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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực 

phẩm có liên quan trực tiếp ñến vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở nước 

ta việc dùng phụ gia thực phẩm còn tùy tiện, chưa quản lí chặt chẽ, 

nghiêm ngặt, không ñảm bảo vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh 

hưởng tới sức khỏe cộng ñồng như hàn the, focmalin, các phẩm màu 

công nghiệp tổng hợp. Thấy rõ tác hại của chúng, Bộ Y Tế Việt Nam 

ñã chính thức cấm dùng các phẩm màu công nghiệp nguy hiểm. 

Việc thay thế các phẩm màu công nghiệp tổng hợp bằng 

những phẩm màu có sẵn từ thực phẩm tự nhiên không những giúp 

chúng ta có màu sắc hấp dẫn cho thực phẩm mà còn làm tăng giá 

trị dinh dưỡng của thực phẩm. Trong các phẩm màu thực phẩm tự 

nhiên, ngoài các thành phần màu riêng biệt còn chứa các thành 

phần có hoạt tính sinh học khác nhau như vitamin, axit hữu cơ, 

glycozit, protein… Các phẩm màu tự nhiên thường gặp như màu 

vàng của nghệ, màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm… Và 

ñặc biệt là màu ñỏ vàng của ñiều nhuộm. Màu ñỏ vàng này là 

phẩm màu annatto. Màu ñỏ của bixin và màu vàng của norbixin, 

là hai thành phần chính của phẩm màu.  

 Cây ñiều nhuộm (Bixa Orellana L) thuộc họ Điều nhuộm 

Bixaccac, có nhiều ở các nước Ấn Độ, Brazin, Peru, Jamaica, 

Mehico và Châu Âu. Người ta ñã tách từ hạt ñiều nhuộm chất màu 

vàng cam dùng cho thực phẩm. Đến nay ñã có rất nhiều các công 

trình nghiên cứu về thành phần hóa học, cấu trúc và các phương pháp 

chiết tách chất màu từ hạt ñiều nhuộm. 

Ở Việt Nam, cây ñiều nhuộm ñược trồng chủ yếu ở Nam bộ và 

Tây Nguyên. Viện Hóa học ñã và ñang xây dựng mô hình cộng ñồng 
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nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gene cây nhuộm màu 

thực phẩm trong ñó có cây ñiều nhuộm. Việc nghiên cứu các quy 

trình tách chiết chất màu annatto và lựa chọn ñược quy trình ổn ñịnh, 

ñơn giản, có hiệu suất cao sẽ có ý nghĩa lớn nhằm ñưa chất màu tự 

nhiên annatto vào ứng dụng rộng rãi ở quy mô công nghiệp, góp 

phần tích cực vào công cuộc phát triển cây công nghiệp nước ta. 

 Chính vì vậy, việc nghiên cứu các quy trình tách chiết phẩm màu 

annatto và lựa chọn ñược quy trình ổn ñịnh, ñơn giản, có hiệu suất 

cao sẽ có ý nghĩa lớn nhằm ñưa phẩm màu tự nhiên annatto vào ứng 

dụng rộng rãi ở quy mô công nghiệp. Do ñó chúng tôi tiến hành thực 

hiện ñề tài “Nghiên cứu chiết tách, phân lập phẩm màu annatto từ 

hạt ñiều nhuộm bằng phương pháp KOH”. 

 2. Mục ñích nghiên cứu 

 - Nghiên cứu khảo sát ñiều kiện chiết tách, phân lập phẩm màu tự 

nhiên annatto từ hạt ñiều nhuộm bằng phương pháp KOH. 

  - Xây dựng quy trình chiết tách phẩm màu annatto từ hạt ñiều 

nhuộm bằng dung môi KOH. 

 - Phân lập, xác ñịnh cấu trúc chất màu tách ra từ phẩm màu 

annatto. 

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tượng: Hạt ñiều nhuộm 

 - Phạm vi nghiên cứu: Quá trình chiết tách, các yếu tố ảnh hưởng, 

xác ñịnh thành phần, hàm lượng chất tạo màu trong chất màu annatto 

của hạt ñiều nhuộm, phân lập và xác ñịnh cấu trúc chất màu phân lập 

ñược. Quá trình thực nghiệm ñược tiến hành ở phòng thí nghiệm hóa 

học, trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 
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 Tổng quan tài liệu, tìm hiểu thực tế về cây ñiều nhuộm. 

4.2. Nghiên cứu  thực nghiệm 

a. Phương pháp vật lý 

- Thu gom, phân loại và xử lý mẫu quả ñiều nhuộm khô. 

- Xác ñịnh ñộ ẩm toàn phần 

- Xác ñịnh hàm lượng tro và hàm lượng kim loại. 

- Các phương pháp phổ xác ñịnh cấu trúc: phổ cộng hưởng từ 1H-

NMR, 13C-NMR, DEPT, COSY, HMBC, HSQC, phổ hồng ngoại 

(IR).  

- Dùng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis ñể khảo 

sát bước sóng hấp thụ, dựa vào ñộ hấp thụ ñể nghiên cứu khảo sát 

các ñiều kiện chiết.  

b. Phương pháp hóa học  

- Phương pháp chưng ninh chiết tách phẩm màu annatto bằng 

dung dịch kiềm KOH. 

- Xác ñịnh các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách annatto: 

nồng ñộ dung môi, thời gian chiết, tỷ lệ rắn/lỏng (tỉ lệ R/L), nhiệt ñộ 

chưng ninh. 

- Xác ñịnh các chỉ số hóa lí: ñộ ẩm, hàm lượng tro, hàm lượng 

kim loại. 

- Phương pháp tách và xác ñịnh cấu trúc chất màu: sắc ký cột 

(SKC), sắc ký bản mỏng (SKBM).  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài. 

- Cung cấp thông tin khoa học về quy trình tách chiết, phân lập, 

xác ñịnh cấu trúc chất màu tách từ phẩm màu annatto trong hạt ñiều 

nhuộm. 

 - Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất phẩm màu 

annatto từ hạt ñiều nhuộm. 
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6. Bố cục của luận văn. 

Luận văn gồm 81 trang trong có 21 bảng và 40 hình. Phần mở 

ñầu (3 trang), nội dung (72 trang), kết luận và kiến nghị (2 trang), tài 

liệu tham khảo (4 trang) và phần phụ lục. 

Nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1 - Tổng quan (26 trang). 

Chương 2 - Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu (15 trang). 

Chương 3 - Kết quả và kiến nghị (31 trang). 

 

Chương 1 - TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về cây ñiều nhuộm 

1.1.1. Tên gọi 

 Cây ñiều nhộm còn ñược gọi là ñiều màu, sâm phụng, chầm phù, 

cây cà ri.  

Tên Khoa học: Bixa orellana L.  

1.1.2. Đặc ñiểm thực vật học 

1.1.3. Đặc ñiểm sinh thái 

1.1.4. Thành phần hóa học trong hạt ñiều 

1.1.5. Tính chất hóa học của phẩm màu annatto 

 1.1.5.1. Phẩm màu annatto 

1.1.5.2. Tính chất của chất mang màu 

a. Bixin: 

Bixin có CTPT: C25H30O4, M= 394,25 ñvC, ñiểm nóng chảy: 

1980C, ñiểm phân huỷ: 2170C, λ max= 430,470 nm. 

Bixin có màu ñỏ, có mùi hạnh nhân, không vị, không tan trong 

nước, tan trong dung môi hữu cơ như etyl axetat, acid axetic, 

axeton,… và trong dầu, mỡ nóng. 

b. Chất màu norbixin: 
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Norbixin có CTPT: C24H28O4, M= 380,46 ñvC, λ max= 453,48 nm 

và λ = 482 nm. 

Norbixin có màu vàng, tan nhiều trong nước, có khả năng kết tủa 

trong dung dịch có hàm lượng Ca2+ cao, norbixin phản ứng với 

protein chuyển thành màu ñỏ hồng ñào.   

1.1.6. Liều lượng sử dụng  

1.1.7. Tiêu chuẩn tinh khiết (do FAO/WHO quy ñịnh) 

1.1.8. Ứng dụng của phẩm màu hạt ñiều trong thực tế  

a. Trong thực phẩm 

b. Trong công nghiệp 

c. Trong dược học 

1.1.9. Tình hình nghiên cứu  

1.2. Chất màu tự nhiên 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Phân loại   

1.2.2.1. Clorophyl 

1.2.2.2. Carotenoid  

1.2.2.3. Flavonoit  

1.2.3. Ứng dụng của chất màu tự nhiên   

1.3. Phương pháp chiết tách phẩm màu 

1.3.1. Nguyên tắc 

1.3.2. Phương pháp chiết 

1.3.3. Phương pháp kết tinh 

1.3.4. Phương pháp hoà tan trong dung môi hữu cơ 

1.3.5. Phương pháp chưng cất ñể loại dung môi 

1.4. Sơ lược về sắc ký 

1.4.1. Sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký 

1.4.2. Sắc kí cột 

1.4.3. Sắc kí bản mỏng (Thin Layer Chromatography – TLC) 
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Chương 2 -  NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất 

2.1.1. Thu gom nguyên liệu 

Điều khô ñược mua ở chợ Cồn – Hải Châu – Đà Nẵng. Hạt ñiều 

nhuộm thu mua thường là loại hạt già, khô, có màu ñỏ sẫm. 

2.1.2. Xử lí nguyên liệu 

Để quá trình chiết tách ñược thuận lợi và ñạt hiệu quả tối ưu thì 

công ñoạn xử lý nguyên liệu phải rất cẩn thận. Tiến hành xử lý 

nguyên liệu theo phương pháp thủ công sau: loại bỏ lá khô, cọng của 

hạt, các hạt lép, sau ñó bảo quản trong thùng giấy hoặc bao nilông 

không ẩm ướt ñể tránh hạt ñiều mốc. 

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

2.1.3.1.Thiết bị - dụng cụ 

2.1.3.2. Hóa chất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp trọng lượng 

2.2.1.1. Xác ñịnh ñộ ẩm 

2.2.1.2. Xác ñịnh hàm lượng tro 

2.2.2. Phương pháp vật lý 

2.2.2.1. Phương pháp xác ñịnh cấu trúc hoá học bằng phổ hồng 

ngoại (IR) 

2.2.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 

2.2.2.3. Phương pháp ño quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis 

2.2.3. Phương pháp chiết và khảo sát các ñiều kiện chiết annatto từ 

hạt ñiều nhuộm  

 2.2.3.1. Phương pháp chiết 

2.2.3.2. Khảo sát ñiều kiện chiết 
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a. Khảo sát theo giá trị mật ñộ quang A 

b. Khảo sát theo phương pháp trọng lượng  

2.3. Kiểm tra, ñánh giá chất lượng phẩm màu annatto  

2.3.1. Kiểm tra ñịnh tính 

2.3.2. Kiểm tra ñịnh lượng 

2.4. Phương pháp ñịnh lượng tổng phẩm màu 

Định lượng tổng chất màu bằng phương pháp quang phổ trong 

JECFA monograph 1-Vol. 4 - quy trình 1: 

 % chất màu = 100 x (A/A1%
1cm) x (F/W) 

Trong ñó: A là mật ñộ quang của dung dịch mẫu phân tích, 

                 A1%
1cm là mật ñộ quang của dung dịch chuẩn  

                 a là hệ số hấp thụ ánh sáng của dung dịch chuẩn (g-cm) 

                 F là hệ số pha loãng (F = Vdd pha loãng/Vdd ñã pha chuẩn) 

2.5. Phân lập và tinh chế các chất từ chất màu annatto 

2.5.1. Chuẩn bị chất màu annatto 

2.5.2. Tiến hành chạy sắc kí bản mỏng (SKBM)  

2.5.3. Tiến hành sắc kí cột phân tách chất màu 

2.5.4. Kiểm tra các phân ñoạn tách ra từ SKC bằng SKBM  

2.6. Sơ ñồ quy trình chiết tách phẩm màu annatto trong dung 

dịch KOH 
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Hạt ñiều nhuộm 

Điều nhuộm  
ñã  xử lý 

* Làm sạch 
* Sấy khô 
 

Dạng hạt Dạng bột 

Xác ñịnh ñộ ẩm, hàm lượng 
tro, hàm lượng kim loại 

 

Chưng ninh  
bằng KOH 

Chưng ninh 
 bằng KOH 

Phẩm màu thô 

- Lọc, rửa 
- Sấy khô ở 400C 

Chọn dạng nguyên liệu 

Phẩm màu không tan 
trong nước kết tủa 

 

- Chiết với n-hexan 
- Axit hóa 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

Dịch chiết bằng dung môi KOH  

Xác ñịnh nồng ñộ 
KOH chiết  

Xác ñịnh thời 
gian chiết  

Xác ñịnh tỉ lệ 
R/L  

Xác ñịnh nhiệt ñộ 
chiết  

Kiểm tra, ñánh giá chất 
lượng, ñịnh lượng phẩm màu 

Hàm lượng kim 
loại: Cu, Pb, Hg 

Định lượng tổng 
chất màu: UV-Vis 

Phân lập cấu tử  
(SKBM, SKC) 

Xác ñịnh cấu trúc (IR, 1H-NMR; 13C-
NMR, DEPT, COSY, HSQC, HMBC) 
 

Hình 2.3. Sơ ñồ nghiên cứu 
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Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả xác ñịnh một số chỉ tiêu hóa lí của hạt ñiều nhuộm 

3.1.1. Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình của hạt ñiều là 7,185%. Hạt ñiều nhuộm mua 

trên thị trường Đà Nẵng có ñộ ẩm tương ñối thấp. Với ñộ ẩm này hạt 

ñiều nhuộm sẽ bảo quản ñược trong thời gian dài và nguyên liệu 

ñược sử dụng trong quá trình chiết tách có tính ổn ñịnh cao. 

3.1.2. Hàm lượng tro 

Hàm lượng tro trung bình là 11,543%. Từ bảng 3.2 cho thấy trong 

hạt ñiều nhuộm già chứa một lượng các chất vô cơ, trong ñó có thể 

có mặt muối của một số kim loại nhưng hàm lượng các kim loại chứa 

trong hạt ñiều nhuộm không lớn. 

3.1.3. Hàm lượng một số kim loại 

Bảng 3.3. Hàm lượng một số kim loại trong hạt ñiều nhuộm 

Kim loại Pb2+ Hg2+ Cu2+ 

Hàm lượng 

(mg/kg hạt ñiều 

nhuộm) 

0,367 0,052 10,74 

TCVN (mg/kg) 2,000 1,000 30,000 

Căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho vệ sinh thực phẩm 

(theo quyết ñịnh của bộ y tế số 505/BYT-QĐ ngày 13 tháng 4 năm 

1992) về hàm lượng kim loại nặng tối ña cho phép trong rau quả sấy 

khô thì hàm lượng kim loại nặng có trong hạt ñiều nhuộm thấp hơn 

nhiều so với hàm lượng tối ña cho phép. Do vậy có thể sử dụng an 

toàn hạt ñiều nhuộm trong thực phẩm. 

3.2. Kết quả khảo sát ñiều kiện chiết phẩm màu annatto trong 

dung môi KOH 

3.2.1. Lựa chọn dung môi chiết và dạng nguyên liệu chiết 
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3.2.1.1. Chọn dung môi chiết 

Dung môi ñược chọn là dung dịch KOH. 

3.2.1.2. Chọn dạng nguyên liệu chiết 

+ Bằng nhận ñịnh cảm quan  

Bảng 3.4. Bảng chọn dạng nguyên liệu chiết bằng cảm quan 

Nguyên liệu Hạt ñiều nhuộm Bột ñiều nhuộm 

Màu sắc Đỏ sẫm Đỏ 

+ Bằng phương pháp ño quang  

Bảng 3.5. Bảng mật ñộ quang của 2 mẫu trong dung môi KOH 

Mật ñộ quang A 

λ  (nm) Mẫu 1 (hạt ñiều 

nhuộm) 

Mẫu 2 (bột ñiều 

nhuộm) 

453 1,200 0,453 

480 1,159 0,440 

 Dựa vào phổ UV-Vis, ta nhận thấy chiết bằng hạt ñiều nhuộm sẽ 

thu ñược hàm lượng chất màu cao hơn bột ñiều vì khi tăng diện tích 

bề mặt tiếp xúc ñồng thời cũng tăng khả năng kết dính làm cho sự 

thẩm thấu của dung môi vào bột ñiều sẽ khó khăn hơn ở dạng hạt 

trong quá trình chiết tách. Ngoài ra ñiều nhuộm ở dạng bột thì khả 

năng tiếp cận với nhiệt ñộ và ánh sáng tăng làm chất màu bị biến ñổi 

cấu trúc dẫn ñến mất màu và mật ñộ quang giảm. Vì vậy, ñiều 

nhuộm ở dạng hạt ñược lựa chọn làm nguyên liệu chiết trong KOH. 

3.2.2. Khảo sát nồng ñộ dung dịch KOH  

3.2.2.1. Kết quả khảo sát theo mật ñộ quang 

     Từ phổ hấp thụ UV – Vis ta thấy xuất hiện các ñỉnh hấp thụ ñặc 

trưng của bixin và norbixin ở bước sóng λ = 430nm, λ = 453nm và λ 

= 482nm 
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λ nm 
 

Bảng 3.6. Mật ñộ quang của dịch chiết ở các nồng ñộ dung dịch  

KOH khác nhau 

Mật ñộ quang A CKOH  

Mẫu 1 

(0,2M) 

Mẫu 2 

(0,4M) 

Mẫu 3 

(0,6M) 

Mẫu 4 

(0,8M) 

Mẫu 5 

(1M) 

453 1,137 1,437 1,407 1,304 1,216 

480 0,865 1,121 1,119 1,069 0,972 

     Khi nồng ñộ dung môi chiết KOH tăng thì mật ñộ quang tăng ở 

các mẫu 1, mẫu 2, ở mẫu 3, 4, 5 giá trị mật ñộ quang giảm dần. Khi 

tăng nồng ñộ dung dịch KOH thì lượng chất màu chiết ra sẽ càng 

lớn. Tuy nhiên do quá trình chưng ninh ở nhiệt ñộ cao (800C) và 

trong thời gian dài (6h) nên cấu trúc của các hợp chất mang màu bị 

phá huỷ dẫn ñến giá trị mật ñộ quang giảm. Do vậy chúng tôi chọn 

nồng ñộ KOH 0,4M ñể khảo sát các ñiều kiện tiếp theo. 

3.2.2.2. Kết quả khảo sát theo phương pháp trọng lượng. 

Bảng 3.7. Ảnh hưởng nồng ñộ dung dịch KOH  

ñến % chất kết tủa có màu 

STT 

Nồng 

ñộ 

KOH 

m0 (g) m1 (g) m2 (g) m (g) 

% chất 

kết tủa 

có màu 

1 0,2M 10,012 1,517 3,293 1,776 17,739 

2 0,4M 10,009 1,596 3,853 2,257 22,550 

3 0,6M 10,006 1,597 3,711 2,114 21,127 

4 0,8M 10,014 1,565 3,722 2,157 21,539 

5 1M 10,011 1,551 3,835 2,284 22,815 

Trong ñó: m0 : khối lượng hạt ñiều nhuộm  

      m1 : khối lượng giấy lọc 
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        m2 : khối lượng giấy lọc + chất màu sau khi lọc 

        m  : khối lượng chất màu chiết ñược 

Từ kết quả thực nghiệm trên bảng 3.7 ta thấy ở nồng ñộ dung môi 

KOH 0,4M % chất màu cao hơn so với các nồng ñộ KOH khác. Với 

dung môi KOH 0,6M và 0,8M; % chất màu gần bằng dung môi KOH 

0,4M nhưng rất ít. Điều này cho thấy ở nồng ñộ KOH 0,4M phản 

ứng chuyển hóa chất màu ñã xảy ra hoàn toàn, ở nồng ñộ KOH 1M, 

% chất kết tủa có màu cao hơn có thể do KOH còn dư tạo muối trong 

chất màu chiết ñược. 

Vậy cả hai phương pháp mật ñộ quang và phương pháp trọng 

lượng ñều cho thấy nồng ñộ KOH thích hợp là 0,4M. 

3.2.3. Khảo sát thời gian chiết  

3.2.3.1. Kết quả khảo sát theo mật ñộ quang 

Bảng 3.8. Mật ñộ quang của dịch chiết trong dung dịch KOH ở các 

thời gian chiết khác nhau 

Mật ñộ quang A Mẫu 

 

λnm 

Mẫu 1 

(2h) 

Mẫu 2 

(4h) 

Mẫu 3 

(6h) 

Mẫu 4 

(8h) 

Mẫu 5 

(10h) 

453 1,227 1,512 1,387 1,122 1,085 

480 0,979 1,301 1,017 0,886 0,761 

 - Từ phổ hấp thụ phân tử của các mẫu dịch chiết trong các thời 

gian chiết tăng dần ta thấy ñộ hấp thụ quang tăng dần ở mẫu 1, mẫu 

2, mẫu 3, 4, 5 giảm xuống. Mẫu 2 ñạt giá trị cực ñại hấp thụ. 

 - Tăng thời gian chiết ta thấy mật ñộ quang giảm từ mẫu 3 là do 

thời gian gia nhiệt quá lâu các hợp chất màu có thể bị biến ñổi cấu 

trúc. Các hợp chất mang màu trong hạt ñiều nhuộm có hệ thống nối 

ñôi liên hợp nên khi gia nhiệt thời gian dài có thể dẫn ñến phá hủy hệ 

thống nối ñôi này, làm phá vỡ cấu trúc các hợp chất có màu. Vậy 
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thời gian chiết thích hợp nhất là 4h. 

 Vì pH của môi trường có ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách 

phẩm màu nên ñể kiểm tra lại thì chúng tôi tiến hành khảo sát thời 

gian chiết theo phương pháp trọng lượng. 

3.2.3.2.Kết quả khảo sát theo phương pháp trọng lượng. 

Từ bảng 3.9 cho thấy sự kéo dài thời gian không làm tăng thêm 

hiệu quả chiết. Phần trăm chất màu cao nhất thu ñược khi chưng ninh 

10g hạt ñiều trong 150ml dung dịch KOH 0,4M với thời gian 4h ñạt 

26,371%. 
Vậy cả hai phương pháp ñều cho thấy thời gian chiết thích hợp là 

4h. 

3.2.4. Khảo sát tỷ lệ rắn – lỏng  

3.2.4.1. Kết quả khảo sát theo mật ñộ quang 

Bảng 3.10. Mật ñộ quang của dịch chiết trong các thể tích khác 

nhau của dung dịch KOH 

Mật ñộ quang A λ (nm) 

 

    Mẫu 
Mẫu 1 

(80ml) 

Mẫu 2 

(100ml) 

Mẫu 3 

(120ml) 

Mẫu 4 

(140ml) 

Mẫu 5 

(160ml) 

Mẫu 6 

(180ml) 

Mẫu 7 

(200ml) 

453 1,186 1,308 1,503 1,663 1,363 1,288 1,199 

480 0,936 1,054 1,240 1,335 1,095 0,954 0,859 

 Từ phổ hấp thụ UV – Vis cho thấy mẫu 4 ñạt giá trị hấp thụ 

quang A cao nhất. Điều này cho thấy ở tỷ lệ R/L là 1/14 thì phản 

ứng chuyển hóa cả hai hợp chất norbixin và bixin của hạt ñiều 

nhuộm thành muối kiềm tan trong nước là tốt nhất, nên hàm 

lượng chất màu trong mẫu 4 là cao nhất. 

3.2.4.2. Kết quả khảo sát theo phương pháp trọng lượng 

Tương tự như khảo sát thời gian. 
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Vậy cả hai phương pháp ñều cho thấy thể tích KOH chiết tối ưu là 

140 ml. 

3.2.5. Khảo sát nhiệt ñộ chiết  

3.2.5.1. Kết quả khảo sát theo mật ñộ quang 

Bảng 3.12. Mật ñộ quang của dịch chiết trong  

dung dịch KOH ở nhiệt ñộ khác nhau 

Mật ñộ quang A λ nm 

 

        Mẫu 

Mẫu 1 

(500C) 

Mẫu 2 

(600C) 

Mẫu 3 

(700C) 

Mẫu 4 

(800C) 

Mẫu 5 

(900C) 

453 1,340 1,453 1,724 1,524 1,443 

480 1,195 1,276 1,409 1,295 1,217 

  Từ phổ hấp thụ UV – Vis cho thấy mật ñộ quang D tăng dần từ 

500C ñến 700C. Tại 700C ñạt giá trị hấp thụ quang D cao nhất là 

1,724. Mật ñộ quang tại 800C và 900C giảm nhiều do ở nhiệt ñộ cao 

(trên 700C) sẽ có một số hợp chất màu bị biến ñổi cấu trúc [27], [28], 

[30] nên nhiệt ñộ chiết tối ưu chất màu là 700C. 

Vì pH của môi trường có ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách 

phẩm màu nên ñể kiểm tra lại thì chúng tôi tiến hành khảo sát thời 

gian chiết theo phương pháp trọng lượng. 

3.2.5.2. Kết quả khảo sát theo phương pháp trọng lượng. 

 Cả hai phương pháp ñều cho thấy nhiệt ñộ chiết thích hợp nhất 

là 700C ñạt 34,447% chất kết tủa có màu. 

 Vậy qua quá trình khảo sát các ñiều kiện chiết tách phẩm màu 

annatto bằng dung môi KOH ñã xây dựng ñược các ñiều kiện chiết 

thích hợp như sau: chiết phẩm màu của hạt ñiều nhuộm bằng dung 

dịch KOH với nồng ñộ dung dịch 0,4M; tỷ lệ rắn/lỏng là 

10(g)/140(ml) trong thời gian 4h ở nhiệt ñộ chiết là 70oC sẽ thu ñược 

34,447% chất kết tủa có màu. 
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3.3. Quy trình chiết tách chất màu annatto trong dung môi KOH 

Sau khi khảo sát các ñiều kiện chiết tách phẩm màu annatto 

chúng tôi ñề nghị quy trình chiết tách phẩm màu bằng phương pháp 

KOH như sau: 

Hạt ñiều nhuộm sau khi mua về ñược xử lý cẩn thận, bảo quản 

trong bao nilông không ẩm ướt. Cân 10g hạt ñiều nhuộm cho vào 

bình cầu, thêm 140 ml dung dịch KOH 0,4M rồi chưng ninh trên bếp 

cách thủy trong 4h, ở nhiệt ñộ 700C. 

Sau khi chưng ninh trong dung dịch kiềm, tiến hành lọc nóng 

dung dịch ñể loại bỏ vỏ hạt, chất phụ không tan trong dung dịch. Sau 

ñó chiết với dung môi n-hexan trong phễu chiết ñể loại bỏ các tạp 

chất không tan trong nước lẫn trong dịch chiết (chủ yếu là chất ít 

phân cực như sáp, protein).  

Dịch chiết sau khi loại tạp chất ñem axit hoá thu ñược kết tủa 

(hình 3.7). Lọc lấy kết tủa, ñem sấy ở nhiệt ñộ thấp 400C cho ñến 

khô ñược chất màu annatto thô. Trong quá trình sấy khô, không ñược 

sấy ở nhiệt ñộ cao (trên 500) chất màu có thể bị biến ñổi do chất màu 

ñược chiết ngoài các chất màu chủ yếu thuộc nhóm carotenoid còn 

có một số chất hữu cơ khác (gluxit, protêin...). Quá trình sấy khô 

thường kéo dài, ở nhiệt ñộ cao các chất thuộc nhóm gluxit dễ chuyển 

thành caramen làm cho màu của phẩm màu bị tối. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Kết tủa khi chưa lọc và khi ñã lọc 
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3.4. Kết quả kiểm tra, ñánh giá chất lượng phẩm màu annatto 

trong dung dịch KOH 

3.4.1. Độ tan của phẩm màu 

Kiểm tra cao màu annatto thu ñược trong quy trình chiết tách với 

dung môi kiềm KOH theo thông tư của Bộ Y Tế ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Phẩm màu”. 

Kết quả kiểm tra ñộ tan: Tan tốt trong dung dịch kiềm, ít tan trong 

ethanol.  

3.4.2. Hấp thụ UV-Vis 

Hòa 0,56 g cao màu annatto vào 100ml dung dịch KOH 5%, chạy 

phổ UV – Vis ñể kiểm tra cực ñại hấp thụ của dung dịch mẫu. Chuẩn 

bị mẫu trống là dung dịch KOH 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đo phổ UV – Vis cho thấy chất màu annatto có các cực ñại hấp 

phụ ở các bước sóng 430nm, 453 nm và 482 nm. 

3.4.3. Kết quả ñánh giá cảm quan và ñộc tính của phẩm màu 

3.4.3.1. Cảm quan 

Cảm quan: Bột màu ñỏ nâu sẫm ñến ñỏ tím. 

Ta thấy bột màu annatto có màu ñỏ sẫm, chiếu sáng thì ánh tím. 

Vậy màu sắc phù hợp với yêu cầu cảm quan. 

Hình 3.9. Phổ UV-Vis của chất màu annatto 
chiết trong dung dịch KOH 
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3.4.3.2. Hàm lượng kim loại 

Lấy mẫu chất màu annatto hoà tan trong dung dịch KOH thu ñược 

dịch màu, sau ñó xác ñịnh hàm lượng các kim loại bằng máy quang 

phổ hấp thụ nguyên tử AAS, tại trung tâm khí tượng thuỷ văn, số 660 

Trưng Nữ Vương – Đà Nẵng. Kết quả ño ñược ở bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Hàm lượng kim loại trong phẩm màu annatto 

Kim loại Cu2+ Pb2+ Hg2+ 

Hàm lượng (mg/kg phẩm 

màu ñiều nhuộm) 0,873 0,387 0,053 

TCVN (mg/kg) <30,000 < 2,000 <1,000 

3.4.4. Định lượng tổng phẩm màu 

    Tiến hành theo quy trình trong chuyên luận ñịnh lượng tổng chất 

màu bằng phương pháp quang phổ trong JECFA monograph 1-Vol. 4 

- quy trình 1, với các ñiều kiện như sau: 

Dung môi: dung dịch KOH 0,5% 

Đo ñộ hấp thụ quang tại λmax ~ 482 nm. 

Độ hấp thụ riêng A1%1cm = 2.870  

Kết quả ño UV – Vis tại λmax của mẫu cao annatto là: 0,4625 

Hình 3.10. Bột màu annatto  
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Áp dụng công thức tính tổng phẩm màu:  

 % chất màu = 100.(A/A1%
1cm). (F/W) 

Mẫu cao annatto tiến hành ño có hệ số pha loãng là F = 1    

                                    

  

Vậy chất màu annatto ñiều chế ñược theo quy trình chiết tách 

trong môi trường kiềm ñã lựa chọn thỏa mãn ñiều kiện hàm lượng 

tổng các chất màu không thấp hơn 35% (tính theo norbixin).  

3.5. Kết quả kiểm tra sắc ký bản mỏng chọn hệ dung môi. 

Kết quả kiểm tra SKBM của dịch màu chúng tôi thấy rằng màu 

sắc vệt thu ñược chủ yếu là màu da cam. Đối với hệ dung môi 

toluen:axeton (5:0,5) chúng tôi thấy hình dạng vệt ñuôi dài lan rộng 

không rõ ràng, giá trị Rf = 0,25. Đối với hệ dung môi toluen:axeton 

(5:1) chúng tôi thấy vệt tách rõ ràng hình bầu dục, giá trị Rf = 0,48. 

Đối với hệ dung môi toluen:axeton (5:2) thì có 3 vệt tách ra, vệt có 

giá trị Rf cao nhất là 5,6 nhưng các chất khác khác cũng bắt ñầu tách 

ra, khi dùng ñể chạy cột thì khó tách ñược các chất ra khỏi nhau. Hệ 

dung môi toluen:axeton (5:3) có Rf = 0,71 quá cao nên khi chạy bằng 

cột sắc ký khó thu ñược dịch tinh khiết. Vì vậy chúng tôi lựa chọn hệ 

dung môi toluen:axeton (5:1) ñể tiến hành tách bằng sắc kí cột. 

3.6. Kết quả tách bằng sắc ký cột. 

Bảng 3.16. Màu sắc các phân ñoạn tách bằng sắc ký cột 

Các phân ñoạn của mẫu dưới 

cột  lên trên ñầu cột 
Màu sắc 

Phân ñoạn 1 - Phân ñoạn 9 Vàng da cam 

Phân ñoạn 10 - Phân ñoạn 20 Đỏ da cam 
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Nhận xét: Từ kết quả tách bằng sắc ký cột chúng tôi nhận thấy 

rằng từ phân ñoạn 1 ñến phân ñoạn 9 dịch thu ñược có màu vàng da 

cam, từ phân ñoạn 10 ñến phân ñoạn 20 dịch thu ñược có màu ñỏ da 

cam. Mặt khác theo lý thuyết thì chất ít phân cực sẽ ra trước, bixin là 

chất ít phân cực và có màu ñỏ do ñó theo nhận ñịnh cảm quan ban 

ñầu thì từ phân ñoạn 10 ñến phân ñoạn 20 dịch thu ñược có thể là 

bixin. Sau ñó kiểm tra lại bằng sắc ký bản mỏng. 

3.7. Kết quả dùng sắc ký bản mỏng kiểm tra các phân ñoạn tách 

ra từ sắc ký cột  

3.7.1. Kết quả kiểm tra các phân ñoạn 1 ñến phân ñoạn 9  

Từ phân ñoạn 1 ñến phân ñoạn 9 dịch thu ñược có màu vàng da cam 

ñược ñể bay hơi dung môi. Dùng mao quản chấm dịch màu ở các phân 

ñoạn này và chạy sắc ký bản mỏng với hệ dung môi toluen:axeton tỉ lệ 

5:1 thì các phân ñoạn 1 - 9 bản mỏng ñều xuất hiện 2 vết tròn sát nhau. 

Vậy chúng tôi kết luận phân ñoạn 1 ñến phân ñoạn 9 dịch màu chưa tinh 

khiết. 

3.7.2. Kết quả kiểm tra các phân ñoạn 10 ñến phân ñoạn 20  

 Kiểm tra sắc kí bản mỏng với hệ dung môi toluen:axeton (5:1) 

phân ñoạn 10 thì có màu ñỏ da cam nhưng xuất hiện 2 vệt tròn sát 

nhau nên phân ñoạn 10 của dịch mẫu là không tinh khiết, có thể còn 

lẫn dịch ở phân ñoạn 9. 

 Kiểm tra từ phân ñoạn 11 ñến phân ñoạn 20 của dịch ñược tách 

ra từ SKC chúng tôi nhận thấy màu sắc, hình dạng vệt, giá trị Rf 
gần như giống nhau (Rf = 0.51 và Rf = 0,518). Hình dạng vệt tròn, 

màu ñỏ da cam và sắc nét nên chúng tôi kết luận từ phân ñoạn 11 

ñến phân ñoạn 20 ñã tinh khiết và cùng một chất. 

Giá trị Rf lý thuyết của bixin trong khoảng 0,45 ñến 0,52 [32], [35] 

và so sánh giá trị Rf của các phân ñoạn 11 – 20 là 0,51 và 0,518 chúng 
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tôi thấy phù hợp, chúng tôi kết luận từ phân ñoạn 11 ñến phân ñoạn 20 

có thể chứa bixin. 

Gộp chung các phân ñoạn 11 – 20, làm bay hơi dung môi ta thu 

ñược 30 mg chất tinh khiết HD1 (hình 3.15). Để xác ñịnh cấu trúc 

của chất này chúng tôi tiến hành ño các phổ IR, các phổ NMR: 1H-

NMR, 13C- NMR, COSY, DEPT, HMBC, HSQC. 

3.8. Xác ñịnh các ñặc trưng vật lý, ñịnh danh cấu trúc hóa học 

hợp chất HD1 phân lập ñược 

3.8.1. Các ñặc tính của HD1  

- Là chất rắn kết tinh trong metanol cho dạng bột màu ñỏ da cam. 

- Điểm nóng chảy là 202°C - 203°C. 

- Sắc kí bản mỏng hiện màu tự nhiên: màu ñỏ da cam 

- Giải ly bằng hệ toluen:axeton = 5:1 cho vết tròn màu ñỏ da 

cam có Rf = 0,51. 

3.8.2.  Nhận danh cấu trúc HD1 

3.8.2.1. Kết quả ño phổ hồng ngoại IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra kết quả ño phổ hồng ngoại IR trên máy IMPACT – 410 

viên nén KBr có các pic ñặc trưng của bixin như sau: 

3334,87 cm-1 ñặc trưng cho liên kết cầu hidro của nhóm OH trong 

axit tự do. 
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2923,7 cm-1 ñặc trưng dao ñộng hóa trị của nhóm CH3. 

1694,16 cm-1 ñặc trưng cho dao ñộng hóa trị của nhóm C = O của 

este. 

1597,93 cm-1 ñặc trưng cho dao ñộng hóa trị của nhóm C = C liên 

hợp với C = O.  

1496,78 cm-1, 1455,21 cm-1 ñặc trưng cho dao ñộng hóa trị của 

nhóm CH3 – C = C liên hợp. 

1359,68 cm-1 ñặc trưng cho dao ñộng hóa trị của nhóm C – O – 

CH3 của este.   

3.8.2.2. Kết quả ño phổ NMR 

Phổ 13C-NMR và 1H-NMR của chất HD1 xuất hiện: 5 nhóm CH3 

(trong ñó có một nhóm OCH3), 14 nhóm CH=, 6 nhóm Cq (trong ñó 

có 2 nhóm C=O). Dự ñoán công thức phân tử: C25H30O4, tính toán M 

= 394.2144 g/mol.  

Phổ 1H-NMR (hình 3.18) cho thấy tín hiệu của 5 nhóm methyl, 

trong ñó nhóm oxy methyl với ñộ chuyển dịch hoá học tại δH = 3,7; 4 

nhóm còn lại tương ứng ở ñộ chuyển dịch δH = 1,90; 1,91; 1,95; và 

1,96 (mỗi tín hiệu 3H, CH3-19, 19’và 20, 20’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Phổ 1H-NMR của hợp chất HD1 



24 

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR (hình 3.19) còn cho thấy trong phân tử 

HD1 có mặt nhóm -OH của cacboxyl thể hiện ở tín hiệu δH = 10,53 

và δC = 168,20; tín hiệu C chuyển dịch về phía trường thấp. 

      Phổ 13C-NMR còn cho thấy sự có mặt của nhóm C=O ở δC = 

167,32 trong phân tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh các số liệu phổ NMR của chất HD1 với chất trong tài liệu 

[31] cho thấy chất HD1 là trans-bixin có CTPT C25H30O4. 

Vị trí của nhóm cacboxyl ñược xác ñịnh là gắn ở C-6 nhờ phân 

tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều (hình 3.21. 2D-NMR-

HMBC): tín hiệu proton ở δH = 5,81 (C-9) có tương tác với C-6 ở δC 

= 168,20. Nhóm C=O (C-6’) ñược gắn với nhóm oxy methyl (O-CH3 

– C-6’’) thông qua tương tác của C-6’ ở δC = 167,32 với 3 proton của 

nhóm CH3 (C-6’’) ở δC = 51,68 qua 3 liên kết. 

Tóm lại, dựa vào các kết quả phổ cộng hưởng từ hạt nhân, các ñặc 

trưng vật lý và so sánh với các tài liệu ñã công bố [31] chúng tôi 

nhận danh chất HD1 là Trans-Bixin (β-Bixin). 

Hình 3.19. Phổ 13C-NMR của hợp chất HD1 
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Cấu trúc hóa học của HD1 (hình 3.23) 

 

 

 

 

Hình 3.23. Trans-Bixin (β-Bixin) 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

A. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu thực nghiệm, có thể rút ra một số kết 

luận như sau: 

1. Đã xác ñịnh một số thông số vật lý của hạt ñiều nhuộm khô: ñộ 

ẩm chiếm 7,187% khối lượng hạt, hàm lượng tro chiếm 11,543% 

khối lượng hạt, hàm lượng một số kim loại trong hạt ñiều nhuộm là: 

Pb2+: 0,367 mg/kg, Hg2+: 0,052 mg/kg, Cu2+: 10,74 mg/kg. 

2. Đã lựa chọn ñược dạng nguyên liệu ñể chiết tách là dạng hạt 

ñiều nhuộm bằng dung môi KOH với các ñiều kiện thích hợp ñể 

chiết phẩm màu annatto: nồng ñộ KOH là 0,4M, thời gian là 4h, tỉ lệ 

hạt ñiều nhuộm/thể tích KOH là 1/14, nhiệt ñộ là 700C. Kết hợp các 

yếu tố thu ñược 34,447% phẩm màu annatto. 

3. Đã kiểm tra chất lượng của phẩm màu annatto theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – phẩm màu của Bộ Y Tế. 

Độ tan: phẩm màu annatto tan trong dung dịch KOH, ít tan trong 

etanol. 

Cảm quan: ñạt yêu cầu. 

Hàm lượng một số kim loại trong phẩm màu annatto: Cu2+: 0,873 

mg/kg, Pb2+: 0,387 mg/kg, Hg2+: 0,053 mg/kg là hàm lượng cho phép 

sử dụng an toàn theo QCVN: 2010/BYT. 

C25H30O4 calc. 394.2144
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Định lượng ñược tổng phẩm màu trong chất màu annatto chiết 

ñược từ quy trình là 64,46%, ñạt yêu cầu lớn hơn 35% theo thông tư 

của Bộ Y Tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm - Phẩm màu”. 

4. Đã phân lập ñược một chất màu từ phẩm màu annatto và xác 

ñịnh ñược cấu trúc bằng các phổ: IR, NMR – chất trans-bixin.  

B. KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ñể xác ñịnh các dạng cấu trúc khác 

trong phẩm màu annatto. 

     - Thử hoạt tính sinh học của phẩm màu annatto làm thuốc trong y 

học, dịch chiết ñể ứng dụng làm thuốc nhuộm tơ sợi. 

- Cần có những nghiên cứu vi mô với khối lượng hạt ñiều lớn ñể 

ñưa ra quy trình công nghệ ứng dụng phẩm màu annatto vào thực 

phẩm. 


