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Hóa học

người bắt đầu

Hiện tương 
táo bị thâm

75 phút

100% 20 % 20 % 0 %

MỤC TIÊU CHÍNH

Khám phá phản ứng hóa học sau hiện tượng táo thâm.

Tìm hiểu enzyme trong trái cây phán ứng với oxi trong không 
khí làm cho trái cây bị thâm.

2

Tìm hiểu xem trái cây làm thế nào để tránh hiện tượng thâm 
bằng cách sử dụng axit tự nhiên như chanh.

3

Có ý tưởng với việc bảo quản trái cây một cách tự nhiên.4

Những chất lỏng quanh ta có thể có tính chất axit hoặc bazo (kiềm) hoặc 
trung tính. Ví dụ, axit có vị chua, trong khi bazo có vị đắng và cảm giác 
nhớt. Tuy nhiên, cả axit mạnh và bazo mạnh đều có thể rất nguy hiểm và 
làm bỏng da của chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là phải hết sức cẩn thận 
khi sử dụng các hóa chất đó. Để đo mức độ axit hoặc bazo của chất lỏng, 
người ta dùng thang đo pH. Thang pH dao động từ 1 đến 14, trong đó từ 
1 đến 6 được phân loại là có tính axit, 7 là trung tính (không phải bazo hay 
axit) và từ 8 đến 14 là bazo. Giấy pH hoặc các chất chỉ thị phổ thông được 
sử dụng để xác định xem dung dịch là bazo, axit hay trung tính. Chất chỉ thị 
tự nhiên như nước ép từ bắp cải tím được sử dụng làm chất chỉ thị pH, để 
xác dịnh giá trị pH bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc.

Một số loại trái cây như táo, lê, chuối và các loại rau củ như khoai tây sẽ 
bị thâm khi gọt vỏ và tiếp xúc với không khí.. Đây được gọi là hiện tượng 
thâm do enzym. Enzym là chất được tạo ra bởi tất cả sinh vật sống, làm 
tăng tốc độ các phản ứng hóa học khác nhau. Tính axit (pH) của trái cây 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa nâu của enzym của táo bị cắt và bạn 
sẽ thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến màu sắc của táo trong thí nghiệm 
này. Trái cây bị thâm khi tiếp xúc với không khí bởi vì một phản ứng xảy ra 
khi một miếng trái cây đã cắt tiếp xúc với oxi. Đây được gọi là hiện tượng 
thâm do enzym. Tên của enzym làm thâm xuất phát từ thực tế là một loại 
enzym có trong trái cây phản ứng với oxi từ không khí để khiến trái cây bị 
thâm. 

Thí nghiệm

CÁC CHỦ ĐỀ MÔN HỌC TỪ KHÓA

Axit bazo và chất trung hòa

Chất chỉ thị axit-bazo

ảnh hưởng của pH đến hoạt động của enzym

thang đo pH

quá trình oxi hóa trong tự nhiên

khoa học thực phẩm

khoa học thực vật

Axit bazo pH

sự thâm do enzym

phản ứng enzym

oxi hóa

oxi hóa

Polyphenol Oxidase Melanin

bảo quản thực phẩm Oxygen

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

BIỂU ĐỒ STEM 

THỜI GIAN DÀNH 
CHO HOẠT ĐỘNG 

GIỚI THIỆU
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Bạn có nhận thấy điều gì xảy ra với trái cây - 
như táo - nếu nó bị cắt và để trong không khí?

Bạn có thấy điều này với tất cả các loại trái cây 
không? Với rau thì sao? Còn các loại trái cây 
khác?

2

Các vật liệu khác thay đổi gì khi tiếp xúc với 
không khí?

5

Có phải tất cả trái cây đã cắt đều đổi màu 
- chuyển sang màu nâu - khi nào thì không 
chuyển sang màu nâu?

7

Làm thế nào chúng ta có thể kiểm tra để tìm ra?9

Táo thâm có an toàn để ăn không? 
Hay phải bỏ đi?

3

Những quan sát này có liên quan thế nào?6

Những điều kiện gì có thể ngăn nó xảy ra?8

Tại sao bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên 
ăn nhiều trái cây tươi?

10

Bạn muốn ăn một miếng táo thâm, mềm hay một 
miếng táo tươi giòn?  Bạn có muốn ăn trái cây 
bị thâm không?

11

Có ai có thể nghĩ ra cách để ngăn nó không bị 
thâm không?

12

Bạn đã từng thấy sắt bị gỉ chưa? 13

Làm thế nào để ngăn chặn 16

Bạn có nghĩ rằng những lát táo bị gỉ sau khi cắt 
không?

14

Bạn có nghĩ rằng lý do sắt gỉ và táo thâm giống 
nhau không?

15

Táo thâm có an toàn để ăn không?4

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN

Nước chanh2

Nước3

Kẹp gắp5

Giấm trắng4

Khăn giấy6

Đĩa giấy7

Bát giấy8

Đồng hồ hoặc bộ đếm thời gian 
(sử dụng đồng hồ trên diện thoại di 
động để tính thời gian)

9

NGUYÊN VẬT LIỆU

Những lát táo tươi 
(Một học sinh có thể cắt táo cho cả lớp)

Lấy ra 3 cái bát và lần lượt cho nước, nước 
chanh, giấm vào.

1

Dán nhãn lên một đĩa giấy là “nước”.2

Sử dụng kẹp nhúng (các) lát táo vào trong nước 
khoảng 40 giây.

3

Lấy (các) lát táo ra và đặt lên đĩa giấy có dán 
nhãn “nước”.

4

Sử dụng kẹp nhúng (các) lát táo vào trong nước 
chanh khoảng 40 giây.

6

Dán nhãn lên một đĩa giấy là “nước chanh”.5

NHIỆM VỤ
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Lấy (các) lát táo ra và đặt lên đĩa giấy có dán 
nhãn “nước chanh” (hãy chắc chắn rằng kẹp 
được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng để tránh bị 
lẫn)

7

Miếng táo nào không thâm? Tại sao?1

Đặt (các) lát táo lên trên đĩa này mà không 
nhúng chúng vào bất kỳ thứ gì.

9

Dán nhãn lên một đĩa giấy là “đối chứng”.”8

Miếng táo nào thâm? Tại sao? 2

Thuật ngữ khoa học của nó là gì?4

Tại sao một lát táo được giữ lại mà không 
nhúng vào bất cứ thứ gì. 

3

Sử dụng kẹp, nhúng (các) lát táo vào giấm 
khoảng 30 giây.

10

Đặt trên đĩa giấy có nhãn “giấm”.11

Ghi lại các quan sát của bạn 10 phút một lần 
trong ba khoảng thời gian.

12

Tiến hành Bạn quan sát gì?

Táo ngâm trong nước 40 giây.

Táo ngâm trong nước chanh 40 giây.

Táo ngâm trong giấm 40 giây

Lát táo không ngâm trong bất cứ thứ gì

Bảng quan sát 
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ên làm trong môi trường thích hợp 
dưới sự giám sát của người lớn.

Không được thử, ăn hoặc uống tất cả 
các nguyên liệu dùng trong thí nghiệm.

2

Phải nghe giáo viên hướng dẫn cẩn 
thận.

3

Trước khi bắt đầu BẤT CỨ thử nghiệm 
nào, bạn nên đeo kính bảo hộ và tạp 
dề. Điều quan trọng nhất là tránh để 
hóa chất chạm vào cơ thể. Luôn rửa 
tay sau khi hoàn thành thử nghiệm. Khi 
xử lý thực phẩm, bạn cũng nên rửa tay 
trước khi bắt đầu thử nghiệm.

4

4/6

Bạn có thể đề xuất một phương pháp để ngăn 
chặn hiện tượng thâm của trái cây không?

Chất bảo quản thương mại tốt hay không tốt?2

Điều gì xảy ra khi sử dụng carbon dioxide để 
ngăn quá trình oxi hóa?

3

Một chuyến tham quan nhà máy bảo quản 
thực phẩm.

5

Độ pH và nhiệt độ ảnh hưởng thế nào đến 
enzym?

6

Còn dùng nito để ngăn quá trình oxi hóa thì 
sao?

4

Nhóm những lát táo được nhúng trong nước, một số sẽ 
thâm, nhưng không nhiều như mẫu đối chứng. Điều này 
là vì nước hạn chế lượng oxi tiếp xúc với các miếng trái 
cây. Nếu không có nhiều oxi thì phản ứng với PPO sẽ ít 
hơn để chuyển phonelic thành melanin (màu nâu trên bề 
mặt trái cây). Mẫu đối chứng không được xử lý bằng bất 
cứ dung dịch nào và do đó phản ứng có thể xảy ra và táo 
chuyển thâm. Nhóm các lát táo được nhúng trong nước 
chanh, khử hoạt tính của enzym làm thâm. Polyphenol 
oxidase (enzym) phụ thuộc vào độ pH. Độ pH của nước 
chanh là từ 2,0 đến 2,5. Độ pH thấp hơn có nghĩa là chất 
có tính axit cao hơn. Axit trong nước chanh làm polyphe-
nol oxidase ngừng hoạt động, ngăn chặn quá trình thâm. 
Nhóm các lát táo được nhúng trong giấm trắng cũng sẽ 
ngăn ngừa bị thâm Giấm có độ pH từ 2,4 đến 3,0. Giấm 
tương tự như nước chanh, tuy nhiên chúng có thể thâm 
hơn một chút. Một lần nữa, định nghĩa về hiện tượng 
thâm do enzym là: Bị thâm do enzym là một phản ứng 
hóa học xảy ra khi enzym polyphenol oxidase bên trong 
trái cây/ rau củ tiếp xúc với oxi.

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, nhiều loại hóa chất 
gọi là chất bảo quản, được sử dụng. Những lát táo đóng 
gói sẵn được xử lý bằng sulfi t, hoạt động như một chất 
chống oxi hóa để giữ cho trái cây giòn và ngăn ngừa bị 
thâm.  Sấy khô trái cây là phương pháp bảo quản thực 
phẩm lâu đời nhất. Trái cây khô an toàn vì hơi ẩm được 
loại bỏ và điều này ngăn chặn vi sinh vật phát triển trong 
đó. Trái cây khô nhỏ gọn và ít tốn diện tích hơn.  Trái cây 
có màu nhạt như táo, mơ, chuối, đào chuyển thành đậm 
trong quá trình sấy và bảo quản. Quá trình này được gọi 
là quá trình oxi hóa và nó mất đi hương vị màu sắc và 
chất dinh dưỡng. Quá trình đông lạnh được cho là lựa 
chọn tốt hơn. 

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Các câu hỏi sau dẫn học sinh suy 
nghĩ và nghiên cứu:

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN
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Bảng A

0 phútTrái cây 5 phút

Táo

Cam 

Chuối 

Chanh

Chanh vàng 

Khoai tây 

Quan sát hiện tượng thâm do enzym

So sánh và đối chiếu các phản ứng hóa học của các loại 
trái cây. Suy ra tại sao phản ứng này lại xảy ra ở một số 
loại hoa quả chứ không phải những loại khác. 

Kết luận:

TÁC GIẢ

Tham khảo; 

Dr Mya Thein, Head of Science, Brainworks – Total Group of Schools

1.  Thí nghiệm Khoa học: Dự án Quả táo thâm: Khoa học Thực phẩm, Khoa học Thực vật
https://extension.purdue.edu/4h/Documents/Volunteer%20Resources/Science%20Made%20Easy/Brown%20Apples.pdf

2.  Phòng thí nghiệm Khám phá Thực phẩm I: Phản ứng Enzym
https://naitcapi.usu.edu/media/uploads/2017/03/20/Enzymatic_Reactions_Teacher_Key.pdf
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6/6 Beginner

The Browning Apple

Experiment

Prepare your fruit types. Cut the apple and 
 orange into thirds using a different knife for 
each fruit. Cut the banana into small slices. 

1

Separate each fruit type onto separate plates 
(you should have a total of three plates). Make 
sure the fl esh of the fruit is facing upward. 

2

Describe your observations after 5 minutes in 
Table A. While you wait, proceed to Part B of the 
lab investigation. 

5 Set aside one sample of apple for Part B. 6

Once your fruit samples have been prepared, 
you are ready to begin. Describe your visual 
 observations of each fruit in Table A under 
“0 minutes”. DO NOT smell or taste any of the 
samples. 

3

Allow each fruit to sit for 5 total minutes (set your 
timer). While you wait, predict what you think will 
happen to each fruit after 5 minutes have passed 
and provide evidence to support your prediction. 
Will you observe changes in texture? Changes in 
color?

4

Tasks

After 10 minutes, I predict… Because…

The apple will….

The apple will….

The banana will…. 

The lemon will…. 

The lime will…

The potato will…

Subjects Topics Key Words

Acids Base and Neutralization

Food Science
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Acid–Base Indicator
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