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 Phản biện 3: PGS. TS Mai Thanh Phong 
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     họp tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM 

     vào hồi 8g ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 

 

 Có thể tìm hiểu luận án tại: 
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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

 Fructooligosaccharides (FOS) ngày càng được sử dụng rộng rãi để bổ sung vào 

thực phẩm như sữa, bánh kẹo…vì những đặc tính sinh học có lợi cho cơ thể con 

người. Các nhà khoa học đã chứng minh FOS có khả năng cải thiện hệ vi sinh vật 

hữu ích trong đường ruột (Bifidobacteria, Lactobacilli), ít gây sâu răng, giảm 

lượng triglycerides máu, tăng khả năng hấp thu calcium cho cơ thể… nên có tác 

dụng tốt đối với trẻ em, người già, các bệnh nhân tiểu đường, béo phì, mỡ máu…  

 Mặc dù nhu cầu tiêu thụ FOS tại Việt Nam rất cao nhưng hiện nay thị trường 

sản xuất FOS trong nước chưa phát triển, các nhà máy vẫn sử dụng 100% sản 

phẩm FOS ngoại nhập từ các hãng Orafti (Bỉ), Meiji Seika Kaisha (Nhật)… Do 

đó việc nghiên cứu công nghệ sản xuất FOS, đặc biệt là FOS có độ tinh khiết cao 

(>75%), từ nguyên liệu sẵn có trong nước, thay thế FOS nhập ngoại, là vấn đề 

thực sự cần thiết, có giá trị thực tiễn và tính xã hội cao.   

2. Mục tiêu của luận án 

(1) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động học phản ứng chuyển hóa 

saccharose thành FOS bằng enzyme fructosyltransferase (FTS) thu nhận từ 

Aspergillus flavipes nhằm lựa chọn các thông số công nghệ thích hợp và thông 

qua mô hình hóa về động học phản ứng, có thể dự đoán được nồng độ saccharose, 

glucose, fructose, FOS theo thời gian phản ứng, tăng khả năng chủ động điều 

khiển quá trình tổng hợp FOS. 

(2) Nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano, 

khẳng định tính ưu việt của phương pháp này so với các phương pháp truyền 

thống như lên men, enzyme. 

3. Những điểm mới của luận án  

(1) Lần đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp giải thuật di truyền GA để 

xác định đồng thời 11 thông số động học của enzyme FTS, giúp giảm số lượng thí 

nghiệm, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quá trình thực nghiệm. 

(2) Lần đầu tiên xây dựng mô hình động học phản ứng chuyển hóa saccharose 

thành FOS bằng enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes dưới dạng hệ 

phương trình vi phân. Mô hình có độ tương thích rất cao với thực nghiệm.  

(3) Đã nâng cao độ tinh khiết của FOS đến 86,7% bằng phương pháp lọc nano 

tuần hoàn kết hợp pha loãng, đồng thời xác định được ảnh hưởng của các thông 

số công nghệ và phương thức pha loãng đến quá trình tinh sạch FOS.  



4. Bố cục đề tài  

 Đề tài gồm 115 trang (không kể phụ lục), 39 bảng, 23 hình và 120 tài liệu tham 

khảo, được trình bày trong 7 phần lớn: Tổng quan; Nguyên vật liệu, hóa chất, 

thiết bị và phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động 

học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng enzyme 

fructosyltransferase (FTS) thu nhận từ Aspergillus flavipes; Nghiên cứu nâng cao 

độ tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu 

tham khảo và Phụ lục.  

B. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

1. Tổng quan  

Phần tổng quan của luận án đã trình bày tóm tắt về cấu tạo, nguồn gốc, vai trò 

và ứng dụng của FOS, các phương pháp tổng hợp FOS từ saccharose, các nghiên 

cứu về cơ chế và động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS, các 

phương pháp nâng cao độ tinh khiết của FOS, ứng dụng của phương pháp giải 

thuật di truyền vào bài toán tìm kiếm và tối ưu. Trên cơ sở phân tích những vấn 

đề tồn tại trong công nghệ sản xuất FOS, tác giả cũng đã nêu rõ hướng nghiên cứu 

và nội dung nghiên cứu của luận án.  

Luận án gồm các nội dung chính sau đây: 

(1) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động học phản ứng chuyển hóa 

saccharose thành FOS bằng enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes:  

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp FOS từ saccharose 

bằng enzyme FTS: nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose ban đầu, tỷ lệ enzyme. 

Xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hiệu suất tổng hợp FOS. 

Xác định thông số công nghệ tối ưu cho quá trình tổng hợp FOS từ 

saccharose bằng enzyme FTS. 

 Nghiên cứu động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng 

enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes.  

 Đánh giá mức độ tương thích giữa mô hình toán học đã xây dựng với thực 

nghiệm. 

(2) Nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano 

 Chọn lựa màng lọc dựa trên hai tiêu chí chính: (i) kích thước lỗ để phân riêng 

glucose, fructose, saccharose; (ii) đặc tính vật liệu chế tạo màng phù hợp với 

môi trường và điều kiện sử dụng. 
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 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ glucose, fructose và 

saccharose ra khỏi dung dịch sau tổng hợp bằng phương pháp lọc nano: nhiệt 

độ, nồng độ nhập liệu, lưu lượng nhập liệu, áp suất.  

 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức pha loãng trong quá trình lọc nano 

đến độ tinh khiết và hiệu suất thu hồi FOS. So sánh khả năng nâng cao độ 

tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano với các phương pháp sinh 

hóa học (lên men, enzyme), khẳng định tính ưu việt của phương pháp vật lý 

sử dụng màng lọc kích thước nano. 

2. Nguyên liệu, hóa chất, thiết bị và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Nguyên liệu: Đường saccharose của Công ty Cổ phần đường Bourbon Tây 

Ninh; Enzyme Fructosyltransferase (FTS) do Viện Công nghiệp thực phẩm cung 

cấp, thu nhận từ quá trình nuôi cấy nấm mốc Aspergillus flavipes  VVTP84. Hoạt 

lực chuyển hóa của enzyme đạt 220 – 300 U/ml. Nhiệt độ tối thích 35 – 550C. pH 

tối thích từ 4 – 10; Nước ngầm đã qua xử lý bằng phương pháp RO.  

2.2. Hóa chất: Các đường chuẩn cho phân tích HPLC của Wako, Nhật và Merck, 

Đức; Các hóa chất phân tích HPLC, pha dung dịch đệm, bảo quản màng của Đức, 

Trung Quốc.   

2.3. Màng lọc nano: Các màng sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: M-N2514A5 

(Appliedmàng, Anh); DS-5-DK, DS-5-DL, G5 (GE Osmonics, Mỹ).   

2.4. Thiết bị  

Hệ thống thiết bị lọc nano: Hệ thống lọc nano của Trường Đại học Bách khoa 

TP.HCM sử dụng màng cuộn xoắn với các thông số sau: lưu lượng nhập liệu 1 – 

8L/phút, áp suất 1 – 40bar.  

Thiết bị phòng thí nghiệm khác: cân phân tích, máy đo pH, thiết bị lên men, bếp 

điều nhiệt, máy lắc ống nghiệm, tủ sấy, thiết bị cô quay chân không...    

2.5. Phương pháp nghiên cứu   

2.5.1. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động học phản ứng 

sinh tổng hợp FOS từ saccharose bằng enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus 

flavipes  

 Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm quay bậc 2 Box – Hunter để 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose 

ban đầu, tỷ lệ enzyme đến quá trình tổng hợp FOS từ saccharose bằng 

enzyme FTS thông qua các hệ số hồi quy của phương trình hồi quy. 



 Tìm cực trị của phương trình hồi quy bằng phần mềm Excel – Solve để xác 

định thông số công nghệ tối ưu cho quá trình tổng hợp FOS từ saccharose 

bằng enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes và tiến hành tổng hợp 

FOS trong điều kiện chọn lựa để kiểm tra lại những kết luận về ảnh hưởng 

của các yếu tố trên đây. 

 Từ cơ chế phản ứng tổng hợp FOS, xây dựng phương trình động học phản 

ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng enzyme FTS. 

 Ứng dụng phương pháp giải thuật di truyền GA để xác định các thông số 

động học của enzyme FTS trên cơ sở số liệu thực nghiệm về sự thay đổi 

nồng độ saccharose, glucose, fructose, 1-kestose, nystose, 1-fructofuranosyl 

nystose, tổng FOS theo thời gian phản ứng.  

 Sử dụng phương pháp Runge – Kutta (thông qua phần mềm Matlab) để giải 

hệ phương trình vi phân với các thông số động học của enzyme FTS đã xác 

định, đánh giá mức độ tương thích giữa mô hình toán học đã xây dựng với 

thực nghiệm thông qua hệ số tương quan R. 

2.5.2. Phương pháp nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng lọc nano 

 Xây dựng hệ thiết bị lọc nano trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu, hệ thiết 

bị có khả năng thay đổi màng lọc, được trang bị các phương tiện kỹ thuật đo 

và thay đổi được nhiệt độ, áp suất, lưu lượng nhập liệu, lưu lượng dòng qua 

màng (permeat), lưu lượng dòng không qua màng (retentate). 

 Xây dựng hệ phụ trợ kèm theo thiết bị chính để thực hiện quá trình lọc tuần 

hoàn có pha loãng (diafiltration). 

 Thay đổi nhiệt độ, nồng độ nhập liệu, lưu lượng nhập liệu, áp suất đối với 

từng màng đã chọn lựa và khảo sát khả năng loại bỏ glucose, fructose và 

saccharose ra khỏi dung dịch sau tổng hợp thông qua độ phân riêng của các 

đường và tốc độ dòng qua màng. Sử dụng phương pháp phân tích phương sai 

(ANOVA) thông qua phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics để kiểm định 

sự khác nhau giữa các giá trị trung bình và phân tích LSD (Least Significant 

Difference) để kiểm định sự khác nhau giữa các cặp giá trị trung bình. 

 Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm toàn phần 2 mức và phương 

pháp vùng cấm để lựa chọn các thông số công nghệ thích hợp cho lọc nano. 

 Lọc tuần hoàn với các phương thức pha loãng khác nhau và khảo sát ảnh 

hưởng của phương thức pha loãng trong quá trình lọc đến độ tinh khiết, hiệu 

suất thu hồi FOS. 
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2.6. Phương pháp phân tích   

 Xác định hoạt lực của enzyme FTS: theo phương pháp của Hikada cải tiến.  

 Xác định thành phần đường FOS, saccharose, glucose, fructose: theo phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 

3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và động học phản ứng chuyển hóa 

saccharose thành FOS bằng enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes  

3.1. Tổng hợp FOS từ saccharose bằng enzyme FTS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy trình tổng hợp FOS từ saccharose bằng enzyme FTS 

Trong thí nghiệm tổng hợp FOS để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, sử dụng 

10ml đường saccharose có nồng độ và pH xác định, thời gian phản ứng là 15 giờ. 

3.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp FOS từ 

saccharose bằng enzyme FTS  

Chọn các yếu tố khảo sát bao gồm: nhiệt độ x1 (C), pH (x2), nồng độ 

saccharose ban đầu x3 (%, w/v) và tỷ lệ enzyme x4 (U/g saccharose); hàm mục 

tiêu là hiệu suất tạo thành FOS dựa trên lượng saccharose ban đầu YFOS (%). 

Xác định hoạt lực enzyme FTS 
Chuẩn bị dung dịch saccharose có 

nồng độ và pH theo yêu cầu 

Gia nhiệt dung dịch saccharose đến 

nhiệt độ theo yêu cầu 

Xác định lượng enzyme cần sử dụng 

phù hợp với tỷ lệ enzyme theo yêu cầu 

Phối trộn lượng enzyme cần thiết vào dung 

dịch saccharose đã chuẩn bị 

Giữ dung dịch phản ứng ở nhiệt độ thích 

hợp trong thời gian phản ứng 

Đun sôi 3-5 phút để bất hoạt enzyme 

Lọc 

Enzyme FTS Saccharose Nước RO 

FOS  



Thông qua quy hoạch thực nghiệm quay bậc 2, đã xác định được phương trình 

hồi quy (3.3) mô tả mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose ban 

đầu, tỷ lệ enzyme đến hiệu suất tổng hợp FOS.  

ŷ=59,731-0,613x1+3,651x2+0,596x3+0,556x4-0,548x1x4-0,693x2x4  (3.3)                    

+0,599x3x4-2,104x2
2-0,626x4

2   

Việc đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố đến hiệu suất 

tổng hợp FOS có thể dựa vào dấu của các hệ số và giá trị tuyệt đối của chúng: hệ 

số hồi quy nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì ảnh hưởng của biến tương ứng đến 

hiệu suất tổng hợp FOS cũng lớn hơn. 

Trước hết, xét hệ số bậc 1 của các biến là b1, b2, b3 và b4. Thấy rằng: |b2| > |b1| 

> |b3| > |b4|. Điều này có nghĩa là trong 4 yếu tố thì x2 gây tác động mạnh nhất đến 

ŷ, tiếp đến là x1, x3 và cuối cùng là x4. Các hệ số bậc 2 cũng có cách phân tích 

tương tự. Điều nhận xét trên đây qua mô hình toán học cũng hoàn toàn đồng nhất 

với cơ sở lý luận của phản ứng enzyme: pH là yếu tố nhạy bén nhất ảnh hưởng 

đến hoạt lực enzyme, tiếp đến là nhiệt độ. Khi hai yếu tố này thay đổi một lượng 

nhỏ cũng dẫn đến một sự thay đổi đáng kể của hoạt lực enzyme FTS, do đó làm 

thay đổi hiệu suất tổng hợp FOS.  

Mặt khác, hệ số hồi quy của yếu tố nhiệt độ là –0,613 (x1) và –0,548 (x1x4) cho 

thấy nhiệt độ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng hợp FOS theo xu hướng kể từ mức cơ 

bản (450C), nếu nhiệt độ tiến xuống cận dưới (400C) thì hiệu suất tổng hợp FOS 

tăng vì x1 lúc này có giá trị âm. Tương tự, hệ số hồi quy của yếu tố nồng độ 

saccharose ban đầu là 0,596 (x3) và 0,599 (x3x4) cho thấy khi nồng độ saccharose 

ban đầu từ mức cơ bản (600g/L) tiến đến cận trên (700g/L) thì hiệu suất tổng hợp 

FOS tăng. Tỷ lệ enzyme cũng có ảnh hưởng đáng kể tới hiệu suất tổng hợp FOS 

với các hệ số hồi quy là +0,556 (x4); –0,548 (x1x4); –0,693 (x2x4); 0,599 (x3x4); –

0,626 (x4
2). Do có sự tương tác ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme và các yếu tố khác 

(nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose) nên tỷ lệ enzyme tối thích cho quá trình tổng 

hợp FOS bằng enzyme FTS cần được xác định bằng cách tìm cực trị của (3.3). 

 Kết quả xác định cực trị của phương trình hồi quy (3.3) cho thấy hiệu suất tổng 

hợp FOS đạt giá trị lớn nhất là 63,06% tại nhiệt độ 40C; pH 5,7; nồng độ 

saccharose ban đầu 70%; tỷ lệ enzyme 11,9 U/g saccharose. Tiến hành các thí 

nghiệm kiểm chứng tại điểm tối ưu và thu được kết quả hiệu suất chuyển hóa 

FOS đạt 63,01%. Có thể thấy kết quả tối ưu điều kiện chuyển hóa FOS bằng 

phương pháp quay bậc 2 Box - Hunter hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm. Khi 

6 



7 
 

mở rộng quy mô thí nghiệm lên 5L/mẻ, kết quả thu được tương tự như quy mô thí 

nghiệm 10ml ở trên. 

Khi khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất chuyển hóa, nhận thấy 

trong giai đoạn đầu (0–6 giờ), saccharose được chuyển hóa rất nhanh, đồng thời 

sản phẩm chuyển hóa chủ yếu là 1-kestose và glucose. Khi nồng độ 1-kestose 

tăng lên, nồng độ của nystose cũng tăng do sự chuyển nhóm fructosyl tới 1-

kestose. Ở giai đoạn cuối (sau 22 giờ), nồng độ nystose bằng và sau đó tăng cao 

hơn nồng độ 1-kestose. Nồng độ saccharose, glucose và FOS đạt trạng thái ổn 

định sau 11 giờ. Do đó, có thể chọn thời gian phản ứng là 11 – 12 giờ.  

3.3. Nghiên cứu động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng 

enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes 

3.3.1. Đề xuất cơ chế phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng 

enzyme FTS 

Trên cơ sở các cơ chế phản ứng đã phân tích trong tổng quan, tiến hành xem 

xét một cách tổng quát cơ chế phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng 

enzyme FTS gồm 3 phản ứng chuyển hóa (từ 3.4 đến 3.6) và 4 phản ứng thủy 

phân (từ 3.7 đến 3.10) như sau: 

             2GF  GF2 + G  (3.4) 

             2GF2  GF3 + GF (3.5) 

             2GF3  GF4 + GF2 (3.6) 

             GF  G + F (3.7) 

             GF2  GF + F (3.8) 

             GF3  GF2 + F (3.9) 

             GF4  GF3 + F (3.10) 

Số phản ứng độc lập được xác định bằng hạng của ma trận γij. 

 

 

(γij)= 

    GF GF2 GF3 G F GF4 

Phản ứng 1 -2 1 0 1 0 0 

Phản ứng 2 1 -2 1 0 0 0 

Phản ứng 3 0 1 -2 0 0 1 

Phản ứng 4 -1 0 0 1 1 0 

Phản ứng 5 1 -1 0 0 1 0 

 Phản ứng 6 0 1 -1 0 1 0 

 Phản ứng 7 0 0 1 0 1 -1 

Hạng của ma trận γij = 4. Do đó, có thể mô tả cơ chế phản ứng chuyển hóa 

(3.11) 



saccharose thành FOS bằng enzyme FTS thông qua 4 phản ứng độc lập. Như vậy 

ngoài 3 phản ứng chuyển hóa cần phải xác định thêm 1 phản ứng độc lập là 1 

phản ứng thủy phân. Kết quả nghiên cứu của Duan đã chứng minh được có thể bỏ 

qua phản ứng thủy phân saccharose, 1-kestose và fructofuranosyl nystose.   

Từ những phân tích trên, chúng tôi đề xuất cơ chế phản ứng chuyển hóa 

saccharose thành FOS bằng enzyme FTS như sau: 

             2GF  GF2 + G  (3.4) 

             2GF2  GF3 + GF (3.5) 

             2GF3  GF4 + GF2 (3.6) 

             GF3  GF2 + F (3.9) 

3.3.2. Xây dựng mô hình động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành 

FOS bằng enzyme FTS 

Mô hình động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành FOS bằng enzyme 

FTS dưới đây được xây dựng dựa theo nguyên tắc cân bằng vật chất của các phản 

ứng chuyển fructosyl và phản ứng thủy phân nystose đã trình bày trong cơ chế 

phản ứng ở trên, kết hợp sử dụng phương trình Michaelis – Menten hiệu chỉnh để 

bao gồm sự ức chế cạnh tranh của glucose với các cơ chất khác nhau (saccharose, 

glucose, 1-kestose, nystose). 
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Với G là glucose; F là fructose; GF là saccharose; GF2 là 1-kestose; GF3 là 

nystose; GF4 là fructofuranosyl nystose; [G], [F], [GF], [GF2], [GF3], [GF4] là 

nồng độ của glucose, fructose, saccharose, 1-kestose, nystose, fructofuranosyl 

nystose, tính bằng g/L; Kms, Kmk là hằng số Michaelis–Menten (chuyển hóa) của 

saccharose, nystose, tính bằng g/L; Kmhn là hằng số Michaelis–Menten (thủy 

phân) của nystose, tính bằng g/L; Kigs, Kigk, Kign là hằng số ức chế cạnh tranh của 

glucose với cơ chất là saccharose, kestose, nystose, tính bằng g/L; Vms, Vmk, Vmn 

là tốc độ chuyển fructosyl tối đa với cơ chất là saccharose, kestose, nystose, tính 

bằng g/L.h;Vmhn là tốc độ thủy phân  tối đa với cơ chất là nystose, tính bằng g/L.h. 

3.3.3. Xác định các thông số động học của enzyme FTS bằng phương pháp giải 

thuật di truyền GA 

Bài toán tối ưu xác định các thông số động học của enzyme FTS bằng 

phương pháp giải thuật di truyền được mô tả như sau: Hãy tìm bộ nghiệm {Kms, 

Kmk, Kmn, Kigs, Kigk, Kign, Vms, Vmk, Vmn, Kmhn, Vmhn} thích hợp để tổng bình phương 

độ lệch E giữa dữ liệu lý thuyết tính theo mô hình động học và dữ liệu thực 

nghiệm là nhỏ nhất. 

 ijijE ba
n

i

m

j


 



2

1 1

                                                           (3.19)    

Trong đó: + (aij) là ma trận số liệu lý thuyết (nồng độ các đường sau một 

khoảng thời gian phản ứng xác định) tính theo mô hình.  

                 + (bij) là ma trận số liệu thực nghiệm. 

Giai đoạn 1: Tạo quần thể bằng phương pháp ngẫu nhiên 

Với mục đích tạo quần thể ban đầu, chúng tôi đề xuất thuật toán 1. 

Thuật toán 1. Xây dựng quần thể bằng phương pháp ngẫu nhiên 

- Bước 1: Chọn một phần tử cho quần thể 

+ Bước 1.1: Chọn ngẫu nhiên các phần tử 

+ Bước 1.2: Giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 

+ Bước 1.3: Tính giá trị của hàm mục tiêu Ei từ công thức (3.19) 

+ Bước 1.4: Tính điều kiện ràng buộc dk 

     Nếu     Kms < Kmk < Kmn  thì dk = 1 

                 Vms > Vmk > Vmn 

     Ngược lại thì dk = 0  

      + Lặp lại bước 1.1 nếu dk=0 hoặc Ei > giá trị dừng 

- Bước 2: Lặp lại cho đến khi đủ số phần tử trong quần thể 



Giai đoạn 2: Tìm nghiệm tối ưu bằng phương pháp giải thuật di truyền 

Từ quần thể ban đầu đã tạo được trong giai đoạn 1, sử dụng thuật toán 2 để 

tìm nghiệm tối ưu. 

Thuật toán 2. Tìm nghiệm tối ưu bằng phương pháp giải thuật di truyền 

- Bước 1: Cho i=1 

- Bước 2: Chọn ngẫu nhiên một phần tử P trong quần thể 

+ Giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4. 

+ Tính giá trị của hàm mục tiêu EP từ công thức (3.19) 

- Bước 3: Chọn ngẫu nhiên một phần tử Q (khác P) trong quần thể 

+ Giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4. 

+ Tính giá trị của hàm mục tiêu EQ từ công thức (3.19). 

- Bước 4: Lai ghép, đột biến 

+ Lai ghép P và Q để tạo ra hai con là PC và QC 

+ Đột biến PC để tạo ra X 

+ Giải mã X 

+ Giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 

+ Tính giá trị của hàm mục tiêu EX từ công thức (3.19). 

+ Đột biến QC để tạo ra Y 

+ Giải mã Y 

+ Giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 

+ Tính giá trị của hàm mục tiêu EY từ công thức (3.19). 

+ Chọn hai phần tử trong số bốn phần tử P, Q, X, Y có E là nhỏ nhất 

+ Đưa hai phần tử chọn được vào tập hợp các quần thể 

+ Thay đổi i=i+1 

- Bước 5: Lặp lại bước 2 nếu i<=n và các phần tử trong quần thể còn khác nhau. 

- Bước 6: Sắp xếp cho các phần tử trong quần thể tăng dần theo E. 

Nghiệm của bài toán tối ưu là phần tử đầu tiên trong quần thể (có E nhỏ nhất) 

Nghiệm tối ưu của bài toán cho biết các thông số động học của enzyme FTS 

thu nhận từ Aspergillus flavipes được tổng hợp trong bảng 3.5. Khi đó hàm mục 

tiêu E đạt giá trị nhỏ nhất là 8.198. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm phương pháp 

ngẫu nhiên đối với bài toán tối ưu trên. Kết quả cho thấy, sau hơn 432 giờ xử lý, 

hàm mục tiêu E hội tụ ở giá trị 8.542. So sánh với kết quả giải bằng phương pháp 

GA (thời gian xử lý khoảng 3 giờ, E hội tụ ở 8.198), có thể thấy rõ hiệu quả của 

phương pháp giải thuật di truyền so với phương pháp ngẫu nhiên. 
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Bảng 3.5. Thông số động học của enzyme FTS thu nhận từ Aspergillus flavipes xác 

định bằng phương pháp giải thuật di truyền 

Thông số động học Đơn vị Giá trị 

Hằng số Michaelis–Menten (chuyển hóa) của saccharose Kms   g/L 228,1 

Hằng số Michaelis–Menten (chuyển hóa) của kestose Kmk g/L 466,2 

Hằng số Michaelis–Menten (chuyển hóa) của nystose Kmn g/L 958,9 

Hằng số Michaelis–Menten (thủy phân) của nystose Kmhn g/L 306,9 

Hằng số ức chế cạnh tranh của glucose (cơ chất là saccharose) Kigs g/L 15,0 

Hằng số ức chế cạnh tranh của glucose (cơ chất là kestose) Kigk g/L 580,5 

Hằng số ức chế cạnh tranh của glucose (cơ chất là nystose) Kign g/L 114,0 

Tốc độ chuyển fructosyl tối đa (cơ chất là saccharose) Vms g/L.h 539,5 

Tốc độ chuyển fructosyl tối đa (cơ chất là kestose) Vmk g/L.h 64,6 

Tốc độ chuyển fructosyl tối đa (cơ chất là nystose) Vmn g/L.h 36,3 

Tốc độ thủy phân  tối đa (cơ chất là nystose) Vmhn g/L.h 3,7 

3.4. Đánh giá mức độ tương thích của mô hình toán học đã xây dựng với thực 

nghiệm  

Dựa vào các số liệu thực nghiệm và số liệu thu được từ việc giải hệ phương 

trình vi phân theo phương pháp Runge – Kutta với nồng độ saccharose ban đầu là 

700g/L, xác định được hệ số tương quan R là 0,995. Kết quả trên cho thấy mô 

hình động học đã xây dựng trong luận án hoàn toàn phù hợp thực nghiệm. 
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Hình 3.4. So sánh giữa mô hình động học phản ứng tổng hợp FOS                                 

bằng enzyme FTS với thực nghiệm (nồng độ saccharose ban đầu là 700g/L) 

 

 



4. Nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano 

4.1. Nghiên cứu lựa chọn màng 

Bảng 4.1. Khả năng phân riêng monosaccharides, saccharose, FOS của các màng 

 Loại màng Độ phân riêng (%) 

Monosaccharides Saccharose FOS 

M-N2514A5 

DS-5-DK 

DS-5-DL   

G5 

99,1 

99,4 

82,1 

33,1 

100 

100 

100 

58,8 

100 

100 

100 

85 

 Kết quả từ bảng 4.1 cho thấy màng DS-5-DK, M-N2514A5 không thích hợp 

để tinh sạch FOS vì độ phân riêng của monosaccharides rất cao, fructose và 

glucose rất khó qua màng, saccharose không qua màng. Vì vậy, chọn màng DS-5-

DL và G5 để tinh chế FOS.  

4.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ glucose, fructose 

và saccharose ra khỏi dung dịch FOS sau tổng hợp bằng lọc nano 

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nhập liệu, nồng độ nhập liệu, lưu lượng nhập 

liệu và áp suất vận hành đến quá trình lọc nano (tốc độ dòng qua màng, độ phân 

riêng) đối với từng màng được chọn. Từ đó đưa ra quy luật ảnh hưởng của các 

yếu tố này đến quá trình lọc nano, đồng thời làm cơ sở để chọn khoảng biến thiên 

của các yếu tố khi tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình lọc nano. 

4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ  
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Hình 4.2. Ảnh hưởng 

của nhiệt độ tới độ 

phân riêng và tốc độ 

dòng qua màng 
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 Kết quả trên cho thấy khi tăng nhiệt độ thì tốc độ dòng qua màng tăng và độ 

phân riêng của các đường giảm, trong đó độ phân riêng của monosaccharides 

giảm mạnh nhất, tiếp theo là saccharose nhưng kém rõ rệt hơn. Trong các thí 

nghiệm sơ bộ tiếp theo, chọn nhiệt độ cao nhất trong khoảng được khảo sát là 

45ºC. Nhiệt độ này không làm ảnh hưởng đến độ ổn định của màng.   

4.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ nhập liệu 

Các thí nghiệm được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ dung dịch nhập liệu 45ºC, 

lưu lượng nhập liệu 3L/phút, áp suất nhập liệu 20bar, nồng độ dung dịch nhập liệu 

50 – 200g/L. Khi nồng độ nhập liệu tăng, độ nhớt sẽ tăng, dẫn đến tốc độ dòng 

qua màng giảm. Độ phân riêng của các thành phần đường giảm khi tổng nồng độ 

đường tăng. Ảnh hưởng này càng rõ rệt hơn khi khối lượng phân tử của đường 

giảm. 

Chúng tôi nhận thấy tốc độ dòng qua màng giảm mạnh khi nồng độ nhập liệu 

tăng, từ 54,0 xuống 26,8L/m2.h (G5) và từ 90 xuống 21,1L/m2.h (DS-5-DL). Nếu 

tốc độ dòng quá thấp, quá trình lọc sẽ kéo dài và hiệu quả tinh sạch không cao, vì 

vậy chọn nồng độ nhập liệu 50g/L cho những thí nghiệm tiếp theo. 
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4.2.3.  Ảnh hưởng của lưu lượng nhập liệu 

Trong các hình 4.5 (A) và (C), khi lưu lượng tăng từ 3 lên 8L/phút, độ phân 

riêng thay đổi không rõ rệt. Tuy nhiên, khi lưu lượng tăng quá cao, độ phân riêng 

sẽ tăng do các phân tử bị lôi cuốn mạnh, khả năng đi qua màng giảm. 
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 Khi lưu lượng tăng, tốc độ dòng tăng. Nếu tiếp tục tăng lưu lượng nhập liệu, 

tốc độ dòng bắt đầu giảm. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Aydogan và 

cộng sự (1998) khi phân riêng glucose và saccharose bằng phương pháp lọc nano 

vì tăng lưu lượng nhập liệu làm tăng tốc độ dòng qua màng và độ phân riêng, làm 

giảm thiểu hiện tượng tập trung nồng độ.  Chúng tôi chọn lưu lượng 3L/phút để 

khảo sát ảnh hưởng của áp suất (cho cả hai loại màng).  

4.2.4.  Ảnh hưởng của áp suất  
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Tốc độ dòng qua màng phụ thuộc nhiều vào áp suất. Có thể nhận thấy rằng, khi 
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bắt đầu lọc, tốc độ dòng qua màng tăng tuyến tính theo áp suất, sau đó tốc độ 

dòng tăng chậm cho tới khi đạt được tốc độ dòng tới hạn. Lúc này, tăng áp suất 

không làm tăng tốc độ dòng qua màng nữa, ngược lại có thể làm giảm tốc độ 

dòng qua màng do có sự nén ép lớp gel. Do đó, có thể chọn khoảng áp suất hoạt 

động hiệu quả là 5 – 25bar (màng DS-5-DL) và 5 – 20bar (màng G5).  

4.2.5. Tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình lọc nano  

Hiệu quả của quá trình lọc nano để nâng cao độ tinh khiết của FOS thể hiện qua 

các thông số sau:  

 Độ phân riêng của các đường: độ phân riêng của đường càng thấp thì  đường 

đi qua màng càng nhiều. 

 Tốc độ dòng qua màng: tốc độ dòng càng cao, thời gian lọc càng ngắn và 

hiệu quả kinh tế càng cao.  

Như phần 4.2.1 và 4.2.2 đã trình bày, chọn nồng độ nhập liệu là 50g/L và nhiệt 

độ 450C. Trong nội dung này của luận án, chúng tôi trình bày kết quả việc xây 

dựng phương trình hồi quy mô tả sự phụ thuộc của độ phân riêng các đường, tốc 

độ dòng qua màng vào thông số vận hành quá trình lọc nano (lưu lượng nhập liệu 

Z1, áp suất Z2) và lựa chọn chế độ vận hành thích hợp cho màng DS-5-DL, G5 để 

loại bỏ glucose, fructose, saccharose nhằm nâng cao độ tinh khiết của FOS.  

4.2.5.1.  Màng DS-5-DL  

Với các biến x1, x2 là các biến mã hóa tương ứng Z1, Z2 cùng hàm mục tiêu 

thành phần là I1(x1,x2) – tốc độ dòng qua màng và I2(x1,x2) – độ phân riêng của 

monosaccharides, đã thu được phương trình hồi quy I1(x1,x2), I2(x1,x2) mô tả ảnh 

hưởng của lưu lượng nhập liệu và áp suất đến tốc độ dòng qua màng và độ phân 

riêng monosaccharides như sau: 

I1(x1, x2)= 70,8+5,8x1+45,7x2+4,77x1x2                     (4.5) 

I2(x1, x2)= 74,3+0,85x1+2,9x2 (4.6) 

Để vận hành hiệu quả màng DS-5-DL nhằm nâng cao độ tinh khiết của FOS, 

cần chọn các thông số công nghệ sao cho I1→ max và I2→ min. Phương trình hồi 

quy của 2 mục tiêu tốc độ dòng (4.5) và độ phân riêng monosaccharides (4.6) có 

kết quả tối ưu trái ngược nhau. Thực tế cho thấy, tốc độ dòng thấp sẽ dẫn đến kéo 

dài thời gian lọc tuần hoàn sau này, làm cho quá trình nâng cao độ tinh khiết của 

FOS không hiệu quả. Mặt khác sự thay đổi của độ phân riêng monosaccharides 

trong trường hợp này không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả tinh sạch FOS vì hoàn 

toàn có thể điều chỉnh được bằng quá trình lọc tuần hoàn có pha loãng sau này. Vì 



vậy, chúng tôi chọn x1=1, x2=1 ứng với lưu lượng nhập liệu 6L/phút, áp suất vận 

hành 25bar là các thông số công nghệ cho quá trình nâng cao độ tinh khiết của 

FOS bằng màng DS-5-DL. Khi đó tốc độ dòng qua màng đạt 127,07L/m2.h và độ 

phân riêng monosaccharides đạt 78,05%.  

4.2.5.2.  Màng G5  

Hàm mục tiêu thành phần là I1(x1, x2) – tốc độ dòng qua màng; I2(x1, x2) – độ 

phân riêng của FOS; I3(x1, x2) – độ phân riêng của disaccharides; I4(x1, x2) – độ 

phân riêng của monosaccharides. Chúng tôi đã xây dựng được 4 phương trình: 

I1(x1, x2)= 36,73+1,02x1+18,60x2+0,65x1x2 (4.9) 

I2(x1, x2)= 78,62+0,45x1+3,53x2-0,23x1x2 (4.10) 

I3(x1, x2)= 48,56+0,96x1+3,03x2-0,74x1x2 (4.11) 

I4(x1, x2)= 21,33+1,74x1+1,81x2-0,71x1x2 (4.12) 

Để xác định được x1, x2 sao cho I1, I2→ max và I3, I4→ min, tiến hành giải bài 

toán tối ưu đa mục tiêu bằng phương pháp vùng cấm. Kết quả điều kiện lọc nano 

tối ưu là x1=-1 và x2=0,98, ứng với lưu lượng nhập liệu 3L/phút, áp suất vận hành 

19,9bar. Khi đó tốc độ dòng qua màng đạt 53,3L/m2.h, độ phân riêng của FOS đạt 

81,85%, độ phân riêng của saccharose đạt 51,29% và độ phân riêng 

monosaccharides đạt 22,06%. Căn cứ vào kết quả thực nghiệm kiểm chứng đã 

tiến hành, có thể thấy rằng các kết quả tính toán tối ưu là phù hợp và đáp ứng tốt 

các mục tiêu thành phần. 

4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức pha loãng trong quá trình lọc 

nano đến độ tinh khiết và hiệu suất thu hồi FOS   

Kết quả của nội dung này tập trung vào trình bày và phân tích mối quan hệ giữa 

nồng độ của các đường khác nhau và số bước lặp cũng như mối quan hệ giữa hiệu 

suất thu hồi FOS và số bước lặp, từ đó xác định được ảnh hưởng của các phương 

thức pha loãng đến độ tinh khiết và hiệu suất thu hồi FOS. 

4.3.1. Màng DS-5-DL  

 CVD (Lưu lượng nước pha loãng : lưu lượng dòng qua màng = 1:1)  

Vì saccharose và FOS không thấm qua màng DS-5-DL nên khi tiến hành quá 

trình lọc nano, chỉ có các monosaccharides được tách ra theo dòng qua màng, các 

đường khác nằm lại trong dòng không qua màng. Do đó độ tinh khiết của FOS 

tăng dần theo số bước lặp. Khi sử dụng phương thức CVD, độ tinh khiết của FOS 

tăng mạnh sau 7 bước lặp, sau đó bắt đầu tăng ít dần. Sau 12 bước, độ tinh khiết 

của FOS đạt xấp xỉ 85% với hiệu suất thu hồi 96%. Sau đó độ tinh khiết FOS thay 

16 
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đổi rất ít, đạt 86,77% sau 20 bước lặp, hiệu suất thu hồi đạt 95%. Hiệu suất thu 

hồi FOS giảm ít khi tăng độ tinh khiết (tức là tăng số bước lặp), chủ yếu do không 

có tổn thất FOS qua dòng qua màng. 

Bảng 4.13. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo phương thức CVD (DS-5-DL) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất  thu 

hồi FOS (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,62 13,20 4,69 15,28 14,76 2,11 63,46 100,00 

1 0,50 11,06 4,69 15,29 14,78 2,12 66,45 99,63 

2 0,40 9,32 4,69 15,30 14,91 2,13 69,18 99,57 

3 0,30 7,03 4,71 15,32 14,83 2,12 72,83 98,87 

4 0,24 6,32 4,71 15,34 14,85 2,12 74,14 98,49 

5 0,00 5,01 4,73 15,38 14,85 2,14 76,87 98,17 

6 0,00 4,32 4,75 15,40 14,85 2,13 78,12 97,69 

7 0,00 3,15 4,75 15,41 14,89 2,13 80,41 97,34 

8 0,00 2,67 4,76 15,45 14,98 2,14 81,43 97,25 

9 0,00 1,43 4,75 15,46 14,98 2,14 84,06 96,78 

10 0,00 1,21 4,78 15,69 15,00 2,11 84,56 96,92 

11 0,00 1,14 4,82 15,72 15,01 2,14 84,65 96,62 

12 0,00 0,98 4,84 15,75 15,01 2,16 84,98 96,25 

13 0,00 0,78 4,87 15,82 15,08 2,15 85,40 96,12 

14 0,00 0,65 4,87 15,85 15,17 2,18 85,74 96,04 

15 0,00 0,53 4,91 15,91 15,21 2,18 85,96 95,81 

16 0,00 0,45 4,98 15,99 15,34 2,18 86,06 95,89 

17 0,00 0,34 4,98 16,03 15,33 2,19 86,31 95,48 

18 0,00 0,24 4,99 16,06 15,42 2,19 86,56 95,30 

19 0,00 0,12 5,02 16,05 15,56 2,19 86,80 95,14 

20 0,00 0,12 5,05 16,09 15,62 2,21 86,77 94,95 

 VVD (Lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua màng = 0,95:1) 

Trong quá trình lọc với phương thức VVD, sản phẩm vừa được tinh sạch vừa 

được cô đặc do thể tích dung dịch giảm. Về cơ bản, đây là quá trình có ưu điểm 

hơn so với quá trình CVD do lượng nước pha loãng sẽ ít hơn. Tuy nhiên, cần phải 

lưu ý rằng nếu tỷ lệ lưu lượng nước pha loãng/lưu lượng dòng qua màng quá thấp, 

hiện tượng tập trung nồng độ và hiện tượng nghẹt màng có thể xảy ra chỉ trong 

một thời gian ngắn sau khi lọc, khi đó phải ngừng quá quá trình lọc và tiến hành 

vệ sinh phục hồi màng.  

Với tỷ lệ lưu lượng nước pha loãng/lưu lượng dòng qua màng là 0,95:1, dung 

dịch FOS vừa được tinh sạch vừa được cô đặc, độ tinh khiết của FOS đạt 86,78% 

sau 17 bước lặp, hiệu suất thu hồi đạt 93%. 

 

 



Bảng 4.14. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo VVD 0,95:1 (Màng DS-5-DL) 

 VVD (Lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua màng =  0,90:1) 

Bảng 4.15. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo VVD 0,90:1 (Màng DS-5-DL) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất thu 

hồi FOS (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,70 13,23 4,63 15,72 14,55 2,24 63,65 100,00 

1 0,51 10,26 5,13 17,32 16,02 2,48 69,26 99,09 

2 0,00 7,70 5,68 19,30 17,69 2,67 74,77 98,67 

3 0,00 5,39 6,17 21,05 19,87 3,06 79,19 98,39 

4 0,00 3,50 6,78 23,78 21,89 3,23 82,63 98,36 

5 0,00 2,10 7,68 26,43 23,75 3,21 84,52 96,55 

6 0,00 1,57 7,76 28,74 26,53 4,24 86,45 96,74 

7 0,00 1,40 8,75 32,09 29,63 3,72 86,57 95,62 

8 0,00 1,38 9,85 35,82 33,08 4,25 86,69 96,06 

9 0,00 1,32 11,07 39,98 36,93 4,84 86,84 96,46 

Bảng 4.15 cho thấy độ tinh khiết của FOS đạt 86,84% sau 9 bước lặp, hiệu suất 

thu hồi 96%. Phương thức VVD tỷ lệ 0,9:1 cho kết quả tốt nhất trong các phương 

thức lọc tuần hoàn, độ tinh khiết của FOS đạt 86,84% chỉ sau 9 bước lặp và hiệu 

suất thu hồi cũng cao hơn so với các phương thức khác. Tuy nhiên, không thể tiếp 

tục tăng số bước lặp để đạt được độ tinh khiết của FOS cao hơn do hiện tượng tập 

trung nồng độ hoặc hiện tượng nghẹt màng xảy làm ngăn cản các chất tan và nước 

đi qua màng.  

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất thu 

hồi FOS (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,68 13,16 4,66 15,37 14,47 2,26 63,44 100 

1 0,4 10,8 4,81 16,15 15,15 2,32 67,74 99,46 

2 0,35 8,88 5,12 16,98 15,98 2,49 71,18 99,58 

3 0 8,79 5,35 17,87 16,81 2,63 72,52 99,52 

4 0 8,64 5,61 18,6 17,5 2,75 73,16 98,4 

5 0 8,25 5,71 19,61 18,44 2,82 74,54 98,29 

6 0 6,34 6,39 20,66 19,43 2,79 77,11 97,91 

7 0 6,07 6,65 21,01 20,32 3,24 77,8 96,63 

8 0 5,23 6,78 22,25 21,56 3,32 79,69 97,01 

9 0 4,51 6,98 22,79 22,84 3,6 81,08 96,20 

10 0 3,9 7,02 24,62 23,15 3,67 82,49 95,43 

11 0 3,44 7,23 26,13 24,53 3,9 83,64 96,09 

12 0 2,44 7,35 27,53 25,85 4,1 85,45 96,10 

13 0 2 7,48 29,58 26,01 4,33 86,34 95,10 

14 0 1,99 7,62 29,85 27,66 4,57 86,6 93,52 

15 0 1,96 8,12 31,68 29,32 4,88 86,73 94,20 

16 0 1,86 8,68 32,12 31,68 5,16 86,74 93,59 

17 0 1,84 9,21 33,89 33,25 5,38 86,78 93,41 
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4.3.2. Màng G5 

 CVD (Lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua màng = 1:1) 

Bảng 4.16. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo phương thức CVD (Màng G5) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất  thu 

hồi FOS Y (%) F G GF GF2 GF3 GF4 

0 0,68 13,16 4,69 15,44 14,37 2,15 63,30 100,00 

1 0,43 7,48 3,65 13,34 13,79 1,7 71,38 86,85 

2 0,2 3,58 2,31 10,23 11,97 1,45 79,52 70,53 

3 0,15 1,69 1,44 7,71 9,94 1,26 85,22 55,82 

4 0 0,94 1,00 6,09 8,53 1,23 89,09 46,30 

5 0 0,45 0,54 3,88 6,18 0,98 91,77 31,91 

6 0 0,38 0,48 3,34 6,13 0,86 92,31 29,55 

7 0 0,27 0,40 3,19 6,05 0,62 93,64 27,90 

Như có thể thấy trên bảng 4.16, nồng độ của glucose, fructose và saccharose 

giảm nhanh hơn FOS. Đó là do độ phân riêng của mono và disaccharides thấp 

hơn FOS, nên lượng glucose, fructose và saccharose thấm qua màng nhiều hơn so 

với FOS. Nhờ kết quả của chênh lệch mức độ giảm nồng độ các đường nên khi 

tăng số bước lặp, độ tinh khiết của FOS tăng nhưng hiệu suất thu hồi FOS giảm. 

Khi độ tinh khiết của FOS đạt 85,22%, hiệu suất thu hồi FOS là 55,82%, khi độ 

tinh khiết của FOS > 90%, hiệu suất thu hồi chỉ còn 31,91%. Hiệu suất thu hồi  sẽ 

giảm nữa nếu tiếp tục quá trình tinh sạch. Do đó khi sử dụng màng G5, cần có sự 

cân nhắc lựa chọn giữa mục tiêu nâng cao độ tinh khiết của FOS và hiệu quả kinh 

tế.  

 VVD (Lưu lượng nước pha loãng:lưu lượng dòng qua màng = 0,95:1) 

Bảng 4.17. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo VVD 0,95:1 (Màng G5) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất  thu 

hồi FOS Y (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,65 13,20 4,78 15,53 14,60 2,14 63,40 100,00 

1 0,30 8,23 3,91 14,50 14,81 2,40 71,82 92,76 

2 0,17 4,79 2,94 12,53 13,88 2,31 78,43 78,70 

3 0,07 2,74 2,03 11,42 13,01 2,27 84,65 68,46 

4 0,02 1,44 1,45 9,22 12,44 2,22 89,14 57,24 

5 0,00 0,88 1,18 8,01 11,22 2,02 91,16 47,56 

6 0,00 0,58 0,82 6,70 10,16 1,91 93,06 39,18 

7 0,00 0,35 0,64 5,71 9,37 1,76 94,45 32,73 

Sau 3 bước lặp, độ tinh khiết của FOS đạt xấp xỉ 85%, hiệu suất thu hồi FOS 

68,46%. Nếu tiếp tục tiến hành lọc, độ tinh khiết của FOS có thể tăng lên 94,45% 

sau 7 bước lặp. FOS có độ tinh khiết cao do hầu hết fructose, glucose và 



saccharose bị tách ra theo dòng qua màng, tuy nhiên hiệu suất thu hồi FOS rất 

thấp, chỉ đạt 32,73%. 

 VVD (Lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua màng = 0,9:1) 

Bảng 4.18. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo VVD 0,9:1 (Màng G5) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất thu 

hồi FOS Y (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,66 13,17 4,67 15,32 14,59 2,14 63,40 100,00 

1 0,29 8,37 4,03 15,03 14,43 2,51 71,59 88,82 

2 0,13 4,49 2,87 12,82 14,22 2,55 79,80 73,07 

3 0,10 2,87 2,15 11,22 14,13 2,62 84,53 61,29 

4 0,07 1,42 1,52 10,17 14,06 2,68 89,94 52,23 

5 0,02 0,87 1,18 9,04 13,44 2,62 92,38 43,06 

6 0,00 0,35 0,70 7,12 12,58 2,59 95,50 33,72 

7 0,00 0,18 0,54 6,28 11,87 2,51 96,63 27,48 

8 0,00 0,10 0,37 5,10 10,56 2,47 97,47 21,14 

Kết quả thí nghiệm cho thấy có thể đạt được độ tinh khiết của FOS là 85% và 

90% sau 3 và 4 bước lặp. Sau 4 bước lặp, độ tinh khiết đạt 89,94%, hiệu suất thu 

hồi 52,23%. Sau 6 bước lặp, độ tinh khiết FOS có thể đạt 95% và sau 8 bước lặp, 

có thể đạt tới 97,46%. Sản phẩm FOS thu được có độ tinh khiết cao (fructose bị 

tách hoàn toàn ra khỏi dung dịch, glucose và saccharose còn lại rất ít) nhưng hiệu 

suất thu hồi FOS rất thấp, chỉ đạt 21,14%.  

 VVD ( Lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua màng = 0,85:1) 

Bảng 4.19. Kết quả thí nghiệm lọc tuần hoàn theo VVD 0,85:1 (Màng G5) 

Số bước 

lặp 

Nồng độ (g/L) Độ tinh khiết 

của FOS (%) 

Hiệu suất thu 

hồi FOS Y (%) F G S GF2 GF3 GF4 

0 0,63 13,14 4,63 15,43 14,37 2,16 63,62 100 

1 0,35 9,55 4,49 15,63 16,39 2,66 70,67 91,04 

2 0,13 4,02 2,92 14,53 17,26 2,79 83,03 76,18 

3 0,05 2,23 2,12 13,16 17,26 3,17 88,42 61,94 

4 0,02 1,31 1,57 11,67 16,81 3,07 91,58 48,56 

5 0,01 0,93 1,25 10,03 15,46 3,12 92,89 36,62 

6 0 0,57 0,96 8,80 14,97 3,18 94,63 28,55 

7 0 0,34 0,76 8,00 14,16 2,88 95,79 21,84 

Sau 3 bước lặp, độ tinh khiết của FOS đạt 88,42%, hiệu suất thu hồi 61,94%. 

Độ tinh khiết của FOS tiếp tục tăng lên khi tăng số bước lặp, sau 7 bước đạt 

95,79%.  Các kết quả thí nghiệm cho thấy khi tiến hành lọc với màng G5, độ tinh 

khiết của FOS thu nhận được càng cao thì hiệu suất thu hồi FOS càng thấp. Như 
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vậy cần tùy vào mục đích cần đạt độ tinh khiết và hiệu suất thu hồi FOS để lựa 

chọn phương thức thích hợp. 

So sánh quá trình lọc tuần hoàn tiến hành trên hai màng, màng G5 cho độ tinh 

khiết của FOS cao hơn (có thể đến 95%). Với màng DS-5-DL, độ tinh khiết của 

FOS không thể cao hơn 90%. Tuy nhiên khi sử dụng màng DS-5-DL, FOS bị tổn 

thất rất ít, đây là một ưu điểm so với màng G5.  

Bảng 4.20, 4.21 mô tả tóm tắt số bước lặp và hiệu suất thu hồi FOS trong các 

phương thức pha loãng khác nhau với màng DS-5-DL và G5. 

Bảng 4.20. Số bước lặp trong các phương thức pha loãng 

Phương thức 

Số bước lặp 

DS-5-DL G5 

FOS 85% FOS 90% FOS 95% FOS 85% FOS 90% FOS 95% 

CVD 12 - 13 - - 3 4 - 5 - 

VVD 0,95:1 11– 12 - - 3 - 4 4 - 5 > 7 

VVD 0,9:1 5 - 6 - - 3 - 4 4 -5 6 -7 

VVD 0,85:1 - - - 2-3 3 - 4 6 - 7 

Bảng 4.21. Hiệu suất thu hồi FOS trong các phương thức diafiltration 

Phương thức 

Hiệu suất thu hồi FOS (%) 

DS-5-DL G5 

FOS 85% FOS 90% FOS 95% FOS 85% FOS 90% FOS 95% 

CVD 96,24 - - 56,39 41,41 - 

VVD 0,95:1 96,10 - - 67,59 53,12 - 

VVD 0,9:1 96,60 - - 60,50 52,00 35,22 

VVD 0,85:1 - - - 70,98 55,25 26,41 

So sánh với các phương pháp tinh sạch FOS đã được nghiên cứu tại Việt Nam 

là phương pháp lên men với độ tinh khiết của FOS cao nhất đạt 70% và phương 

pháp enzyme đạt 78%, có thể thấy rõ phương pháp loại bỏ glucose, fructose, 

saccharose ra khỏi dung dịch FOS sau tổng hợp bằng phương pháp vật lý, sử 

dụng màng lọc kích thước nano ưu việt hơn, thể hiện ở độ tinh khiết của FOS cao 

hơn, thời gian tinh sạch ngắn, chi phí vừa phải, không bị lẫn tạp chất.  

Như vậy tùy vào yêu cầu đối với độ tinh khiết của FOS và hiệu suất thu hồi 

FOS mà có thể chọn các phương thức pha loãng khác nhau. Để thu được FOS có 

độ tinh khiết 85, 90, 95%, các phương thức pha loãng có thể áp dụng được tổng 

kết trong bảng 4.22. Để thu được FOS 85%, chọn màng DS-5-DL, phương thức 

pha loãng VVD 0,9:1 (tỷ lệ lưu lượng nước pha loãng: lưu lượng dòng qua 

màng=0,9:1).  



Bảng 4.1. Các phương thức pha loãng có thể áp dụng để tinh sạch FOS  

Độ tinh khiết của FOS Hiệu suất thu hồi FOS Màng DS-5-DL Màng G5 

85% 96,60 VVD 0,9:1  

90% 55,25 - VVD 0,85:1 

95% 35,22 - VVD 0,9:1 

4.4. Kiểm tra chất lượng, xác định tổng hiệu suất thu hồi sản phẩm FOS 85% 

4.4.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Bảng 4.23. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm FOS 85% 

  Tên chỉ tiêu Kết quả     Nơi phân tích 

Cảm quan Siro màu trắng ngà, không 

mùi, vị ngọt đặc trưng 

 

Hóa lý 

Độ tinh khiết của FOS 

Hàm lượng chất khô 

Tro 

Pb 

pH 

 

86,7% (w/w) 

85,02% (w/w) 

0,025% 

Không phát hiện 

5,80 

 

Trung tâm Hóa dầu 

Trung tâm dịch vụ phân 

tích thí nghiệm 

TP.HCM 

Vi sinh 

Tổng số vi khuẩn hiếu khí 

Tổng số nấm men, mốc 

E.coli 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

 

5,0x101CFU/g 

<10CFU/g 

Không phát hiện 

Không phát hiện 

Không phát hiện 

 

Trung tâm dịch vụ phân 

tích thí nghiệm 

TP.HCM 

Hình 4.26 thể hiện sự so sánh giữa sắc ký đồ của FOS phổ thông (độ tinh khiết 

63%) và FOS cao độ sản phẩm của luận án (độ tinh khiết 86,7%).  

            

Hình 4.26. Sắc ký đồ FOS phổ thông và FOS cao độ thành phẩm 

                a. Sắc ký đồ FOS 63%            b. Sắc ký đồ FOS 86,7% 

F-Fructose; G-Glucose; S- saccharose 
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Dễ dàng thấy rằng trong sắc ký đồ của FOS cao độ không có pig của Fructose 

và diện tích pig Glucose trong FOS cao độ thấp hơn nhiều so với FOS phổ thông. 

Sản phẩm FOS cũng đã được thử nghiệm thành công trên một số sản phẩm của 

Công ty cổ phần sữa Việt Nam. 

4.4.2. Tổng hiệu suất thu hồi FOS 

Quá trình nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng phương pháp lọc nano gồm các 

công đoạn: Pha loãng FOS phổ thông; Lọc tuần hoàn có pha loãng; Cô đặc chân 

không. 

Dựa vào thể tích và nồng độ FOS (g/L) trong dung dịch FOS phổ thông và FOS 

cao độ thành phẩm có độ tinh khiết 86,7%, tổng hiệu suất thu hồi FOS trong 

trường hợp tinh sạch bằng màng DS-5-DL (phương thức pha loãng VVD 0,9:1, cô 

đặc chân không đến 85% chất khô) là: 

    %7,94
.

100..

00

11 
VC

VC
H

 

Trong đó: H là tổng hiệu suất thu hồi FOS (%); C0 là nồng độ FOS trong dung 

dịch FOS phổ thông (g/L); C1 là nồng độ FOS trong sản phẩm FOS 85%  (g/L); V0 

là thể tích dung dịch FOS phổ thông (L); V là thể tích sản phẩm FOS 85% thu 

được (L).  

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận  

(1) Đã xây dựng được phương trình hồi quy thực nghiệm mô tả ảnh hưởng 

của nhiệt độ, pH, nồng độ saccharose ban đầu và tỷ lệ enzyme đến hiệu suất 

chuyển hóa saccharose thành FOS bằng enzyme fructosyltransferase thu nhận từ 

Aspergillus flavipes. Từ đó cho phép xác định điều kiện để đạt hiệu suất tổng hợp 

FOS cao nhất (63,06%) là: nhiệt độ 400C; pH 5,7; nồng độ saccharose ban đầu 

700g/L; tỷ lệ enzyme 11,9U/g saccharose; thời gian phản ứng 11 – 12 giờ. 

(2) Lần đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp giải thuật di truyền 

(Genetic Algorithm) để xác định đồng thời 11 thông số động học của enzyme 

fructosyltransferase. Đây là một hướng mới cho việc ước lượng các thông số động 

học của enzyme nói riêng và các tham số quá trình công nghệ nói chung, giúp 

giảm số lượng các thí nghiệm, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quá trình thực 

nghiệm. 



(3) Đã xây dựng mô hình động học phản ứng chuyển hóa saccharose thành 

FOS bằng enzyme fructosyltransferase thu nhận từ Aspergillus flavipes, cho phép 

dự đoán sự thay đổi nồng độ saccharose, glucose, fructose, 1-kestose, nystose, 1-

fructofuranosyl nystose và tổng FOS theo thời gian phản ứng nhằm tăng khả năng 

chủ động điều khiển quá trình tổng hợp FOS. Cách tiếp cận để phát triển mô hình 

động học trong luận án có thể được dùng để mô hình hóa các hệ phản ứng enzyme 

tương tự. 

 (4) Đã xác định được quy luật ảnh hưởng của một số thông số công nghệ 

(nhiệt độ, nồng độ nhập liệu, lưu lượng nhập liệu, áp suất vận hành) đến khả năng 

phân riêng monosaccharides, saccharose, FOS bằng màng lọc nano. Đây là cơ sở 

cho việc lựa chọn chế độ vận hành quá trình lọc nano thích hợp để tinh sạch FOS. 

(5) Đã tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá trình lọc nano bằng 

phương pháp vùng cấm và nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức pha loãng đến 

độ tinh khiết và hiệu suất thu hồi FOS, từ đó cho phép có thể chủ động điều khiển 

quá trình tinh sạch FOS theo độ tinh khiết hoặc hiệu suất thu hồi FOS mong muốn 

trên cơ sở chọn phương thức pha loãng hợp lý. Thông số công nghệ tối ưu đối với 

màng DS-5-DL là lưu lượng nhập liệu 6L/phút, áp suất 25bar; màng G5 là lưu 

lượng nhập liệu 3L/phút, áp suất 19,9bar. Trong số các màng lọc nano nghiên 

cứu, màng DS-5-DL là thích hợp nhất, có khả năng nâng cao độ tinh khiết của 

FOS lên 86,7% với hiệu suất thu hồi cao. Kết quả này cho thấy phương pháp mới 

là lọc nano ưu việt hơn so với các phương pháp truyền thống thường dùng để tinh 

sạch FOS như lên men, enzyme. 

5.2. Kiến nghị  

(1) Việc ứng dụng phương pháp lọc nano để tinh sạch FOS quy mô công 

nghiệp cần phải dựa trên những nghiên cứu chi tiết hơn về quá trình lọc nano, đặc 

biệt là mô hình hóa quá trình tinh sạch FOS bằng lọc nano. 

(2) Có thể mở rộng nghiên cứu thêm một số màng nano mới để đạt được độ 

tinh khiết cũng như hiệu suất thu hồi FOS cao hơn.  
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