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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên hạt tía tô trồng tại Đông Dư (Gia Lâm - Hà Nội) với hàm lượng dầu 30,09%
nhằm mục đích lựa chọn phương pháp khai thác dầu phù hợp và tối ưu hóa các thông số kĩ thuật của quy trình. Trích
ly động 2 lần là phương pháp thích hợp nhất được lựa chọn để khai thác dầu từ hạt tía tô. Các thông số kĩ thuật của
quy trình công nghệ được khảo sát để lựa chọn thông số thích hợp nâng cao hiệu suất tách dầu và chất lượng dầu.
Các điều kiện tối ưu của quy trình là hạt tía tô được nghiền đến kích thước 0,2 mm; bột nghiền được trích ly động 2
lần ở nhiệt độ 60 °C bằng dung môi n-hexan; trích ly lần 1: tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/6 trong 5 giờ; trích ly lần 2:
tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/5 trong 4 giờ. Dầu hạt tía tô thu được được xếp vào loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao
do trong thành phần chứa hàm lượng cao các axit béo không no cần thiết đa nối đôi omega-3 và omega-6, đặc biệt
omega-3 đạt 58,3%.
Từ khóa: Dầu hạt tía tô, công nghệ, hiệu suất trích ly.

Study on The Production of Perilla Seed Oil
ABSTRACT
The study was carried out on perilla seeds (containing 30.09% oil) harvested from plants cultivated in Dong Dư
(Gia Lam-Ha Noi) to select the most suitable processing methods and to optimize the processing techniques of seed
oil extraction. Two- time dynamic extraction was selected as the most suitable method to extract oil from perilla
seeds. The main processing factors were examined in order to enhance the oil extraction yield and oil quality. The
optimised processing conditions were identified. The seeds were ground into powder with particle size of 0.2 mm.
o
The ground materials were then extracted 2 times by n-hexan at 60 C and at a solid/liquid ratio of 1/6 in 5 hours for the
first extraction and 1/5 in 4 hours for the second one. The obtained perilla seed oil had good nutritional quality with
high levels of essential polyunsaturated fatty acids, especially omega-3 which accounted for 58.3% of total fatty
acids.
Keywords: Perilla oil, procesing techniques, extraction yield

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây tía tô là mût trong nhąng cây gia vð phù
biến, låu đĈi và đāČc tr÷ng rûng rãi Ċ nhiều nāĉc
Chåu Á, đặc biệt là Ċ các nāĉc Đöng Á. Rau tía
tö đāČc xem nhā mût loäi gia vð không thể thiếu
trong nhiều mòn ën truyền thøng Ċ Trung Quøc,
Ấn Đû, Nhêt Bân, Hàn Quøc, Việt Nam (Nitta
et al., 2003; 2005). Tía tô có 3 giá trð ăng dĀng

là: làm gia vð, làm dāČc liệu trong y hõc cù
truyền và dæu ën (hay dæu chăc nëng giàu
omega 3). SĊ dï tía tô cò đāČc các giá trð ăng
dĀng này là do nó có 3 nhóm hoät chçt chính
t÷n täi trong cây, đò là: tinh dæu, các hoät chçt
chøng oxy hóa, chøng lão hóa (có trong thân, lá
tía tô) và dæu hät tía tô (vĉi thành phæn chính là
axit béo không thay thế omega 3). Do vêy, khi
nghiên cău về cåy tía tö, ngāĈi ta thāĈng têp
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trung nghiên cău về ba nhóm chçt này nhìm
nâng cao giá trð cþa cåy tía tö, đ÷ng thĈi täo ra
nhiều sân phèm mĉi, hąu dĀng tĂ cây tía tô.
Hät tía tô có hàm lāČng dæu trong hät
khoâng 33 - 42% (so vĉi trõng lāČng hät khô)
tùy thuûc vào giøng và điều kiện canh tác (Đú
Huy Bích và cs., 2006). Dæu hät tía tö đāČc xem
là loäi dæu chăc nëng và là thành phæn quan
trõng và rçt có giá trð cþa cây tía tô nhĈ thành
phæn axit béo cþa dæu hết săc đặc biệt và đáng
quý. Axit béo chính và giá trð nhçt cþa dæu hät
tía tô là axit -linolenic (omega 3) vĉi hàm
lāČng khoâng 57 - 62%, cao nhçt trong sø các
loäi dæu thĆc vêt thông dĀng trên thế giĉi.
Ngoài ra, trong dæu còn có axit linoleic (omega
6): 15 - 17%; axit oleic: 14 - 16%; các axit béo no
palmitic và stearic vĉi hàm lāČng chung khoâng
9 - 12% (Siriamornpun et al., 2006; Ding et al.,
2012). Dæu tía tö cò hàm lāČng omega 3 và
omega 6 cao (khoâng 64 - 82%) nên ngāĈi ta
không dùng nó làm dæu chiên thöng thāĈng mà
sĄ dĀng làm dæu salat vì không muøn mçt đi
mùi vð đặc trāng và các axit béo khöng no thiết
yếu cho cć thể (omega 3 và omega 6) do nhiệt đû
cao gây ra. Nhiều công trình khoa hõc đã chăng
minh tác dĀng dāČc lý cþa loäi dæu này nhā hú
trČ chąa bệnh røi loän chuyển hoá lipit, huyết
áp cao, làm giâm hàm lāČng cholesterol trong
máu (Okamoto et al., 2000; Kim et al., 2005).
Khai thác dæu tĂ hät tía tö khöng đćn giân
nhā các loäi dæu khác do tính đặc thù cþa nguyên
liệu (hät nhó, vó trćn, dai). Hiện nay, trên thế giĉi
để khai thác dæu hät tía tö ngāĈi ta thāĈng dùng
câ 3 phāćng pháp: phāćng pháp ép (nòng), phāćng
pháp trích ly (vĉi dung môi hąu cć hoặc dung môi
CO2 siêu tĉi hän) và phāćng pháp kết hČp (ép và
trích ly).
Các nāĉc sân xuçt dæu tía tô chþ yếu trên
thế giĉi là Trung Quøc, Nhêt Bân, Hàn Quøc
(Trung Quøc là nāĉc sân xuçt nhiều nhçt. Công
nghệ khai thác dæu hät tía tô khá hiện đäi.
Ngoài phāćng pháp ép và trích ly, mût sø công
ty còn ăng dĀng công nghệ trích ly bìng CO2
siêu tĉi hän. Trong khi đò, việc nghiên cău và
sân xuçt dæu hät tía tô täi Việt Nam vén chāa
cò cć sĊ nào thĆc hiện. Xét về điều kiện tĆ
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nhiên, Việt Nam chúng ta hoàn toàn phù hČp
vĉi việc phát triển cây tía tô và có thể thu đāČc
ngu÷n lČi lĉn tĂ việc sân xuçt dæu hät tía tô.
LĆa chõn phāćng pháp khai thác dæu tía tô
thích hČp và tøi āu hòa các yếu tø kỹ thuêt cþa
phāćng pháp đò để xây dĆng đāČc quy trình
khai thác dæu hät tía tô phù hČp vĉi điều kiện
Việt Nam là mĀc tiêu cþa nghiên cău này.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nguyên vật liệu
- Hät tía tö đāČc mua täi 5 vùng tr÷ng Tía
tö là Đöng Dā - Gia Lâm, Vân Nûi- Đöng Anh,
Tân Minh - ThāĈng Tín (Hà Nûi), Tân Yên Bíc Giang và Vô CāĈng - Bíc Ninh.
- Hóa chçt: n-hexan, ete petrol, etanol, etyl
acetat (Merck, Đăc), NaOH, Na2S2O3, h÷ tinh
bût 1%, phenolphtalein (Việt Nam), KI,
chloroform, axit acetic (Trung Quøc).
- Thiết bð: Thiết bð cô quay chân không
Buchi (ThĀy Sỹ) R143, dung tích bình cçt 2 lít,
Máy ép dæu qui mô nhó Hàn Quøc, tþ sçy tĆ
đûng khøng chế nhiệt đû Kottermann Germany.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp công nghệ
Nghiên cău đāČc tiến hành theo 2 phāćng
pháp: ép và trích ly
- Phāćng pháp ép: Nguyên liệu hät tía tö đāČc
nghiền vĉi kích thāĉc 0,6 mm, chāng trong thĈi
gian 50 phút, sçy Ċ 85°C trong 15 phút và đāČc ép
bìng máy ép nhó cþa Hàn Quøc.
- Phāćng pháp trích ly: nguyên liệu hät tía
tö đāČc nghiền vĉi kích thāĉc 0,6 mm, sau đò
đāČc trích ly vĉi 2 phāćng pháp là trích ly đûng
(có sĄ dĀng cánh khuçy) và trích ly tïnh. Trong
câ hai phāćng pháp này, chýng töi đều sĄ dĀng
dung môi n-hexan. Đøi vĉi trích ly đûng nhiệt
đû là 50°C, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi: Læn 1 là
1/5, læn 2: 1/4 (w/v) vĉi thĈi gian: Læn 1 là 4 giĈ,
læn 2: 3 giĈ. Đøi vĉi trích ly tïnh, nhiệt đû trích
ly là nhiệt đû phòng, thĈi gian trích ly là 24 giĈ
cho múi læn trích ly. Sau thĈi gian trích ly, hún
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hČp dðch chiết đāČc gûp läi, li tâm hoặc lõc để
loäi bó täp chçt vö cć. Dæu đāČc tách đuùi dung
môi bìng cô quay chân không.
2.2.2. Xác định các điều kiện công nghệ ảnh
hưởng đến hiệu suất khai thác dầu của
phương pháp đã lựa chọn
SĄ dĀng phāćng pháp thay đùi mût nhân tø,
các nhân tø khác gią nguyên, sau khi chõn đāČc
giá trð thích hČp cþa nhân tø đò thì giá trð này
đāČc sĄ dĀng cho các nghiên cău tiếp theo. Điều
kiện tiến hành nghiên cău ban đæu là 100 g hät
tía tô đāČc nghiền mðn và đāČc trích ly đûng sĄ
dĀng dung môi n-hexan vĉi tỷ lệ nguyên
liệu/dung môi là 1/9 vĉi læn 1 là 1/5 và læn 2 là
1/4 (1/5 và 1/4) Ċ nhiệt đû 50 °C trong 7 giĈ.
Nghiên cău ânh hāĊng cþa kích thāĉc bût
nghiền đến hiệu suçt trích ly dæu đāČc tiến
hành vĉi 3 kích thāĉc 0,2 mm; 0,4 mm; 0,6 mm.
Nghiên cău ânh hāĊng cþa dung möi đến hiệu
suçt trích ly dæu sĄ dĀng n-hexan, ete petrol,
etanol, etyl acetat. Nghiên cău ânh hāĊng cþa
tỷ lệ nguyên liệu/dung möi đến hiệu suçt trích
ly dæu vĉi các tỷ lệ 1/6 (1/4 và 1/2), 1/8 (1/5;1/3),
1/9 (1/5; 1/4), 1/11 (1/6;1/5), 1/12 (1/7;1/5). Xác
đðnh ânh hāĊng cþa nhiệt đû đến hiệu suçt trích
ly dæu đāČc tiến hành Ċ các nhiệt đû trích ly là
30°C, 40°C, 50°C, 60°C. Thí nghiệm về ânh
hāĊng cþa thĈi gian đến hiệu suçt trích ly dæu
đāČc thĆc hiện trong 6 giĈ (læn 1 là 3 giĈ và læn
2 là 3 giĈ, 3+3), 7 giĈ (4+3), 9 giĈ (5+4), 10 giĈ
(6+4). Nghiên cău lĆa chõn sø læn trích ly dæu là
trích ly 2 læn và 3 læn.
Hiệu suçt khai thác dæu hät Tía tö đāČc
tính theo công thăc sau:

X 

m2 .104
(%)
m1. 100  W 

Trong đò:
X: Hiệu suçt khai thác dæu tính theo khøi
lāČng chçt khô cþa nguyên liệu, %
m1: Khøi lāČng nguyên liệu, g
m2: Khøi lāČng dæu thu đāČc sau khai thác, g
W: Đû èm cþa nguyên liệu, %
2.3. Phân tích và xử lý số liệu
- Xác đðnh đû èm bìng phāćng pháp sçy
đến khøi lāČng khöng đùi theo TCVN 6120:2007;
- Xác đðnh hàm lāČng dæu bìng phāćng
pháp Shoxlet;
- Xác đðnh chî sø axit cþa dæu theo TCVN
6127:2010
- Xác đðnh chî sø peroxyt cþa dæu theo
TCVN 6121:2010;
- Xác đðnh thành phæn axit béo cþa dæu
theo phāćng pháp AOCS Cele-91.
- Múi thí nghiệm đāČc lặp läi 3 læn. Sø liệu
thí nghiệm đāČc xĄ lý thøng kê bìng chāćng
trình IRRISTAT 4.0 và Microsoft Exel.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Hàm lượng dầu của nguyên liệu
Hàm lāČng dæu hät tía tö thay đùi tùy theo
loài, điều kiện đçt đai, khí hêu và kỹ thuêt canh
tác (Siriamornpun et al., 2006). Hàm lāČng dæu
trong hät tía tô täi mût sø vùng tr÷ng tía tô
chính đāČc xác đðnh trên 3 méu múi vùng tr÷ng,
múi méu 10 g hät và đāČc trình bày Ċ bâng 1.

.Bâng 1. Hàm lượng dầu của hạt tía tô (% so với khối lượng hạt tía tô khô)
Độ ẩm (%)

Khối lượng dầu
thu được (g)

Hàm lượng dầu
(% chất khô)

Tân Minh - Thường Tín

7,05 ± 0,15

2,13 ± 0,01

22,80d ± 0,17

Tân Yên - Bắc Giang

7,15 ± 0,12

3,13 ± 0,07

33,34a ± 0,50

Võ Cường - Bắc Ninh

4,60 ± 0,92

2,44 ± 0,06

25,48e ± 0,73

Đông Dư - Hà Nội

11,56 ± 0,06

2,65 ± 0,04

30,09b ± 0,43

Đông Anh - Hà Nội

13,22 ± 0,32

2,26 ± 0,01

26,00c ± 0,19

Vùng nguyên liệu

Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái ở mũ khác nhau là có giá trị khác biệt ở mức ý nghĩa α = 5%
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Kết quâ Ċ bâng 1 cho thçy có sĆ khác biệt về
hàm lāČng dæu hät tía tö thu đāČc giąa các vùng
tr÷ng Ċ măc ý nghïa α = 5%. CĀ thể, hät Ċ Bíc
Giang cho hàm lāČng dæu cao nhçt là 33,34% là
do ngāĈi dân Ċ Bíc Giang không tĆ để giøng mà
mua hät giøng cþa công ty giøng về tr÷ng nên hät
có chçt lāČng tøt hćn, hät đ÷ng đều, tỷ lệ lép ít
hćn các vüng khác, tuy nhiên giá thành hät läi
rçt cao. Thçp nhçt là Ċ ThāĈng Tín vĉi hàm
lāČng dæu là 22,80%. Trong 4 vùng nguyên liệu
ngāĈi dân tĆ để giøng thì hàm lāČng dæu cþa tía
tô Ċ Đöng Dā là cao nhçt (30,09%), chçt lāČng
hät đ÷ng đều nhçt. Vì vêy, chúng tôi lĆa chõn hät
tía tô tr÷ng täi Đöng Dā làm nguyên liệu thích
hČp nhçt cho quá trình khai thác dæu và axit béo.
Tuy nhiên chúng tôi nhên thçy rìng hàm lāČng
dæu cþa hät tía tô Việt Nam thçp hćn so vĉi các
nāĉc tr÷ng tía tô trên thế giĉi nhā hät tía tô Hàn
Quøc 40% dæu (Ciftci et al., 2012), hät tía tô
Trung Quøc 32 - 42% dæu (Ding et al., 2012) hät
tía tô Thái Lan 34 - 36% dæu (Siriamornpun et
al., 2006). Nghiên cău thành công quy trình khai
thác dæu tĂ hät tía tô sẽ mĊ ra triển võng phát
triển nhąng vùng nguyên liệu tr÷ng tía tô chuyên
canh thu hoäch hät vĉi nëng suçt hät và hàm
lāČng dæu cao.
3.2. Lựa chọn phương pháp khai thác dầu
hạt tía tô
TĂ nguyên liệu là các loäi hät có dæu, tùy
theo hàm lāČng dæu có trong nguyên liệu và
mĀc đích sĄ dĀng dæu thành phèm, khô bã mà
áp dĀng các phāćng pháp khai thác khác nhau.
Để lĆa chõn đāČc phāćng pháp khai thác dæu tía
tô phù hČp cæn phâi dĆa vào hiệu quâ khai thác
dæu nghïa là phâi xem xét hiệu suçt và chçt
lāČng dæu thu đāČc đ÷ng thĈi phâi tính đến chi
phí sân xuçt.

Kết quâ bâng 2 cho thçy các phāćng pháp
khác nhau cho hiệu suçt khai thác dæu hät tía tô
là khác nhau, cò ý nghïa Ċ măc α = 5%. Phāćng
pháp trích ly đûng cho hiệu suçt cao nhçt đät
82,32% và vāČt trûi so vĉi phāćng pháp ép
(70,24%). Mặt khác, nguyên liệu hät tía tô có giá
thành tāćng đøi cao, hät nhó vó trćn nên trích ly
sẽ tên thu dæu mang läi hiệu quâ kinh tế lĉn hćn.
Vì vêy, chúng tôi lĆa chõn phāćng pháp trích ly
đûng là phāćng pháp phü hČp nhçt để khai thác
dæu hät tía tö và phāćng pháp này đāČc sĄ dĀng
cho các nghiên cău tiếp theo. Kết quâ này cÿng
phù hČp vĉi công bø cþa Li và et al. (2015) khi
khai thác dæu tía tô bìng phāćng pháp trích ly vĉi
n-hexan cho hiệu suçt khai thác vāČt trûi
(93,12%) so vĉi phāćng pháp ép (75,66%).
3.3. Các yếu tố công nghệ tới quá trình
trích ly dầu hạt tía tô
3.3.1. Ảnh hưởng của độ mịn nguyên liệu
đến hiệu suất trích ly dầu
Trong các hät có dæu, dæu chþ yếu têp trung
Ċ nhân, phân bø trong các khe vách tế bào, trong
các øng vi mö và vï mö. Nò liên kết bền vąng vĉi
thành phæn kỵ nāĉc. Vì vêy, việc nghiền hät
thành bût nhìm phá vċ cçu trúc vó hät, cçu trúc
mô giúp làm cho dæu dễ dàng thoát ra ngoài
hćn. Đû mðn cþa nguyên liệu có ânh hāĊng đến
diện tích tiếp xúc giąa nguyên liệu và dung môi,
tĂ đò ânh hāĊng đến hiệu suçt trích ly. Nhìn
chung, kích thāĉc cþa nguyên liệu càng nhó thì
hiệu suçt trích ly càng tëng. Tuy nhiên, kích
thāĉc và hình däng nguyên liệu cÿng là mût yếu
tø giĉi hän, vì nếu nguyên liệu quá nhó sẽ làm
cho các chçt trong tế bào mà cĀ thể đøi vĉi
nguyên liệu hät tía tô là tinh bût bð líng đõng
trong lĉp nguyên liệu, nó gây tíc các øng mao

Bâng 2. Hiệu suất khai thác dầu hạt tía tô của các phương pháp
Phương pháp khai thác

Hiệu suất (%)

Ép

70,24 c± 1,67

Trích ly tĩnh

75,56 b ± 0,98

Trích ly động

82,32 a ± 0,14

Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái ở mũ khác nhau là có giá trị khác nhau có ý nghĩa ở mức ý nghĩa α = 5%.
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dén hoặc sẽ bð dòng dung môi cuøn vào làm cho
dðch trích ly có nhiều täp chçt gây khò khën cho
quá trình xĄ lý tiếp sau.
Đøi vĉi hät tía tö, đāĈng kính hät rçt nhó
(đāĈng kính hät ≤ 1,5 mm) nên chúng tôi nghiền
nguyên liệu hät tía tô vĉi các kích thāĉc khác
nhau: 0,2 mm; 0,4 mm; 0,6 mm; sau đò tiến
hành trích ly đûng sĄ dĀng dung môi n-hexan
vĉi 2 læn trích ly, Ċ nhiệt đû 500C, tỷ lệ nguyên
liệu/dung môi: Læn 1 là 1/5, læn 2: 1/4 (w/v),
trong thĈi gian: Læn 1 là 4 giĈ, læn 2: 3 giĈ.
Khi trích ly vĉi nguyên liệu cò đû mðn càng
nhó thì hiệu suçt trích ly càng cao do trong quá
trình trích ly đûng các phæn tĄ bût đāČc đâo trûn
mût cách mänh mẽ và liên tĀc dāĉi tác dĀng cþa
cánh khuçy nên dæu nhanh chóng thoát ra, đāČc
dung môi hòa tan. Theo kết quâ phân tích thøng
kê thì kích thāĉc bût nghiền khác nhau có ânh
hāĊng khác nhau đến hiệu suçt trích ly dæu Ċ
măc ý nghïa α = 5% (Hình 1A). Vĉi đû mðn
nguyên liệu 0,2 mm thì hiệu suçt trích ly dæu
thu đāČc là cao nhçt (85,26 %). Vì vêy, chúng tôi
chõn trích ly hät tía tô vĉi đû mðn nguyên liệu
hät 0,2 mm là thích hČp nhçt.
3.3.2. Lựa chọn dung môi trích ly
Việc lĆa chõn dung möi cò ý nghïa hết săc
quan trõng đøi vĉi múi quá trình trích ly vì yếu
tø này có ânh hāĊng quyết đðnh đến hiệu suçt
trích ly và chçt lāČng sân phèm. Các dung môi
đāČc lĆa chõn cho khâo sát là: n-hexan, ete
petrol, etanol và etyl acetat.
Kết quâ hình 1B cho thçy khi sĄ dĀng các
loäi dung môi khác nhau hiệu suçt trích ly dæu
khác nhau Ċ măc ý nghïa α = 5%. Hiệu suçt
trích ly dæu hät tía tö đät cao nhçt khi sĄ dĀng
dung môi trích ly là n-hexan (đät 85,26%). Dæu
hät tía tô là chçt không phân cĆc nên dung môi
cò đû phân cĆc càng thçp thì khâ nëng hña tan
dæu càng cao, đ÷ng nghïa vĉi hiệu suçt trích ly
dæu càng cao. Mö men lāċng cĆc (μ) đặc trāng
cho đû phân cĆc cþa phân tĄ dung môi. Giá trð
cþa mö men lāċng cĆc càng lĉn chăng tó đû
phân cĆc cþa dung möi đò càng mänh. Đû phân
cĆc cþa các dung möi trên tëng dæn theo thă tĆ:
n-hexan (μ = 0,08D), ete petrol (μ = 1,15D),

etanol (μ = 1,69D), etyl acetat (μ = 1,78D), nên
hiệu suçt trích ly dæu cÿng giâm dæn theo thă
tĆ: n-hexan, ete petrol, etyl acetat, etanol. Ở
đåy cò sĆ hòa đùi vð trí cþa etanol và etyl acetat
bĊi vì sĆ hòa tan cþa các chçt vào dung môi hąu
cć cñn phĀ thuûc vào hìng sø điện môi ().
Etanol có hìng sø điện môi là 24,3, etyl axetat
là 6,02 mà dæu thĆc vêt là chçt kém phân cĆc,
tan tøt trong dung môi có hìng sø điện môi
thçp. Vì vêy, chúng tôi lĆa chõn dung môi thích
hČp nhçt cho quá trình trích ly dæu hät tía tô là
n-hexan. Đåy cÿng là dung möi đāČc sĄ dĀng
trong nghiên cău cþa Li et al. (2015) khi tøi āu
hóa quá trình trích ly dæu tía tô vĉi sĆ hú trČ
cþa sóng siêu âm.
3.3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên
liệu/dung môi đến hiệu suất trích ly dầu
Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là mût yếu tø
quan trõng ânh hāĊng tĉi hiệu quâ cþa quá
trình trích ly dæu. Bân chçt cþa quá trình trích
ly là quá trình khuếch tán phân tĄ. Đûng lĆc
cþa quá trình trích ly là chênh lệch n÷ng đû chçt
hòa tan giąa các pha. Do vêy, lāČng dung môi
trích ly càng lĉn thì hiệu suçt trích ly càng cao.
Tuy nhiên, nếu sĄ dĀng dā thĂa dung môi thì sẽ
gây lãng phí, tøn dung möi, tëng lāČng täp chçt,
tøn nëng lāČng cho quá trình cô thu h÷i dung
môi dén đến hiệu quâ kinh tế cþa quá trình sân
xuçt không cao. Vì vêy, cæn thiết phâi nghiên
cău tỷ lệ nguyên liệu/dung môi thích hČp để
trích ly đāČc tøi đa lāČng dæu trong nguyên liệu
và đät hiệu quâ kinh tế cao nhçt.
Tỷ lệ nguyên liệu/dung möi đāČc khâo sát Ċ
các măc là 1/6 (trích ly læn 1 tỷ lệ là 1/4 và læn 2 là
1/2), 1/8 (1/5;1/3), 1/9 (1/5; 1/4), 1/11 (1/6;1/5), 1/12
(1/7;1/5). Kết quâ đāČc thể hiện trong hình 2A.
Kết quâ Ċ hình 2A cho thçy tỷ lệ nguyên
liệu/dung môi là 1/11 và 1/12 cho hiệu suçt trích
ly dæu cao nhçt và khác nhau khöng cò ý nghïa
Ċ măc ý nghïa 5%. Xét về mặt kinh tế thì tỷ lệ
nguyên liệu/dung möi là 1/11 đāČc lĆa chõn cho
các nguyên cău tiếp sau. Kết quâ này khá phù
hČp vĉi công bø cþa Li et al. (2015) khi chiết
tách dæu tía tô bìng hexan có sĆ hú trČ cþa sóng
siêu âm læn 1 là 1/7.
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80
75
70
65
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55
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85.26(a)
78.88(b)
68.43(c)
61.94(d)

n-Hexan

Kích thước bột nghiền (mm)

Ete petrol

Etanol

Etyl axetat

Loại dung môi

A

B

Hình 1. Ảnh hưởng của độ mịn nguyên liệu (A) và

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

87,9(a)
85,26(b) 87,74(a)
81,32(c)
74,15(d)

(1/6)

(1/8)

(1/9)

(1/11)

(1/12)

Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi

(A)

Hiệu suất trích ly dầu (%)

Hiệu suất trích ly (%)

dung môi trích ly (B) đến hiệu suất trích ly dầu

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

87,74(b)

89,42(a)

50

60

83,5(c)
75,34(d)

30

40

Nhiệt độ trích ly

0C

(B)

Hình 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (A)
và nhiệt độ trích ly (B) đến hiệu suất trích ly dầu
3.3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ trích ly đến
hiệu suất trích ly dầu
Nhiệt đû là mût trong nhąng yếu tø công
nghệ quan trõng ânh hāĊng tĉi hiệu suçt trích ly
dæu hät tía tö. Thöng thāĈng, nhiệt đû trích ly
càng cao sẽ càng làm nguyên liệu tëng khâ nëng
trāćng nĊ, tëng vên tøc cþa quá trình chuyển
khøi, làm giâm đû nhĉt cþa dæu, làm cho dæu tan
vào dung môi tøt hćn. Tuy nhiên, nhiệt đû cÿng
là mût trong nhąng yếu tø giĉi hän vì nếu nhiệt
đû trích ly quá cao có thể thýc đèy các biến đùi
hóa hõc không mong muøn, làm giâm hiệu suçt
trích ly.
Tiến hành trích ly dæu Ċ nhąng nhiệt đû
khác nhau: 30°C, 40°C, 50°C, 60°C cho thçy khi
nhiệt đû càng tëng thì hiệu suçt thu nhên dæu
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càng lĉn và đät giá trð cao nhçt täi nhiệt đû 600C
(Hình 2B). Do đò nhiệt đû 60°C là nhiệt đû thích
hČp nhçt cho trích ly dæu hät tía tô. Nếu tëng
nhiệt đû trích ly lên trên 60°C có thể làm tëng
hiệu suçt trích ly. Tuy nhiên nếu nhiệt đû trích
ly quá gæn vĉi nhiệt đû sôi cþa dung môi (69°C)
sẽ làm tëng tùn thçt dung möi do bay hći.
3.3.5. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến
hiệu suất trích ly dầu
ThĈi gian ânh hāĊng tĉi hiệu suçt cþa quá
trình trích ly dæu theo tỷ lệ thuên. Tuy nhiên,
múi loäi nguyên liệu vĉi hàm lāČng dæu, cçu
trúc nguyên liệu khác nhau cæn có thĈi gian
trích ly khác nhau. ThĈi gian trích ly không
nhąng ânh hāĊng đến hiệu suçt trích ly mà còn
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ânh hāĊng đến giá thành sân xuçt. Li et al.
(2015) khi tøi āu hòa quá trình trích ly dæu hät
tía tô bìng phāćng pháp bề mặt đáp ăng cho
thçy thĈi gian trích ly có ânh hāĊng lĉn nhçt
đến hàm lāČng dæu khi trích ly, tiếp đến là
nhiệt đû trích ly và cuøi cùng là tỷ lệ dung
môi/nguyên liệu.
Trích ly dæu đāČc thĆc hiện trong 6 giĈ (læn
1 là 3 giĈ và læn 2 là 3 giĈ; 3+3), 7 giĈ (4+3), 9
giĈ (5+4) và 10 giĈ (6+4). Kết quâ täi hình 3A
cho thçy khi tëng thĈi gian trích ly lên 10 giĈ
thì hiệu suçt trích ly dæu tëng khöng đáng kể so
vĉi trích ly là 9 giĈ và khöng cò nghïa về mặt
thøng kê Ċ măc ý nghïa 5%. ThĈi điểm đæu cþa
quá trình trích ly, dæu đāČc hòa tan vào dung
môi mût cách nhanh chòng vì khi đò sĆ chênh
lệch n÷ng đû dæu giąa nguyên liệu và dung môi,
sau mût thĈi gian trích ly nhçt đðnh sĆ chêch
lệch n÷ng đû giâm xuøng làm cho đûng lĆc cþa
quá trình trích ly giâm mänh đến ngāċng dæu
không thể hòa tan vào dung môi. Vì vêy, chúng
tôi lĆa chõn thĈi gian trích ly thích hČp nhçt cho
quá trình trích ly dæu hät tía tô là 9 giĈ (læn 1: 5
giĈ, læn 2: 4 giĈ).
3.3.6. Lựa chọn số lần trích ly dầu
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95,87(a)

78,95(c)

7

tía tô
Trong sân xuçt cÿng nhā trong nghiên cău,
để đánh giá nhanh chçt lāČng dæu thĆc vêt mût
cách tāćng đøi ngāĈi ta thāĈng dĆa vào träng
thái và mût sø chî sø hòa lý đặc trāng cþa dæu.
Kết quâ phân tích cho thçy dæu hät tía tô cþa đề
tài cò màu đặc trāng tĆ nhiên cþa dæu, có chî sø
axit và peroxyt đều nìm trong giĉi hän cho
phép, đät tiêu chuèn chçt lāČng dæu thĆc phèm.
Tuy nhiên để đánh giá chính xác chçt lāČng
và giá trð cþa sân phèm dæu tía tö thu đāČc theo
quy trình công nghệ này cæn phâi phân tích xác

96,34(a)

89,42(b)

6

3.4. Đánh giá chất lượng sân phẩm dầu hạt

Hiệu suất trích ly dầu (%)

Hiệu suất trích ly dầu (%)

Dæu hät tía tô là loäi dæu salat có giá trð kinh tế
cao, cæn đāČc tên thu. Nhā ta biết, sø læn trích
ly càng nhiều thì hiệu suçt trích ly càng cao.
Tuy nhiên, việc lĆa chõn sø læn trích ly là mût
bài toán kinh tế, cæn phâi tính đến hiệu quâ
kinh tế (chi phí sân xuçt, hiệu quâ sĄ dĀng thiết

bð...). Kết quâ khâo sát về sø læn trích ly đāČc
thĆc hiện trong cùng mût điều kiện công nghệ
vĉi dung môi hexan, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi
1/11, nhiệt đû trích ly 60°C. Kết quâ cho thçy
trích ly 1 læn trong 5 giĈ thì hiệu suçt thçp (đät
70,58%), trích ly 2 læn (læn 1: 5 giĈ, læn 2: 4 giĈ)
hiệu suçt đät 95,87% và trích ly 3 læn (læn 1
trong 5 giĈ, læn 2 trong 4 giĈ và læn 3 là 1 giĈ)
thu đāČc hiệu suçt trích ly cao nhçt (đät khoâng
96,74%). Tuy nhiên, trích ly 3 læn hiệu suçt
trích ly tëng khöng cò ý nghïa thøng kê so vĉi
trích ly 2 læn. Do vêy, xét thêm về khía cänh
kinh tế (hiệu quâ sĄ dĀng thiết bð, tùn thçt
dung môi) trích ly nguyên liệu hät tía tô 2 læn là
phù hČp nhçt. Hiệu suçt trích ly dæu thu đāČc
khá tāćng đ÷ng vĉi công bø cþa Li et al. (2015)
khi sĄ dĀng sòng siêu åm để trích ly dæu hät tía
tô bìng hexan là 96%.
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1

Thời gian trích ly (giờ)

Số lần trích ly (lần)

(A)

(B)

Hình 3. Ảnh hưởng của thời gian trích ly (A) và số lần trích ly (B)
đến hiệu suất trích ly dầu
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Bâng 3. Một số chî tiêu chất lượng của dầu hạt tía tô
Tên chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Màu sắc

-

Màu vàng sáng

-

Độ ẩm

%

0,1

1,0

Chỉ số axit

mg KOH/g

0,5

4,0

Chỉ số peroxyt

meqO2/kg

1,20

15,0

mg/kg

KPH

Dư lượng dung môi

Giới hạn cho phép (TCVN)

Bâng 4. Thành phần axit béo trong dầu hạt tía tô
Tên axit béo

TT

Hàm lượng so với tổng lượng axit béo (%)
(a)

(b)

1

Palmitic (C16:0)

8,17

8,37 ± 0,16

2

Stearic (C18:0)

2,64

2,66 ± 0,10

3

Oleic (C18:1)

15,12

13,02 ± 0,15

4

Linoleic (C18:2), omega 6

16,36

15,24 ± 0,27

5

Linolenic (C18:3), omega 3

57,70

58,30 ± 0,66

Tổng axit béo omega-3 và omega-6

74,06

73,54

Tỷ lệ omega 6/omega-3

0,22

0,26

Ghi chú: a: Kết quâ phân tích tại Viện nghiên cứu Dầu (Việt Nam); b: Kết quâ phân tích tại Phòng thí nghiệm Công nghệ thực
phẩm, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ sinh học, Đại học Liege, Vương quốc Bỉ

đðnh thành phæn axit béo cþa chúng. Thành
phæn axit béo cþa dæu tía tö đāČc xác đðnh bìng
phāćng pháp síc ký khí khøi phù HP AGILENT
6890 täi Viện nghiên cău Dæu và Cây có dæu
(Việt Nam) và Khoa Nông nghiệp và Công nghệ
sinh hõc, Đäi hõc Liege (Vāćng quøc Bî) (Bâng 4).
Kết quâ cho thçy dæu hät tía tö thu đāČc có
hàm lāČng axit béo Linolenic (omega-3) và
Linoleic (omega-6) rçt cao (đät 74%). Đåy chính là
ngu÷n nguyên liệu rçt quý, có giá trð cao để sân
xuçt thĆc phèm chăc nëng và dāČc phèm. Hàm
lāČng omega-3 khá tāćng đ÷ng vĉi kết quâ nghiên
cău cþa Phäm Quøc Long và Chåu Vën Minh
(2005) là 59%. Hàm lāČng omega-3 dæu hät tía tô
cao tāćng đāćng hät lanh và hät Chia (Ciftci,
2012) mĊ ra hāĉng mĉi trong nghiên cău và sĄ
dĀng hät tía tô làm nguyên liệu sân xuçt thĆc
phèm chăc nëng giàu omega-3. Thành phæn axit
béo và hàm lāČng axit béo Linolenic (omega-3)
cþa dæu hät tía tô Việt Nam khá tāćng đ÷ng kết
quâ cþa các cöng trình đã đāČc công bø trên thế
giĉi nhā dæu hät tía tô cþa Trung Quøc 52,58 61,98% omega-3 (Ding, 2012), Thái Lan 54,26 396

59,84% omega-3 (Siriamornpun, 2006) và Hàn
Quøc 60,93% omega-3 (Ciftci, 2012). Tỷ lệ omega
6/omega-3 là 0,22 - 0,26, phù hČp vĉi kết quâ
nghiên cău cþa Li (2015) cho thçy tỷ lệ omega6/omega-3 trong dæu tía tô là thçp nhçt trong sø
các loäi dæu thĆc vêt giàu ALA (0,22). Đåy là āu
điểm có lČi trong việc câi thiện tỷ lệ omega6/omega-3 trong khèu phæn vì ën quá nhiều
omega-6 sẽ dén đến phân ăng viêm cþa cć thể.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cău đã lĆa chõn đāČc phāćng pháp
phù hČp cho quá trình khai thác dæu tĂ hät tía
tô là phāćng pháp trích ly đûng 2 læn. Các điều
kiện công nghệ trích ly đã đāČc xác đðnh: kích
thāĉc bût nghiền 0,2 mm; bût nghiền đāČc trích
ly Ċ nhiệt đû 60°C bìng dung môi n-hexan.
Trích ly læn 1: tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/6
trong 5 giĈ; trích ly læn 2: tỷ lệ nguyên liệu/dung
môi là 1/5 trong 4 giĈ. Vĉi các điều kiện này cho
hiệu suçt thu nhên dæu đät 95,87% và sân
phèm dæu hät tía tô thu đāČc có chçt lāČng cao,
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đät các chî tiêu chçt lāČng để sĄ dĀng trong
thĆc phèm, đặc biệt là hàm lāČng cao axit
linolenic (omega-3).
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