 

methylene blue degradation efficiencies with TiO2 and composite TiO2/Al2O3 are increase from 10 to 40%, 

20 to 65%, respectively. 

Keywords. Titanium dioxide, allunium oxide, methyl blue, photocatalytic. 

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  175 

 

ID: YSC3A.1155 

ẢNH HƯỞNG CỦA XANTHAN GUM VÀ PECTIN ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA NHÂN 

MỨT MÃNG CẦU GAI TRONG BÁNH QUY NHÂN MỨT MÃNG CẦU GAI 

NGUYỄN HUỲNH NHẬT AN1, NGUYỄN THỊ KHÁNH TÂM1, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG1 

1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tnhatans@gmail.com, nguyenthikhanhtam5139@gmail.com, nguyenthimaihuong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Độ ổn định của nhân mứt từ trái cây trong các loại bánh khô là vấn đề quan trọng tương tác trực 

tiếp đến cấu trúc và tính chất cảm quan của sản phẩm trong thời gian bảo quản. Xanthan gum và pectin 

thường được biết đến với khả năng đặc biệt như một chất làm dầy, giữ ẩm cho các loại mứt trái cây. Tuy 

nhiên, sự ổn định của mứt từ mãng cầu gai được dùng làm nhân của loại bánh quy cần được xem xét dựa 

trên tương tác của nhân và vỏ bánh. Trong nghiên cứu này, loại, lượng và tỷ lệ kết hợp của pectin và xanthan 

gum được đánh giá độ ổn định thông qua thông số kết cấu (độ cứng, độ kết dính và độ dai) và độ ẩm của 

nhân và vỏ bánh. Tám công thức khác nhau gồm 0,2% pectin; 0,2% xanthan gum; 0,3% pectin; 0,3% 

xanthan gum; 0,2% pectin và 0,2% xanthan gum, 0,3% pectin và 0,3% xanthan gum; 0,2% pectin và 0,3% 

xanthan gum; 0,3% pectin và 0,2% xanthan gum được bổ sung vào nhân mứt của bánh để xác định độ ổn 

định trong 1, 30, 60 ngày bảo quản. Kết quả cho thấy tỷ lệ 0,3% pectin và 0,2% xanthan gum giúp duy trì 

độ ổn định về độ cứng, độ kết dính, độ dai, độ ẩm của nhân mứt và vỏ bánh quy trong thời gian khảo sát. 

Sự phối kết hợp về loại và tỷ lệ giữa các loại gum trên trong nhân mứt mãng cầu gai có ảnh hưởng đáng kể 

trong mối liên hệ với độ ổn định của bánh quy nhân mứt mãng cầu gai. 

Từ khóa. Bánh quy nhân mứt, mứt mãng cầu gai, cấu trúc bánh quy, xanthan gum, pectin. 

 

EFFECT OF XANTHAN GUM AND PECTIN ON THE STABILITY OF SOURSOP JAM 

IN COOKIES FILLED SOURSOP JAM 

 
Abstract. The stability of the fruit jam in cookies is an important issue that directly interacts with the 

structure and sensory properties of the products during storage time. Xanthan gum and pectin are known 

for their special ability as a thickener, moisturizer for fruit jam. However, the stability of the soursop jam 

used as the filling of the cookies should be considered based on the interaction between cookie filling and 

crust. In this study, the combined type, amount and ratio of pectin and xanthan gum were assessed for 

stability through different textural parameters (such as hardness, adhesiveness, and chewiness) and moisture 

content of cookie filling and crust. Eight different formulas consisted of 0.2% pectin; 0.2% xanthan gum; 

0.3% pectin; 0.3% xanthan gum; 0.2% pectin and 0.2% xanthan gum, 0.3% pectin and 0.3% xanthan gum; 

0.2% pectin and 0.3% xanthan gum; 0.3% pectin and 0.2% xanthan gum were added to the jam filling to 

determine stability in 1, 30, 60 days of storage. The results show that the ratio of 0.3% pectin and 0.2% 

xanthan gum helps to maintain the stability of hardness, adhesiveness, chewiness, moisture of jam and crust 

during the survey. The collaboration of type and ratio between the gums in soursop jam has a significant 

effect on the relationship with the stability of cookies filled soursop jam. 

Keywords. Jam cookies, soursop jam, cookies texture of cookies, xanthan gum, pectin. 
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MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ KHUẤY TRỘN ĐẾN QUÁ TRÌNH 

KẾT TINH 

BẠCH HỒ ĐẠI NGHĨA1, KHƯU CHÂU QUANG1,2, NGUYỄN ANH TUẤN2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Công Nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 

nghiabach061299@gmail.com, khuuchauquang@iuh.edu.vn, natuan.ict.vast.vn@gmail.com 

  

Tóm tắt. Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của chế độ khuấy trộn đến hiện tượng đa cấu trúc của tinh thể 

L- glutamic acid bằng phương pháp kết tinh làm lạnh. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tốc độ 

khuấy trộn và hình dạng của cánh khuấy làm thay đổi thời gian chuyển hóa cấu trúc tinh thể L- glutamic 

acid từ dạng  sang dạng , ví dụ khi tăng tốc độ khuấy trộn từ 300 vòng/ phút đến 700 vòng/ phút thì quá 

trình chuyển hóa cấu trúc tinh thể L- glutamic aicd giảm từ 16 giờ xuống 10 giờ. Công suất khuấy trộn của 

cánh khuấy có hình dạng Mái chèo, Tuabin hở và Tuabin 6 cánh là 143,58 W/m3, 285,33 W/m3, 

336,86 W/m3 sẽ làm giảm thời gian chuyển hóa cấu trúc sang dạng  từ 12 giờ xuống 7 giờ. Kết quả mô 

phỏng mức độ hỗn loạn của dòng lưu chất trong hệ kết tinh “Stirred tank” bằng phần mềm CFD hoàn toàn 

phù hợp kết quả nghiên cứu thực nghiệm. 

Từ khóa. Đa cấu trúc, kết tinh làm lạnh, quá trình chuyển pha, CFD, mô phỏng. 

 

SIMULATION OF THE MIXING EFFECTS IN CRYSTALLIZATION   

 

Abstract. The simulation of the mixing effects on the cooling crystallization of L-glutamic acid. The 

present study found that the agitation rate and impeller type changes the time of the transformation of L-

glutamic aicd crystal structure from  to  form, for example the time of the structural transformation from 

 to  form decreases from 16 to 10 hours when the agitation rate increases from 300 to 700 rpm. The 

mixing power of the impeller shape like Marine propeller, Rushton turbine and Hub-mounted flate-blade 

turbine are 143.58 W/m3, 285.33 W/m3, 336.86 W/m3 which will reduce the time of the structural 

transformation to 100% -form from 12 hours to 7 hours. A good agreement was observed between the 

results of the simulated turbulent flow in Stirred tank by CFD software and the experimental results.  

Keywords. Polymorphism, cooling crystallization, phase transformation, CFD, simulation. 
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KHẢO SÁT QUI TRÌNH PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA 

NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM 

NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN1, NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG1, KHƯU CHÂU QUANG1,2, NGUYỄN 

ANH TUẤN2 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

2Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 

duyenabcdjk@gmail.com, nhung22021999@gmail.com, khuuchauquang@iuh.edu.vn, 

natuan.ict.vast.vn@gmail.com 

  

Tóm tắt. Nghiên cứu qui trình phân tích hiện tượng đa cấu trúc của tinh thể L -glutamic acid bằng phương 

pháp kết tinh làm lạnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tinh thể L -glutamic acid có hai dạng cấu trúc là dạng 

không bền  và dạng bền . Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X cho thấy sự khác nhau ở các đỉnh đặc trưng 

của hai dạng cấu trúc  và  được thể hiện rõ ở các góc nhiễu xạ 10°, 15°, 16°, 18°, 21°, 23°, 26.5°, 27.5°. 

Theo kết quả phân tích quang phổ hồng ngoại FT - IR, dao động đặc trưng của cấu trúc dạng  và dạng  

ở số sóng 2129 cm–1 và 2080 cm–1. Hơn nữa, tỷ số pic cường độ hấp thu Iα/(Iα+I) của dạng  và dạng  

phụ thuộc trực tiếp vào phần của dạng β trong hỗn hợp tinh thể. Do đó, tỷ lệ pic có thể được sử dụng để xác 

định phần tinh thể giữa dạng α và dạng β trong hỗn hợp sản phẩm tinh thể. 

Từ khóa. Kết tinh, đa cấu trúc, L -glutamic acid, phổ hồng ngoại FT - IR, nhiễu xạ tia X. 

 

ANALYSIS PROCEDURE OF THE CHARACTERISTIC PROPERTY OF 

PHARMACEUTICAL MATERIALS 

 

Abstract. The analysis procedure of control polymorphism of L -glutamic acid on the cooling 

crystallization. The present study found that L -glutamic acid has two kinds of polymorph including α-form 

and β-form that are known as the metastable and stable form, respectively. The different characteristic peaks 

of two polymorphs were clearly visible at 10°, 15°, 16°, 18°, 21°, 23°, 26.5°, 27.5° degrees as using the X-

ray patterns. As shown in FT-IR spectroscopy, the characteristic peak of the α-form and β-form occurred 

at 2129 cm–1 and 2080 cm–1. Further, the peak intensity ratio Iα/(Iα+I) of α-form and β-form directly 

depended on the fraction of β-form in the solid mixture. Thus, the peak ratio could be used to calibrate the 

crystal fraction between the α-form and β-form in the mixture of solid product.  

Keywords. Crystallization, polymorphism, L -glutamic acid, FT-IR spectroscopy, X-ray patterns.  

  



Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 (YSC2021)                                                                              Ngày 05-06/8/2021 

 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  178 

 

ID: YSC3F.1158 

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG GLYCOGEN TRONG THỊT CÁ RÔ ĐỒNG 

TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

truongnhu2741999@gmail.com, nguyenquocthang.iuh.edu.com 

 

Tóm tắt. Glycogen đóng vai trò quan trọng trong việc dự trữ năng lượng ở cá. Mục tiêu chính của nghiên 

cứu là xác định hàm lượng glycogen trong máu cá rô đồng bằng phương pháp trắc quang, sử dụng phenol 

và acid sulfuric đặc. Trong môi trường acid sunfuric đặc, glucose sẽ phản ứng với phenol sau đó sinh ra 

hợp chất màu hấp thu ở bước sóng 490 nm. Hàm lượng glucose được xác định dựa trên sự thay đổi độ hấp 

thu của hỗn hợp phản ứng khi có mặt glucose. Với các điều kiện đã được khảo sát, phương pháp này có 

lượng thuốc thử phenol tối ưu là 1 mL, hợp chất màu giữa glucose với phenol và acid sulfuric không lên 

màu ngay lập tức mà từ từ ổn định theo thời gian, giới hạn phát hiện LOD là 0,003 mg/L và giới hạn định 

lượng LOQ là 0,008 mg/L, khoảng tuyến tính 0,25-12,5 mg/L. Hiệu suất thu hồi và độ lặp lại lần lượt là 

86,5469 % và 2,03. Kết quả cho thấy phương pháp này là phù hợp để định lượng glucose trong máu cá rô 

đồng. 

Từ khoá. Glycogen, glucose, phenol, acid sulfuric, glucose trong máu cá rô đồng. 

ANALYSIS OF GLYCOGEN CONTENT IN ANABAS 

 

Abstract. Glycogen has an important role in the energy storage of fish. The main goal of the research is 

to determine the glycogen content in the blood of the anabas by spectophotometry, using phenol and sulfuric 

acid dense. In dense sulfuric acid, glucose will react with phenol to produce a color compound that absorbs 

the wavelength of 490 nm. Glucose content is determined based on change in absorbance of the reaction 

mixture in the presence of glucose. With the conditions investigated, the method has an optimum amount 

of phenol reagents is 1 mL, color compound between glucose and phenol with sulfuric acid is not 

immediately colored which is stable over time, limit of detection LOD is 0.003 mg/L and limit of 

quantitative LOQ is 0.008 mg/L, linear interval of 0.25-12.5 mg/L. The recovery efficiency is 89.8697 % 

and the linear interval is 2,03. The results indicate that the method is suitable for the determine the glucose 

content in the blood of anabas. 

Keywords. Glycogen, glucose, phenol, sulfuric acid, glucose in the blood of anabas. 
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XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PIN 

TRẦN THỊ THÙY LINH1, PHAN LÊ QUỲNH NHƯ1, NGUYỄN TRẦN HÀ VY1, PHAN TRẦN 

XUÂN NHI1, NGUYỄN THỊ LAN BÌNH1* 

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

linh4d0301@gmail.com, phanlequynhnhulop92@gmail.com, 

nguyentranhavy14021999@gmail.com, phannhi2902@gmail.com, *lanbinh1912@gmail.com  

 

Tóm tắt. Sản xuất pin alkaline là một trong những ngành công nghiệp độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào danh sách những bệnh nghề 

nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động, 2015. Do đó, việc xây 

dựng hồ sơ mẫu cho quy trình đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong ngành công nghiệp 

sản xuất pin alkaline là vô cùng cần thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng những tài liệu mẫu 

phục vụ cho quá trình nhận diện và đánh giá rủi ro trên từng công đoạn sản xuất cụ thể cho công nghiệp 

sản xuất pin alkaline, với mong muốn doanh nghiệp có một hướng dẫn cụ thể để có thể sử dụng cho cơ sở 

sản xuất của mình. 
Từ khóa. Hồ sơ mẫu, sản xuất pin, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 

 

THE CONSTRUCTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH RISK 

MANAGEMENT (OHS) PROCEDURES IN THE ALKALINE BATTERY INDUSTRY 

 

Abstract. The production of alkaline batteries is one of the most hazardous industries causing serious 

health problems mentioned in the list of occupational diseases entitled to social insurance according to 

Article 3, Circular 15/2016/TT-BYT. Therefore, the construction of occupational safety and health risk 

management (OSH) procedures in the alkaline battery industry are extremely demanded. With the purpose 

to provide to use in their manufacturing facilities, in this research, we create a process to provide the 

entrepreneurs a specific guide to defining and managing the OHS risks specific to the industry of alkaline 

battery production.  

Keywords. Sample document, battery production process, occupational safety and health risk 

management (OSH). 
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KHẢO SÁT MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ CAO CHIẾT CỦA HẠT ỚT 

CAPSICUM ANNUUM PHÂN BỐ TẠI VIỆT NAM 

LÊ THỊ THANH TUYỀN1*, LƯU THỊ ÁNH NGUYỆT1, LÂM KHẮC KỶ1 
1Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*tuyenle.21092018@gmail.com, luuthianhnguyet12a3@gmail.com, lamkhacky@iuh.edu.com 

 

Tóm tắt. Theo nghiên cứu của Neelam Gurnani và cộng sự năm 2015, ớt hiểm (Capsicum annuum) được 

trồng phổ biến và lâu đời nhất trên thế giới, chứa nhiều hoạt chất sinh học tiềm năng có lợi cho sức khỏe 

con người như Capsaicin, phenolic và flavonoid. Mục tiêu của nghiên cứu này là tận dụng nguyên liệu rẻ 

tiền là hạt ớt bỏ đi sau quá trình chế biến để đánh giá khả năng kháng oxi hóa in vitro và kháng khuẩn. 

Thông qua việc thu nhận cao tổng từ cồn tuyệt đối và các cao phân đoạn từ dung môi cồn tuyệt đối pha 

loãng ở các nồng độ 80%, 60%, 40% nhằm khoanh vùng các hợp chất có độ phân cực khác nhau, tiến hành 

khảo sát các thử nghiệm xác định năng lực khử, DPPH, ABTS và kháng sinh đồ trên một số vi khuẩn gây 

bệnh đường ruột và nhiễm khuẩn. Dữ liệu thu nhận cho thấy phân đoạn cao cồn 60% trong thử nghiệm 

DPPH có IC50 (37.245 µM/ml) và trong thử nghiệm ABTS có IC50 (46,255 µM/ml) thể hiện hoạt tính tối 

ưu nhất. Chiết xuất này cũng cho thấy ở nồng độ 6.5 µL/ml hoạt động ức chế đặc biệt chống lại 

Staphylococcus aureus trong 3 ngày ủ và ở nồng độ 8 µL/ml ức chế Pseudomaunas aeruginosa trong 5 

ngày ủ. Dựa trên các kết quả này, hạt ớt Capsicum annuum có thể được sử dụng như một nguồn nguyên 

liệu giá thành thấp cung cấp các hợp chất kháng khuẩn và kháng oxi hóa tiềm năng. 

Từ khóa. Capsicum annuum, năng lực khử, DPPH, ABTS, kháng sinh đồ. 

 

SURVEY OF BIOLOGY ACTIVITY FROM THE EXTRACT OF SEEDS CAPSICUM 

ANNUUM DISTRIBUTION IN VIETNAM 
 

Abtract. According to Neelam Gurnani et al. 2015, Capsicum Annuum is a kind of pepper are grown 

universal variable in the world, contains many potential bioactive substances benefics to human health as 

Capsaicin, phenolic and flavonoid. The goal of this study is to utilize the discarded chili seeds after 

processing to test in vitro antioxidant and antibacterial potential. From the ethanol absolute, we diluted at 

concentrations of 80%, 60%, 40% in order to localize compounds of different polarities, conducting a 

survey to determine reduction capacity, DPPH, ABTS and antibiotic resistance. Data collected in a fraction 

showed that the 60% ethanol extract in the DPPH assay with IC50 (37,245 µM/mL) and in ABTS assay 

with IC50 (46,255 µM/mL) is the optimal activities. This extract also showed that the concentration of 

6.5 µL/mL particular inhibitory activity against Staphylococcus aureus for 3 days of incubation and at a 

concentration of 8 µL/mL inhibited Pseudomaunas aeruginosa for 5 days of incubation. Based on these 

results, Capsicum annuum can be used as a low-cost raw material providing potential antimicrobial and 

antioxidant compounds. 

Keywords. Capsicum annuum, reduction capacity, DPPH, ABTS, antibiotic. 
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KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ IN VITRO CỦA 

CAO ETHANOL TỪ HỆ SỢI TƠ NẤM CORDYCEPS MILITARIS PHÂN LẬP 

TẠI VIỆT NAM TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN CƠ BẢN THEO THỜI GIAN 

HOÀNG NGỌC NHI1*, TRẦN NHƯ UYÊN1, PHẠM ĐỖ CHÍ HIẾU1, BÙI THỊ HỒNG TÂM1*, LÂM 

KHẮC KỶ1 

1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*nhihoang11092000@gmail.com, *buithihongtam@gmail.com 

 

Tóm tắt. Theo nghiên cứu của Viện Y học cổ truyền Việt Nam, các chất chống oxy hóa sinh học chiết 

xuất từ Đông trùng hạ thảo (C. militaris) có khả năng loại bỏ các gốc tự do và ức chế quá trình peroxy hóa 

lipid, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh tật như ung thư và lão hóa do oxy phản ứng 

gây ra như cordiceptic acid, cordycenpin, edenosine, hydroxethyladenosine,… được tìm thấy trước đây 

trong quả thể và sinh khối. Tuy nhiên, đối với giá thể trồng nấm lại là nguyên liệu ít được chú ý đến. Chính 

về thế giá thể cần được tận dụng để thu nhận các hợp chất có hoạt chất sinh học tương tự. Chủng C. militaris 

phân lập tại Việt Nam nuôi trên môi trường bán rắn cơ bản, môi trường này được thu nhận sinh khối ở các 

ngày 10, 20, 30, 40, 50 và 60. Sử dụng dung môi cồn tuyệt đối để chiết cao tổng từ sinh khối thu nhận được 

ở các mốc thời gian trên. Sau đó tiến hành khảo sát các thử nghiệm xác định năng lực khử, DPPH, ABTS 

và ức chế Xanthine oxidase. Kết quả thu được cho thấy khả năng bắt gốc DPPH và ABTS lần lượt của cao 

chiết tăng từ ngày thứ 10 (IC50 của DPPH là 274, 66 µM/ml, IC50 của ABTS là 362,57 µM/ml) đến ngày 

thứ 40 (IC50 của DPPH là 158, 42 µM/ml, IC50 của ABTS là 265,48 µM/ml) và sau đó giảm xuống từ 

ngày thứ 50. Khả năng ức chế Xanthine oxidase của cao chiết thu từ sinh khối ở ngày thứ 50 là biểu hiện 

tốt nhất. Kết quả thử nghiệm cho thấy cao chiết từ sinh khối của nấm C. militaris ở ngày thứ 50 có năng 

lực khử, DPPH, ABTS và ức chế Xanthine oxidase tính kháng oxi hóa in vitro tốt nhất. 

Từ khóa. Cordyceps militaris, năng lực khử, DPPH, ABTS, ức chế Xanthine oxidase. 
 

SURVEY THE CHANGES IN RESISTANCE TO OXIDATION IN VITRO OF 

ETHANOL EXTRACT FROM SILK FIBERS SYSTEM CORDYCEPS MILITARIS 

ISOLATED IN VIETNAM ON ENVIROMENT SEMI - SOLID BY THE TIME 
 

Abstract. According to the research of Vietnam Traditional Medicine Institute, biological antioxidants 

extracted from Cordyceps militaris (C. militaris) have potential abilities to eliminate free radicals and 

inhibit lipid peroxidation, play an important roles in preventing diseases such as cancer and aging induced 

by reactive oxygen species (cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxythyladenosine) which were 

previously found in fruit - bodies and biomass. However, for growing media that, tests to determine the 

reduction capacity, DPPH, ABTS and Xanthine oxidase inhibition were conducted. The obtained results 

showed that the DPPH and ABTS radical scavenging ability of the extract increased from day 10 (IC50 of 

DPPH ingredients, are rarely concerned. Therefor it is necessary to take of advantage of them to detect 

similarly biology activities compounds. The C. militaris isolated in Vietnam was grown on a basic semi-

solid medium, which was collected on the 10th, 20th, 30th, 40th, 50th and 60th day. Using an absolute 

alcohol solvent, the total extracts were extracted from the biomass obtained at the above time points. Using 

an absolute alcohol solvent, the total extracts were extracted from the biomass obtained at the 

above time points. After conducting the tests to determine the reduction capacity, DPPH, ABTS 

and Xanthine oxidase inhibition. The obtained results showed that the DPPH and ABTS radical 

scavenging capacity of the extract increased from day 10, respectively (IC50 of DPPH was 274.66 

µM/ml, IC50 of ABTS was 362.57 µM/ml) to day 40 (DPPH IC50 was 158.42 µM/ml, ABTS 

IC50 was 265.48 µM/ml) and then decreased from day 50. Xanthine oxidase inhibitory potency of the 

biomass extract was at day 50 is the best expression. The experimental results showed that the extract from 

the biomass of C. militaris at day 50 had the best reducing capacity, DPPH, ABTS and Xanthine oxidase 

inhibition in vitro antioxidant activity. 

Keywords. Reduction capacity, DPPH, ABTS, inhibition Xanthine oxidase. 
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XÁC ĐỊNH METYL ESTE TRONG DẦU DIESEL SINH HỌC TỔNG HỢP TỪ 

DẦU HƯỚNG DƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (GC)  

VŨ THỊ HOA 

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

vuthihoa@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Hàm lượng metyl este trong dầu diesel sinh học tổng hợp từ dầu hướng dương và xúc tác bazo 

được xác định bằng phương pháp phân tích GC với đầu dò FID và cột sắc ký HP-innowax. Metyl este của 

axit undecanoic được chọn làm dung dịch nội chuẩn. Kết quả cho thấy có năm loại metyl este của axit béo 

dạng mạch thẳng trong dầu biodiesel gồm metyl laurate, metyl myristate, mety palmilate, metyl stearate và 

metyl oleate. Hiệu suất thu hồi phương pháp trung bình là 98,28% - 101,85% và độ lệch chuẩn tương đối 

(RSD) nhỏ hơn 0,31%. 

Từ khóa.  Diesel sinh học, dầu hướng dương, metyl este, GC. 

 

DETERMINATION OF METHYL ESTER IN BIODIESEL OIL SYNTHESIZED FROM 

SUNFLOWER OIL BY GAS CHROMATOGRAPHY METHOD (GC) 

 
Abstract. The methyl ester in biodiesel synthesized from sunflower oil and base catalysis was determined 

by GC with detector FID and HP-innowax column. The methyl ester of undecanoic acid was chosen as the 

internal standard. The results showed that there are five types of methyl esters of linear fatty acids in 

biodiesel including methyl laurate, methyl myristate, methyl palmilate, methyl stearate and methyl oleate. 

The mean method recovery is 98,28 – 101,85 % and the relative standard deviation (RSD) is less than 

0,31%. 

Keywords. Biodiesel, sunflower oil, methyl ester, GC. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METYL ESTE TRONG DẦU DIESEL SINH HỌC 

ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ DẦU CÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/FID 

VŨ THỊ HOA1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*vuthihoa@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Metyl este của axit béo (FAME) trong dầu diesel sinh học được sản xuất từ dầu cá được phân 

tích bằng sắc ký khí (GC), đầu dò FID, với metyl tridecanoat được sử dụng làm chất nội chuẩn. Kết quả 

cho thấy các đường chuẩn của FAME có độ tuyến tính tốt trong phạm vi nồng độ (10 – 200 ppm) với hệ số 

tương quan tuyến tính (R2 > 0,99) đối với tất cả các thành phần. Hiệu suất thu hồi phương pháp từ 95,26 - 

99,66 %. Phương pháp này có độ chính xác tốt với RSD nằm trong khoảng từ 1,03 - 3,40 %.  

Từ khóa.  Diesel sinh học, dầu cá, metyl este, GC. 

 

DETERMINATION OF METYL ESTE CONTENTS IN BIODIESEL OIL PRODUCED 

FROM FISH OIL BY GC/FID METHOD 
 

Abstract. Fatty acid methyl esters (FAME) in biodiesel produced from fish oil were analyzed by gas 

chromatography (GC), detector FID, with methyl tridecanoate used as the internal standard. The results 

show that the FAME standard curves have good linearity in the concentration range (10 – 200 ppm) with a 

linear correlation coefficient (R2 > 0,99) for all components. The method recovery efficiency is from 95,26 

- 99.66%. This method has RSD ranging from 1,03 – 3,40 %. 
Keywords. Biodiesel, fish oil, methyl ester, GC. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC 

QUANG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NANO TiO2/Fe3O4 

TRẦN THỊ THANH THÚY1, NGUYỄN VĂN TRỌNG1, LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tranthithanhthuy@iuh.edu.vn, nguyenvantrong@iuh.edu.vn, lethiphuongthao6953@gmail.com 

 

Tóm tắt. Ion chì được chiết, làm giàu bằng vật liệu TiO2/Fe3O4 nanocomposit – chất hấp phụ pha rắn và 

được xác định bằng phương pháp trắc quang. Tính chất của vật liệu TiO2/ Fe3O4 được xác định bằng các 

phương pháp SEM, EDX, XRD. Các điều kiện chiết pha rắn được khảo sát lần lượt là pH của dung dịch, 

khối lượng của vật liệu, thời gian lắc hấp phụ, tốc độ lắc hấp phụ,... Với các điều kiện tối ưu, vật liệu có 

khả năng hấp phụ tối đa 40 mg/g ion chì. Ion chì được xác định bằng phương pháp trắc quang với các điều 

kiện tối ưu trong khoảng tuyến tính 0,2–1,8 mg/L (r2 = 0,998) với giới hạn định lượng là 0,1 mg/L, độ lặp 

lại lại của phương pháp là 97,71%. Phương pháp được ứng dụng để xác định ion chì trong mẫu nước. 

Từ khóa. Chiết pha rắn, TiO2/ Fe3O4 nanocomposit, chì, trắc quang. 

 

DETERMINATION OF LEAD IN WATER SAMPLE BY SPECTROPHOTOMETRY 

USING TiO2/Fe3O4 NANOCOMPOSITE 
 

Abstract. Lead content in water sample was extracted and preconcentrated by TiO2/Fe3O4 nanocomposite 

material and then determined by spectrophotometry. The properties of TiO2/ Fe3O4 nanocomposite materials 

were determined by SEM, EDX, XRD methods. The solid phase extraction conditions such as pH, material 

mass, adsorption shaking time, speed of adsorption shake, ... were investigated. Under optimal conditions, 

the TiO2/Fe3O4 nanocomposite material is able to absorb lead ions up to 40 mg/g. Lead ions were determined 

by spectrophotometry with optimal conditions in a linear range 0.2–1.8 mg/L (r2 = 0.998) with a quantitative 

limit of 0.1 mg/L, the repeatability of the method is 97.71%. The method was used for the determination of 

lead ions in water samples. 

Keywords. Solid phase extraction, TiO2/Fe3O4 nanocomposite, lead, spectrophotometry. 
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VẬT LIỆU MIL-101(Cr) PHA TẠP CuFe ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP HAI DUNG MÔI CÓ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO VÀ KHÁNG OXY CAO 

ĐỖ CAO HẬU1, VÕ THẾ KỲ1* 
1Khoa Công Nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

docaohau03.96@gmail.com, *votheky@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101 (Cr) pha tạp CuFe được phát triển với khả năng hấp thụ 

CO và kháng oxy cao. Các phần khác nhau của Cu (II)–Fe (II) được đưa vào MIL-101 (Cr) với độ xốp cao 

bằng phương pháp hai dung môi (DS), tiếp theo là khử ở nhiệt độ thấp 250 C. Bằng cách sử dụng formate 

(HCOO−), Cu (II) đã được khử một cách chọn lọc thành Cu (I) ở 250 C. Ngoài ra, sự có mặt của chất khử, 

Fe (II), làm tăng khả năng khử Cu (II) trong chất hấp phụ. Các kết quả thu được chỉ ra rằng hiệu ứng tăng 

cường của việc sử dụng Fe (II) và phương pháp DS làm tăng cường đáng kể sự phân tán của Cu (I). Kết 

quả cho thấy, CuFe@MIL-101(Cr) (4 mmol/g của CuCl và 1,0 mmol/g FeCl2) thể hiện khả năng hấp phụ 

CO cao ~ca. 3,24 mmol/g và độ chọn lọc CO/N2 là  428 ở 25 C và 100 kPa, cao hơn so với độ chọn lọc 

của vật liệu được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt. Ngoài ra, khả năng hấp phụ CO của CuFe@MIL-

101(Cr) vẫn duy trì ở 90–65% sau khi tiếp xúc với khí quyển độ ẩm trong 15–30 ngày, do đó thể hiện tính 

ổn kháng oxy hóa vượt trội so với các vật liệu hấp phụ khác chứa phức π của Cu (I). 

Từ khóa. Hấp phụ CO, CuFe, MIL-101(Cr), dung môi kép, phức π. 

 

DOUBLE-SOLVENT-ASSISTED SYNTHESIS OF BIMETALLIC CuFe-INCORPORATED MIL-

101 (Cr) FOR IMPROVED CO-ADSORPTION PERFORMANCE AND OXYGEN-RESISTANT 

STABILITY 

 

Abstract. In this study, a bimetallic CuFe-incorporated MIL-101(Cr) adsorbent was developed with 

enhanced CO adsorption capacity and oxygen resistance. Different compositions of bimetallic Cu(II)–Fe(II) 

were incorporated into the MIL-101(Cr) framework with ultrahigh porosity by the double-solvent (DS) 

method, followed by facile reduction at a low temperature of 250 C. By employing formate (HCOO−), 

Cu(II) was selectively reduced to Cu(I) at 250 C. Moreover, the presence of the reducing agent, Fe(II), 

enhanced the reduction of Cu(II) in the adsorbent. The obtained results indicated that the synergistic effect 

of utilizing Fe(II) and employing the DS method significantly enhanced the dispersion of the formed Cu(I) 

in the support. The DS-assisted CuFe (4 mmol/g of CuCl and 1.0 mmol/g FeCl2)-incorporated MIL-101(Cr) 

adsorbent exhibited a high CO-adsorption capacity of ca. 3.24 mmol/g and CO/N2 selectivity of 428 at 

25 C and 100 kPa, which were superior to those of the counterpart that was prepared by the wetness 

impregnation method. Additionally, the CO-adsorption capacity of the prepared CuFe-incorporated MIL-

101(Cr) was still 90–65% after it was exposed to atmospheric humidity for 15–30 days, thereby 

demonstrating its superior oxygen-resistant stability compared to those of the benchmark π-complexation 

adsorbents containing Cu(I).  

Keywords. CO adsorption, bimetallic CuFe, MIL-101(Cr), double-solvent, π-complexation adsorbent. 
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TỔNG HỢP COMPOSITE MgFe2O4@UiO-66(Zr) VÀ ỨNG DỤNG LÀM XÚC 

TÁC QUANG PHÂN HỦY KHÁNG SINH TETRACYCLINE 

NGUYỄN HOÀNG YẾN PHƯƠNG1, NGÔ HỮU HÒA1, VÕ THẾ KỲ1* 
1Khoa Công Nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*votheky@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Vật liệu khung kim loại hữu cơ (MOF) đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh 

vực trong những năm gần đây. Trong nghiên cứu này, vật liệu nanocomposite MgFe2O4@UiO-66(Zr) với 

nhiều thành phần khác nhau được nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng làm xúc tác quang hóa phân hủy kháng 

sinh tetracycline (TC). Hiệu suất loại bỏ TC cao nhất đạt ~94% sau 45 phút tiền hấp phụ và 120 phút chiếu 

ánh sáng khả kiến, vượt trội so với vật liệu MOF ban đầu và nhiều các vật liệu quang xúc tác khác. Sự cải 

thiện khả năng phân hủy quang xúc tác này nhờ vào sự kết hợp các cấu trúc bán dẫn UiO-66(Zr) và ferrite 

trong composite. Thí nghiệm bẩy gốc tự do cho thấy lỗ trống h+ và OH. là tác nhân chính gây xúc tác quang 

hóa. Ngoài ra, vật liệu tổng hợp cũng thể hiện độ bề và khả năng tái sử dụng cao. 

Từ khóa. UiO-66(Zr), MgFe2O4, tetracycline, adsorption, photocatalyst, composite. 

 

SYNTHESIS OF MgFe2O4@UiO-66(Zr) NANOCOMPOSITE AND ITS APPLICATION 

FOR ADSORPTION-PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF TETRACYCLINE 

ANTIBIOTIC 

 

Abstract. Metal-organic frameworks (MOFs) based hybrid composites have gained great attention for 

photocatalytic applications in recent years. In this work, UiO-66(Zr) –deposited MgFe2O4 (MFO@UiO) 

composite with varying compositions was effectively fabricated via a facile in situ assembly. The deposition 

of UiO-66(Zr) framework onto the ferrite nanoparticles resulting in a composite structure that exhibited 

high porosity, visible light response, and magnetic property. The removal experiment of tetracycline 

antibiotic (TC) in an aqueous media indicated that MFO@UiO composite exhibited a high total removal 

efficiency of TC of ca. ~ 94% within 45-min pre-adsorption and 120-min visible light illumination, 

surpassing that of the pristine ferrite and UiO-66(Zr). The enhancement photodegradation efficiency of the 

fabricated MFO@UiO could be attributed to efficient interfacial charge transfer at the heterojunction and 

the synergistic effect between the semiconductors. The radical scavenging experiments revealed that photo-

generated holes (h+) and hydroxyl radicals (OH) were the major reactive species involved in TC 

photodegradation. Moreover, the prepared MFO@UiO nanocomposite showed good recyclable ability and 

regenerability, thereby making it a potential material for wastewater treatment.  

Keywords. UiO-66(Zr), MgFe2O4, tetracycline, adsorption, photocatalyst, composite. 
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SỬ DỤNG CHẤT LỎNG NANO TỪ TÍNH CẢI THIỆN TÍNH DÍNH ƯỚT CỦA 

ĐÁ VỈA ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU 

NGUYỄN THỊ LIỄU1,2*, HOÀNG ANH QUÂN2, NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG2 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
2Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

*nguyenthilieu@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này tập trung tổng hợp vật liệu nano oxit sắt từ bọc axit sulfonic 2-acrylamido-2-

metylpropan (AMPS) và metyl metacrylat (MMA) ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu dựa trên khả 

năng thay đổi tính dính ướt của đá sa thạch. Nano oxit sắt từ sẽ được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết 

tủa sau đó bọc polyme bằng phương pháp vi nhũ. Các đặc tính hóa lý của vật liệu nano oxit sắt từ bọc 

polymer (PNM) được phân tích bởi các phương pháp hóa lý như: FTIR, XRD, DLS, TEM, TGA và VSM. 

Khả năng tăng cường thu hồi dầu (EOR) của PNM được nghiên cứu trong điều kiện khắc nghiệt của vỉa 

với độ mặn và nhiệt độ cao (120 °C). Kết quả cho thấy vật liệu nano oxit sắt từ bọc polymer sau tổng hợp 

có kích từ 13 - 15 nm, độ từ hóa là 45 emu g-1, trong khi đó, sự phân bố kích thước thủy động học của các 

cụm PNM trong dung dịch nước muối nằm trong khoảng 40 -130 nm, thế Zeta giá trị là 40 mV. Ngoài ra, 

dung dịch với nồng độ 200ppm PNM trong nước biển có thể làm thay đổi góc tiếp xúc từ 22 đến 90 độ, 

chứng tỏ chất lỏng nano PNM có khả năng thay đổi tính dính ướt của đá vỉa từ ướt dầu sang ướt nước, do 

đó nâng cao hệ số thu hồi dầu. 

Từ khóa. Cấu trúc lõi -vỏ, chất lỏng nano, nano oxit sắt từ bọc polymer, tăng cường thu hồi dầu, tính dính 

ướt. 

 

THE USE OF MAGNETIC NANOFLUIDS TO IMPROVE ROCK’S WETTABILITY 

APPLIED IN ENHANCED OIL RECOVERY 
 

Abstract. The synthesis of nano magnetic iron oxide which was coated by 2-acrylamido-2-methylpropan 

sulfonic acid (AMPS) and methyl methacrylate (MMA) to oil recovery applications based on sandstone 

wettability alteration. Ferromagnetic oxide will be synthesized by the co-precipitation method before 

coating the polymer by the micro-emulsion method. Polymer-coated nano magnetic (PNM) was 

characterized by FTIR, XRD, DLS, TEM, TGA and VSM. The enhance oil recovery (EOR) ability of PNM 

has been investigated under high salinity and high temperature conditions (120°C).The alteration in 

wettability of rock reservoir before and after the application of PNM has been tested via contact angle 

measurements.The results show that the nano magnetite crystallize size was at 13 – 15 nm and 

magnetization of coated nano magnetite was of 45 emu g-1 meanwhile, the hydrodynamic size distribution 

of PNM clusters in brine solution was in range of 40 nm to 130 nm and Zeta potential value was of 40 mV. 

In addition, the concentration of PNM at 200ppm in seawater was able to shift contact angle from 22 to 90 

degree which demonstrated its ability for altering wettability of reservoir rock from oil- wet to more water-

wet, so enhance oil recovery coefficient. 

Keywords. Core shell structure, nanofluids, enhanced oil recovery, wettability alteration. 
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TỔNG HỢP DẦU CÁ OXIRANE SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẢN ỨNG 

CAVITATION THỦY ĐỘNG LỰC HỌC 

NGUYỄN MINH TIẾN1*, TRẦN THỊ HỒNG1  
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nguyenminhtienb@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này trình bày quá trình tổng hợp dầu oxirane từ mỡ cá da trơn sử dụng hệ thống phản 

ứng cavitation dạng thủy động lực học với quy mô phòng thí nghiệm. Thiết bị Cavitation có dạng tấm ngăn 

có 3 lỗ, với đường kính mỗi lỗ 2 mm được sử dụng như một thiết bị phản ứng. Kết quả thu được là hiệu 

suất chuyển hóa đạt 92% trong điều kiện tối ưu: áp suất là 3 bar, nhiệt độ 50°C, tỷ lệ mol của (H2O2: 

CH3COOH: C = C) tưng ứng là (4:2:1) với thời gian phản ứng là 10 phút. Cấu trúc của nguyên liệu và sản 

phẩm được xác định bằng các phương pháp phân tích FT-IR. Các tính chất hóa lý của các mẫu được xác 

định theo Tiêu chuẩn ASTM và Tiêu chuẩn TCVN. Kết quả cho thấy hiệu suất chuyển hóa được nâng cao 

đáng kể khi phản ứng được thực hiện ở thiết bị Cavitation dạng thủy động lực học. Dầu cá oxirane sẽ phát 

triển bền vững vì nguyên liệu là mỡ cá da trơn với tính chất sẵn có, không độc hại. Ngoài ra, sản phẩm dầu 

cá oxirane có thể được dự đoán là một hợp chất có hoạt tính cao và thân thiện với môi trường.  

Từ khóa. Cavitation, mỡ cá da trơn, dầu Oxirane, thân thiện với môi trường.  
 

SYNTHESIS OF CATFISH OXIRANE OIL USING A HYDRODYNAMIC 

CAVITATION SYSTEM AS REACTOR 
 

Abstract. This study presents the synthesis of oxirane oil from catfish fat with the support of the 

hydrodynamic cavitation system on the laboratory scale. The cavitation equipment in type of orifice plate 

with 3 holes, diameter of the hole of 2 mm was used as a reactor. The yield of reaction reached at 92 % in 

optimal conditions as inlet pressure of 3 bars, 50°C, molar ratio of (H2O2:CH3COOH:C=C) of (4:2:1) in 

just 10 minutes. The characterization of materials and products were analyzed by Fourier-Transform 

Infrared Spectroscopy (FT-IR). Chemical - physical properties of samples were determined by the ASTM 

Standard and TCVN Standard. The results showed that the yield of reaction was enhanced significantly 

when reaction carried out on the hydrodynamic cavitation the reactor. The catfish oxirane oil processing is 

going to develop sustainably because the used feedstock of the process was catfish fat with the available, 

non-toxic properties. In addition, the catfish oxirane oil product could be predicted as a high activity 

compound and environment - friendly material. 

Keywords. Cavitation, catfish fat, oxirane oil, environment friendly. 
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TỔNG HỢP VÀ SỬ DỤNG CHẤT LỎNG NANO TỪ TÍNH ĐỂ GIẢM SỨC 

CĂNG BỀ MẶT ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU 

NGUYỄN THỊ LIỄU1,2*, HOÀNG ANH QUÂN2, NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG2 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
2Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

*nguyenthilieu@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Để cải thiện khả năng tăng cường thu hồi dầu, một số kỹ thuật đã được sử dụng, một trong số đó 

là làm giảm sức căng bề mặt khi ngập nước trong quá trình khai thác dầu bằng cách tiêm một số hóa chất 

nhất định. Gần đây, các chất lỏng nano được điều chế bằng cách phân tán các hạt nano trong chất lỏng đã 

được kỳ vọng là chất giảm sức căng bề mặt tiềm năng. Trong nghiên cứu này, việc phân tán các hạt nano 

từ tính (MNPs) với các chuỗi polyme được ghép lên bề mặt (PMNPs) là phương pháp tạo chất tiêm tốt do 

có những ưu điểm vượt trội so với các MNPs và các hệ hóa chất thông thường. Các tính chất hóa lý của vật 

liệu nano từ tính bọc polymer (PMNPs) tổng hợp được đánh giá qua các kỹ thuật phân tích như FTIR, XRD, 

DLS, TEM, TGA và VSM để mô tả đặc điểm nhận dạng bề mặt, chức năng, độ ổn định và hình thái của 

chúng. Sức căng bề mặt (IFT) giữa các dung dịch phân tán trong nước biển được đánh giá kỹ lưỡng ở nhiệt 

độ phòng. Kết quả chỉ ra rằng chất lỏng nano có thể giảm IFT từ 62,53 nN m-1 xuống 12,64 nN m-1. 

Từ khóa. Tăng cường thu hồi dầu, sức căng bề mặt, chất lỏng nano. 

 

SYNTHESIS AND UTILIZING MAGNETIC NANOFLUIDS TO REDUCE SURFACE 

TENSION APPLIED IN ENHANCED OIL RECOVERY 
 

Abstract. To improve oil recovery several techniques has been employed, one of them is reduced surface 

tension during water flooding by injecting certain chemicals. Recently, nanofluids prepared by dispersing 

nanoparticles in liquid agents have been expecting as potential interfacial tensions. In this study, dispersion 

of nano magnetic particles (MNPs) with polymer chains grafted onto the surface (PMNPs) has been 

considered as a method to create good injecting agent due to their outstanding advantages compared with 

hard MNPs and conventional chemical systems. Analytical techniques, such as FTIR, XRD, DLS, TEM, 

TGA and VSM were conducted for the obtained polymer magnetic nano particles (PMNPs) to characterise 

their surface identity, functionality, stability and morphology. The interfacial tensions (IFT) between the 

solutions in brine were evaluated thoroughly at room temperature. The result indicated that nanofluids 

canreduce IFT as well as from 62.53 nN m-1 down 12.64 nN m-1. 

Keywords. Enhanced oil recovery, surface tension, nanofluid. 
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NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ NITƠ VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI 

CHĂN NUÔI HEO BẰNG CÔNG NGHỆ AO VÀ MBR  

CAO THANH NHÀN 

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

caothanhnhan@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Ô nhiễm nitơ và hữu cơ trong nước thải ngành chăn nuôi là vấn đề rất phức tạp ở Việt Nam. Quá 

trình loại bỏ nitơ và hữu cơ trong nước thải chăn nuôi heo hoàn toàn có thể thực hiện được bằng phương 

pháp sinh học kết hợp với công nghệ lọc qua màng MBR. Công nghệ xử lý đề xuất là phân hủy sinh học 

thiếu khí – hiếu khí (AO). Dòng tuần hoàn nước thải từ ngăn phản ứng hiếu khí về ngăn thiếu khí và bổ 

sung lượng vừa đủ chất hữu cơ dễ phân hủy trong ngăn thiếu khí sẽ giúp cho sự chuyển hóa nitrat thành 

nitơ tự do diễn ra gần như hoàn toàn. Tỷ số tuần hoàn được đề xuất nghiên cứu từ 5 – 10 lần lưu lượng 

nước thải đầu vào. Lọc nước sau xử lý bằng màng MBR và xác định tỷ lệ tuần hoàn tối ưu, kết quả thu 

được xử lý nitơ và các hợp chất hữu cơ bằng công nghệ AO và MBR với thời gian phản ứng và tốc độ tuần 

hoàn phù hợp. 

Từ khóa. Nước thải, chăn nuôi heo, AO – MBR. 

 

REMOVAL OF NITROGEN AND ORGANIC COMPOUNDS IN WASTEWATER 

FROM PIG FARMING USING AO AND MBR TECHNOLOGIES 
 

Abstract. Water pollution of nitrogen and organic compounds is a complex problem of swine wastewater 

in Vietnam. The process of removing nitrogen and organic compounds in pig breeding wastewater is 

completely possible by biological methods combined with membrane filtration MBR. Biological process is 

anaerobic - aerobic (AO) with a suitable circulation flow in the condition of enough easy-to-decompose 

carbon source will help the conversion of nitrate into nitrogen to take place completely. The cyclic currents 

were tested with circulation rates of 5 - 10 times. Filter the water after treatment with MBR membrane and 

determine the best rate. The results obtained the treatment of nitrogen and organic compounds by AO and 

MBR technology with appropriate reaction time and circulation rate. 

Keywords. Wastewater, pig breeding, AO – MBR. 
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KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ MICHAELIS – MENTEN CỦA PHẢN ỨNG SINH 

HỌC TỔNG HỢP ETHANOL TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN 

PHẨM SINH HỌC  

NGUYỄN HỮU TRUNG1, TRẦN HOÀI ĐỨC1* 

1Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

nguyenhuutrung@iuh.edu.vn, *tranhoaiduc@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Các thông số Michaelis-Menten được xác định bằng cách nghiên cứu động học của phản ứng 

sinh học tổng hơp ethanol sinh học ở các điều kiện pH, nhiệt độ và áp suất đã được tối ưu hóa. Phản ứng 

được giả định là một chiều và sản phẩm tạo thành được cho là nhanh và không thể đảo ngược. Xác định 

lượng CO2 sinh ra theo phương pháp thể tích từ đó có thể tính được sự thay đổi nồng độ cơ chất theo thời 

gian lên men. Dùng phần mềm thống kê SPSS xử lý các dữ liệu động học này nhằm tính toán hằng số động 

học kM để xây dựng phương trình Michaelis – Menten mô tả tốc độ phản ứng. Kết quả tính toán cho thấy 

phương trình này phù hợp với mô hình của Michaelis - Menten.  

Từ khóa. Michaelis – Menten, phản ứng sinh học, hằng số động học kM, phương pháp thể tích, nồng độ 

cơ chất. 

 

INVESTIGATION OF THE MICHAELIS–MENTEN PARAMETERS OF BIO 

ETHANOL REACTION IN THE BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION 
 

Abstract. The Michaelis–Menten parameters is determined by investigating the kinetics of bio ethanol 

reaction at pH, temperature and pressure conditions which were optimized. The reaction is assumed to be 

unidirectional and the product release is assumed to be fast and irreversible. Determining the amount of 

CO2 generated by the volumetric method from which the substrate concentration can be calculated 

according to the fermentation time. These kinetic data are used to calculate kM kinetic constants by SPSS 

statistical software to build the Michaelis–Menten equation describing reaction rate. Results of the 

calculation showed that this equation is consistent with the Michaelis – Menten model. 

Keywords. Michaelis–Menten, bio reaction, kM kinetic constants, volumetric method, substrate 

concentration. 
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NGHIÊN CỨU TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN OXY HÓA VÀ KHẢ NĂNG HOẠT 

ĐỘNG TẠI NHIỆT ĐỘ THẤP CHO MỠ CÁ DA TRƠN  

TRẦN THỊ HỒNG1,2,3*, NGUYỄN MINH TIẾN3, NGUYỄN LÊ KHẮC TIỆP3, VÕ THỊ TUYẾT ANH3, 

PHẠM THI ANH THƯ3, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH3, LÊ THỊ HẠNH MAI3, PHAN MINH TÂN1,2 

1 Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
2Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  

3 Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*tranthihong@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, quá trình hóa học bao gồm 2 phản ứng liên tiếp, epoxy hóa và mở vòng 

epoxy đã được sử dụng. Cấu trúc của nguyên liệu và sản phẩm được xác định bằng các phương pháp phân 

tích FT-IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Độ bền oxy hóa và các tính chất hóa lý của các mẫu được xác định bằng 

phương pháp TGA, Rancimat và theo tiêu chuẩn TCVN và ASTM. Các kết quả thu được cho thấy rằng, 

khả năng chống oxy hóa và khả năng hoạt động tại nhiệt độ thấp của sản phẩm dầu polyeste đã được cải 

thiện đáng kể so với mỡ cá da trơn nguyên liệu. Nhiệt độ bền, thời gian bền oxy hóa của dầu polyester đạt 

mức 250ºC, hơn 10 giờ và điểm chảy mềm chỉ còn mức 5ºC trong khi đó các số liệu tương ứng của mỡ cá 

là 121ºC, dưới 0,5 giờ và 22ºC. Ngoài ra, dầu polyeste cá da trơn cũng có độ nhớt động học, chỉ số độ nhớt 

và khả năng phân hủy sinh học cao. Vì vậy, nó không chỉ có thể thay thế cho dầu gốc khoáng mà còn là 

một sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Từ khóa. Mỡ cá da trơn, độ bền oxy hóa, sản phẩm thay thế thân thiện môi trường 

 

RESEARCH TO ENHANCE THE OXIDATIVE RESISTANCE AND THE OPERATION 

AT LOW TEMPERATURE FOR CATFISH FAT 
 

Abstract. In this study, the process of successive reactions, epoxidation and epoxy ring-opening reaction 

were used. The structure of materials and products were identified by the analytical methods of FT-IR, 1H-

NMR and 13C-NMR. The oxidative stability and chemical physical properties of samples were defined by 

TGA, Rancimat methods and the standard of TCVN and ASTM. The obtained results could be said that 

there were a significant increase in the oxidative resistance and flowing in cold temperatures of polyesters 

oil product compare with catfish fat material. Namely, the onset temperature, the stable time of it was more 

250C, 10 hours and its pour point was at 5C while the corresponding data for catfish fat were 121C, less 

than 0.5 hours and 22C. In addition, the polyesters oil had high kinematic viscosity, viscosity index and 

biodegradability. Therefore, it can be a substitute for mineral based oil and an eco-friendly product.  

Keywords. Catfish fat, oxidative resistance, environmentally friendly substitutes. 
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TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA XỐP ỨNG DỤNG 

MANG THUỐC CHỐNG UNG THƯ 

VÕ UYÊN VY1,2 *, NGUYỄN THỊ YẾN NHI2, NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG SƠN2, HUỲNH THỊ MỸ 

HUYỀN2, ĐỖ HOÀNG KHẢI2, NGUYỄN CỬU KHOA1, NGUYỄN ĐẠI HẢI1 

1Học Viện Khoa học và Công nghệ  
2Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

vouyenvy@iuh.edu.vn, *vy.vouyen@gmail.com 

 

Tóm tắt. Những năm gần đây, có một số nghiên cứu về chế tạo nano silica xốp ứng dụng trong công nghệ 

dầu khí. Tuy nhiên, vẫn còn ít công trình tổng hợp nano silica xốp từ nguồn vỏ trấu được dùng làm chất 

dẫn truyền thuốc chống ung thư có khả năng mang và nhả thuốc đúng mục tiêu là tế bào bệnh mà không 

gây hại cho tế bào lành. Kích thước hạt ứng dụng trong dẫn truyền thuốc phải lớn hơn 10 (nm) để tránh sự 

bài tiết bởi thận và nhỏ hơn 200 (nm) bị thu hút bởi hệ thống lưới nội mô (RES). Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi tối ưu hóa điều kiện để tổng hợp vật liệu nano silica từ vỏ trấu có kích thước hạt khoảng 20-

100 nm nhằm ứng dụng làm chất mang thuốc chống ung thư fluorouracil (5-FU). Nghiên cứu này hứa hẹn 

tạo ra một hệ mang thuốc có nguồn nguyên liệu sinh khối thân thiện với môi trường và không gây độc cho 

tế bào cơ thể người.  

Từ khóa. Nano silica xốp, vỏ trấu, dẫn truyền thuốc, hệ thống lưới nội mô (RES), fluorouracil (5-FU).  
 

CONDITIONAL OPTIMIZATION TO SYNTHESIZE POROUS NANO SILICAS FROM 

RICE HUSK 

 

Abstract. In recent years, there have been a number of studies on the fabrication of porous silica 

nanoparticles applied in petroleum technology. However, there are still few works on synthesizing porous 

silica nano from rice husks to be used as anti-cancer drug carriers capable of carrying and releasing drugs 

at the right target of diseased cells without harming healthy cells. The particle size applied in drug delivery 

should be larger than 10 (nm) to avoid renal excretion and less than 200 (nm) attracted by the 

reticuloendothelial system (RES). In this study, we optimized the conditions to synthesize silica 

nanomaterials from rice husks with a particle size of about 20-100 nm for application as a carrier of the 

anti-cancer drug fluorouracil (5-FU). This research promises to create an environmentally friendly and non-

toxic biomass-based drug delivery system. 

Keywords. Porous nanosilica (PNS), rice husk, drug delivery, reticuloendothelial system (RES). 
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XÚC TÁC QUANG HÓA Bi2S3/ZnCo2O4 TRONG VÙNG NHÌN THẤY XỬ LÝ 

THUỐC NHUỘM INDIGO CARMINE 

NGUYỄN THỊ MAI THƠ1*, NGUYỄN QUỐC THẮNG1, TRƯƠNG HOÀNG NGỌC UYÊN1, BÙI THỊ 

THỦY TIÊN1 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nguyenthimaitho@iuh.edu.vn, nguyenquocthang@iuh.edu.vn, uyenthoai99@gmail.com, 

hoatien144@gmail.com 

 

Tóm tắt. Vật liệu Bi2S3/ZnCo2O4 có khả năng xúc tác trong vùng thấy với các tỷ lệ Bi2S3/ZnCo2O4 khác 

nhau đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp đồng kết tủa và thủy nhiệt với hai bước đơn giản. 

Các chất xúc tác được xác định đặc trưng tính chất hóa lý bằng các phương pháp như nhiễu xạ tia X (XRD), 

kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX), diện tích bề mặt Brunauer-

Emmett-Teller (BET), phổ Raman và phổ phản xạ khuếch tán (DRS). Hiệu quả xúc tác của Bi2S3/ZnCo2O4 

thông qua quá trình phân hủy thuốc nhuộm indigo carmine trong vùng nhìn thấy. Nghiên cứu cũng đã xác 

định năng lượng vùng và cơ chế xúc tác của Bi2S3/ZnCo2O4. 

Từ khóa. Bi2S3/ZnCo2O4, thuốc nhuộm indigo carmine, xúc tác quang. 

 

NOVEL HETEROSTRUCTURED Bi2S3/ZnCo2O4 WITH HIGHLY VISIBLE LIGHT 

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY FOR THE REMOVAL OF INDIGO CARMINE 
 

Abstract. Highly visible-light active Bi2S3/ZnCo2O4 hybrid catalysts with various weight percentages of 

Bi2S3 have been successfully synthesized by a simple two-step co-precipitation and hydrothermal method. 

The as-prepared photocatalysts were characterized using X-ray diffraction (XRD), transmission electron 

microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy, Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface 

area, Raman spectra, and UV-vis diffuse reflection spectroscopy (DRS). The efficacy of the asprepared 

Bi2S3/ZnCo2O4 hybrid catalysts was evaluated for the degradation of indigo carmine in aqueous solutions 

under visible light irradiation. On the basis of the calculated energy band positions, the mechanism of 

enhanced photocatalytic activity was proposed. 

Keywords. Bi2S3/ZnCo2O4, indigo carmine, photocatalytic. 
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TỔNG HỢP NANOCOMPOSIT CURCUMIN- POLY (ETHYLENEGLYCOL) –

POLY (ɛ-CAPROLACTONE)/CHITOSAN ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC 

NGUYỄN TRỌNG TĂNG1, NGUYỄN VĂN CƯỜNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nvc@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Là một loại dược phẩm đa chức năng, curcumin có nhiều ứng dụng tiềm năng trong y học. Tuy 

nhiên, do bản chất kỵ nước cao, sinh khả dụng và tác dụng lâm sàng của curcumin bị hạn chế đáng kể. Dẫn 

truyền thuốc bằng các vật liệu polyme phân hủy sinh học cho thấy là một phương pháp đầy hứa hẹn để khắc 

phục những nhược điểm này. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển hệ thống phân phối thuốc dựa trên 

hỗn hợp nano chitosan/mPEG-PCL. Curcumin kết hợp với mPEC-PCL bằng phương pháp micelle với các 

tỷ lệ mPEC-PCL và curcumin khác nhau. Cấu trúc hóa học và hình thái của micelle và nanocomposite được 

đánh giá bằng FT-IR và kính hiển vi quang học. Kích thước hạt trung bình của micelle được đo bằng DLS. 

Các vật liệu tổng hợp nano chitosan/mPEC-PCL chứa curcumin được tổng hợp bằng phương pháp đông 

khô. 
Từ khóa. Chitosan, nanoparticles, curcumin, mPEG – PCL, hệ dẫn truyền thuốc. 
 

SYNTHESIS OF CURCUMIN-LOADED POLY (ETHYLENEGLYCOL) –POLY 

(ɛ-CAPROLACTONE)/CHITOSAN NANOCOMPOSITE FOR MEDICINE 

APPLICATIONS 
 

Abstract. As a multi-functional drug, curcumin has a great potential for various applications in medicine. 

However, being high hydrophobic in nature, bioavailability and clinical effect of curcumin are significantly 

restricted. Biodegradable polymeric composites have been reported as a promising approach to overcome 

these disadvantages. In this study, we aim to develop a drug delivery system based on chitosan/mPEG-PCL 

(mPEC-PCL) nanocomposite. Curcumin incorporated with mPEC-PCL by micelle method with different 

weight ratios of mPEC-PCL and curcumin. The chemical structure and morphology of micelle and 

composite were evaluated by FTIR and optical microscopy. The average particle size of micelle was 

measured by DLS. The curcumin-loaded chitosan/mPEC nano composites were synthesized by freeze-

drying method and characterized as well.  

Keywords. Chitosan, nanoparticles, curcumin, mPEG – PCL, drug delivery system. 
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ỨNG DỤNG THU HỒI KIM LOẠI BẰNG VẬT LIỆU CHITOSAN-

POLYANILINE/Fe3O4 COMPOSITE 

LÊ HOÀI ÂN1, NGUYỄN VĂN CƯỜNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*nvc@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, ion Pb(II) được loại bỏ từ dung dịch bằng cách hấp phụ lên vật liệu 

nanocomposite chitosan-polyaniline/Fe3O4 (CS-PANI/Fe3O4). Ảnh hưởng của pH, thời gian tiếp xúc và 

nồng độ ban đầu của ion kim loại đến hiệu suất loại bỏ cũng được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, hiệu suất loại bỏ ion kim loại tăng khi tăng thời gian tiếp xúc và nồng độ. Hiệu suất hấp phụ ở nồng 

độ 100 ppm là thấp nhất với 57.4 % và cao nhất ở nồng độ 25 ppm với 92.68%. Ảnh hưởng của khối lượng 

đến khả năng hấp phụ được thực hiện từ 0.05 g đến 1.15 g, trong cùng điều kiện: nồng độ Pb(II) là 50 ppm, 

thời gian là 30 phút. Kết quả cho thấy khối lượng 0.05g thì hiệu suất đạt 54.2%, trong khi đó ở khối lượng 

vật liệu ở 1.15g đạt 93.8%. 

Từ khóa. Vật liệu chitosan, ion Pb(II), vật liệu từ tính. 
 

SYNTHESIS OF CHITOSAN/Fe3O4@C COMPOSITE FOR REMOVAL OF 

CIPROFLOXACIN IN AQEUOUS SOLUTION 

 
Abstract. In this study, metal ion Pb(II) was removed from the solution by adsorption onto chitosan-

polyaniline/Fe3O4 (CS-PANI/Fe3O4) nanocomposite. The effects of pH, contact time and initial 

concentration of metal ions on the removal efficiency were also studied. The results showed that the 

removal efficiency increased with increasing contact time and initial concentrations. The adsorption 

efficiency was the lowest with 57.4 % at the concentration of 100 ppm and highest at the concentration of 

25 ppm with 92.68%. The effect of materials amounts were conducted from 0.05 to 1.15 g, under the same 

conditions: Pb(II) concentration 50 ppm, and contact time 30 min. The results indicated that the removal 

efficiencies were 54.2%, and 93.8% for amount of 0.05 and 1.15 g, respectively. 
Keywords. Chitosan, lead ion, magnetic materials. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU MÀNG COMPOSITE ZIF-67@AlOOH@PVA VÀ ỨNG 

DỤNG HẤP PHỤ Cr(VI) 

TRẦN NGUYỄN HOÀNG QUYÊN1, VÕ HOÀNG DUNG1, VÕ THẾ KỲ1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*votheky@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, màng composite ZIF-67@AlOOH @ PVA có đường kính ~ 5 cm được 

tổng hợp bằng phương pháp đơn giản. Đầu tiên, boehmite (AlOOH) và polyvinyl alcohol (PVA) được trộn 

với tỷ lệ mong muốn để thu được màng AlOOH @ PVA với đường kính khoảng 5 cm. Sau đó, các hạt nano 

0,1g ZIF -8 được cấy trên màng AlOOH @ PVA thông qua kỹ thuật in-situ. Các màng chế tạo sau đó được 

ứng dụng để loại bỏ Cr(VI) độc hại khỏi dung dịch nước. Kết quả thu được cho thấy màng ZIF-8 @ AlOOH 

@ PVA có hiệu suất loại bỏ Cr(VI) là ~ 40 mg/g trong thời gian rất ngắn là 40 phút. Ngoài ra, màng ổn 

định và dễ thu thồi sau khi sử dụng, do đó giảm đáng kể ô nhiễm thứ cấp. 
Từ khóa. ZIF-67, boehmite, membrane, composite, chromium (VI). 

 

SYNTHESIS OF ZIF-67@AlOOH@PVA COMPOSITE MEMBRANE AND ITS APPLICATION 

FOR REMOVAL OF CHROMIUM (VI) 

 

Abstract. In this work, ZIF-67@AlOOH@PVA composite membrane with a diameter of ~ 5 cm was 

simply prepared. First, boehmite (AlOOH) and polyvinyl alcohol (PVA) were mixed at a desired ratio to 

obtain a free-standing membrane AlOOH@PVA with a diameter around of 5 cm. Then, 0.1 g ZIF -67 

nanoparticles were grown on the AlOOH@PVA membrane via an in-situ technique. The fabricated 

membranes were then applied for the removal of toxic chromium (VI) from aqueous media. The obtained 

results indicated that the ZIF-67@AlOOH@PVA membrane exhibited a high Cr(VI) removal efficiency of 

40 mg/g within a very short sampling time of 40 min. Importantly, the membrane was stable and easy to 

recover after use, thereby reducing significantly secondary pollution.  
Keywords. ZIF-67, boehmite, membrane, composite, chromium. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU MÀNG COMPOSITE ZIF-8@AlOOH@PVA VÀ ỨNG 

DỤNG HẤP PHỤ Cr(VI) 

VÕ HOÀNG DUNG1, TRẦN NGUYỄN HOÀNG QUYÊN1, VÕ THẾ KỲ1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*
votheky@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, màng composite ZIF-8 @ AlOOH @ PVA có đường kính ~ 5 cm được 

tổng hợp bằng phương pháp đơn giản. Đầu tiên, boehmite (AlOOH) và polyvinyl alcohol (PVA) được trộn 

với tỷ lệ mong muốn để thu được màng AlOOH @ PVA với đường kính khoảng 5 cm. Sau đó, các hạt nano 

0,1g ZIF -8 được cấy trên màng AlOOH @ PVA thông qua kỹ thuật in-situ. Các màng chế tạo sau đó được 

ứng dụng để loại bỏ Cr(VI) độc hại khỏi dung dịch nước. Kết quả thu được cho thấy màng ZIF-8 @ AlOOH 

@ PVA có hiệu suất loại bỏ Cr(VI) là ~ 20 mg/g trong thời gian rất ngắn là 50 phút. Ngoài ra, màng ổn 

định và dễ thu thồi sau khi sử dụng, do đó giảm đáng kể ô nhiễm thứ cấp. 
Từ khóa. ZIF-8, boehmite, membrane, composite, chromium (VI). 

 
SYNTHESIS OF ZIF-8@AlOOH@PVA COMPOSITE MEMBRANE AND ITS 

APPLICATION FOR REMOVAL OF CHROMIUM (VI) 

 

Abstract. In this work, ZIF-8@AlOOH@PVA composite membrane with a diameter of ~ 5 cm was simply 

fabricated. First, boehmite (AlOOH) and polyvinyl alcohol (PVA) were mixed at a desired ratio to obtain 

a free-standing membrane AlOOH@PVA with a diameter around of 5 cm. Then, 0.1g ZIF -8 nanoparticles 

were grown on the AlOOH@PVA membrane via an in-situ technique. The fabricated membranes were then 

applied for the removal of toxic chromium (VI) from an aqueous solution. The obtained results revealed 

that the ZIF-8@AlOOH@PVA membrane had Cr(VI) removal efficiency of ~20 mg/g within a very short 

sampling time of 50 min. In addition, the membrane was stable and easy to recover after use, thereby 

reducing significantly secondary pollution.  

Keywords. ZIF-8, boehmite, membrane, composite, chromium (VI). 
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BIẾN TÍNH GRAPHENE OXIDE VỚI MALEIC ANHYDRIDE TRONG MÔI 

TRƯỜNG CHẤT LỎNG ION 

MAI THẢO UYÊN1, NGUYỄN HỒNG NGỌC1, CAO XUÂN THẮNG1* 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*caoxuanthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, một con đường “xanh” và đơn giản để chức hoá bề mặt graphene oxide 

(GO) với maleic anhydride (MA) bằng phản ứng Diels-Alder trong môi trường chất lỏng ion được trình 

bày. MO được chức hoá lên bề mặt GO trong sự hiện diện của choline chloride: zinc chloride (ChCl: ZnCl2) 

(tỉ lệ mol 2:1) dưới sự hỗ trợ của song siêu âm thu được vật liệu GO-MA. Những lượng khác nhau của MA 

và GO được khảo sát để xác định tỉ trọng chức hoá của MA. Vật liệu GO-MA được ứng dụng để tổng hợp 

GO/polymaleicamide bằng phản ứng luân phiên giữa MA và ethylenediamine. 

Từ khóa. Chất lỏng ion, poly (furfuryl alcohol), vật liệu xốp melamine, phân tách dầu-nước. 

 

A NOVEL APPROACH FOR FUNCTIONALIZATION OF GRAPHENE OXIDE WITH 

MALEIC ANHYDRIDE IN DEEP EUTECTIC SOLVENT  

 

Abstract. In this study, a green and simple route for preparation maleic anhydride (MA) functionalized 

graphene oxide (GO) were presented by Diels-Alder (DA) “click” chemistry in deep eutectic solvent (DES). 

The first time MA was grafted onto the surface of GO in the present of choline chloride: zinc chloride 

(ChCl: ZnCl2) (2:1) DES under ultrasound assistance to obtain GO-MA. Different amounts of MA and GO 

were investigated to verify the grafting density of MA. The GO-MA was utilized to synthesize 

GO/polymaleicamide by the reaction between MA and ethylenediamine.  

Keywords. Deep eutectic solvent, graphene oxide, maleic anhydride, ethylenediamine. 
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BIẾN TÍNH BỀ MẶT VẬT LIỆU XỐP MELAMINE BẰNG POLY(FURFURYL 

ALCOHOL) TRONG MÔI TRƯỜNG CHẤT LỎNG ION ỨNG DỤNG TÁCH 

DẦU TRONG NƯỚC 

TRỊNH QUỐC TUẤN1, PHẠM DƯƠNG NGỌC VĂN1, CAO XUÂN THẮNG1* 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*caoxuanthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Một con đường mới biến tính bề mặt vật liệu xốp melamine trở nên kỵ nước sử dụng chất lỏng 

ion và ứng dụng tách dầu trong nước được trình bày. Chất lỏng ion được sử dụng thay thế các loại axit 

mạnh như là chất xúc tác với nhiều ưu điểm như giá thành thấp, thân thiện môi trường trong quá trình 

polyme hoá furfuryl alcohol với sự hiện diện của vật liệu xốp melamine. Những lượng khác nhau của 

furfuryl alcohol và chất lỏng ion cũng như nhiệt độ phản ứng được khảo sát để xác định tỉ trọng phủ trên 

bề mặt của poly(furfuryl alcohol). Vật liệu biến tính thể hiện khả năng hấp thu tốt đối với các loại dung môi 

hữu cơ. Vật liệu biến tính được phân tích bằng các phương pháp phân tích hoá lý hiện đại như FTIR, TGA, 

XPS, Raman, SEM, và TEM. Khả năng hấp thu hexane, cyclohexane, CCl4, toluene, và chloroform lần lượt 

là 99.3, 89.0, 87.1, 95.5, và 140.0 g/g. Kết quả cho thấy vật liệu biến tính có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh 

vực tách hỗn hợp dầu-nước. 

Từ khóa.  Chất lỏng ion, poly(furfuryl alcohol), vật liệu xốp melamine, phân tách dầu-nước. 

 

A NOVEL PREPARATION OF POLY(FURFURYL ALCOHOL) DECORATED 

MELAMINE SPONGE CATALYZED BY DEEP EUTECTIC SOLVENT FOR 

OIL/WATER SEPARATION  

 

Abstract. A novel route for preparation of hydrophobic coating of melamine sponge (MS) using deep 

eutectic solvent (DES) and their application in oil/water separation were presented. Instead of harsh acid 

condition, DES was used as a simple, low-cost and eco-environmental-friendly catalyst for polymerization 

of furfuryl alcohol (FA) in the DES solution containing MS. Different amounts of FA and DES and 

temperature reaction were investigated to verify the grafting density of poly(furfuryl alcohol) (PFA). The 

synthesized PFA/MS were characterized by means of FTIR, TGA, XPS, Raman, SEM, and TEM. The 

PFA/MS materials showed good sorption capacities for various organic solvents. The absorption capacities 

for hexane, cyclohexane, CCl4, toluene and chloroform were 99.3, 89.0, 87.1, 95.5, and 140.0 g/g, 

respectively. The result indicated that the PFA/MS hybrid offers great potential for oil/water separation 

application.  

Keywords. Deep eutectic solvent, poly(furfuryl alcohol); melamine sponge, oil/water separation. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE MWCNT@MgFe2O4@UiO-66(Zr) VÀ ỨNG 

DỤNG LÀM XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY KHÁNH SINH TETRACYCLINE 

NGÔ HỮU HOÀ1, VÕ THẾ KỲ1* 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*votheky@iuh.edu.vn, ngohuuhoa080298@gmail.com 

 

Tóm tắt. Vật liệu khung kim loại hữu cơ (MOF) đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh 

vực trong những năm gần đây. Trong nghiên cứu này, vật liệu nanocomposite MWCNT@MgFe2O4@UiO-

66(Zr) với nhiều thành phần khác nhau được nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng làm xúc tác quang hóa phân 

hủy kháng sinh tetracycline (TC). Hiệu suất loại bỏ TC cao nhất đạt 96% sau 20 phút tiền hấp phụ và 140 

phút chiếu ánh sáng khả kiến, vượt trội so với vật liệu MOF ban đầu và nhiều các vật liệu quang xúc tác 

khác. Sự cải thiện khả năng phân hủy quang xúc tác này nhờ vào sự thành cấu trúc dị thể của composite. 

Thí nghiệm bẩy gốc tự do cho thấy lỗ trống h+ và OH. là tác nhân chính gấy xúc tác quang hóa. 

Từ khóa. UiO-66(Zr), MgFe2O4, MWCNT, tetracycline, adsorption, photocatalyst, composite. 

 

SYNTHESIS OF MWCNT@MgFe2O4@UiO-66(Zr) COMPOSITE AND ITS 

APPLICATION FOR ADSORPTION-PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF 

TETRACYCLINE 
 

Abstract. Metal-organic frameworks (MOFs) based hybrid composites have gained great attention for 

photocatalytic applications in recent years. In this work, MgFe2O4@UiO-66(Zr)- loaded multi walled 

carbon nanotubes (MWCNT@MgFe2O4@UiO-66(Zr)) with varying compositions were effectively 

fabricated via a facile synthesis. The deposition of MgFe2O4@UiO-66(Zr) composite onto the MWCNT 

resulting in a composite structure that exhibited high porosity, visible light response, and magnetic property. 

The removal experiment of tetracycline antibiotic (TC) in an aqueous media indicated that 

MWCNT@MgFe2O4@UiO-66(Zr) composite exhibited a high total removal efficiency of TC of ca. ~ 96% 

within 20-min pre-adsorption and 140-min visible light illumination, surpassing that of the pristine ferrite 

and UiO-66(Zr). The enhancement photodegradation efficiency of the fabricated composite could be 

attributed to efficient interfacial charge transfer at the heterojunction and the synergistic effect between the 

semiconductors. The radical scavenging experiments revealed that photo-generated holes (h+) and hydroxyl 

radicals (·OH) were the major reactive species involved in TC photodegradation. Moreover, the prepared 

MWCNT@MgFe2O4@UiO-66(Zr) nanocomposite showed good recyclable ability and regenerability, 

thereby making it a potential material for wastewater treatment.  

Keywords. UiO-66(Zr), MgFe2O4, MWCNT, tetracycline, adsorption, photocatalyst, composite. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ SẮT (III) VÀ BẮT GỐC ABTS+ CỦA HỖN 

HỢP PEPTIDE THR-SER-LYS VÀ SER-LYS-TYR 

PHẠM THỊ THU1, TRẦN THỊ THANH NHÃ1* 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thupham.iuh.98@gmail.com, *tranthithanhnha@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Peptide α 137-141 (Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg) trong hemoglobin của máu bò đã được phát hiện với 

khả năng chống khuẩn và chống oxi hóa hiệu quả. Trong nghiên cứu này, hoạt tính chống oxi hóa của hai 

phân mảnh tripeptide từ peptide α 137-141 là Thr-Ser-Lys và Ser-Lys-Tyr đã được nghiên cứu ở dạng riêng 

rẽ và hỗn hợp sử dụng phương pháp quang phổ UV-Vis. Hai thử nghiệm chống oxi hóa được sử dụng gồm 

thử nghiệm khử Fe3+ trong phức Fe3+(TPTZ)2 và thử nghiệm bắt gốc tự do ABTS+. Kết quả cho thấy khả 

năng bắt gốc và khử không hiệu quả của từng tripeptide riêng rẽ nhưng hỗn hợp peptide lại cho thấy khả 

năng chống oxi hóa đáng kể. Giá trị khử sắt (III) của hỗn hợp là 0.0433µM Fe2+/µM hỗn hợp peptide và giá 

trị bắt gốc tương đương Trolox (TEAC) là 0.966. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hỗn hợp hai peptide này 

nên tiếp tục được nghiên cứu trên tế bào và in vivo để làm rõ khả năng ứng dụng của chúng như chất bảo 

quản thực phẩm. 

Từ khóa. FRAP, ABTS, tripeptide, Thr-Ser-Lys, chất chống oxi hóa. 

 

INVESTIGATION OF FERRIC REDUCING POWER AND ABTS+ RADICAL 

SCAVENGING ACTIVITIES OF PEPTIDE MIXTURE THR-SER-LYS AND SER-LYS-

TYR 
 

Abstract. The peptide α 137-141 (Thr-Ser-Lys-Tyr-Arg) in bovine blood hemoglobin has shown to have 

effective antimicrobial and antioxidant activities with potential application in preservative production. In 

this study, antioxidant activities of two tripeptides Thr-Ser-Lys and Ser-Lys-Tyr (fragmented from α 137-

141) were determined as individuals and as a mixture using ultraviolet-visible spectroscopic technique (UV-

Vis). The antioxidant screening was performed using two assays, including the ferric reducing power 

(FRAP) and the ABTS+ radical scavenging assays. The results revealed negligible activities for individual 

peptide but good activities for the mixture. The FRAP value was 0.0433µM Fe2+/µM peptide mixture and 

Trolox equivalent antioxidant capabiltity (TEAC) was 0.966. The results of FRAP and ABTS+ assays 

suggested that the tripeptide mixture Thr-Ser-Lys and Ser-Lys-Tyr should be investigated in cells and in 

vivo for further application as food preservatives.  

Key words. FRAP, ABTS, tripeptide, Thr-Ser-Lys, antioxidants. 
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NGHIÊN CỨU MÀNG BẢO QUẢN CHỐNG ĂM MÒN THÉP CT3 TỪ 

CHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI 

BẠCH THỊ MỸ HIỀN1*, ĐẶNG HOÀNG AN1, PHẠM NGUYỄN ĐỨC TÀI1   
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

*bachthimyhien@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Nhóm tác giả đã nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của lớp màng được tạo ra bằng phương 

pháp điện di dung dịch chitosan trên bề mặt thép CT3. Chitosan được acetat hóa và pha vào trong dung 

dịch rượu-nước với các tỉ lệ khác nhau. Việc pha thêm graphene oxide vào dung dịch để tăng khả năng 

chống va đập. Các yếu tố điện di như hiệu điện thế, thời gian đã được khảo sát. Các mẫu màng bảo quản từ 

chitosan được kiểm tra đặc trưng về cấu trúc, kích thước, hình thái bề mặt, thành phần hóa học bằng các 

phương pháp hóa lý hiện đại: FTIR, SEM, XRD. Khả năng chống ăn mòn màng chitosan được nghiên cứu 

bằng phương pháp tổn hao khối lượng (weight loss) trong môi trường nước muối. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy hiệu suất chống ăn mòn và chống va đập của màng chitosan với tỉ lệ 79% ethanol, 20% nước, 1% dung 

dịch chitosan trong điều kiện điện di với hiệu điện thế từ 50V đến 75V trong thời gian 1 phút đạt được kết 

quả tối ưu. 

Từ khóa. Chống ăn mòn, chitosan, điện di. 

 

RESEACH ON ANTI-CORROSION PRESERVATION FILM OF CT3 STEEL FROM 

CHITOSAN BY ELECTROPHORESIS DEPOSITION 
 

Abstract. The authors have reseach the corrosion resistance of the film created by electrophoresis 

deposition of chitosan solution on the surface of CT3 steel. Chitosan is acetated and mixed in an alcohol-

water solution in different proportions. Adding graphene oxide to the solution to increase impact resistance. 

Electrophoretic factors such as voltage and time were investigated. The preserved film samples from 

chitosan were checked for structure, size, surface morphology, chemical composition by modern 

physicochemical methods: FTIR, SEM, XRD. The corrosion resistance of chitosan films was studied by 

weight loss method in saline environment. The research results show that the anti-corrosion and anti-impact 

performance of chitosan film with the ratio of 79% ethanol, 20% water, 1% chitosan solution under 

electrophoresis deposition condition with voltage from 50 to 75 for 1 minute to get the best results. 

Keywords. Anti-corrosion, chitosan, electrophoresis deposition. 
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ỨNG DỤNG CURCUMIN, CURCUMIN—BF2 TRONG VIỆC PHÂN TÍCH HÀM 

LƯỢNG ION CN- TRONG NƯỚC THẢI 

NGUYỄN THỊ TRANG1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

trangheo250399@gmail.com, nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Xyanua là chất thải công nghiệp, có khả năng gây độc cho sinh vật và môi trường. Hướng 

nghiên cứu chính trong đề tài này là phân tích xác định nồng độ ion CN- trong nước bằng phản ứng giữa 

ion CN- với các thuốc thử curcumin và curcumin - BF2. Trong dung môi CH3CN/H2O (4:1, v/v), hợp 

chất tạo thành giữa curcumin hoặc curcumin - BF2 với CN- lần lượt có màu đỏ và xanh lam. Hai hợp 

chất này hấp thụ ở bước sóng cực đại 510 nm đối với Curcumin - CN- và 649 nm đối với Curcumin - 

BF2 - CN-. Ở các điều kiện tối ưu, phương pháp này có giới hạn phát hiện lần lượt là 0,14 và 9,33 µM 

đối với BF2-curcumin - CN- và curcumin - CN-. Thời gian bền màu của phức chất từ 25-30 phút. Lượng 

thuốc thử tối ưu là 3,5-4 ml. Độ lặp lại và hiệu suất thu hồi của phức giữa BF2-Curcumin-CN- tốt hơn so 

với phức giữa Curcumin-CN-. Kết quả cho thấy phức hợp giữa BF2-curcumin-CN- có thể áp dụng để 

phân tích hàm lượng ion CN- trong nước. 

Từ khoá. BF2-curcumin, curcumin, CN- ion. 

 

APPLICATION OF CURCUMIN, CURCUMIN - BF2 IN ANALYSIS OF 

DETERMINATION OF ION CN- CONTENT IN WATER SAMPLE 

 

Abstract. Cyanide is an industrial waste, potentially toxic to organisms and the environment. The main 

research direction in this topic was the analysis of the concentration of CN- in water by the reaction 

between the CN- ion with the reagents curcumin and curcumin - BF2. In the solvent CH3CN / H2O (4:1, 

v/v), the compound that forms between curcumin or curcumin - BF2 and CN- was red and blue, 

respectively. These two compounds absorb at maximum wavelength of 510 nm for Curcumin - CN- and 

649 nm for Curcumin - BF2 - CN-. Under optimized conditions, this method had detection limits of 0.14 

and 9.33 µM, respectively, for BF2-curcumin - CN- and curcumin - CN-. The color fastness time of the 

complex was 25 - 30 minutes. The optimal amount of reagent was 3.5 - 4 ml. The repeatability and 

recovery efficiency of the complex between BF2-Curcumin-CN- was better than that of the complex 

between Curcumin-CN-. The results showed that the complex between BF2-curcumin-CN- was 

applicable to the analysis of CN- ion content in water. 

Keywords. BF2-curcumin, curcumin, CN- ion. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE CHITOSAN/Fe3O4@C 

ỨNG DỤNG LOẠI BỎ CIPROFLOXACIN TRONG NƯỚC 

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ1, NGUYỄN VĂN CƯỜNG1* 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
*nvc@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu composite chitosan/Fe3O4@C được tổng hợp từ vỏ trấu và được 

ứng dụng để loại bỏ ciprofloxacin trong nước. Ciprofloxacin được xác định bằng phương pháp sắc kí lỏng 

hiệu năng cao với cột sắc kí: Inctrsustain – C18 (4,6 x 180 mm, 5 μm), đầu dò DAD ở bước sóng tối ưu là 

278 nm. Dung môi pha động là acetonitrile và đệm phosphat (pH=3) với tỉ lệ 13:87, tốc độ dòng 1 mL/phút. 

Kết quả cho thấy khoảng tuyến tính là 0,1- 60 mg/L (r2=0,9981) với giới hạn phát hiện là 0,03 mg/L và giới 

hạn định lượng là 0,1 mg/L. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cho thấy hiệu suất hấp phụ 

Ciprofloxacin giảm khi tăng nồng độ từ 10 đến 50 ppm. Khi tăng thời gian lên thì hiệu suất hấp phụ cũng 

tăng và đạt cân bằng hấp phụ là 90 phút. Vật liệu hấp phụ xử lý tốt nhất dung dịch Ciprofloxacin ở pH=3. 
Từ khóa. Composite chitosan/Fe3O4@c, ciprofloxacin, sắc kí lỏng hiệu năng cao. 
 

SYNTHESIS OF CHITOSAN/Fe3O4@C COMPOSITE FOR REMOVAL OF 

CIPROFLOXACIN IN AQEUOUS SOLUTION 
 

Abstract. In this study, chitosan/Fe3O4@C composite material was synthesized from rice husk and applied 

to remove ciprofloxacin from water. Ciprofloxacin was determined by high performance liquid 

chromatography with column: Inctrsustain – C18 (4.6 x 180 mm, 5 μm), DAD detector at wavelength of 

278 nm. The mobile phase was acetonitrile and phosphate buffer (pH=3) at a ratio of 13:87, at the flow rate 

of 1 mL/min. The results presented that linear range was from 0.1 to 60 mg/L (r2=0.9981). The limit of 

detection was 0.03 mg/L and the limit of quantification was 0.1 mg/L. The adsorption efficiency of 

Ciprofloxacin decreased with increasing concentration from 10 to 50 ppm. When increasing the time, the 

adsorption efficiency also increased, and the adsorption equilibrium was reached at 90 min. The adsorption 

efficiency for ciprofloxacin solution was highest at pH=3. 
Keywords. Composite chitosan/Fe3O4@c, Ciprofloxacin, HPLC. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ SẮT (III) VÀ BẮT GỐC TỰ DO ABTS+ CỦA 

PEPTIDE PRO- TRP-TYR PHÂN LẬP TỪ LOÀI ẾCH LITORIA RUBELLA 

PHAM NGỌC QUẾ TRÂM1, TRAN THI THANH NHA1* 
1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

tramph889@gmail.com, *tranthithanhnha@iuh.edu.vn  

 

Tóm tắt. Da lưng của ếch Litoria Rubella (loài ếch cây bản địa của Úc) thông qua các nghiên cứu cho 

thấy có chứa nguồn dồi dào các hoạt tính sinh học với các chức năng sinh lý và phòng vệ đa dạng, trong đó 

có một số peptide nhỏ với trình tự Pro-Trp, được gọi là peptide Tryptophyllin L. Trong nghiên cứu này, 

hoạt tính chống oxy hóa của tripeptide Pro-Trp-Tyr, là một trong các peptide phân lập từ da của loài Litoria 

Rubella, được thực hiện trên hai phương pháp bao gồm khả năng khử sắt của huyết tương (FRAP) và khả 

năng bắt gốc tự do ABTS˙+ (ABTS). Chúng tôi thực hiện việc khảo sát các điều kiện tối ưu về bước sóng, 

thuốc thử đối với hai phản ứng khử sắt FRAP và bắt gốc tự do ABTS˙+. Kết quả thực nghiệm cho thấy, 

peptide khử sắt FRAP tốt nhất tại bước sóng 593 nm với tỉ lệ thuốc thử đệm acetate : TPTZ : Fe3+ là 10 : 1 

: 1 ở nhiệt độ là 37°C và bắt gốc ABTS˙+ tốt nhất tại bước sóng 734 nm với tỉ lệ thuốc thử ABTS : peptide 

là 3,9 : 0,1 ở nhiệt độ thường. Ngoài ra, khả năng bắt gốc của peptide này còn được so sánh với hai chất 

chuẩn là Trolox và GSH ở cùng điều kiện như trên. Giá trị FRAP của peptide được xác định là 0.255µM 

Fe2+/µM peptide và giá trị bắt gốc tương đương Trolox (TEAC) là 2.078, trong khi các giá trị của GSH 

tương ứng là 0.150 Fe2+/µM GSH và 0.983. Kết quả này cho thấy khả năng chống oxi hóa vượt trội GSH 

của peptide đang khảo sát, và cho thấy peptide này là một phần của hệ thống chống oxi hóa trên da của loài 
Litoria Rubella. 
Từ khóa. FRAP, ABTS, tripeptide, Pro -Trp -Tyr, chất chống oxi hóa.  

 

INVESTIGATION OF FERRIC REDUCING POWER AND ABTS+ RADICAL 

SCAVENGING ACTIVITIES OF PRO- TRP-TYR ISOLATED FROM THE LITORIA 

RUBELLA 
 

Abstract. The dorsal skin of Litoria Rubella frog (Australia's native tree frog), have been studied showing 

that it contains a rich source of biological activities with diverse physiological and protective functions, 

including a number of small peptides containing Pro-Trp sequence, known as Tryptophyllin L peptides. In 

this research, investigation of the antioxidant activities of the Pro - Trp - Tyr tripeptide isolated from the 

Litoria Rubella was performed using two assays including ferric reducing ability of plasma (FRAP) and 

ABTS˙+ radical scavenging activity. We investigated the optimal optimal wavelength, reagent ratio and 

reaction time for the two assays. Experimental results showed that the [Fe2+(TPTZ)2] complex formed by 

reduction reaction in FRAP assay had an absorbance maximum at 593 nm with acetate buffer : TPTZ :  Fe3+ 

reagent ratio is 10 : 1 : 1 at 37°C. The ABTS˙+ radical scavenging activity was measured at the maximum 

wavelength of 734 nm with the ratio of ABTS : peptide to 3,9 : 0,1 at room temperature. In addition, the 

radical scavenging activity of this peptide was also compared with two antioxidant standards, Trolox and 

GSH, under the same conditions as above. The FRAP value of the peptide was 0.255µM Fe2+/µM peptide 

and Trolox equivalent antioxidant capabiltity (TEAC) was 2.078, while those for GSH were 0.150 Fe2+/µM 

GSH and 0.983 respectively. The findings suggested that the antioxidant role of the peptide in the defense 

system of this frog. 

Key words. FRAP, ABTS, tripeptide, Pro -Trp -Tyr, antioxidants. 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DẦU EPOXY SINH HỌC TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 

DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA KỸ THUẬT CAVITATION  

NGUYỄN LÊ KHẮC TIỆP1, VÕ THỊ TUYẾT ANH3, PHẠM THI ANH THƯ3, NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH3, LÊ THỊ HẠNH MAI3, TRẦN THỊ HỒNG1,2,3*, PHAN MINH TÂN2,3 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
2Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

3Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  
*tranthihong.@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, dầu epoxy sinh học được tổng hợp từ mỡ cá da trơn dưới sự hỗ trợ của 

kỹ thuật cavitation. Các thông số ảnh hưởng như áp suất, nhiệt độ, lượng hóa chất sử dụng và thời gian 

phản ứng đã được khảo sát. Các phương pháp phân tích FT-IR, 1H-NMR và các thử nghiệm tiêu chuẩn 

ASTM, TCVN đã dược sử dụng trong nghiên cứu này. Điều kiện phản ứng tối ưu được thiết lập tại 40 psi, 

40oC, tỷ lệ mol của (H2O2 / C = C), (H2O2 / C = C) là (3,75 / 1), (1,25 / 1), 5 phút và hiệu suất đạt mức 91%. 

Kết quả quan sát cho thấy rằng, hiệu suất phản ứng tăng lên rõ rệt so với phản ứng thực hiện trên thiết bị 

khuấy từ. Quá trình đã sử dụng nguyên liệu là phụ phẩm mỡ cá da trơn và tạo thành sản phẩm có hoạt tính 

hóa học cao, thân thiện với môi trường. Vì vậy có thể nói rằng, quá trình tổng hợp dầu epoxy sinh học từ 

phụ phẩm mỡ cá da trơn trong nghiên cứu này có thể phát triển theo hướng hóa học xanh. 

Từ khóa. Mỡ cá da trơn, dầu epoxy sinh học, kỹ thuật cavitation. 

 

RESEARCH ON THE SYNTHESIZING BIO-EPOXY OIL FROM CATFISH FAT 

UNDER THE SUPPORTING OF CAVITATION TECHNIQUE 

 

Abstract. In this study, bio-epoxy oil was synthesized from catfish fat with the supporting of cavitation 

technique. Reaction parameters such as the pressure, temperature, loading chemical and reaction time were 

investigated. The analytical methods used in this study as FT-IR, 1H-NMR, ASTM, TCVN standard. The 

optimal reaction conditions were established at 40 psi, 400C, molar ratio of (H2O2 / C=C), (H2O2 / C=C) of 

(3.75 / 1), (1.25 / 1), 5 minutes and the yield reached at 91 %. The observed results showed that the reaction 

efficiency was increased significantly compared with the reaction performed on the magnetic stirrer reactor. 

The process used material as catfish fat by-products and formed products as highly chemically active and 

environmentally friendly compounds. Therefore, it could say that, the synthesized process of bio-epoxy oil 

from catfish fat by-product in this study can develop towards green chemistry. 

Keywords. Catfish fat, bio-epoxy ring oil, cavitation technique. 
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NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG MỞ VÒNG DẦU EPOXY CÁ DA TRƠN THỰC 

HIỆN TRÊN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CAVITATION  

VÕ THỊ TUYẾT ANH1, NGUYỄN LÊ KHẮC TIỆP1, PHẠM THI ANH THƯ1, NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH1, LÊ THỊ HẠNH MAI1, TRẦN THỊ HỒNG1,2,3*, PHAN MINH TÂN2,3 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
2Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

3Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  
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Tóm tắt. Nghiên cứu trình bày phản ứng mở vòng của dầu epoxy cá da trơn, thực hiện trên thiết bị phản 

ứng cavitation. Sự ảnh hưởng của các thông số đến hiệu suất phản ứng đã được khảo sát và điều kiện tối 

ưu được xác định tại 60 psi, 70oC, tỷ lệ mol của (anhydrit axetic / vòng epoxy) là (1,25 / 1). Các nhóm chức 

của nguyên liệu và sản phẩm được xác định bằng phương pháp phân tích FT-IR và 1H-NMR. Các tính chất 

cơ bản của sản phẩm và nguyên liệu được xác định theo tiêu chuẩn ASTM. Kết quả quan sát được cho thấy 

rằng, hiệu suất phản ứng tăng lên đáng kể khi phản ứng thực hiện trên thiết bị cavitation. Các đặc tính bôi 

trơn như độ nhớt động học ở 40oC, 100oC, chỉ số độ nhớt của sản phẩm dầu polyeste sinh học tổng hợp từ 

mỡ cá da trơn có thể đáp ứng theo yêu cầu chất lượng dầu gốc khoáng SN500, do đó nó có thể sử dụng thay 

thế dầu gốc khoáng. Có thể nói rằng các kết quả nghiên cứu này đã góp phần làm giảm sự căng thẳng phụ 

thuộc vào nguồn nguyên liệu dầu mỏ và góp phần bảo vệ môi trường. 

Từ khóa.  Mỡ cá da trơn, dầu polyester sinh học, kỹ thuật cavitation. 

 

RESEARCH ON THE OPENING REACTION OF CATFISH EPOXY OIL 

PERFORMED ON THE CAVITATION REACTOR  
  
Abstract. This study presented the ring-opening reaction of catfish epoxy oil, performing on the cavitation 

reactor. Affecting factors of reaction were investigated and the optimal conditions were find as 60 psi, 70oC, 

molar ratio of (acetic anhydride / epoxy ring) of (1.25 /1). The functional groups of materials and products 

were identified by FT-IR and 1H-NMR analysis. The ASTM standard was used to determine the basic 

properties of products and materials. It has been observed that a significant increase in reaction efficient 

when reaction performed on the cavitation reactor. The lubricating properties such as kinematic viscosity 

at 40oC, 100oC, the catfish bio-polyester oil product's viscosity index could be met the SN500 mineral based 

oil quality requirement. So it can be used in place of mineral based oil. It can be said that the obtained 

results in this study have contributed to reducing both the scare of petroleum resource dependence and 

environmental protection. 
Keywords. Catfish fat, bio-polyeste oil, cavitation technique. 
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

TRẮC QUANG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NANO Fe3O4/ BENTONITE 
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Tóm tắt. Ion Crom được chiết, làm giàu bằng vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite – chất hấp phụ pha 

rắn và được xác định bằng phương pháp trắc quang. Tính chất của vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite 

được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện chiết pha rắn đã được khảo sát tối ưu như 

pH của dung dịch, khối lượng của vật liệu, thời gian lắc hấp phụ, tốc độ lắc hấp phụ, hiệu suất thu hồi và 

khả năng tái sử dụng của vật liệu,...Với các điều kiện đã tối ưu, đối với ion Crom (VI), vật liệu có khả năng 

hấp phụ tối đa 14,75 mg/g. Hiệu suất hấp phụ của vật liệu đối với nồng độ 10 mg/L đạt 100% và được giải 

hấp bằng dung dịch NaOH 2 M với hiệu suất giải hấp là 60,40%. Ion Crom được xác định bằng phương 

pháp trắc quang dựa trên phản ứng tạo phức giữa crom (VI) với thuốc thử 1,5-Diphenylcabazide. Các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình tạo phức được khảo sát tối ưu như pH, lượng thuốc thử 1,5-Diphenylcabazide, 

thời gian bền màu, các ion lạ,…Với các điều kiện tối ưu, đã xác định được khoảng tuyến tính 0,008 - 3 

mg/L (r2 = 0,998) và giới hạn định lượng là 0,006 mg/L. Phương pháp được ứng dụng để xác định ion Crom 

(VI) trong mẫu nước.  

Từ khóa. chiết pha rắn, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, Crom, trắc quang. 

 

DETERMINATION OF CROM CONTENT IN WATER BY 

SPECTROPHOTOMETRIC METHOD USING NANO 𝐅𝐞𝟑𝐎𝟒/ BENTONITE 

MATERIAL 
 

Abstract. Ions Crom were extracted, enriched with material Fe3O4/Bentonite nanocomposite – solid phase 

adsorbent and determined by spectrophotometric method. Properties of material Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite were determined by SEM, XRD methods. The optimal solid-phase extraction conditions 

were investigated, such as pH, material amount, contact time, shaking speed, recovery efficiency and 

reusability of material, ... Under optimal conditions, the material had a maximum adsorption capacity of 

14.75 mg/g ions chromium (VI). The adsorption efficiency of the material at concentration of 10 mg/L was 

100% and has been desorbed with 2 M NaOH solution with efficiency of 60.40%. Ions Chromium were 

determined by spectrophotometric method based on the complexation between chromium (VI) and 1,5 – 

diphenylcarbazide reagent. Factors affecting the complexing process were investigated such as pH, 1,5 – 

diphenylcarbazide reagent amount, color fastness time, foreign ions,…With optimal conditions, were 

determined the linear range 0.008 - 3 mg/L (r2 = 0.998) and LOD of 0.006 mg/L. The method was used for 

the determination of chromium (VI) ions in water samples. 

Key word. Solid phase extraction, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, chromium (VI), spectrophotometric 

method. 
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Tóm tắt. Ion PO4
3− được chiết và làm giàu bằng vật liệu Fe3O4/Bentonite nanocomposite – chất hấp phụ 

pha rắn và được xác định bằng phương pháp trắc quang. Tính chất của vật liệu Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite được xác định bằng các phương pháp SEM, XRD. Các điều kiện chiết pha rắn được khảo 

sát lần lượt là pH của dung dịch, khối lượng của vật liệu, thời gian lắc hấp phụ, tốc độ lắc hấp phụ, hiệu 

suất thu hồi, khả năng tái sử dụng của vật liệu... Với các điều kiện tối ưu, vật liệu có khả năng hấp phụ tối 

đa 22,82 mg/g đối với ion PO4
3−. Hiệu suất hấp phụ của vật liệu ở nồng độ 10 mg/L là 97,97% và được giải 

hấp bằng dung dịch NaOH 0,5M với hiệu suất giải hấp là 95,77 %. Ion PO4
3− được xác định bằng phương 

pháp trắc quang dựa trên phản ứng tạo phức giữa ion PO4
3− với thuốc thử molipdat, được đo ở bước sóng 

890 nm. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo phức đã được khảo sát như pH, lượng thuốc thử molipdat, 

thời gian bền màu, các ion lạ,…Với các điều kiện tối ưu, đã xác định được khoảng tuyến tính của phương 

pháp 0,1–2,5 mg/L (r2 = 0,9999) và giới hạn định lượng 0,0339 mg/L. Phương pháp được ứng dụng để xác 

định ion PO4
3− trong mẫu nước . 

Từ khóa. Chiết pha rắn, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, PO4
3−, trắc quang. 

 

DETERMINATION OF PHOSPHAT CONTENT IN WATER BY 

SPECTROPHOTOMETRIC METHOD USING 𝐅𝐞𝟑𝐎𝟒/ BENTONIT NANOCOMPOSITE 

MATERIAL 
 

Abstract. Ions PO4
3− were extracted and enriched with material Fe3O4/Bentonite nanocomposite – solid-

phase adsorbent and determined by spectrophotometric method. Properties of material Fe3O4/Bentonite 

nanocomposite were determined by SEM, XRD methods. The optimal solid-phase extraction conditions 

were investigated, such as pH, material amount, contact time, shaking speed, recovery efficiency and 

reusability of material, ... Under optimal conditions, the material had a maximum adsorption capacity of 

22.82 mg/g ions PO4
3−. The adsorption efficiency of the material at 10 mg/L was 97.97 % and has been 

desorbed with NaOH 0.5 M solution with efficiency of 95.77 %. Ions PO4
3− were determined by 

spectrophotometric method based on the complexation between ions and molybdate reagent, measured at 

890 nm. Factors affecting the complexation reaction were investigated such as pH, molybdate reagent 

amount, color fastness time, foreign ions,…With optimal conditions, the linear range 0.1 – 2.5 mg/L (r2 = 

0.9999) and LOQ of 0.0339 mg/L were determined. The method was used for the determination of ions 

PO4
3− in water samples. 

Key word. Solid phase extraction, Fe3O4/Bentonite nanocomposite, PO4
3−, spectrophotometric method. 
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Tóm tắt. Nghiên cứu báo cáo về việc ứng dụng kỹ thuật khuấy trộn tiên tiến trong tổng hợp dầu gốc sinh 

học từ mỡ cá da trơn. Sự ảnh hưởng của áp suất đầu vào và nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng tổng hợp đã 

được nghiên cứu. Áp suất và nhiệt độ được khảo sát trong khoảng (40 - 80 psi) và (50°C ÷ 90°C). 60 psi và 

70C được xác định là các giá trị áp suất và nhiệt độ tối ưu . Đặc trưng của nguyên liệu và sản phẩm được 

xác định bằng phương pháp phân tích FT-IR, 1H-NMR. Kết quả thu được cho thấy rằng việc sử dụng kỹ 

thuật khuấy trộn tiên tiến vào quá trình phản ứng đã làm tăng đáng kể hiệu suất phản ứng tổng hợp. Vì vậy 

có thể nói rằng, quá trình tổng hợp dầu gốc sinh học từ mỡ cá da trơn, thực hiện trên thiết bị cavitation sẽ 

phát triển bền vững. 

Từ khóa. Mỡ cá da trơn, dầu gốc sinh học, kỹ thuật tiên tiến. 

 

APPLYING THE ADVANCED TECHNIQUE IN THE BIO-BASED OIL PROCESSING 

FROM CATFISH FAT 

 

Abstract. This study reported on the application of advanced mixing technique in the synthesis of bio-

based oil from catfish fat. The influence of inlet pressure and temperature on the yield of synthesized reaction 

was studied. Pressures and temperatures were investigated in range of (40 ÷ 80 psi) and (50°C ÷ 90°C). The 

values of 60 psi and 70C were determined to be the optimal pressure and temperature. The characteristic of 

material and product were determined by FT-IR, 1H-NMR analysis. The obtained results showed that the 

use of the advancing mixing technique significantly increased the synthesizing reaction yield. It could be 

said that the process could be sustainably developed sustainably. 

Keywords. Catfish fat, bio-based oil, advanced technique. 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE UiO-66(Zr)-NH2@C VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG LOẠI BỎ CHẤT KHÁNG SINH 
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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, vật liệu composite lai tạp mới UiO-66 (Zr) -NH2 @C đã được tổng hợp. 

Đầu tiên, vật liệu carbon thu được bằng cách hoạt hóa bã cà phê. Sau đó, 0,1g UiO-66 (Zr) –NH2 được pha 

tạp vào carbon thu được để tạo ra composite MOF@C. MOF@C đã chuẩn bị được sử dụng làm chất hấp 

phụ để loại bỏ tetracyclin (TC) khỏi dung dịch nước. Kết quả cho thấy MOF @ C có hiệu suất loại bỏ TC 

cao ~ 100 mg/g, vượt qua nhiều vật liệu khác trước đây. Ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm đến hiệu 

quả loại bỏ UiO-66 (Zr) -NH2 @ C tổng hợp đã được nghiên cứu một cách có hệ thống. 

Từ khóa. coffee grounds, UiO-66(Zr)-NH2, composite, tetracyline, adsorption. 

 

SYNTHESIS OF UiO-66(Zr)-NH2@C COMPOSITE AND ITS APPLICATION FOR 

REMOVAL OF ANTIBIOITCS 

 

Abstract. In this work, a novel UiO-66(Zr) -NH2@C hybrid composite was simply prepared. First, carbon 

material was obtained by activating coffee grounds. Then, 0.1g amino-functionalized UiO-66(Zr) 

framework was deposited onto the obtained carbon to produce MOF@C composite. The prepared MOF@C 

was utilized as an adsorbent for the removal of tetracycline (TC) from an aqueous solution. The results 

revealed that the prepared MOF@C had a high removal efficiency of TC of ~ 100 mg/g, surpassing many 

other previous materials. The effects of experimental conditions on the removal efficiency of the 

synthesized UiO-66(Zr) -NH2@C were systematically investigated.  
Keywords. Coffee grounds, UiO-66(Zr)-NH2, composite, tetracyline, adsorption. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH QSAR CỦA DẪN XUẤT COUMARIN NHƯ CHẤT ỨC 

CHẾ KHÁNG UNG THƯ SỬ DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO VÀ KỸ 

THUẬT HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN 

NGÔ TRƯƠNG HƯƠNG QUẾ1*, NGUYỄN MINH QUANG1 

1Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, hoạt tính chống ung thư (IC50) của tám mươi hai dẫn xuất coumarin được 

sử dụng để phát triển mô hình quan hệ định lượng cấu trúc - hoạt tính (QSAR). Các mô hình QSAR được 

xây dựng bằng cách sử dụng hai phương pháp cổ điển như mạng nơ ron nhân tạo (QSARANN) và phương 

pháp hồi quy tuyến tính đa biến (QSARMLR). Hơn nữa, Phương pháp tính toán hóa lượng tử bán thực nghiệm 

với phiên bản mới PM7 và PM7/sparkle được thực hiện để tối ưu hóa cấu trúc của coumarin và các mô tả 

cấu trúc của coumarin được tính toán từ các cấu trúc tối ưu bằng cách sử dụng gói QSARIS. Mô hình tốt 

nhất QSARMLR bao gồm bảy mô tả: LUMO, điện tích C5, năng lượng ion hóa, diện tích cosmo, xp4, SaaCH 

và SaaN. Kết quả này cho thấy các giá trị thống kê tốt (R2
train = 0,842; Q2

LOO = 0,796; SE = 0,624; Fstat = 

56,43 và PRESS = 13919,92). Ngoài ra, mô hình mạng nơ ron QSPRANN với cấu trúc mạng I(7) -HL(9)-

O(1) đã được tìm thấy với các giá trị thống kê thích hợp (R2
train = 0,920; Q2

CV = 0,935 và Q2
test = 0,926). 

Các mô hình QSAR đã được đánh giá cẩn thận bằng các kỹ thuật đánh giá ngoại và kết quả rất gần với các 

giá trị thực nghiệm đã công bố. 

Từ khóa. QSAR, ANN, MLR, hoạt tính kháng ung thư, coumarin. 

 

AN INSIGHT QSAR MODELING OF COUMARIN DERIVATIVES AS INHIBITORS 

OF ANTICANCER ACTIVITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND 

MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION 
 

Abstract. In this study, eighty-two coumarin derivatives as inhibitors of anticancer activity (IC50) were 

used to develop the quantitative structure–activity relationship (QSAR) models. The QSAR models were 

built by using two classical methods there are the artificial neural network (ANN) and the multivariate 

linear regression (MLR). Furthermore, new semi-empirical quantum calculations PM7 and PM7/sparkle 

were used to optimize the structures of the coumarin and the descriptors of the coumarin derivatives were 

calculated from optimum structures by using the QSARIS package. The best linear model QSARMLR 

involves seven molecular descriptors such as LUMO, charge C5, ionization potential, cosmo area, xp4, 

SaaCH, and SaaN. The result presented good statistical parameters (R2
train = 0.842, Q2

LOO = 0.796, SE = 

0.624, Fstat = 56.43 and PRESS = 13919.92). In addition, the neural network model QSPRANN with 

architecture I(7)-HL(9)-O(1) was developed with the appropriate statistical values (R2
train = 0.920, Q2

CV = 

0.935 and Q2
test = 0.926). The QSAR models were carefully validated by external evaluation techniques 

and the results are very close to the experiment literature. 

Keywords. QSAR, ANN, MLR, anticancer activity, coumarin. 
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Tóm tắt. Sỏi cholesterol được hình thành do sự mất cân bằng khả năng hòa tan của cholesterol trong túi 

mật. Ngò om (Limnophila aromatica) được sử dụng như là một cây gia vị cũng như là cây thuốc phổ biến 

ở Việt Nam và được sử dụng trong ngành y học cổ truyền do có rất nhiều hợp chất giàu hoạt tính sinh học. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng ngò om có chứa nhiều hợp chất như một tác nhân trị liệu sỏi mật 

cholesterol trên mô hình chuột nhắt trắng được ăn theo chế độ giàu chất béo (2% cholesterol và 0.5% acid 

cholic). Đối với nhóm chuột điều trị bằng cao chiết ngò om ở hai nồng độ 100 mg/con/ngày (LA1) và 150 

mg/con/ngày (LA2), các tinh thể cholesterol phần lớn được loại bỏ và sự giảm này hiệu quả hơn ở nhóm 

LA2. Khi nhuộm HE (Hematoxylin – Eosin) mô gan, và mô mật ở nhóm MD (theo chế độ ăn giàu 

cholesterol) cho thấy gan và mật có sự thoái hóa. Trong khi đó, các nhóm LA1, LA2 có sự giảm thoái hóa, 

các tế bào gan sắp xếp thành từng dãy và được tỏa ra từ các vùng của các tiểu tĩnh mạch trung tâm và mở 

rộng đến các khoảng cửa. Đặc biệt, mô mật có sự giảm sản sinh lớp biểu mô túi mật và mô đệm không bị 

phù nề, sự sung huyết biểu mô mật được cải thiện ở nhóm LA1. Kết quả cho thấy cao chiết ngò om (LA) 

có tiềm năng trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh sỏi mật. 

Từ khóa. Sỏi mật, cao chiết ngò om, cholesterol, acid cholic. 

 

TREATMENT OF CHOLESTEROL GALLSTONE USING RICE PADDY HERB (RPH) 

EXTRACT (LIMNOPHILA AROMATICA) IN LITHOGENIC DIET-INDUCED MUS 

MUSCULUS MOUSE MODEL 

 

Abstract. Cholesterol gallstones are formed as result of a physical-chemical imbalance of cholesterol 

solubility in the gallbladder. Rice paddy herb (RPH) (Limnophila aromatica) is used as a popular spice and 

medicinal herb in Vietnam and used in Vietnamese traditional medicine due to its numerous bioactive 

compounds. In this study, we used RPH containing multiple compounds to treat cholesterol gallstones in 

mice fed a lithogenic diet (2% cholesterol and 0.5% cholic acid). As a result, mice groups were treated with 

RPH extract at two concentrations of 100 mg/mice/day (LA1) and 150mg/mice/day (LA2), the cholesterol 

crystals were largely eliminated and this reduction was more effective than in the LA2 group.  HE staining 

(Hematoxylin – Eosin) of liver and bile revealed obvious degeneration in the MD group (according to a 

lithogenic diet). In contrast, the LA1 and LA2 groups had a significant decrease of degeneration, as well 

as, liver cells are arranged in plates, and are seen radiating from the regions of central venules and extending 

to the portal areas. In particular, the HE staining of gallbladder indicated mucosal hyperplasia and no edema, 

and gallbladder epithelial congestion was improved in the LA2 group. Results show that RPH extract (LA) 

has potential in the support and treatment of cholesterol gallstones. 
Keywords. Gallstone, rice paddy herb extract, cholesterol, cholic acid. 
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TỔNG HỢP NANO BẠC TRÊN NỀN POLYMER/GRAPHENE OXIDE ỨNG 

DỤNG TRONG XÚC TÁC VÀ KHÁNG KHUẨN 

CAO XUÂN THẮNG1*, HOÀNG THỊ HỒNG1, ĐOÀN HOÀI NAM1 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
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Tóm tắt. Một quy trình xanh để tổng hợp các hạt nano bạc trên nền polyme/graphene oxide 

(AgNPs/polymer/GO) được thực hiện và ứng dụng của chúng cho xúc tác và kháng khuẩn được khảo sát. 

Đầu tiên, poly(styren-alt- maleic anhydride) chức hóa với furan (PSMF) được tổng hợp bằng phương pháp 

trùng hợp gốc tự do dưới môi trường nitơ ở 60 C, sau đó vòng anhydride được mở bởi phản ứng với 

furfuryl amine. Tiếp theo, PSMF được gắn trên bề mặt graphene oxide tạo ra polymer/GO bằng phản ứng 

Diels-Alder dưới sự hỗ trợ của sóng siêu âm trong nước. Nano bạc được tích hợp trên polymer/GO bằng 

cách khử ion bạc trên polymer/GO thu được AgNPs/polymer/GO. Vật liệu tổng hợp AgNPs/polymer/GO 

được phân tích đặc trưng bằng các phương pháp FTIR, TGA, SEM, XRD và Raman. Hoạt tính xúc tác và 

kháng khuẩn của AgNPs/polymer/GO được thể hiện thông qua phản ứng khử 4-nitrophenol và dòng khuẩn 

Staphylococcus aureus. 

Từ khóa. Hạt nano bạc, phản ứng Diels-Alder, graphene oxide, xúc tác, kháng khuẩn. 

 

SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES STABILIZED POLYMER/GRAPHENE 

OXIDE FOR CATALYTIC AND ANTIBACTERIAL APPLICATIONS  

Abstract. A facile and green route for synthesis of silver nanoparticles stabilized polymer/graphene oxide 

(AgNPs/PSMF/GO) was presented and their catalytic and antibacterial activities were demonstrated. 

Firstly, furan functional poly(styrene-alt-maleic anhydride) (PSMF) was synthesized by free radical 

polymerization under nitrogen at 60 C following the ring-opening of the anhydride by the furfuryl amine. 

The PSMF polymer was subsequently grafted on the surface of graphene oxide affording PSMF/GO via 

Diels-Alder reaction under ultrasonication assistance in water without any catalysts. Finally, the 

AgNPs/PSMF/GO composites were formed by the reduction of silver ion on the PSMF/GO under UV light 

irradiation. The AgNPs/PSMF/GO hybrid composites were characterized FTIR, TGA, SEM, XRD, and 

Raman spectroscopy. The catalytic activity of AgNPs/PSMF/GO was examined by reduction of 4-

nitrophenol while the in-vitro assay with Staphylococcus aureus bacteria illustrated the high antibacterial 

activity of the composites.  

Keywords. silver nanoparticles; Diels-Alder reaction; graphene oxide; catalysis; antibacterial. 
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KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH PHÂN 

TÍCH LOSARTAN-K TRONG DƯỢC PHẨM 

DƯƠNG TÙNG BÁCH1, NGUYỄN QUỐC THẮNG1 
1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

bach@student.iuh.edu.vn, nguyenquocthang@iuh.edu.vn 

 

Tóm tắt. Điều kiện phân tích và thẩm định phương pháp định lượng Losartan kali trong viên nén dược 

phẩm được khảo sát trên thiết bị RP-HPLC/DAD, pha tĩnh C18, 5 µm, 4,6 x 250 mm. Điều kiện phân tích 

như loại dung môi, tỉ lệ dung môi, bước sóng hấp thu, tốc độ dòng đã được khảo sát tối ưu. Tính thích hợp 

hệ thống, tính đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ lặp lại, độ đúng, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định 

lượng (LOQ) đã được nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấy Losartan kali hấp thu cực đại tại bước sóng 

230 nm, pha động tối ưu: methanol:đệm phosphat (pH 2,0) với tỉ lệ thể tích 60:40, tốc độ dòng 1,4 mL/phút. 

LOD và LOQ của phương pháp lần lượt là 0,0579 và 0,1737 mg/L, khoảng tuyến tính từ 3 đến 48 mg/L, 

hiệu suất thu hồi của phương pháp trong khoảng từ 98,7 đến 106%, độ lặp lại RSD% = 1,96% . Hàm lượng 

Losartan kali trong một số chế phẩm lưu hành trên thị trường khi phân tích theo phương pháp này nằm 

trong khoảng từ 94,8% đến 109,6% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Phương pháp phân tích phù hợp và 

đủ tin cậy để định lượng Losartan kali trong viên nén. 

Từ khóa. Losartan kali, HPLC, điều kiện phân tích. 

 

SURVEY CONDITION AND EVALUATE THE METHOD OF DETERMINATION OF 

LOSARTAN POTASSIUM IN PHARMACEUTIACAL 

 

Abstract. Analytical conditions and validation of the quantitative method of losartan potassium in 

pharmaceutical tablets were investigated on the RP-HPLC/DAD device, stationary phase C18.5 µm, 

4.6 x 250 mm. Analytical conditions such as solvent type, solvent ratio, absorption wavelength, flow rate 

were investigated optimally. Systematic suitability, specificity, linearity, repeatability, precision, limit of 

detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were investigated. The survey results showed that the 

maximum absorption of Losartan potassium was at 230 nm, optimal mobile phase: methanol: phosphate 

buffer (pH 2.0) with a volume ratio of 60:40, flow rate of 1.4 mL/ minute. The method's LOD and LOQ 

were 0.0579 and 0.1737 mg/L, respectively, linear range from 3 to 48 mg/L, method recovery between 98.7 

and 106%, RSD% = 1.96% . The content of Losartan potassium in some commercially available 

preparations when analyzed by this method ranges from 94.8% to 109.6 % of the content stated on the label. 

The analytical method is suitable and reliable enough for the quantification of losartan potassium in tablets. 

Keyword. Losartan potassium, HPLC, analytical conditions. 
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NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CỦA MỰC PHÂN HỦY NHIỆT DỰA TRÊN 

PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH MAY MẶC 

PHẠM THỊ HUYỀN1, NGUYỄN MINH QUANG1 

1Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

huyennhan0102@gmail.com, nguyenminhquang@iuh.edu.vn 
 

Tóm tắt. Mực phân hủy nhiệt được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu này tìm kiếm thành 

phần của mực phân hủy nhiệt dựa trên sự khảo sát phản ứng oxy hóa khử của các chất oxy hóa phù hợp với 

các phẩm màu trong hệ dung môi thích hợp ở điều kiện nhiệt độ 100-150oC. Nghiên cứu được thử nghiệm 

trên loại vải cotton với phẩm màu tím (violet) trong hệ dung môi nước-etanol-axeton cùng với phụ gia phù 

hợp. Các thông số kỹ thuật của mực như độ nhớt, pH, độ lắng cặn, tính trơn chảy của mực cũng được khảo 

sát tương ứng với các phối liệu tìm được. Kết quả các thông số kỹ thuật nhận được bao gồm độ nhớt thấp; 

pH = 8-9; độ lắng cặn không đáng kể và tính trơn chảy của mực xét về cảm quan mực chảy đều, chữ không 

bị mất nét. Về thành phần mực, kết quả các thành phần trong mực phân hủy nhiệt chiếm tỉ lệ về khối lượng 

như KClO3 45-55 %, phẩm mầu violet 0,5-1 %, hệ dung môi nước chiếm 10-15 %, etanol 20-25 %; aceton 

20-25 % và chất phụ gia 5-10 %.  

Từ khóa. Mực phân hủy nhiệt, kali clorat, phản ứng oxy hóa khử, ngành may mặc. 

 

STUDY OF THE COMPOSITION OF THERMAL DECOMPOSITION INK 

BASED ON THE REDOX REACTION FOR THE GARMENT INDUSTRY 

 
Abstract. Thermal decomposition ink is widely used in many fields. This study searches for the 

composition of thermal decomposition inks based on the survey of redox reactions of suitable oxidants with 

fit solvents at temperature 100-150C. The study was tested on a cotton fabric with the violet color in a 

water-ethanol-acetone solvent system and appropriate additives. In addition, the specifications of ink such 

as viscosity, pH value, sedimentation and smoothness of the ink were investigated regarding the found 

blends. As a result, the specifications of ink include low viscosity; pH value 8-9; the sedimentation is 

negligible and the smoothness of the ink is flowing evenly and the word is not out of focus. Also, the 

optimum composition of the thermal decomposition ink was obtained from 45-55 wt% KClO3, 0.5-1 wt% 

violet color, 10-15 wt% water, ethanol 20-25 %; acetone 20-25 wt% and 5-10 wt% additives. 

Keywords. Thermal decomposition ink, potassium chlorate, redox reaction, garment industry. 
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