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Tóm tắt: 
 

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của công suất siêu âm và thời gian xử lý đến hàm lượng 
polyphenol trong dịch trích ly từ lá trà già đã được nghiên cứu. Phương pháp bề mặt đáp ứng 
được sử dụng để tối ưu hóa điều kiện trích ly có hỗ trợ siêu âm nhằm thu được hàm lượng 
polyphenol và độ tinh sạch cao nhất. Kết quả cho thấy, ở công suất và thời gian siêu âm tối ưu là 
122,48W/g và 7,84 phút, hàm lượng polyphenol và độ tinh sạch của chúng trong dịch trích ly 
tăng lần lượt 2,20 và 1,96 lần so với mẫu trích ly không có siêu âm hỗ trợ. Khả năng trích ly 
polyphenol trong phương pháp trích ly có hỗ trợ siêu âm tăng 1,13 lần so với phương pháp trích 
ly truyền thống, không sử dụng siêu âm. Phương pháp trích ly sử dụng hỗ trợ siêu âm có thể là 
một trong những phương pháp trích ly có hiệu quả, giúp tăng cường khả năng trích ly các chất 
tan trong lá trà, đặc biệt là polyphenol.      
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ứng. 
 

Abstract: 
 

In this study, the effect of ultrasonic power and extraction time on the concentration and the purity 

of polyphenol extracted from old tea leaves are investigated. Response surface methodology is used 

to optimize the conditions of ultrasound assisted extraction in order to obtain concentration of 

polyphenol and the highest purity. The results show that when the optimal ultrasound power and 

extraction time are 122.48 W/g and 7.84 minutes respectively, the concentration of polyphenol and 

the polyphenol purity in mass extraction increase by gradually 2.20 and 1.96 times compared with 

the control sample without ultrasound assistance. Ultrasound treatment has significantly improved 

extraction capability of polyphenol; the extraction yield with  ultrasound assistance  increases 1.13   

times more than traditional extraction methods without ultrasound use. Extraction method 

supported by ultrasound can be one of the effective extraction methods to enhance the extraction of 

solid solutions in tea leaves, especially polyphenol.        
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