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MỞ ĐẦU 

1.  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Chống ăn mòn kim loại là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm 

của  hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, ñặc biệt là các quốc gia có 

nền công nghiệp phát triển. Theo ñánh giá hàng năm của cơ quan 

phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), ăn mòn kim loại làm tổn thất khá 

lớn ñối với nền kinh tế quốc dân và chiếm tới 3% tổng sản phẩm 

quốc gia (GNP). Có nhiều phương pháp ñể chống ăn mòn kim loại, 

trong ñó việc sử dụng các chất ức chế như cromat, photphat, nitrit, 

…cũng ñã mang lại hiệu quả ñáng kể. Tuy nhiên, các chất ức chế này 

thường gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, công nghệ chống ăn mòn 

mới hướng ñến việc sử dụng các chất ức chế sạch, thân thiện với môi 

trường ñang ñược các nhà khoa học chú trọng.  

Trên thế giới, người ta biết ñến tanin là một hợp chất có nhiều 

ứng dụng ñặc biệt: làm dược phẩm, dùng trong công nghệ thuộc da, 

làm bền màu, làm chất ức chế ăn mòn kim loại  

Hiện nay ở nước ta cây ñiều lộn hột ñược biết ñến như một loại 

cây trồng quen thuộc có giá trị kinh tế cao. Từ năm 2002 Việt Nam 

ñã vươn lên ñứng thứ nhì thế giới sau Ấn Độ cả về diện tích trồng 

ñiều (350.000 ha), sản lượng công nghiệp (220-250 ngàn tấn) lẫn kim 

ngạch xuất khẩu (214 triệu USD). Cây ñiều lộn hột trở thành loài cây 

xóa ñói giảm nghèo cho người nông dân. Khi nói ñến quả ñiều người 

ta thường chỉ nghĩ tới một vài sản phẩm của nó như: hạt ñiều, dầu 

ñiều... còn thịt quả ñiều lộn hột bị bỏ ñi sau thu hoạch lấy hạt, chỉ 

một số lượng rất ít không ñáng kể ñược sử dụng làm thức ăn gia súc, 

nước mắm chay... Trung bình cứ 1 tấn hạt ñiều thô ñược thu hoạch 

thì có ñến 8-10 tấn thịt quả ñiều bị người nông dân bỏ ñi gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng. Trong khi ñó, trong thịt quả ñiều lộn hột có 
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một lượng rất lớn tanin bị thải loại hoang phí. Vì vậy việc khai thác 

thêm ứng dụng, nhằm nâng cao giá trị của cây ñiều lộn hột và giải 

quyết vấn ñề chất ức chế ăn mòn kim loại thân thiện với môi trường 

có ý nghĩa thực tiễn cao. Bên cạnh ñó góp phần giải quyết ñược mối 

lo về ô nhiễm môi trường và tạo thêm công ăn việc làm cho người 

nông dân. Vì thế, tôi chọn ñề tài "Nghiên cứu chiết tách Tanin từ 

thịt quả ñiều lộn hột và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim 

loại”  

2. MỤC TIÊU VÀ NHI ỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Xây dựng qui trình chiết tách và nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng ñến quá trình chiết tách tanin từ thịt quả ñiều lộn hột. 

- Nghiên cứu ứng dụng tanin tách từ thịt quả ñiều lộn hột làm 

chất ức chế ăn mòn kim loại và làm lớp lót cho màng sơn. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng 

-  Thịt quả ñiều lấy từ cây ñiều lộn hột ở  khu vực thị trấn Phú 

Hoà,  huyện ChưPăh, tỉnh  Gia Lai. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu quy trình chiết tách tanin bằng các dung môi 

khác nhau; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách và 

khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại trong môi trường NaCl 

3,5%; HCl. 

 - Nơi thực hiện: phòng thí nghiệm trường Đại học Sư phạm Đà 

Nẵng 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Tổng quan các phương pháp nghiên cứu các ñặc ñiểm sinh thái 

học của cây ñào lộn hột, tính chất lý hóa học và ứng dụng của tanin, 
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các phương pháp chiết tách hợp chất hữu cơ, các phương pháp phân 

tích cấu trúc hợp chất hữu cơ, sự ăn mòn và bảo vệ kim loại, phương 

pháp chụp SEM… 

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Phương pháp phân tích ñịnh tính: xác ñịnh màu sắc, hương 

vị, trạng thái, … của dịch chiết và sản phẩm tanin; phân loại tanin có 

trong dịch chiết. 

- Phương pháp phân hủy mẫu phân tích ñể xác ñịnh ñộ ẩm, 

hàm lượng chất hữu cơ. 

- Phương pháp chiết bằng dung môi có ñộ phân cực phù hợp 

ñể thu tanin và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết. 

- Phương pháp phân tích ñịnh lượng xác ñịnh hàm lượng tanin 

(phương pháp Lowenthal).  

- Phương pháp phổ IR xác ñịnh sự có mặt một số nhóm chức 

ñặt trưng của tanin. 

- Phương pháp phổ HPLC/MS xác ñịnh thành phần hóa học 

của sản phẩm tanin rắn. 

-  Phương pháp xác ñịnh dòng ăn mòn. 

-  Phương pháp chụp SEM xác ñịnh bề mặt mẫu thép CT3. 

-  Phương pháp xử lí số liệu. 

5.  BỐ CỤC ĐỀ TÀI 

Mở ñầu:  

Chương 1: Một số vấn ñề về lý luận  

Chương 2: Những nghiên cứu thực nghiệm 

Chương 3: Kết quả và bàn luận  

Kết luận và  kiến nghị:  

Danh mục tài liệu tham khảo:  
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6. TỔNG QUAN TÀI LI ỆU NGHIÊN CỨU 

Tài liệu nghiên cứu về cây ñiều lộn hột, tanin, khả năng ức chế 

ăn mòn kim loại của tanin, các phương pháp chiết tách hợp chất hữu 

cơ, các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ, sự ăn mòn 

và bảo vệ kim loại, phương pháp chụp SEM… 

 

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN 

1.1 TỔNG QUAN VỀ TANIN  

    1.1.1 Khái niệm  

    1.1.2  Phân loại  

a.  Tanin pyrogallic 

b.  Tanin pyrocatechic 

    1.1.3 Tính chất và ñịnh tính tanin 

    1.1.4 Công dụng của tanin 

    1.1.5 Tình hình nghiên cứu và sử dụng tanin hiện nay 

a.Trên thế giới 

b. Ở Việt Nam  

1.1.6 Những thực vật chứa nhiều tanin 

1.2  TỔNG QUAN VỀ CÂY ĐIỀU LỘN HỘT  

    1.2.1 Sơ lược cây ñiều lộn hột 

    1.2.2  Đặc tính thực vật học của cây ñiều lộn hột 

    1.2.3  Yêu cầu về ñiều kiện sinh thái của cây ñiều lộn hột 

    1.2.4  Một số giống ñiều lộn hột ở Việt Nam 

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH H ỢP CHẤT HỮU CƠ  

    1.3.1 Phương pháp chưng cất  

a.  Chưng cất thường 

b.  Chưng cất phân ñoạn  
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c.  Chưng cất dưới áp suất thấp 

d.  Chưng cất lôi cuốn hơi nước 

    1.3.2 Phương pháp chiết 

    1.3.3 Phương pháp kết tinh  

1.3.4  Phương pháp sắc ký 

1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH  HỢP CHẤT HỮU CƠ  

1.4.1 Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR )  

a. Cơ sở vật lý 

b. Phương pháp chuẩn bị mẫu ghi phổ hồng ngoại 

c.  Ứng dụng của phổ hồng ngoại trong hóa học 

1.4.2  Phương pháp sắc ký  

a.  Giới thiệu về phương pháp sắc ký    

b.  Nguyên tắc của sự tách trong sắc ký 

c.  Các ñại lượng ñặc trưng của quá trình sắc ký   

d. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid 

Chromatography - HPLC) 

1.5 ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ  KIM LO ẠI  

1.5.1  Định nghĩa  

1.5.2  Phân loại ăn mòn kim loại 

a.  Dựa vào cơ chế của quá trình ăn mòn kim loại 

b.  Dựa vào ñặc trưng của môi trường ăn mòn kim loại 

c. Dựa vào ñặc trưng phá hủy kim loại 

1.5.3 Cơ sở nhiệt ñộng của ăn mòn ñiện hóa học  

1.5.4  Động học của ăn mòn ñiện hóa  

a.  Tốc ñộ ăn mòn 

b.  Thế ăn mòn 

1.5.5 Giản ñồ Pourbaix của sự ăn mòn sắt ở 250C 

1.5.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn ñiện hóa  
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1.5.7 Ăn mòn thép trong nước sông và nước biển  

a. Thành phần của nước sông và nước biển 

b.  Sơ lược về thép CT3  

c.  Ăn mòn thép trong nước 

1.5.8  Các phương pháp bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn  

a.  Phương pháp xử lí bề mặt 

b. Phương pháp bảo vệ ñiện hóa 

1.5.9  Bảo vệ bằng chất ức chế  

a.  Khái niệm chất ức chế 

b. Tác dụng của chất ức chế 

c.  Chất ức chế catôt 

d.  Chất ức chế anôt 

 

CHƯƠNG 2 

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1  NGUYÊN LIỆU  

2.2  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1 Định tính xác ñịnh Tanin có trong thịt quả ñiều lộn hột  

a. Định tính chung 

b.  Định tính phân biệt 2 loại tanin 

2.2.2  Định lượng Tanin bằng phương pháp Lowenthal 

2.2.3 Xác ñịnh một số chỉ tiêu hóa lý của mẫu bột thịt quả ñiều 

lộn hột  

a.  Xác ñịnh ñộ ẩm của mẫu bột thịt quả ñiều  lộn hột 

b.  Xác ñịnh hàm lượng tro của mẫu bột thịt quả ñiều lộn hột 

2.2.4  Xây dựng quy trình chiết tách Tanin từ thịt quả ñiều lộn 

hột 
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2.2.5  Phân tích sản phẩm Tanin rắn tách từ thịt quả ñiều lộn 

hột 

a.   Phổ hồng ngoại (Infrared spectroscopy) 

b. Phương pháp sắc kí lỏng cao áp ghép khối phổ (HPLC-

MS)  

2.2.6  Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của Tanin 

a.  Thiết bị ño 

b.  Điện cực và hóa chất 

c.  Phương pháp chuẩn bị bề mặt 

d.  Phương pháp nghiên cứu ăn mòn ñiện hóa 

e. Phương pháp xác ñịnh dòng ăn mòn 

2. 2.7  Phương pháp chụp SEM xác ñịnh bề mặt 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1  ĐỊNH TÍNH TANIN  

3.1.1 Định tính chung 

- Chiết 5-10g nguyên liệu ñã qua xử lí trên bếp cách thủy trong 

15 phút. Để nguội, lọc lấy dung dịch làm phản ứng ñịnh tính. 

- Lấy 2ml dung dịch lọc cho vào bình tam giác, thêm vào 5ml  

dung dịch gelatin – muối, khuấy ñều thấy có  kết tủa bông trắng xuất 

hiện → Có tanin. 

 
Hình 3.1. Kết tủa bông trắng của tanin với gelatin – muối. 
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3.1.2  Định tính phân biệt 2 loại tanin 

  Tanin có 2 loại tanin Pyrogalic (tanin thủy phân) và tanin 

pyrocatechic (tanin ngưng tụ). Để phân biệt và chứng minh sự có mặt 

của 2 loại tanin trong thịt quả ñiều lộn hột, chúng tôi dựa vào phản 

ứng Stiasny 

Lấy 50ml dịch lọc cho vào bình tam giác 250ml, thêm 10ml 

fomol và 5ml HCl, ñun cách thủy khoảng 20 phút → có kết tủa vón 

màu ñỏ gạch → có tanin pyrocatechic. Sau ñó thêm vào dịch lọc 

dung dịch CH3COONa dư rồi thêm muối FeCl3 → có kết tủa màu 

xanh ñen →  có tanin pyrogalic. 

 
Hình 3.2. Kết tủa màu xanh ñen của tannin với dung dịch Fe3+. 

Như vậy, trong thịt quả ñiều lộn hột có tanin pyrogalic và 

tanin pyrocatechic. 

3.2  XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA LÝ C ỦA MẪU BỘT 

THỊT QUẢ ĐIỀU LỘN HỘT 

 3.2.1 Xác ñịnh ñộ ẩm 

 3.2.2  Xác ñịnh hàm lượng tro 

3.3 KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ 

TRÌNH CHI ẾT TÁCH TANIN T Ừ THỊT QUẢ ĐIỀU LỘN HỘT 

 3.3.1  Ảnh hưởng của thời gian nấu chiết 

Tiến hành cân 1g nguyên liệu khô, dạng bột, cho vào bình chưng 

cất chứa 100ml nước cất ở nhiệt ñộ 800C. Ta tiến hành lấy mẫu ñịnh 

lượng tanin có mặt trong dịch chiết ở các khoảng thời gian khác nhau: 
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30ph, 40ph, 50ph, 60ph, 70p. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.3 

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của thời gian nấu chiết ñến hàm lượng Tanin 

Thời gian (phút) a (ml) b (ml) X (%) 

30 1,8 0,6 17,46 

40 2,00 0,6 20,37 

50 2,15 0,6 21,55 

60 2,15 0,6 22,55 

70 2,05 0,6 22,10 

Do ñó, chọn thời gian nấu chiết Tanin tốt nhất là 60 phút. 

    3.3.2  Ảnh hưởng của nhiệt ñộ nấu chiết 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ nấu chiết ñến hàm lượng Tanin 

Nhiệt ñộ (0C) a (ml) b (ml) X (ml) 

50 1,65 0,6 15,28 

60 1,8 0,6 17,46 

70 2,0 0,6 20,37 

80 2,13 0,6 22,56 

90 2,10 0,6 21,82 

Vì vậy, chọn nhiệt ñộ nấu chiết Tanin tối ưu là 800C. 

    3.3.3 Ảnh hưởng của tỉ lệ nước : etanol 
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Bảng 3.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước : etanol ñến hàm lượng Tanin. 

Tỉ lệ nước : etanol (ml) a (ml) b (ml) X (%) 

          60 : 0 2,10 0,6 21,82 

50 : 10 2,35 0,6 24,00 

40 : 20 2,45 0,6 25,46 

30 : 30 2,60 0,6 29,10 

20 : 30 2,56 0,6 28,52 

10 : 50 2,50 0,6 27,64 

0 : 60 2,35 0,6 25,46 

Như vậy, tỉ lệ nước : etanol là 1 :1 hiệu suất chiết tách Tanin 

là lớn nhất. 

    3.3.4  Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu rắn : dung môi lỏng 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu rắn : dung môi lỏng. 

Thể tích dung môi 

(ml) 
a (ml) b (ml) X (%) 

10 1,95 0,6 19,64 

20 2,25 0,6 24,00 

30 2,40 0,6 26,19 

40 2,50 0,6 27,64 

50 2,55 0,6 28,37 

60 2,65 0,6 29,82 

70 2,65 0,6 29,82 

Vậy, tỉ lệ 1 gam nguyên liệu: 60 ml dung môi là tối ưu. 

3.4  TÁCH TANIN RẮN VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PH ẦN CẤU 

TẠO 
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    3.4.1 Tách tanin rắn 

 
 

Hình 3.7. Chiết loại bỏ tạp chất trong Tanin 

 

 

 

Hình 3.8. Tanin rắn thu ñược sau khi ñuổi dung môi nước 

    3.4.2 Phổ IR của mẫu tanin rắn 

 
Hình 3.9. Phổ IR của Tanin thu ñược 

    3.4.3 Phân tích sắc kí lỏng cao áp ghép khối phổ (HPLC-MS) 

 
Hình 3.10. Kết quả sắc ký ñồ HPLC của mẫu Tanin rắn 

       a) rettime: 12.346 min 

      b) rettime: 7.945 min 

      (c) rettime: 6.022 min 
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3.5  NGHIÊN CỨU TÍNH CH ẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM 

LOẠI CỦA TANIN R ẮN TÁCH TỪ THỊT QUẢ ĐIỀU LỘN 

HỘT 

    3.5.1 Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% khi không có chất ức chế 

U(V )
-0.4-0.45-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

 
Corr. Potential: -0,7510 (V);  Pol. Resistance: 98,0635Ω Corr. 

Density: 6,6513E-0002 mA/cm2 

Hình 3.11. Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung 

dịch NaCl 3,5% khi không có chất ức chế 

    3.5.2 Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch Tanin ñến tính chất 

ức chế ăn mòn 

U(V )
-0 .5-0 .55-0.6- 0.65-0 .7-0 .75-0 .8-0.85- 0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

 
Corr. Potential: -0,7236 (V);   Pol. Resistance: 112,9141Ω  

Corr. Density: 5,7765E-0002 mA/cm2 

Hình 3.12. Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 20mg/l 

U(V)
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

2

1

0

-1

 
Corr. Potential: -0,9775 (V);    Pol. Resistance: 162,7630Ω  

Corr. Density: 4,0074E-0002 mA/cm2 

Hình 3.13. Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung 

dịch NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 30mg/l 
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U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

 
Corr. Potential: -0,8219 (V);  Pol. Resistance: 169,4649Ω  

Corr. Density: 3,9615E-0002 mA/cm2 

Hình 3.14.  Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 40mg/l. 

U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

2
0

-2
-4
-6
-8

-10
-12
-14
-16
-18
-20

 
Corr. Potential: -0,7547 V);   Pol. Resistance: 171,1459Ω  

Corr. Density: 3,8111E-0002 mA/cm2 

Hình 3.15.  Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 50mg/l 

U ( V )
- 0 .5- 0 .5 5- 0 .6- 0 .6 5- 0 .7- 0 .7 5- 0 .8- 0 . 8 5- 0 .9

j (
m

A
/c

m
^2

)

1

0

- 1

- 2

- 3

- 4

 
Corr. Potential: -0,7489 (V);  Pol. Resistance: 238,3839Ω  

Corr. Density: 2,7361E-0002 mA/cm2 

Hình 3.16.  Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 60mg/l 

U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

1

0

-1

-2

-3

-4

 
Corr. Potential : -0.7290 vol, Pol. resistance : 228.2601 Ohm 

Corr. density :  2.8575E-0002 mA/cm2 

Hình 3.17.  Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 70mg/l 
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U(V )
-0 .5-0.55-0.6-0 .6 5-0.7-0 .7 5-0.8-0 .8 5-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

2

1

0

-1

-2

-3

 
Corr. Potential : -0.9333 vol, Pol. resistance : 174.5260 Ohm 

Corr. density : 5.2379E-0002 mA/cm2 

Hình 3.18.  Đường cong phân cực của thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin là 80mg/l 

Bảng 3.9. Giá  trị ñiện trở phân cực(RP), dòng ăn mòn (Icorr) và hiệu 

quả ức chế Z(%) theo nồng ñộ dung dịch Tanin 

Nồng ñộ dung dịch Tanin (mg/l) Rp (Ohm) Icorr (mA/cm2) Z (%) 

0 98,0635 6,6513E-0002 0 

20 112,9141 5,7765E-0002 13,15 

30 162,7630 4,0074E-0002 39,75 

40 169,4649 3,9615E-0002 42,13 

50 171,1459 3,8111E-0002 42,70 

60 238,3839 2,7361E-0002 58,86 

70 228,2601 2,8575E-0002 57,04 

80 174,5260 5,2379E-0002 43,81 

    3.5.3  Ảnh hưởng của thời gian ngâm thép trong dung dịch 

Tanin ñến tính chất ức chế ăn mòn 

U( V )
- 0 .5- 0 .5 5- 0 .6- 0 .6 5- 0 .7- 0 .7 5- 0 .8- 0 .8 5- 0 .9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

- 1

- 2

- 3

 
Corr. Potential: -0,6986 (V);  Pol. Resistance: 218,0028Ω  

Corr. Density: 2,9919E-0002 mA/cm2 

Hình 3.19. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l  trong thời 

gian 5 phút 
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U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

1

0

-1

-2

-3

-4

 
Corr. Potential: -0,7489 (V);  Pol. Resistance: 238,1261Ω  

Corr. Density: 2,7391E-0002 mA/cm2 

Hình 3.20. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l trong thời 

gian 10 phút 

U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

-1

-2

-3

 

Corr. Potential: -0,6472 (V); Pol. Resistance: 265,3538Ω  

Corr. Density: 2,4580E-0002 mA/cm2 

Hình 3.21. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l  trong thời 

gian 15 phút 

U( V )
- 0 .5- 0 .5 5- 0 .6- 0 .6 5- 0 .7- 0 .7 5- 0 .8- 0 .8 5- 0 .9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

- 1

- 2

- 3

 

Corr. Potential: -0,6997 (V);  Pol. Resistance: 302,5280Ω  

Corr. Density: 2,1560E-0002 mA/cm2 

Hình 3.22. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l  trong thời 

gian 20 phút 
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U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

-1

-2

 

Corr. Potential: -0,6774 (V);  Pol. Resistance: 362,7597Ω  

Corr. Density: 1,7980E-0002 mA/cm2 

Hình 3.23. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l trong thời 

gian 25 phút 

U(V )
-0 .5-0 .5 5-0 .6-0 .6 5-0 .7-0 .7 5-0 .8-0 .8 5-0 .9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

- 1

-2

 
Corr. Potential: -0,6454 (V);  Pol. Resistance: 395,8899Ω  

Corr. Density: 1,6476E-0002 mA/cm2 

Hình 3.24. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l trong thời 

gian 30 phút 

U(V )
-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

-1

-2

-3

-4

 

Corr. Potential: -0,6196 (V);    Pol. Resistance: 370,2902Ω  

Corr. Density: 1,7615E-0002 mA/cm2 

Hình 3.25. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung dịch 

NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l từ  trong thời 

gian 35 phút 
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U ( V )
- 0 .5- 0 .5 5- 0 .6- 0 .6 5- 0 .7- 0 .7 5- 0 .8- 0 .8 5- 0 .9

j (
m

A
/c

m
^2

)

0

- 1

- 2

 

Corr. Potential: -0,6554 (V);  Pol. Resistance: 353,0873Ω  

Corr. Density: 1,8473E-0002 mA/cm2 

Hình 3.26. Đường cong phân cực của thép ngâm trong dung 

dịch NaCl 3,5% với nồng ñộ của dung dịch Tanin 60mg/l trong 

thời gian 40 phút 

Bảng 3.10. Giá trị ñiện trở phân cực (RP), dòng ăn mòn (Icorr) và 

hiệu quả ức chế Z(%) theo thời gian ngâm thép trong dung dịch 

Tanin 60mg/l 

Thời gian ngâm (ph) Rp (Ohm) Icorr (mA/cm2) Z (%) 

0 98,0635 6,6513E-0002 0 

5 218,0028 2,9919E-0002 55,02 

10 238,1261 2,7391E-0002 58,82 

15 265,3538 2,4580E-0002 63,04 

20 302,5280 2,1560E-0002 67,59 

25 362,7597 1,7980E-0002 72,97 

30 395,8899 1,6476E-0002 75,23 

35 370,2902 1,7615E-0002 73,52 

40 353,0873 1,8473E-0002 72,23 

     

20 

3.5.4  Khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường HCl 

  

 
Corr.density ( 1):6.3418E-0001  ;    (2): 4.1139E-0001 mA/cm2 

Hình 3.27.  Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 :trong 

dung dịch HCl 0.1M:(1)không ngâm tanin -(2) ngâm trong dd 

tanin 

 
Corr.density (1): 6.9359E-0001mA/cm2     

;
      (2): 4.2302E-0001mA/cm2 

Hình 3.28.  Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3  trong 

dungdịch HCl 0.2M (1) không ngâm dd tanin- (2) ngâm trong dd 

tanin  

 
Corr.density (1): 8.7240E-0001mA/cm2 ; (2): 4.4737E-0001mA/cm2 

Hình 3.29.  Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3  trong 

dung dịch HCl 0.3M: (1) không ngâm dd tanin- (2)ngâm trong dd 

tanin. 

 

 

1        2 

1      2 

1     2 
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Corr.density (1): 1.5420E-0000mA/cm2 ; (2): 4.8253E0001mA/cm2 

 

 

 

Corr.density: (1): 1.5923E-0000mA/cm2;    (2): 7.8499E-0001mA/cm2 

Hình 3.31.  Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 trong 

dung dịch HCl 0.5M:(1) không ngâm trong dd tanin-(2) ngâm 

trong dd tanin 

 
Corr.density (1) 2.6087E-0000mA/cm2 ;  (2): 8.7157E-0001mA/cm2 

Hình 3.32.  Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 trong 

dung dịch HCl 1M (1) – không ngâm dd Tanin-(2)ngâm dd Tanin 

 
Hình 3.33. Tổng hợp các ñường cong phân cực của ñiện cực thép 

CT3 trong dung dịch HCl 0.1M(1) ;0.2M(2); 0.3M(3); 0.4M(4); 

0.5M(5) và 1M(6) không ngâm dd tanin 

 
Hình 3.34.  Tổng hợp các ñường cong phân cực của ñiện cực thép 

CT3 trong  dung dịch HCl 0.1M(1) ;0.2M(2); 0.3M(3); 0.4M(4); 

0.5M(5) và 1M(6) sau khi ngâm dd tanin 60mg/l ; thời gian 30ph. 

1        2 

1         2 

1    
 
 2 
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Bảng 3.12. Giá trị ñiện trở phân cực (Rp), dòng ăn mòn (icorr) và 

hiệu quả ức chế Z (%) theo nồng ñộ dung dịch HCl 

    3.5.5 Nghiên cứu ứng dụng làm lớp lót màng sơn của tanin 

tách từ thịt quả ñiều lộn hột  

 
Corr.density: 7.4376E-0003mA/cm2 

Hinh 3. 35. Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 phủ 

màng sơn, không lót 

 
Corr.density: 3.2675E-0003mA/cm2  

Hình 3.36. Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 

phủ màng sơn, có lớp sơn lót truyền thống Phương Đông     

Không ngâm trong tanin Ngâm trong dd tanin Nồng 

ñộ HCl (M) R(Ohm) Icorr(mA/cm2) R(Ohm) Icorr (mA/cm2) 
Z (%) 

0.1 10.2849 6.3418E-0001 18.5652 4.1139E-0001 35.13 

0.2 9.4040 6.9359E-0001 15.4190 4.2302E-0001 39.01 

0.3 7.7476 8.7240E-0001 14.5797 4.4737E-0001 48.71 

0.4 4.2299 1.5420E-0000 13.5173 4.8253E-0001 68.70 

0.5 4.0962 1.5923E-0000 8.3090 7.8499E-0001 50.70 

1 2.5003 2.6087E-0000 7.4836 8.7157E-0001 45.58 
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Corr.density: 2.0396E-0003mA/cm2  

Hình 3.37. Đường cong phân cực của ñiện cực thép CT3 

phủ màng sơn, có lớp lót tanin 

 
Hình 3.38. Tổng hợp các ñường cong phân cực của ñiện cực 

thép CT3  phủ màng sơn, không lớp lót(1); có lớp lót truyền 

thống(2) và lớp lót tanin(3) 

Bảng 3.13. Giá trị ñiện trở phân cực (Rp), dòng ăn mòn 

(icorr) và hiệu quả ức chế Z (%) theo nồng ñộ dung dịch HCl 

    

 

 

               

 

3.5.6. Xác ñịnh ảnh hưởng của tanin ñến sự oxi hóa thép CT3 

bằng SEM 

 
Hình 3.39. Điện cực thép không ngâm trong dung dịch Tanin tách 

từ thịt quả ñiều lộn hột 

Điều kiện R(ohm) Icorr  ( mA/cm2) Z (%) 

Sơn, không lớp lót 876.9660 7,4376E-0003  

Sơn- lớp lót truyền thống 1996.1832 3.2675E-0003 56.07 

Sơn- lớp lót tanin 3197.9645 2.0396E-0003 72.58 
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Hình 3.40. Điện cực thép ngâm trong dung dịch Tanin tách từ 

thịt quả ñiều lộn hột 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Sau một thời gian nghiên ñề tài, chúng tôi thu ñược một số kết 

quả sau: 

1. Đã nghiên cứu một số chỉ tiêu hóa lí của thịt quả ñiều lộn hột: 

- Độ ẩm trung bình của mẫu bột thịt quả ñào lộn hột là 6,635%. 

- Hàm lượng tro trung bình của mẫu bột thịt quả ñào lộn hột là 

18,182%. 

2. Đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách Tanin 

từ thịt quả ñiều lộn hột. Kết quả cho thấy: 

Để hàm lượng Tanin cao nhất ñiều kiện phù hợp cho quá trình là: 

- Thời gian nấu chiết Tanin là: 60 phút. 

- Nhiệt ñộ nấu chiết Tanin là 800C. 

- Tỉ lệ rắn : dung môi lỏng là 1 gam : 60ml. 

- Tỉ lệ nước : etanol là 1 : 1. 

3. Kiểm tra ñịnh tính ñược sản phẩm thu ñược 

Qua kết quả ño phổ IR và HPLC-MS chúng tôi ñi ñến khẳng 

ñịnh sản phẩm Tanin chiết từ thịt quả ñiều lộn hột có: 

* Các loại dao ñộng chính trong phổ hồng ngoại của tanin là:  
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 -OH, C=O, =C-O-C-, -C-O-C-, C=C, C-H dao ñộng không 

phẳng (anken), nhân thơm  

* Xác ñịnh ñược sự có mặt của một số hợp chất thuộc nhóm 

tanin trong thịt quả ñiều lộn hột. 

4. Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại của Tanin 

 Tanin có tính ức chất ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5%. Với thời gian ngâm thép là 30 phút trong dung dịch 

Tanin 60mg/l thì hiệu quả ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch 

NaCl 3,5% của Tanin là 75,23%. 

5. Tanin trong thịt quả ñiều lộn hột có khả năng ức chế ăn mòn thép 

CT3 trong môi trường HCl. Khi sử dụng nồng ñộ tanin là 60mg/l và 

ngâm ñiện cực trong dung dịch HCl 0,4 M trong 30 phút thì hiệu quả 

ức chế ăn mòn thép CT3 là 68,70% 

6. Khi ta phủ một màng sơn lên trên bề mặt ñiện cực sẽ tăng cường 

khả năng ức chế ăn mòn. Điện cực trước khi phủ màng sơn ñược 

ngâm vào dung dịch tanin nồng ñộ 60 mg/l với thời gian 30 phút ñể 

tạo lớp lót thì tốc ñộ ăn mòn thép sẽ giảm mạnh, hiệu quả ức chế ăn 

mòn là 72,58%. Tanin có khả năng ức chế ăn mòn tốt hơn lớp sơn lót 

Phương Đông là 16,51%.Như vậy, tanin có thể sử dụng làm lớp lót 

cho màng sơn ñể tăng cường khả năng ức chế ăn mòn thép. 

2.KIẾN NGHỊ 

Do thời gian và phạm vi ñề tài nghiên cứu có hạn, thông qua 

kết quả của ñề tài, chúng tôi mong muốn ñề tài ñược phát triển rộng 

hơn về một số vần ñề như: 

- Tiếp tục nghiên cứu chiết tách tanin ở những loại ñiều lộn hột 

của Việt Nam, trên cơ sở ñó so sánh hàm lượng, khả năng ứng ức chế 

ăn mòn kim loại của tanin trong các loại ñiều lộn khác nhau. 
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-  Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của tanin ñối với các 

kim loại khác như Cu, Sn, Al… 

- Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của tanin trong các môi 

trường khác: kiềm, không khí ẩm, nước cứng… 

- Nghiên cứu thêm về những ứng dụng khác của tanin như tổng 

hợp keo dán polyphenol, chất làm bền màu… 

- Xây dựng quy trình chi tiết sản xuất tanin trên quy mô công 

nghiệp từ nguồn nguyên liệu quả, vỏ cây thải loại trong khai thác hạt, 

gỗ, nhựa…của các loại quả, cây chứa tanin: thịt quả ñiều lộn hột, keo 

lá tràm, ñước, thông, chè…ñể khai thác giá trị của nguồn tanin lớn bị 

thất thoát rất uổng phí hàng năm. 


