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Sodium benzoate (E211)

• Tên: Sodium benzoate, sodium salt of benzenecarboxylic acid, sodium salt of 
phenylcarboxylic acid

• C7H5O2Na (M=144.11)

• C.A.S: 532-32-1

• INS: 211

• Tinh thể dạng bột, dạng mảnh hoặc dạng hạt

• Màu trắng, hầu như không mùi

• Tan nhiều trong nước (556 g/l), ít tan trong etanol.

Nóng chảy: >300.0 °C

Sôi: 464.9°C

Áp suất hơi: 0.0011hPa

pKa : -2.269
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Sử dụng

Chức năng:

• chất bảo quản ức chế hoạt
độngcủa vi sinh vật (vi khuẩn, 
nấm mốc)

Nguồn: 

• Tồn tại trong tự nhiên (động
vật,thực vật), là muối của acid 
benzoic

• Điều chế bằng phương pháp hóa
học
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Sử dụng

Ứng dụng:

• hóa mỹ phẩm, dược phẩm

• thực phẩm (có tính acid)
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• Độc cấp tính sử dụng qua đường ăn uống (Oral)

• Kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp: nổi mề đay, dị ứng, mẩn đỏ

Độc tính

Loài LD50 (mg/kg) Ref

Chuột

1714 Smyth HF Jr & Carpenter CP (1948) 

2100 fasting Moreno OM (1977) 

3140 Biofax (1973) 

3450 not fasted Moreno OM (1977) 

4070 RCC NOTOX (1988)

Nguồn: EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL 
SCCP/0891/05
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• Độc mãn tính
• Không gây tác động lên cấu trúc gen, gây đột biến ADN của sinh vật (FDA, 

JECFA)

• Chưa có bằng chứng lâm sàng về khả năng có thể gây ung thư

Độc tính

SCCP/0891/05

Mức khuyến cáo tồn dư:

 sản phẩm tẩy rửa/mỹ phẩm: <2.5%

 Sản phẩm chăm sóc rang miệng: <1.7%

 Sản phẩm thực phẩm: <0.5%

ADI: 0 - 5 mg/kg 
7



A.-K. Niemi&G. M. Enns

Chuyển hóa sodium benzoate

Urine excretion

sodium benzoat được liên hợp với glycin từ gan để tạo 

thành axit hippuric và được thải trừ qua nước tiểu

8



Về mặt toán học, thông thường ước lượng benzoate hàng ngày của một đối tượng (Yi) được tính theo 
công thức:

- Xv,i là lượng trung bình hàng ngày (g) của một mặt hàng thực phẩm v được phép chứa benzoates, tiêu thụ bởi đối tượng i và Cv là nồng 
độ tối đa cho phép của benzoate có trong thực phẩm v tính bằng mg/kg

- Đời với mỗi đối tượng i, lượng ăn vào hàng ngày theo khối lượng (DIi) được tính theo công thức:

DIi = Yi/BWi
- với Yi là tổng ước tính benzoate trung bình hàng ngày của đối tượng và BWi là trọng lượng cơ thể (kg)

- So sánh giá trị Dii và ADI benzoates là 0-5 mg/kg bw/day (JECFA, 1996).

3. Đánh giá mức độ phơi nhiễm (exposure assessment)
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3. Đánh giá mức độ phơi nhiễm (exposure assessment)
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4. Quy định mức tối đa (ML) 

Nước ML (mg/kg) Tham chiếu

Việt Nam 200-5000 27/2012/TT-BYT

Codex 200-5000 CODEX STAN 192-1995

EU 150-5000 (EC) No 1333/2008

USA 0.1% FDA - Food Additive Status 
List
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• Định tính: Giấy thử

• Định lượng:
• Quang phổ

• HPLC (UV): LOD-0.6ppm (AOAC 979.08, ISO 9231:2008)

• GC-uECD: LOD – 1ppm

• IC: 0.02 ppm

Phương pháp phân tích
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Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

