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NỘI DUNG



1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 Tính cấp thiết về yêu cầu phân tích nước

 Hiện có 3 phương pháp phân tích nước:

+ phương pháp MPN (Most probable number – Đếm số có xác
xuất lớn),

+ phương pháp MF (Membrane-filter – Màng lọc),

+ phương pháp đếm đĩa.

 Nhu cầu khách hàng: cần kết quả nhanh, chính xác, …

 Phương pháp sử dụng công nghệ cơ chất đặc hiệu: dễ sử
dụng, kết quả chính xác, phân tích nhanh, độ tin cậy cao.



2. ĐỊNH NGHĨA

 Là một phương pháp chuẩn ISO 9308-2:2012

 Đây là phương pháp sử dụng chất dinh dưỡng đặc biệt
(gọi là nguồn carbon chính) cho vi khuẩn đích mà hầu
hết các loại vi khuẩn khác không thể sử dụng



ĐỊNH NGHĨA

 Phân tích nhanh: Cho phép phát hiện đồng thời định tính và
định lượng cả 2 chỉ tiêu Coliforms, E. coli chỉ sau 18-24h mà
không cần đếm khuẩn lạc dễ xảy ra sai xót.

 Dễ dàng thực hiện

 Độ chính xác cao



3. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP



NGUYÊN TẮC

Phản ứng của Coliform tổng số and Fecal Coliform.

ONPG (Orthonitrophenyl Galactosid) cung cấp nguồn carbon chính trong môi
trường Colilert and Colilert -18 và có thể được chuyển hóa bởi Coliform sử
dụng enzyme ß-galactosidase



NGUYÊN TẮC

Phản ứng của E. coli



Thêm 1 gói môi trường vào 
mẫu nước (100 or 250 mL)

1 2

Đậy nắp lọ và lắc đều 
cho tan môi trường 

Ủ ở 36oC ± 2oC trong 18h-
22h để tìm Coliforms, E.coli
và ở 44,5oC ± 0,2oC để tìm 
Fecal coliforms

3 4

Kiểm tra sự thay đổi của 
màu sắc 

Đọc kết quả mẫu phát 
huỳnh quang dưới đèn 

UV (365nm)

TIẾN TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỊNH TÍNH



Dương tính với E.coli

Mẫu có màu vàng và phát 

huỳnh quang

Âm tính 

Mẫu không màu

Dương tính với Coliform

Mẫu có màu vàng

TIẾN TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỊNH TÍNH



Thêm 1 gói môi trường vào 
mẫu nước

1

Đổ mẫu và Quanti – Tray 

hoặc Quan ti –Tray 2000 

Hàn kín lại bằng máy IDEXX 

Quati-Tray Sealear

Ủ ở 36oC ± 2oC trong 18h-22h
để tìm Coliforms, E.coli và ở
44,5oC ± 0,2oC để tìm Fecal
coliforms

Đếm các giếng dương tính với Coliform
và E.coli và tra bảng MPN

2 3

4

5

TIẾN TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG



TIẾN TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 Nguyên tắc sử dụng các loại khay

- Quanti-Tray: sử dụng để
định lượng mẫu có nồng độ
vi sinh đến 200 MPN/100mL

- Quanti-Tray/2000: sử dụng
để định lượng mẫu có nồng
độ vi sinh đến 2,419
MPN/100mL



4. TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁPTẠI PTN 
VI SINH –QUATEST 1



TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP TẠI PTN VI SINH – QUATEST 1

 Cập nhật phương pháp: Là 1 trong những PTN đi đầu trong
việc cập nhật ISO 9308-2:2012

 Con người: Nhân viên được đào tạo chuyên sâu bởi các
chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước

 Trang thiết bị được đầu tư kịp thời

 Môi trường hóa chất, chủng vi sinh vật đáp ứng yêu cầu của
ISO

  PTN có đầy đủ điều kiện tiến hành triển khai, phê duyệt
phương pháp



Nước sản xuất

Nước thải

Nước sinh hoạt

NỀN MẪU PHÊ DUYỆT



KẾT QUẢ PHÂN TÍCH COLIFORMS, E. COLI TRONG NƯỚC SINH HOẠT

Coliforms  E.coli



KẾT QUẢ PHÂN TÍCH COLIFORMS, E. coli TRONG NƯỚC 
SẢN XUẤT

 Coliforms  E. coli



KẾT QUẢ PHÂN TÍCH COLIFORMS, E. COLI
TRONG NƯỚC THẢI

 Coliforms                                       E. coli



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP



5. KẾT LUẬN

- Kĩ thuật phân tích bằng công nghệ cơ chất đặc hiệu là một
phương pháp chuẩn, cho kết quả nhanh, rút ngắn thời gian
phân tích, đảm bảo độ chính xác cao, đáp ứng được yêu
cầu của khách hàng.

. 



TRUNG TÂM KỸ THUẬT 1

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

THANK YOU!


