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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Béo phì đã trở thành một bệnh khá phổ biến ở nhiều nước trên 

thế giới. Bệnh béo phì có thể dẫn đến các hậu quả sau: Bệnh tim, 

tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường, đột quỵ … 

Cây bứa – tên khoa học là Garcinia oblongifolia Champ. Ex 

Benth, thuộc họ bứa và chi bứa. Trên thế giới đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về cây bứa. HCA được chiết từ vỏ bứa có tác dụng kìm 

hãm quá trình chuyển hóa lượng đường thừa trong cơ thể thành mỡ. 

Không những giúp giảm cân, HCA còn cải thiện giảm các loại mỡ 

xấu cho sức khỏe, kiểm soát sự thèm ăn,… 

Ở Việt nam, cho đến nay đã có những nghiên cứu về chiết tách, 

chuyển hóa axit HCA trong lá, vỏ quả bứa và ứng dụng tạo sản phẩm 

giảm béo. Tuy nhiên, chưa có một công trình nghiên cứu chiết tách 

HCA với quy mô công nghiệp nên rất khó khăn cho việc triển khai 

ứng dụng những nghiên cứu đó vào thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu 

này, trên cơ sở của quy trình nghiên cứu chiết tách HCA từ vỏ quả 

bứa quy mô phòng thí nghiệm, chúng tôi nghiên cứu xây dựng quy 

trình chiết tách (QTCT) với quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ.  

Với lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu với nội dung 

“Tối ưu hóa quy trình chiết tách, đề xuất quy trình công nghệ thu 

nhận dịch chiết axit hidroxycitric từ vỏ quả Bứa khô với quy mô 10 

kg nguyên liệu/mẻ”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Tối ƣu quy trình chiết tách axit hydroxycitric từ vỏ quả 

bứa khô tại phòng thí nghiệm  

2.2. Xác định một số thông số vật lý và thành phần hóa học 

có trong dịch chiết 
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2.3.  Phân tích, lựa chọn, thiết bị cho quá trình công nghệ thu 

nhận dịch chiết axit HCA từ vỏ quả Bứa khô quy mô lớn - tính 

toán, đề xuất quy trình với quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Vỏ quả của cây bứa (Garcinia oblongifolia Champ. Ex Benth.). 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

4.2. Phương pháp thực nghiệm 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo luận văn gồm 

có các chương như sau : 

Chương 1 : Tổng quan 

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN BỐ CÂY BỨA  

Cây bứa thuộc họ măng cụt Guttiferae.  

1.2. NGUỒN GỐC (-)-HCA 

(-)-HCA được tìm thấy trong vỏ quả của một vài loài bứa, bao 

gồm tai chua (G. cowa), G. cambogia, G. indica,... [16].  
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1.3. CÔNG THỨC CẤU TẠO (-)-HCA 

COOH

C HHO

C COOHHO

C COOH

H

H

                  

COOH

C H

C COOHHO

C C

H

HO O

                         

 Axit (-)-hydroxycitric               Axit (-)-hydroxycitric lacton    

Hình1.4. Công thức cấu tạo của (-)-HCA  và lacton (-)-HCA 

CHƢƠNG 2 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. THIẾT BỊ - DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 

2.2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM  

2.3. NGUYÊN LIỆU 

2.3.1. Cây bứa 

2.3.2. Thu nguyên liệu  

2.3.3. Xử lý nguyên liệu  

Quả bứa bỏ ruột, lấy vỏ, đem sấy khô rồi xay thành bột. 

2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Xác định độ ẩm của nguyên liệu  

2.4.2.  Xác định độ nhớt, tỉ trọng, nhiệt độ sôi, nồng độ chất 

khô của dịch chiết 

a. Xác định độ nhớt bằng dụng cụ Osval 
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Công thức tính độ nhớt động học:         ν = C .t        (mm
2
/s) 

 

Trong đó: C là hệ số kiểm định của nhớt kế, (mm
2
/s

2
);  t là thời 

gian dung dịch chảy từ vị trí b đến vị trí a, (s);  được gọi là độ nhớt 

động lực học  (đơn vị kg m
-1

s
-1

 hay Pa.s). 

b. Xác định tỉ khối của dung dịch 

Khối lượng riêng ρ của chất là tỉ lệ của khối lượng (m) đối với 

thể tích (V) của chất đó:     )/( 3cmg
V

m
 . 

c. Xác định nhiệt độ sôi của dung dịch 

- Sử dụng nhiệt kế thủy ngân có giá trị đo trên 100
0
C. 

- Đun sôi dung dịch và xác định nhiệt độ sôi của dung dịch. 

d. Xác định nồng độ chất khô của dịch chiết 

Sử dụng dụng cụ đo là khúc xạ kế.  

2.4.3. Nấu nguyên liệu với dung môi nƣớc để thu dịch chiết 

axit  

- Cân chính xác trong khoảng 25 g mẫu vỏ quả khô, cho vào cốc 

thủy tinh 500ml. Thêm dung môi nước với tỉ lệ nhất định. Thực hiện 

nấu trong nồi áp suất theo các chế độ. Lọc, tẩy màu dịch chiết bằng 

than hoạt tính. Dịch chiết sau khi xử lý bằng than hoạt tính bị mất 

màu hoàn toàn. Loại pectin trong dịch chiết bằng cách cho petin kết 

tủa trong etanol, để yên 15 phút để kết tủa hết pectin. Lọc bỏ kết tủa, 

cô đặc đến nồng độ axit xác định và lưu giữ ở 4
0
C trong tủ lạnh để 

chuẩn độ, kiểm tra bằng HPLC.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_nh%E1%BB%9Bt_%C4%91%E1%BB%99ng_l%E1%BB%B1c_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_nh%E1%BB%9Bt_%C4%91%E1%BB%99ng_l%E1%BB%B1c_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
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2.4.4. Chuẩn độ tổng lƣợng axit tổng thu đƣợc bằng phƣơng 

pháp chuẩn độ axit- bazơ 

2.4.5.  Phƣơng pháp Biure: Xác định hàm lƣợng protein tổng 

số có trong dịch chiết  

Nguyên tắc: Liên kết peptit của protein sẽ tác dụng với 

thuốc thử Biure tạo phức màu xanh. Cường độ màu của phức 

tương ứng với nồng độ của protein.  

2.4.6.  Phƣơng pháp oxi hóa – khử: Xác định hàm lƣợng axit 

khử và hàm lƣợng đƣờng tổng có trong dịch chiết  

a. Xác định tổng lượng axit khử bằng phương pháp gần đúng 

Nguyên tắc: Acid  có tính khử mạnh được oxi hóa bằng dung 

dịch I2 . Điểm tương đương được xác định bằng chỉ thị là dung dịch 

hồ tinh bột.  

b. Hàm lượng đường tổng 

Nguyên tắc: Dùng axit để thủy phân các đường bột không 

khử oxy thành đường khử oxy. Tiến hành lọc, rửa và loại bỏ 

kết tủa. Iốt trong môi trường kiềm, oxy hóa nhóm chức aldehyt 

tự do của đường khử và chuyển đường thành axit tương ứng, 

thí dụ đường glucoza thành axit gluconic:  

              R-CHO + H2O + I2  2HI + R-COOH 

Phần I2 còn lại được định lượng bằng Na2S2O3. 

2.4.7.  Định lƣợng Pectin bằng phƣơng pháp Canxi pectat  

Nguyên tắc: Chuyển pectin thành muối Canxi pectat. Định lượng 

Canxipectat ta sẽ xác định được lượng pectin.   

2.4.8. Phƣơng pháp phân tích công cụ 
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a.  Xác định hàm lượng HCA trong mẫu bằng phương pháp 

HPLC 

- Sử dụng máy HPLC AGILENT 1200, Aligent Technologies, 

1200 Series và lắp cột sắc kí ZoRBax Eclipse - C18(dimetyl – n – 

octadecylsilance): 150 mm x 4,6 ID x 5m. Quá trình dò tìm bằng 

đetectơ UV, bước sóng dò tìm là 210nm. Chất chuẩn và mẫu được 

lọc qua Millipore lọc 0,45 m trước khi tiêm vào máy HPLC. 

- Phương pháp phân tích được xác định qua việc khảo sát các 

yếu tố ảnh hưởng như: Dung môi pha động, tốc độ dòng pha động. 

- Xây dựng đường chuẩn. 

- Xác định axit hữu cơ có trong mẫu: Bằng cách áp dụng hệ số 

pha loãng và sử dụng đường chuẩn ta xác định được nồng độ của 

HCA trong mẫu. 

Chất chuẩn:  Sử dụng chất chuẩn C12H10Ca3O16.xH2O của hãng 

Sigma-Aldrich.  

b.  Phương pháp đo quang UV-VIS  

Cơ sở phương pháp: Sự hấp thụ của các dung dịch chất phân tích 

tuân theo định luật Bugơ – Lambe -  Bia:   

D =  lg(I0 /I) = ελ.l.C 

Trong đó: D là mật độ quang của dung dịch chất hấp thụ; ελ là hệ 

số hấp thụ phân tử của chất hấp thụ với bức xạ đơn sắc có độ dài 

sóng λ; l là độ dày lớp dung dịch chất hấp thụ ( đo bằng cm ); C là 

nồng độ chất hấp thụ.  

c.  Phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS) 

Cơ sở phương pháp: Sự hấp phụ năng lượng (bức xạ đơn sắc) 

của nguyên tử kim loại tự do ở trạng thái hơi khi chiếu chùm tia bức 

xạ qua đám hơi của nguyên tố ấy trong môi trường hấp phụ. Phương 
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pháp này dùng để xác định hàm lượng các ion kim loại.  

2.4.9. Phƣơng pháp toán học 

a.  Phương pháp quy hoạch thực nghiệm 

+ Khảo sát, tìm hiểu khoảng biến thiên của các yếu tố ảnh 

hưởng. 

+ Quy hoạch thực nghiệm với các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 

axit HCA thu được từ dịch chiết (hàm mục tiêu). Chọn phương án 

qui hoạch trực giao cấp I.  

b.  Phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm 

Tối ưu hóa thực nghiệm bằng cách sử dụng phần mềm Matlab. 

2.4.10. Phƣơng pháp tổng hợp muối HCCa 

Dịch chiết axit thu ở cuối quy trình được mang đi tạo muối cần 

có nồng độ đạt từ 8,5% ÷10% [7]. Trung hòa dịch chiết với Ca(OH)2 

đến pH = 6.8 – 7.5. Lọc, rửa  nhiều lần muối với dung dịch cồn 96
0 

để thu nhận muối HCCa kết tủa mịn có màu trắng, vàng nhạt.  

 

 

 

  

 

 

                             Hình 2.10. Mẫu tạo muối 

2.4.11. Phƣơng pháp phân tích vi sinh vật 

Các chỉ tiêu vi sinh vật được Bộ Y tế quy định là: Tổng số vi 

khuẩn hiếu khí; E. Coli; Tổng số nấm men, nấm mốc... 
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CHƢƠNG 3 

 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  PHÂN TÍCH, TỐI ƢU HÓA MỘT VÀI THÔNG SỐ CÔNG 

NGHỆ 

3.1.1. Sử dụng phƣơng pháp Quy hoạch thực nghiệm, tối ƣu 

hóa công đoạn nấu nguyên liệu với dung môi nƣớc 

* Qua nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng thu 

nhận lượng axit tổng trong vỏ quả bứa khô, chúng tôi nhận thấy 4 

yếu tố: nhiệt độ (Z1), thời gian (Z2), tỉ lệ rắn/lỏng (Z3), kích thước hạt 

(Z4) đều ảnh hưởng đến khả năng chiết tách axit tổng từ nguyên liệu. 

Phương trình hồi quy:  

y = -0.5133 + 0.00728 Z1 + 0.010022 Z2 -0.003177 Z4 – 

0.0000789 Z1Z2 

* Sử dụng phần mềm Matlab để tối ưu hóa thực nghiệm ta nhận 

được các thông số cho công đoạn nấu như sau:  

+ CNmax axit tổng là 0,4148N. 

+ Nhiệt độ: 130
0
C ( P=0.15MPa). 

+ Thời gian: 63 phút. 

+ Tỉ lệ R/L: yếu tố R/L không có trong phương trình hồi quy nên 

ta chọn tỉ lệ R/L là 1/6. 

+ Kích thước hạt nghiền: 1,36mm. 

3.1.2. Tối ƣu công đoạn tẩy màu dịch chiết trƣớc khi tách 

loại pectin 
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Thông số kỹ thuật của than hoạt tính được chọn để tẩy màu 

dịch chiết được thể hiện ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của than hoạt tính 

Xuất xứ Độ hấp 

phụ 

Mmol/g 

Bề mặt 

riêng 

m
2
 /g 

Tổng lỗ 

xốp cm
3
 

/g 

% 

Tẩy 

màu 

Độ 

ẩm 

(%) 

Độ 

tro 

(%) 

Trung 

Quốc 

4,11-

10,07 

800-

1800 

1,25-

1,60 

42-75 5-8 <5 

 Nhận xét: 

- Trong khoảng nhiệt độ 25
0
C ÷50

0
C: Hiệu quả tẩy màu của C 

đối với dịch chiết 1 kém, tốc độ lọc chậm và lượng than bị kéo theo 

dịch lọc nhiều. 

- Khi nhiệt độ > 70
0
C: Lượng than tăng thì hiệu quả tẩy màu 

tăng. Quá trình tẩy màu đạt hiệu quả khi yêu cầu một lượng than lớn: 

8÷9g than/50ml dịch chiết 1. Lượng than sử dụng này tương đương 

khoảng 16 ÷18% dịch chiết 1 cần tẩy màu. Quy đổi ta được  khối 

lượng than cần thiết là 80%÷90% nguyên liệu ban đầu 

- Khi lượng than hoạt tính sử dụng để tẩy màu tăng thì tổng 

lượng axit thu được trong dịch chiết giảm. 

Đề xuất:  Chúng ta có thể thay đổi trình tự vài công đoạn trong 

quy trình bằng cách tách loại pectin từ dịch chiết1 trước, sau đó cô 

đặc dịch chiết, đuổi C2H5OH rồi mới đến công đoạn tẩy màu. Như 
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vậy có thể thuận lợi và tiết kiệm được lượng than hơn cho công đoạn 

tẩy màu dịch chiết. 

3.1.3. Tối ƣu công đoạn tách pectin từ dịch chiết 1 

Chúng ta thay đổi thể tích cồn (96
0
) vào 50ml dịch chiết 1, khuấy 

đều, để yên 15 phút, lọc và thu được dịch chiết 2. Thử lại xem đã kết 

tủa hết pectin chưa bằng cách định lượng pectin còn lại trong dịch 

chiết 2 sau khi lọc tách loại pectin.   

Kết quả nghiên cứu đã xác định tỉ lệ dịch chiết 1/cồn  đạt từ 1/3 

trở lên thì quá trình tách loại pectin trong dịch chiết 1 đạt hiệu quả.  

3.1.4. Công đoạn tẩy màu dịch chiết sau khi loại pectin và cô 

đặc dịch chiết 

a.  Chọn nhiệt độ thích hợp cho công đoạn tẩy màu dịch chiết 

sau khi loại pectin và cô đặc 

Từ kết quả ở phần 3.1.3, chúng tôi chọn nhiệt độ thích hợp cho 

công đoạn tẩy màu dịch chiết sau khi loại pectin và cô đặc là 70
0
C. 

b.  Khảo sát lượng than và chế độ khuấy trộn  

Dịch chiết 1 có nồng độ CN ~ 0,76N sau khi tách loại pectin có 

CN ~ 0,20N (~1,5%) được đuổi C2H5OH và cô đặc đến CN ~1,2N 

(~10%). Tiến hành tẩy màu dịch chiết sau khi cô đặc theo 3 chế độ: 

Nhận xét: 

 - Khi lượng than tăng lên thì quá trình tẩy màu đạt hiệu quả 

hơn nhưng lượng axit tổng giảm. 

 - Hiệu quả tẩy màu dịch chiết ở chế độ khuấy trộn 2 là tốt nhất. 

Quá trình tẩy màu dịch chiêt  đạt hiệu quả khi yêu cầu một lượng 

than là 4÷6g/50ml dịch chiết. Lượng than sử dụng này tương đương 

khoảng 8%÷12% dịch chiết (24%÷36% nguyên liệu ban đầu).  
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Hình 3.4. Sự phụ thuộc giữa A của dịch chiết sau công 

đoạn tẩy màu vào lượng than sử dụng 

Bảng 3.14.  So sánh lượng than cần thiết cho việc tẩy màu 

dịch chiết trước và sau khi tách loại pectin 

%Khối lƣợng than cần cho công đoạn tẩy màu 

tính theo nguyên liệu đầu 

Tẩy màu dịch chiết  

trƣớc khi loại pectin 

Tẩy màu dịch chiết sau 

tách loại pectin và cô đặc 

theo chế độ 2 

80%÷90% 24%÷36% 

 Vậy ta chọn chế độ 2 để tẩy màu dịch chiết sau khi loại pectin 

và cô đặc. Lượng than cần cho công đoạn này là 24÷36% nguyên 

liệu đầu (thấp hơn 3,5÷4 lần lượng than cần thiết để tẩy màu dịch 

chiết trước khi loại pectin). 
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3.1.5. Đề xuất quy trình công nghệ tối ƣu chiết tách axit HCA 

từ vỏ quả Bứa khô tại phòng thí nghiệm 

 

Ly tâm 

Tách loại pectin 

Chuẩn độ 
 

Xác định 

lượng axit 
 

Đo HPLC 

Cô đặc/Chƣng cất hoặc Cô 

quay chân không 

 

Ly tâm  
 

Dịch chiết I (V) 
 

Tẩy màu: Lượng than 8÷12%, 70
0
C, 

khuấy trộn 10 phút, để yên 20 phút. 

Dịch chiết III (~10%) 

 

Dịch chiết II (~4V) ~1,5% 

Dịch chiết IV (8,5÷10%) 

C2H5OH 96
0
 (3V) 

Thu hồi C2H5OH 

Ứng dụng tạo sản 

phẩm muối 

HCCa. 

C hoạt tính 

Sấy khô, xay nhỏ 

Lọc, vắt bã 

Vỏ quả bứa tươi 
 

Nguyên liệu 

 

Nấu với dung môi nước 
130

0
C; R/L/: 1/6; 63 phút 

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ tối ưu chiết tách axit HCA 

từ vỏ quả Bứa khô tại phòng thí nghiệm 

../../../Users/Admin/Downloads/ĐỀ%20TÀI/tom%20tat%20de%20tai.%20T.ANH.doc#_Toc263895925
../../../Users/Admin/Downloads/ĐỀ%20TÀI/tom%20tat%20de%20tai.%20T.ANH.doc#_Toc263895925


13 

3.1.6. Ứng dụng dịch chiết thu nhận đƣợc để tạo muối HCCa  

 Quá trình tạo muối tiến hành như đã nêu tại 2.4.6. Sản phẩm 

tạo thành được kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu sau: Độ tinh khiết, 

thành phần các ion kim loại, các chỉ tiêu vi sinh vật. 

 a. Đo HPLC 

 -  Khảo sát các điều kiện sắc kí đối với việc phân tích HCA  

* Lựa chọn cột tách 

Trong điều kiện thí nghiệm, chúng tôi phân tích lựa chọn một 

trong hai  cột tách pha đảo C18-Zorbax ODS (bản chất pha tĩnh: 

dimetyl – n – octadecylsilance; kích thước hạt nhồi: 5m) với các 

thông số như sau:  Kích thước cột 1: 150 mm x 4,6; Kích thước cột 

2: 250 mm x 4,6;  

* Khảo sát dung môi pha động,  tốc độ dòng và loại cột tách 

Từ kết quả chạy sắc kí theo các chế độ khảo sát, chúng tôi đã 

chọn cột 2 (C18 ; 250mmx4,6mm) với phương pháp cho phép phân 

tích HPLC là:  

+ Tỉ lệ dung môi pha động: 100%  H3PO4 0.01M 

+ Tốc độ dòng: 1ml/phút. 

- Phân tích HCA theo phương pháp HPLC đã khảo sát 

* Xây dựng đường chuẩn axit HCA 

Pha và tiến hành chạy HPLC 5 mẫu chuẩn với nồng độ thay đổi 

từ 2mg/l đến 50mg/l. Phương trình đường chuẩn xác định được là: A 

= 1.89830187*Amt + 4.8934522. Trong đó:    A là diện tích pic của 

HCA; Amt là nồng độ HCA, (mg/l). Hệ số tương quan R
2 
= 0,99069. 

* Kết quả phân tích HCA trong mẫu phân tích bằng phương pháp 

HPLC 

- Thời gian lưu của muối HCCa chuẩn  là 2,832 phút   
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- Thời gian lưu của muối HCCa tinh chế là 2,813 phút và độ tinh 

khiết là 93,1303%. 

b. Kiểm tra hàm lượng canxi và các kim loại trong sản phẩm 

muối HCCa 

Kết quả kiểm tra hàm lượng canxi trong sản phẩm HCCa xác 

định bằng phương pháp AAS là 210608 mg/kg (21,06%), phù hợp 

với hàm lượng canxi trong tính toán theo lý thuyết (22,64%). 

c . Kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật muối HCCa 

Kết quả phân tích cho thấy các mẫu muối HCCa thỏa mãn Tiêu 

chuẩn vi sinh cho phép trong thực phẩm của Bộ Y tế.  

3.2. XÁC ĐỊNH MỘT VÀI THÔNG SỐ VẬT LÝ VÀ THÀNH 

PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG NGUYÊN LIỆU VÀ DỊCH 

CHIẾT  

3.2.1. Xác định độ ẩm của nguyên liệu 

Độ ẩm trung bình trong vỏ quả bứa khô khoảng 5,9%. Với độ ẩm 

này, chúng tôi đã bảo quản nguyên liệu trong thời gian dài, không bị 

mốc, không có những thay đổi về mặt cảm quan.  

3.2.2. Xác định khối lƣợng riêng của nguyên liệu 

3.2.3. Xác định một vài thông số vật lý và thành phần hóa 

học có trong dịch chiết 



15 

* Bảng 3.19. Bảng tổng kết một số thông số vật lý và thành phần 

hóa học của dịch chiết 

          Mẫu 

Thông số 

Thông số 

Dịch chiết 
1 

Dịch chiết 
2 (loại 
pectin) 

Dịch chiết 
3 (sau cô 

đặc) 

Dịch chiết 
4 (sau tẩy 

màu) 

V(ml) 140 540 100 98 

pH 1,56 2,83 0,98 1,03 

CN axit tổng 0,76 0,20 1,20 1,12 

CN axit khử 0,045 0,028 0,032 0,031 

ρ (kg/m
3
) 1030,3 859 1054,5 998,6 

μ 1,1403.10
-3 

1,4822.10
-3 

1,3345.10
-3 

1,1782.10
-3 

o

st  (
0
C) 100,3 80 100,3 - 

Bx(%) 
8,5% - 29% 10% 

Protein (%) 
- - - 0,051% 

Đƣờng tổng 

(%) 

- - - 1,70% 

Pectin (%) 
18,5% 0,04% 0,19% - 

%SpicHCA 

(HPLC) 

- - - 62,5867% 

 

3.3. PHÂN TÍCH, ĐỀ XUẤT, THIẾT BỊ CHO QUÁ TRÌNH 

CÔNG NGHỆ THU NHẬN DỊCH CHIẾT HCA TỪ VỎ QUẢ 

BỨA KHÔ VỚI QUY MÔ LỚN - TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN 

THIẾT BỊ CHO QUY MÔ 10KG NGUYÊN LIỆU/MẺ 

3.3.1.  Sơ đồ công nghệ  

../../../Users/Admin/Downloads/ĐỀ%20TÀI/tom%20tat%20de%20tai.%20T.ANH.doc#_Toc263895936
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3.3.2. Cân bằng vật chất 

3.3.3. Thu nhận, bảo quản, làm sạch và nghiền nguyên liệu 

Bảng 3.21. Bảng cân bằng vật chất tính cho 10kg nguyên liệu 

STT Nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm Tính cho 
10 kg 
nguyên liệu 

1 Nguyên liệu sau khi làm sạch (kg) 9,90 

2 Nguyên liệu sau khi nghiền (kg) 9,85 

3 Thể tích nước cho vào nồi nấu (lít) 59,10 

4 Thể tích dịch chiết sau công đoạn nấu (lít)  53,19 

5 Thể tích dịch chiết sau công đoạn nấu, lọc 
(lít) 

52,13 

6 Thể tích cồn cho vào thiết bị loại pectin (lít) 156,4 

7 Thể tích dịch trong thiết bị kết tủa pectin 196,7 

8 Thể tích dịch mang đi cô đặc (lít) 194,73 

9 Thể tích dịch sau công đoạn cô đặc (lít) 23,79 

10 Khối lượng than dùng cho công đoạn tẩy 
màu (kg) 

2,85 

11 Thể tích dịch sau công đoạn tẩy màu (lít) 23,55 

3.3.4. Nấu nguyên liệu 

* Các phương pháp nấu: Cấp nhiệt trực tiếp; Cấp nhiệt bằng 

nước nóng; Cấp nhiệt bằng hơi. 
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Trong các phương pháp ở trên, ta chọn nồi nấu có hệ thống cấp 

nhiệt bằng hơi là có nhiều ưu điểm. 

* Thiết bị:  Tiến hành nấu trong nồi 2 vỏ, có dạng hình cầu hoặc 

có dạng hình trụ, được chế tạo bằng thép không gỉ, bên trong có cánh 

khuấy dạng mỏ neo nằm ở sát đáy thiết bị. 

            

 

Hình 3.13. Nồi nấu nguyên liệu           

* Lựa chọn thiết bị: 

- Có thể sử dụng thiết bị nấu bán trên thị trường là nồi nấu 2 vỏ, 

có cánh khuấy, sử dụng nhiệt lượng hơi. Thiết bị có gắn áp kế và van 

an toàn. Nồi nấu có nhiều loại dung tích khác nhau: Từ 50 lít ÷5000 

lít hoặc từ 30 lít ÷2000 lít. 

- Hoặc tính toán, thiết kế thiết bị nấu hình cầu được các thông số 

sau: Đường kính D = 0,63m; Chiều cao nắp h = 0,09m; đường kính 

ống thoát hơi dth = 0,1m. 

3.3.5. Lọc bã 

Chúng ta cũng có thể chọn một trong các phương pháp sau: 

8

7
6

4
5

3

2

1
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-  Lọc thô qua vải lọc: Cần chọn loại vải lọc thun, dày, mềm. 

Vải được may thành bao lọc hình chữ nhật có kích thước đáy 70cm, 

dài 100cm. 

- Sử dụng thiết bị lọc thùng hay thiết bị lọc khung bản. 

3.3.6. Kết tủa pectin từ dịch chiết 

Thiết bị dạng hình trụ có nắp chỏm cầu, 

đáy hình côn, được làm bằng thép không 

gỉ, có ống dẫn dịch, dẫn cồn vào, ống dẫn 

dịch ra. Tính toán kích thước thiết bị :   

     D = 0,57m; H = 1,34 m.  

     Số lượng: 2 thùng. 

                              Hình 3.16.Thiết bị kết tủa pectin 

3.3.7. Tách loại kết tủa pectin 

Nhằm mục đích phân riêng pha rắn là pectin và các tạp chất khác 

bị kết tủa trong cồn ra khỏi dịch chiết axit.  

* Các phương án thiết bị: 

a. Lọc qua giấy lọc: Chọn giấy lọc cỡ lớn (1mx1m),  đặt lên 

khung lưới có đường kính khoảng 60cm sao cho đặt vừa lên thiết bị 

kết tủa pectin có kích thước như trên (D=0,57m). Tiến hành lọc thủ 

công từ từ cho đến khi hết dịch cần lọc. 

b. Ly tâm:  Có 2 phương pháp li tâm cơ bản đó là: ly tâm lọc và  

ly tâm lắng. Công đoạn này, chúng ta không sử dụng phương pháp 

lắng lọc vì nó không thích hợp cho huyền phù mịn.  
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3.3.8. Cô đặc dịch chiết và thu hồi C2H5OH 

* Các phương án thiết bị: 

- Sử dụng một trong các loại tháp chưng cất có bán trên thị 

trường. 

- Để tận dụng thiết bị, chúng ta cũng có thể sử dụng thiết bị nồi 

nấu trên kết hợp với bộ phận sinh hàn để thu hồi cồn và cô đặc sản 

phẩm dịch chiết HCA. 

- Tính toán, thiết kế thiết bị cô đặc dạng ống chùm (phụ lục 2)    

Dựa vào các thông số vật lý đã xác định ở phòng thí nghiệm như 

độ nhớt μ, tỉ trọng ρ, nhiệt độ sôi và CN axit của dịch chiết ở mỗi 

công đoạn, tính cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, hệ số truyền 

nhiệt K, bề mặt truyền nhiệt F và thời gian cô đặc làm cơ sở để tính 

kích thước thiết bị. Chọn thời gian cô đặc là 60 phút, Bề mặt trao 

đổi nhiệt là  F=25 (m
2
). Tổng thời gian cô đặc 1 mẻ là: 80,83( phút). 

Chùm ống trao đổi nhiệt được bố trí theo hình tròn. Từ bề mặt trao 

đổi nhiệt F, chiều cao và đường kính ống truyền nhiệt sẽ tính được số 

ống truyền nhiệt là 62 ống. Từ thể tích dịch cần cô đặc, lượng hơi 

thứ, bề mặt truyền nhiệt..., ta tính được thiết bị cô đặc có đường kính 

buồng đốt 0,5m; đường kính buồng bốc 0,6m; chiều cao H=1,9m. 

3.3.9. Tẩy màu 

Thiết bị có cấu tạo tương tự như thiết bị kết tủa pectin, có các 

thông số kỹ thuật sau: D = 0,30m ; H = 0,68m ; Số lượng: 2 thùng. 

3.3.10. Tách loại than sau công đoạn tẩy màu 

Các phương án thiết bị: 

 a. Lọc thủ công: Tách loại than hoạt tính sau công đoạn tẩy 
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màu qua giấy lọc cỡ lớn 1mx1m tương tự như tách loại pectin ở trên.  

 b. Sử dụng máy ly tâm: Có thể sử dụng một trong các loại 

máy ly tâm có bán trên thị trường như: Máy ly tâm liên tục LE sere/ 

CEPA hoặc Máy li tâm CC40 (Hitachi Koki). 

3.3.11. Tạo muối HCCa 

a. Nồi trung hòa 

b. Lọc, rửa và tinh chế muối 

c. Sấy sản phẩm muối HCCa 

3.3.12. Nồi hơi 

3.4. CHẠY THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ 

3.4.1. Lựa chọn thiết bị cho qui mô đề tài  

Dựa vào việc phân tích, đề xuất và tính toán 

trên, với qui mô sản xuất nhỏ của đề tài “ Xây 

dựng, lựa chọn thiết bị cho QTSX thu nhận dịch 

chiết axit HCA với qui mô 10 kg nguyên liệu/mẻ” 

chúng tôi chọn hệ thống thiết bị đơn giản nhất với 

những tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản sau:  

- Nồi nấu nguyên liệu: Chọn nồi nấu có bán 

trên thị trường là nồi nấu 2 vỏ                             Hình 3.32. Nồi nấu 

làm bằng vật liệu thép không rỉ, cửa nạp liệu ở phía trên và tháo liệu 

ở phía dưới. Thiết bị có gắn áp kế và van an toàn. Các thông số kỹ 

thuật : kích thước nồi Ф600x100mm; dung tích 150 lít; áp suất hơi 

bão hòa là 0,7÷2 bar.                 

- Lọc dịch sau công đoạn nấu: Với quy mô 10 kg nguyên 

liệu/mẻ, chúng tôi chọn phương pháp lọc thô qua vải lọc. Cần chọn 
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loại vải lọc thun, dày, mềm. Vải được may thành bao lọc hình chữ 

nhật có kích thước đáy 70cm, dài 100cm. 

- Thiết bị kết tủa pectin : Là thiết bị dạng hình trụ có nắp hình 

chỏm cầu (hình 3.29), đáy hình côn. 

Tính toán kích thước thiết bị ta được:  D = 0,57m;H = 1,34 m.  

Số lượng: 2 thùng. 

- Lọc pectin : Với quy mô 10 kg nguyên liệu/mẻ, chọn phương 

pháp lọc qua giấy lọc. Chọn giấy lọc cỡ lớn (1mx1m),  đặt lên khung 

lưới có đường khoảng 0,6m sao cho đặt vừa lên thiết bị kết tủa pectin 

(D = 0,57m). Tiến hành lọc thủ công cho đến khi hết dịch cần lọc. 

- Thiết bị cô đặc dịch chiết và thu hồi cồn: Sử dụng thiết bị nồi 

nấu trên kết hợp với bộ phận sinh hàn để cô đặc sản phẩm dịch chiết 

HCA, ngưng tụ và thu hồi cồn. 

- Thiết bị tẩy màu : Cấu tạo tương tự như thiết bị kết tủa pectin. 

có kích thước : D = 0,3m ; H = 0,68m ; số lượng: 2 thùng. 

- Tách loại than sau công đoạn tẩy màu: Chọn phương án lọc 

thủ công tương tự như tách loại pectin. 

3.4.2. Chạy thử nghiệm 

Chúng tôi tiến hành chạy thử nghiệm thiết bị với quy mô 10kg 

nguyên liệu/mẻ. Với mỗi mẻ, tiến hành xác định một vài thông số vật 

lý và hóa lý của dịch chiết HCA sản phẩm. Kết quả chạy thử nghiệm 

được thể hiện ở bảng 3.24. 
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Bảng 3.24. Một vài thông số vật lý và hóa lý dịch chiết  

HCA sản phẩm 

Chỉ tiêu 

 

Thông 

số 

Dịch chiết sau QT tẩy màu (sản phẩm) 

Mẻ 1 Mẻ 2 Mẻ 3 

Vdịch 

chiết (lít) 

33,0 32,5 33,0 

pH 1,05 1,10 1,03 

CNaxit 

tổng 

1,100 1,090 1,120 

CN axit 

khử 

0,028 0,035 0,031 

ρ 

(kg/m
3
) 

998,6 998,5 998,6 

μ (Pa.s) 1,1783.10
-3 

1,1782.10
-3 

1,1782.10
-3 

o

st  (
0
C) 98,5 98,5 98,5 

Bx(%) 10,4 10,2 10,5 

%SpicHCA 

(HPLC) 

59,3437 % 59,5935 % 59, 5867 % 

Đánh giá 

cảm quan 

Trong, sánh,  

vàng, thơm nhẹ.  

Trong, sánh, 

vàng,thơm nhẹ 

Trong, sánh, 

vàng,thơm nhẹ 

Nhận xét:  Kết quả một vài thông số vật lý, hóa lý của sản phẩm 

dịch chiết HCA thu nhận được trong quá trình chạy thử nghiệm là 

phù hợp và tương đối ổn định so với kết quả thu nhận được từ phòng 

thí nghiệm; Lượng HCA thu nhận được chiếm khoảng 15,2 % 

nguyên liệu ban đầu. Kết quả này thấp hơn kết quả nghiên cứu tại 

phòng thí nghiệm (19,02%) và một vài bài báo trước đây (21%) [1]. 

3.5. TÍNH KINH TẾ CHO SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Đã nghiên cứu thành công việc tối ưu QTCT với quy mô phòng 

thí nghiệm để làm cơ sở xây dựng cho quy mô đề tài. Các thông số 

tối ưu cho một số công đoạn chính của quy trình đã được xác định 

như sau: 

+ Công đoạn nấu: Nhiệt độ nấu: 130
0
C; thời gian nấu: 63 phút, 

tỉ lệ R/L:1/6, kích thước hạt nghiền: 1,36mm. 

+ Công đoạn tách loại pectin : Lượng cồn cho vào dịch chiết 1 

với tỉ lệ từ 3: 1 trở lên thì quá trình tách loại pectin  đạt hiệu quả.  

+ Công đoạn tẩy màu dịch chiết: Trộn đều lượng than hoạt 

tính sử dụng (8%÷12% dịch chiết), duy trì nhiệt độ 70
o
C, khuấy trộn 

10 phút, để yên thêm 20 phút nữa rồi tiến hành lọc.  

- Xác đinh, tính toán các thông số kỹ thuật cho từng công đoạn 

trong QTCT thu nhận dịch chiết HCA  để làm cơ sở phân tích, đề 

xuất, tính toán các thiết bị cho QTCT với quy mô với quy mô 10 kg 

nguyên liệu/mẻ. Các thông số kỹ thuật của thiết bị đã xác định được 

như sau: 

+ Thiết bị nồi nấu: Được lựa chọn là nồi nấu 2 vỏ, làm bằng 

vật liệu thép không gỉ, cửa nạp liệu ở phía trên và cửa tháo liệu ở 

phía dưới. Thiết bị có gắn áp kế và van an toàn. 

+ Thiết bị kết tủa pectin: D = 0,57m; H = 1,34 m. 

+ Thiết bị tẩy màu: D = 0,30m; H = 0,68 m. 
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+ Khung lưới lọc kết tủa pectin: D = 0,60m. 

+ Khung lưới lọc than sau công đoạn tẩy màu: D = 0,32m. 

Thiết bị kết tủa, tách loại pectin, tẩy màu và lọc dịch chiết 

được  làm bằng vật liệu inox.  

+ Thiết bị cô đặc dịch chiết và thu hồi cồn:  sử dụng thiết bị 

nồi nấu trên kết hợp với bộ phận sinh hàn để ngưng tụ và thu hồi 

cồn. 

- Lắp đặt và chạy thử nghiệm thành công trên QTCT đã xây 

dựng và thu nhận được lượng HCA đạt khoảng 15,2% nguyên liệu 

ban đầu. Với tỉ lệ này có thể triển khai xây dựng QTCT ở quy mô lớn 

hơn. 

- Dịch chiết axit HCA thu nhận được sử dụng để nghiên cứu 

các sản phẩm giảm béo dùng trong dược phẩm. 

- Dự toán sơ bộ được hiệu quả kinh tế để sản xuất ra sản phẩm 

thương mại từ một mẻ sản xuất.  

2. Kiến nghị 

- Ngoài sản phẩm chính là dịch chiết axit HCA, lượng pectin thu 

nhận được trong quá sản xuất cũng có thể được nghiên cứu sử dụng. 

- Cần nghiên cứu thực nghiệm chi tiết hơn để có thể triển khai 

QTCT thu nhận dịch chiết HCA vào thực tế. 

- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao quy mô sản xuất. 


