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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Biodiesel : Nhiên liệu diesel sinh học 

UI  : Đơn vị enzyme quốc tế (đo hoạt lực enzyme) 

HPLC  : Phương pháp sắc ký lỏng cao áp 

GC : Sắc kí khí 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

ASTM : American Society for Testing and Materials 

EN : Tiêu chuẩn Châu Âu 

JIS : Tiêu chuẩn Nhật Bản 

CSt : Đơn vị đo độ nhớt 

AV : Acid value – Chỉ số acid của dầu 

E : Enzyme 

CMC : Carboxylmethyl cellulose 

CM-dextran : Carboxylmethyl dextran 

DEAE : Diethylethanolamine 

FAME : Tập đoàn FAME 

PVA : Polyvinyl alcohol 

BSA : Bovine Serum Albumin 
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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất 

enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel. 

- Mã số: Đ2015-02-115 

- Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Đông 

- Thành viên tham gia: TS. Phạm Thị Mỹ, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 10 năm 2015 đến 30 tháng 09 năm 2016 

2. Mục tiêu:  

Nghiên cứu được phương pháp sản xuất enzyme lipase cố định có hoạt tính xúc 

tác mạnh và tính đặc hiệu cơ chất ổn định 

3. Tính mới và sáng tạo:  

- Chế tạo enzyme cố định bằng các phương pháp hấp phụ vật lí, gói trong gel và 

tạo liên kết giữa enzyme và chất mang. 

- Khảo sát khả năng thực hiện phản ứng transester (phản ứng chuyển vị ester 

giữa triacylglycerol và methanol) của enzyme lipase cố định trong sản xuất 

biodiesel từ dầu thực vật và mỡ động vật 

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã chế tạo được 3 loại enzyme 

lipase cố định trên các vật liệu là silica gel, gel alginate và siêu vi hạt “nano sắt từ - 

chitosan”.  

- Enzyme lipase cố định trên silica và trên gel alginate có một số đặc điểm 

như sau: lượng enzyme được cố định trên chất mang silica gel là 1,97 mg/g, thấp 

hơn so với lượng enzyme cố định trong gel alginate (3,01 mg/g), tuy nhiên enzyme 

cố định trên silica gel có hoạt độ riêng (17 UI/mg) trong đệm phosphate, cao hơn so 

với enzyme cố định trong gel alginate (11,67 UI/mg); enzyme cố định trên hạt silica 

gel được xác định có hoạt độ ổn định hơn so với enzyme gói trong gel alginate dưới 
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sự thay đổi điều kiện nhiệt độ, pH môi trường, đã xác định được nhiệt độ và pH tối 

ưu cho cả hai loại enzyme cố định tương ứng là 37
0
C và pH= 7. Kết quả thử nghiệm 

cho thấy, sau 6 lần phản ứng (có khuấy đảo) thì enzyme cố định trên silica vẫn giữ 

được 67,36 % hoạt độ ban đầu, còn đối với enzyme cố định trong gel alginate thì có 

xu hướng chất mang bị vỡ ra. 

- Enzyme lipase cố định bằng phương pháp liên kết đồng hóa trị với chất 

mang  là phức hợp siêu vi hạt “nano sắt từ - chitosan”, có hiệu suất gắn enzyme đạt 

75,1 %, hoạt độ ở mức 80 % so với enzyme tự do. Đã xác định được thời gian phản 

ứng tối ưu là 3h; nhiệt độ hoạt động tối ưu của enzyme là 50ᴼC, pH tối ưu là 6, khi 

đó hoạt độ đạt 379,24 UI/g. Enzyme cố định có khả năng tái sử dụng và chịu nhiệt 

tốt hơn so với enzyme tự do. 

Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã sử dụng enzyme lipase cố định trên siêu vi 

hạt “nano sắt từ - chitosan” để xúc tác phản ứng chuyển vị ester giữa triacylglycerol 

(mỡ trung tính) và methanol để so sánh với phương pháp hóa học (truyền thống) 

nhằm tiến tới ứng dụng trong sản xuất biodiesel từ dầu thực vật và mỡ động vật 

(lipit thu hồi từ nước thải surimi). 

5. Tên sản phẩm:  

- Sản phẩm ứng dụng: 

Quy trình công nghệ chế tạo enzyme lipase cố định. 

-  Sản phẩm khoa học: 

Bài báo quốc tế: Study of immobilization of lipase on magnetic nanoparticles 

Fe3O4 in the biodiesel production . Tác giả: Bui Xuan Dong*, Cao Xuan Huu, 

Nguyen Thi Hoang Yen. Tạp chí: «Актуальная биотехнология» (Russian SCI; 

DOAJ - Directory of open access journals). Số: N03/2015. tr: 49-51. Năm 2015. 

Link: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35599 

Bài báo trong nước: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm biodiesel từ lipit thu hồi 

từ công nghiệp chế biến surimi. Tác giả: Phạm Thị Mỹ; Bùi Xuân Đông. Kỷ yếu 

HNKH quốc gia "Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt 

Nam". Kỷ yếu HNKH Quốc gia lần thứ II Đà Nẵng 2015-2016. Trang: 1132-1140. 

Năm 2015. 

http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/10808
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/10808
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/10808
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/13054
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/13054
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/13054
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/13054
http://scv.udn.vn/bxdong/BBao/13054
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6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 

dụng:  

- Hiệu quả về công tác giảng dậy: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là dữ liệu khoa học đóng góp vào việc giảng dậy 

các học phần: công nghệ enzyme bậc đại học, khia thác và sử dụng enzyme bậc cao 

học ngành công nghệ sinh học. 

Đã hướng dẫn thành công hai sinh viên làm đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ngành 

công nghệ sinh học năm học 2015-2016 là: Nguyễn Thị Mộng Linh (11SH) và 

Nguyễn Thị Hằng (11SH) trên cơ sở khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

- Kế hoạch chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

Quy trình công nghệ chế tạo enzyme lipase cố định sau khi nhiệm thu sẽ được 

được đăng tải trên chợ trực tuyến: Chợ công nghệ và thiết bị Việt nam. 

http://www.techmartvietnam.vn nhằm quảng bá và thu hút nhà đầu tư. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biodiesel (diesel sinh học) là thuật ngữ dùng để chỉ loại nhiên liệu dùng cho 

động cơ diesel được sản xuất từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật. Thành phần chính 

của biodiesel là các alkyl ester, thông dụng nhất là methyl ester. Trong những năm 

gần đây, có rất nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu, sử dụng và phát triển sản 

xuất biodiesel để góp phần giải quyết an ninh năng lượng, thay thế một phần nguồn 

nhiên liệu hóa thạch đang được khuyến cáo nên hạn chế khai thác, từ đó góp phần 

đa dạng hóa và phát triển công nghệ tạo ra nguồn nhiên liệu mới. 

Trong quá trình sản xuất biodiesel từ dầu thực vật và mỡ động vật thì phản 

transester hóa đóng vai trò rất quan trọng. Để thực hiện phản ứng này người ta 

thường dùng xúc tác là kiềm hoặc acid với chất nhận nhóm -acyl là ethanol hoặc 

methanol dư. Phương pháp sản xuất này đòi hỏi nguyên liệu lipit phải có độ sạch 

cao – vì khi hàm lượng acid béo tự do trong nguyên liệu vượt mức 0,5% sẽ tạo ra xà 

phòng, dẫn tới làm giảm hiệu suất tạo biodiesel và cần có công thêm công đoạn làm 

sạch. Công nghệ này cũng đòi hỏi hàm lượng nước trong nguyên liệu lipit khắt khe 

hơn – không vượt quá 0,05%. Ngoài ra, còn tạo ra sản phẩm phụ là glycerol và 

kiềm dư cũng cần phải tinh sạch trước thi tái tận dụng. 

Trước thực trạng đó, việc thực hiện phản ứng transester hóa bằng enzyme 

lipase có lợi thế: thứ nhất, các yêu cầu về độ tinh sạch của lipit nguyên liệu không 

cao; thứ hai, hạn chế sự tạo thành các sản phẩm phụ không mong muốn trong quá 

trình phản ứng. Tuy nhiên, việc sử dụng enzyme lipase tự do không đem lại hiệu 

quả kinh tế vì giá thành enzyme đắt đỏ, cho nên để sản xuất biodiesel các nhà khoa 

học thường sử dụng enzyme lipase cố định với khả năng tái sử dụng nhiều lần, làm 

cho giá thành sản xuất giảm đáng kể. 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu cố định enzyme lipase lên 

các vật liệu mang (ở Mỹ, Nga, Latvia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan…) và đã chỉ ra những đặc điểm cần quan tâm của enzyme lipase khi cố định 

trên vật mang như khả năng enzyme bị mất hoạt tính, sự thay đổi độ bền của 

enzyme, pH tối ưu của enzyme bị thay đổi, thậm chí mất tính đặc hiệu cơ chất 

(enzyme sau khi gắn mất ái lực với cơ chất để xúc tác). Ngoài các yếu tố trên, trạng 

thái vật lí của cơ chất – như dạng rắn, micelle, dạng nhũ tương, hạt ưa nước cũng 
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ảnh hưởng đến tính đặc hiệu của enzyme. Chất mang để cố định enzyme thường 

được dùng là các chất tự nhiên, tổng hợp hay vật liệu vô cơ (hạt silica gel hấp phụ), 

các kim loại như Al, Mg, Fe và các oxit của chúng, thép không rỉ, hạt vật liệu hữu 

cơ xốp và không xốp ở dạng bột có cấu trúc hình cầu với kích thước nano (để giảm 

áp suất thẩm thấu khi sử dụng trong môi trường có tốc độ dòng chảy của dung dịch 

hoặc khí cao). 

Nguyên liệu dùng để sản xuất biodiesel rất đa dạng, có thể là mỡ động vật, 

các loại dầu thực vật, các loại mỡ và dầu thải từ các nhà hàng, các nhà máy chế biến 

thực phẩm, thậm chí có thể tận dụng dầu mỡ thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt của các thành phố…Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều nhà 

máy chế biến sản phẩm surimi từ những nguyên liệu cá nhỏ, giá trị thương phẩm 

không cao thành các sản phẩm chả cá giàu protein để phục vụ  nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất chả cá surimi do yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm nên lipit (dầu cá) phải được tách ra hoàn toàn từ thịt cá sau khi rửa 

và ép tách nước. Vì vậy một lượng lipit lớn sau khi bị loại bỏ từ công đoạn rửa thịt 

cá sẽ đi vào hệ thống nước thải và nhanh chóng bị thủy phân và bị ôi hóa, do đó 

việc tận dụng làm thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi gặp nhiều cản trở. Một phương 

hướng khả quan là tận dụng lipit trong nước thải surimi để sản xuất biodiesel, và 

nếu kết hợp ứng dụng enzyme lipase cố định có thể tái sử dụng nhiều lần trong công 

nghệ sẽ mang lại nhiều lợi thế về mặt kinh tế trong việc sản xuất nguồn năng lượng 

thay thế này. Vì thế, mục tiêu của đề tài nghiên cứu này là “nghiên cứu được 

phương pháp sản xuất enzyme lipase cố định có hoạt tính xúc tác mạnh và tính đặc 

hiệu cơ chất ở định” và từ đó hướng tới sử dụng enzyme lipase cố định để thăm dò 

sản xuất biodiesel từ lipit thu hồi trong nước thải công nghiệp sản xuất surimi. 
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Chƣơng 1I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Lƣợc sử nghiên cứu sử dụng enzyme lipase trongsản xuất biodiesel 

Nghiên cứu cố định enzyme lipase nguồn gốc động vật, thực vật và vi sinh 

vật lên chất mang được nhiều nhà khoa học quan tâm ngiên cứu trong thời gian gần 

đây nhằm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hóa dược, và công nghệ 

sinh học. Nhóm nghiên cứu đã điểm lại những nghiên cứu nổi bật về cố định 

enzyme lipase và sản xuất biodiesel trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây. 

Từ những dẫn chứng khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài nước có 

thể đi tới nhận xét rằng, việc sử dụng lipit thu hồi từ nước thải nhà máy chế biến chả 

cá surimi cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu. Dựa trên nền tảng thành tựu của 

các nghiên cứu về kĩ thuật chế tạo enzyme cố định có thể hoàn thành được mục tiêu 

của đề tài là chế tạo enzyme lipase cố định có hoạt tính xúc tác mạnh và tính đặc 

hiệu trên cơ chất là lipit của nước thải surimi. 

1.2. Một số kĩ thuật chế tạo enzyme cố định 

Để chế tạo enzyme cố định các nhà khoa học đã sử dụng các phương pháp 

như: hấp phụ, dựa vào tròng mạng lưới của gel (bẫy enzyme trong các lỗ nhỏ của 

các gel đã được trùng hợp), bọc trong các nang nhỏ (capsule), liên kết hóa trị với 

giá thể không tan, tạo các liên kết chéo giữa các phân tử enzyme. Điều quan trọng là 

phải lựa chọn được những điều kiện thích hợp sao cho gắn được nhiều enzyme nhất 

(tính trên một đơn vị diện tích, hoặc một đơn vị khối lượng), enzyme ít bị thôi ra 

khỏi chất mang, ít ảnh hưỏng đến hoạt độ E nhất . 

Nhóm nghiên cứu đi tới nhận xét: xu thế sử dụng enzyme lipase cố định 

trong sản xuất biodesel vẫn có tính thời sự và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa 

học, vì có nhiều thuận lợi về mặt công nghệ và nguồn enzyme lipase rất dồi dào. 

1.4. VẤN ĐỀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM SURIMI VÀ NGUY CƠ Ô NHIỄM 

MÔI TRƢỜNG 

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, về 
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nguyên tắc thì tất cả các loài cá đều có thể dùng để sản xuất surimi. Tuy nhiên, nên 

chọn những loài cá tạp, có chất lượng kém, giá trị cảm quan thấp thì hiệu quả sản 

xuất sẽ cao hơn.  

Ở Việt Nam một số loài cá thường dùng là cá Nhám, cá Mối, cá Chuồn,... 

Nguyên liệu được vận chuyển về xí nghiệp bằng xe đông lạnh, tại xí nghiệp sẽ tiến 

hành nhập nguyên liệu. Nếu đủ nguyên liệu có thể đem sản xuất ngay còn nếu 

không đủ thì nguyên liệu sẽ được bảo quản lại. 

Vấn đề về môi trường gặp phải trong công nghệ surimi là sử dụng lượng 

nước lớn, trong nước thải có chứa một lượng protein hòa tan, thịt vụn, khoáng,... 

đặc biệt là lipit với lượng lớn. Vì vậy, để sản xuất sạch hơn người ta đã tiến hành 

thu hồi lipit để sản xuất các sản phẩm từ mỡ, đồng thời cũng góp phần làm giảm ô 

nhiễm nước thải. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng lipit thu được từ công nghệ sản 

xuất surimi để thăm dò sản xuất biodesel. 
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Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Enzyme lipase: tự do và cố định của đề tài 

- Enzyme lipase (tự do) tách chiết từ tụy lợn, do Công ty Sigma (Mỹ) sản 

xuất. Hoạt lực của enzyme là 100-600 units/mg protein, hoạt động cắt  đặc hiệu liên 

kết ester giữa acid béo và glycerol của cơ chất là triacylglycerol (tốt nhất trên dầu 

oliu) 

- Các loại enzyme cố định: trên siêu vi hạt “nano sắt từ - chitosan”, trên silica 

gel và gel natri alginate 

2.1.2. Hạt nano sắt từ 

- Hạt nano sắt từ (Fe3O4) được điều chế và kiểm tra cấu trúc tại Trung tâm 

khoa học vật liệu – Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội: 

Hạt nano từ tính Fe3O4 được điều chế từ hỗn hợp muối sắt FeCl2.4H2O và 

FeCl3.6H2O với nồng độ thích hợp theo tỷ lệ mol Fe
2+

:Fe
3+

=2:1. Dung dịch được 

khấy 600 vòng/phút trong 30 phút ở nhiệt độ phòng. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch 

NaOH 1M đến pH10 thì dừng lại. Phản ứng tiếp tục được thực hiện trong 30 phút 

ở nhiệt độ 80
0
C. Lọc rửa hỗn hợp huyền phù thu được bằng nước cất đến pH=7. Sau 

đó sấy chân không ở nhiệt độ 60
0
C, P=40mb trong 2 giờ. Hạt nano thu được được 

giữ trong môi trường chân không để sử dụng gắn enzyme [35]. 

- Việc sử dụng hạt nano sắt từ phối hợp với chitosan để chế tạo enzyme 

lipase cố định giúp cho quá trình thu hồi enzyme sau khi phản ứng bằng lực từ rất 

hiệu quả. 

2.1.3. Các loại vật liệu hấp phụ sử dụng làm chất mang gắn enzyme 

2.1.3.1. Chitosan từ vỏ đầu tôm 

Chitosan được tổng hợp bằng phương pháp hóa học tại PTN Công nghệ sinh 

học – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với độ deacetyl đạt 79%, độ nhớt 10,9 
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CSt đạt tiêu chuẩn chitosan công nghiệp [36]. Ở đây, chitosan được dùng để hấp 

phụ hạt nano sắt từ, đồng thời nhóm -NH2 của chitosan có khả năng tạo liên kết 

hydro với nhóm  -CHO của glutaraldehyde (chất tạo cầu nối). 

2.1.3.2. Silica gel 230-400 Mesh, Merck (Đức) 

Silica gel (gel axit silixic), có công thức cấu tạo là SiO2.nH2O (n<2) được 

dùng làm chất mang để chế tạo enzyme lipase cố định bằng phương pháp hấp phụ. 

2.1.3.3. Natri alginate 

Dùng để chuẩn bị gel phục vụ chế tạo enzyme lipase cố định theo phương 

pháp gói enzyme trong gel 

2.2. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Cách tiếp cận 

- Nghiên cứu tổng quan những thành tựu khoa học trong sản xuất enzyme cố 

định phục vụ sản xuất thuộc lĩnh vực nanotechnology 

- Từ những thành tựa nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, 

xây dựng mô hình các thí nghiệm sản xuất enzyme lipase cố định bằng kĩ thuật đơn 

giản nhất, có tính ứng dụng phổ quát nhiều lĩnh vực sản xuất và phân tích 

2.2.2. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu thực nghiệm 

2.2.2.1. Thực nghiệm chế tạo enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan-nano 

sắt từ”. 

Nguyên tắc của quá trình này là cố định lipase lên siêu vi hạt “Chitosan-

Fe3O4” thông qua cầu nối aldehyde (glutaraldehyde). Lipase có nhóm amin có thể 

tạo liên kết ngang với một đầu aldehyde của glutaraldehyde và đầu aldehyde còn lại 

sẽ liên kết với nhóm amin của chitosan- Fe3O4  [25], [37]. Ở đây, một mặt chitosan 

hấp phụ Fe3O4, mặt khác tạo liên kết với cầu nối glutaraldehyde như mô tả trên hình 

2.1. 
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Hình 2.1: Mô hình mô tả liên kết trong giữa enzyme lipase với siêu vi hạt 

“chitosan- Fe3O4”   

Các bước chế tạo enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4” và 

khảo sát hoạt tính như sau:   

- Bƣớc 1: Điều chế siêu vi hạt “microsphere” - “chitosan- Fe3O4” 

Các siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4” được tổng hợp bằng cách: Hòa tan 0,5g 

chitosan trong 50ml dung dịch acid acetic nồng độ 0,2M, khuấy mạnh hỗn hợp 

trong 30 phút ở nhiệt độ phòng. Sau đó thêm 3g hạt nano Fe3O4 vào hỗn hợp dung 

dịch, tiếp tục khuấy trong 1 giờ (hình 2.2).  

 

Hình 2.2: Điều chế siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4” trên máy khuấy từ 
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- Bƣớc 2: Gắn enzyme lipase lên siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4” thông qua cầu 

nối glutaraldehyde 

Trên hình 2.3 là sơ đồ mô tả quy trình chế tạo enzyme lipase cố định trên siêu 

vi hạt “chitosan- Fe3O4” 

 

Hình 2.3: Quy trình gắn enzyme lên siêu vi hạt “chitosan-Fe3O4” [25]. 

+ Sử dụng 20ml “chitosan- Fe3O4” trộn với 20ml dung dịch glutaraldehyde 2% 

trong đệm phosphate với pH=7,5. Phản ứng dược tiến hành ở nhiệt độ 30
o
C trong 5 

giờ. Nồng độ glutaraldehyde sử dụng trong khoảng từ 1-3%, nếu nồng độ quá lớn sẽ 

gây bất hoạt enzyme ngay khi tiếp xúc. 

+ Các hạt nano đã được hoạt hóa thu hồi bằng phân tách từ tính, sau đó tiến 

hành rửa nhiều lần bằng nước cất (khoảng 3 lần) bằng cách dùng nam châm để tách 

nano trong dung dịch. 
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+ Sau khi tách toàn bộ nano đã gắn, ta thêm 20ml nước cất và lắc đều cho các 

hạt nano phân tán hoàn toàn trong nước, thêm 20ml enzyme lipase nồng độ 2g/l và 

tiến hành khuấy nhẹ trên máy khuấy từ ở nhiệt độ phòng với số vòng quay 

250v/phút, trong 60 phút. 

+ Hỗn hợp sau gắn sẽ tiến hành tách từ tính tương tự như trên bằng cách dùng 

nam châm để thu hồi, và rửa nhiều lần bằng nước cất. Dịch sau gắn sẽ được đo mật 

độ quang ở bước song 595nm để xác định lượng lipase còn lại trong dung dịch. 

+ Enzyme sau gắn sẽ cho phân tán trong 20ml đệm phosphate thuận tiện cho 

khảo sát các bước tiếp theo và được bảo quản ở 4ᴼC. 

Trên hình 2.4 là mẫu enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4”. 

Enzyme này có thể tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng bằng lực từ của nam châm vĩnh 

cửu. Điều này là một lợi thế của enzyme, bởi có thể dừng phản ứng tức thời, và 

enzyme không bị lẫn vào hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng. 

 

Hình 2.4: Kết quả chế tạo enzyme lipase cố định  

a) Quá trình tách enzyme bằng phương pháp từ tính; b) enzyme lipase cố định thu được 

Enzyme thu được được bảo quản và sau đó đem đi phân tích đặc tính theo 

các bước ở mục 2.3 và 2.4 

2.2.2.2. Thực nghiệm chế tạo enzyme lipase trên hạt silica gel 

Quá trình cố định enzyme lipase lên hạt silica gel được thực hiện đơn giản 

thông qua sự hấp phụ vật lý lên bề mặt chất mang của enzyme. Quy trình cố định 

enzyme lipase lên hạt silica gel được mô tả trên hình 2.5 

a) b) 
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Tiến hành cố định hóa, sử dụng 5ml dung dịch enzyme cho vào 1 g silica. 

Dung dịch enzyme được chuẩn bị bằng cách hòa tan 4g lipase trong 100 mL dung 

dịch đệm phosphate 50 mM, pH =7. Quá trình cố định được thực hiện trong cốc 100 

mL trên máy khuấy từ, 220 vòng/phút ở nhiệt độ phòng trong 3h [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5: Sơ đồ mô tả quy trình cố định enzyme trên silica gel 

Hỗn hợp sau khi kết thúc quá trình cố định sẽ được lọc, tách riêng phần 

enzyme cố định. Rửa phần enzyme cố định với silica đã tách ra bằng dung dịch đệm 

phosphate (50 mM, pH =7) để loại bỏ enzyme tự do còn sót lại trên bề mặt hạt 

silica. Dung dịch nước rửa được hòa chung với phần dung dịch tách ra sau quá trình 

cố định enzyme để xác định nồng độ protein còn lại (lượng enzyme không được cố 

định).  

Enzyme cố định trên silica gel sau khi điều chế được bảo quản ở 4
0
C [39]. 

Hỗn hợp huyền phù 

Khuấy từ 

Lọc 

Rửa 

Sấy chân không 

 

Đệm phosphat 

Enzyme cố 

định 

Nước rửa 

Silica Enzyme lipase 
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Enzyme thu được được bảo quản và sau đó đem đi phân tích đặc tính theo 

các bước ở mục 2.3 và 2.4 

2.2.2.3. Thực nghiệm chế tạo enzyme lipase bằng phương pháp gói trong gel 

Enzyme khô được hòa tan trong dung dịch đệm Tris –HCl (50mM, pH = 7,3) 

để thu được dung dịch 4% w/v. Sodium alginate thêm vào dung dịch enzyme lipase 

(2,5 % w/v). Hỗn hợp được mang đi đuổi khí trong máy đuổi khí bằng siêu âm ở 

25
0
C. Sử dụng kim tiêm y tế nhỏ hỗn hợp enzyme lipase- alginate vào dung dịch 

CaCl2 0,1M đặt trên máy khuấy từ với tốc độ 2,5 ml/ phút, vận tốc máy khuấy từ là 

150 vòng/ phút. Hạt gel được giữ trong dung dịch CaCl2 đến khi sử dụng [39]. 

Trên hình 2.6 mô tả quy trình cố định lipase trong gel alginate 

 

Hình 2.6: Sơ đồ quy trình cố định enzyme trong gel alginate 

Enzyme thu được được bảo quản và sau đó đem đi phân tích đặc tính theo 

các bước ở mục 2.3 và 2.4 

2.3. Khảo sát hiệu suất gắn enzyme lipase lên các chất mang  
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Để đo hiệu suất gắn enzyme lên chất mang tiến hành đo gián tiếp, tính toán 

lượng protein còn lại trong dung dịch sau gắn, và lượng protein ban đầu trước khi 

gắn, qua đó tính hiệu suất bằng công thức (2.1): 

      (2.1)   

Phép đo được thực hiện với 3 mẫu và lấy giá trị trung bình [13]. 

Lượng protein (enzyme) còn lại trong dịch sau khi gắn được xác định bằng 

phương pháp Bradford. 

2.4. Khảo sát ảnh hƣởng của yếu tố môi trƣờng tới hoạt độ enzyme lipase cố 

định  

Trên hình 2.7 mô tả các thí nghiệm khảo sát sự thay đổi hoạt độ enzyme lipase 

cố định trên các chất mang dưới tác yếu tố tác động như nhiệt độ phản ứng, pH môi 

trường và thời gian phản ứng. 

Riêng đối với enzyme gói trong gel alginate natri khảo sát thêm hoạt độ của 

enzyme cố định trong các môi trường đệm phosphate và đệm Tris-HCl 

 

 

Hình 2.7: Các bƣớc tiến hành khảo sát đặc tính enzyme lipase cố định 

trên các chất mang 

 

Hoạt độ enzyme được xác định theo phương pháp chuẩn độ Ota-Yamada [38]. 
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Dựa trên phương pháp trên ta xác định hoạt độ enzyme cố định ở các mức 

nhiệt độ “30ᴼC, 37ᴼC, 40ᴼC, 45ᴼC, 50ᴼC, 55ᴼC, 60ᴼC”, xác định ảnh hưởng của các 

mức pH môi trường 6; 6,5; 7; 7.5; 8. Tiếp tục, tiến hành xác định ảnh hưởng của 

thời gian phản ứng và khả năng tái sử dụng của enzyme cố định.  

2.5. Thử nghiệm điều chế biodiesel từ lipit (dầu cá) thu hồi từ nƣớc thải sản 

xuất surimi 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu xét thấy enzyme lipase cố định trên 

siêu vi hạt “Chitosan-Fe3O4” có nhiều tiềm năng hơn hai loại enzyme cố định khác 

khi thực hiện phản ứng chuyển vị ester điều chế biodiesel bởi có một số ưu thế như: 

- Khả năng tiếp xúc giữa enzyme và cơ chất cao 

- Enzyme dễ thu hồi sau phản ứng bằng lực từ 

2.5.1. Điều chế biodiesel với xúc tác là enzyme cố định trên siêu vi hạt “Chitosan-

Fe3O4”: 

Enzyme lipase cố định được sử dụng điều chế biodiesel thông qua phản ứng 

trao đổi ester hóa theo phương pháp của Koei Kawakami (2011) [40] như sau: 

- tỷ lệ mol lipit/methanol là 1:4 

- tỷ lệ dung dịch enzyme/dầu là 2,8% (w/w) 

- nhiệt độ phản ứng là 50
0
C 

- thời gian phản ứng 30 giờ   

- bổ sung 0,6%  (w/w) nước cất theo khối lượng hỗn hợp phản ứng [41] 

(Vì lipase xúc tác phản ứng chuyển vị ester trong môi trường ít nước, quá 

trình xúc tác xảy ra trên bề mặt pha dầu-nước) 

- phản ứng được thực hiện trên máy lắc ổn nhiệt 

Sau khi thực hiện tách lipase cố định bằng từ tính và lọc, biodiesel thu được 

được đem đi phân tích thành phần và xác định hiệu suất chuyển hóa methyl ester. 

2.5.2. Thử nghiệm sản xuất biodiesel bằng phương pháp hóa học (mẫu đối 

chứng) 
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Biodiesel trong nghiên cứu này được tổng hợp theo phương pháp hóa học sử 

dụng xúc tác NaOH để thực hiện phản ứng transester hóa, sử dụng methanol với 

lượng dư. Quá trình tổng hợp được tiến hành như sau: cân lượng methanol cần thiết 

cho vào bình tam giác 250 ml rồi cho vào đó xúc tác base (NaOH) để tạo dung dịch 

NaOH trong methanol, lipid được cân và cho vào bình phản ứng, sau đó đặt lên máy 

khuấy từ, điều chỉnh nhiệt độ cần thiết. Rót từ từ dung dịch NaOH trong methanol 

vào bình phản ứng trên, khuấy hỗn hợp phản ứng và theo dõi quá trình phản ứng. 

Sau khi phản ứng xong, hỗn hợp phản ứng được để ổn định trong phểu chiết và tách 

lớp. Sản phẩm biodiesel được tinh chế bằng cách rửa nhiều lần với nước ấm nhằm 

loại bỏ xúc tác, methanol và cuối cùng làm khan bằng Na2SO4. 

Hiệu suất sơ bộ của phản ứng (H) được tính theo công thức 2.3 

 

H =  x 100%               (2.3) 

 

Theo nghiên cứu của nhà khoa học Shalyahov A. A. và cộng sự ta có công 

thức tính hàm lượng NaOH cần thiết để trung hòa lượng lipid có trong nguyên liệu 

khi thực hiện phản ứng ester như công thức 2.4 

                                                     (2.4) 

 

Trong đó: X – khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa phản ứng ester (kg); 

A – khối lượng lipid mang đi trung hòa (g); b – Chỉ số acid của lipid mang đi trung 

hòa (mg KOH/g); 40 – khối lượng phân tử NaOH; 56,1 – khối lượng phân tử KOH; 

1000 – hệ số chuyển từ mg KOH sang gam [43] 

Theo kết khảo sát ban đầu chỉ số acid của khối nguyên liệu Ax = 12,53 

(mgKOH/g). Vậy để trung hòa 100g lipid thì khối lượng NaOH theo công thức 2.5: 

 

 0,00089 kg = 0,89g            (2.5) 

 

Cố định khối lượng NaOH cho phản ứng trung hòa đợt 1 là 0,89g 

NaOH/100g lipid với dung môi sử dụng ban đầu là methanol. Khi thay đổi các điều 

kiện tiến hành phản ứng chuyển hóa ester trên nguyên liệu lipid được trích ly từ mỡ 



21 

 

cá như: nhiệt độ, tỷ lệ mol methanol:lipid, thời gian, tốc độ khuấy sẽ thu được sản 

phẩm biodiesel với hiệu suất khác nhau [42].  

2.6. Các phƣơng pháp phân tích 

2.6.1. Xác định protein bằng phương pháp Bradford 

Phương pháp này dựa trên sự thay đổi bước sóng hấp thu cực đại của thuốc 

nhuộm Coomassie Brillant Blue khi tạo phức hợp với protein. Trong dung dịch 

mang tính acid khi chưa kết nối với protein thì thuốc nhuộm ở dạng màu đỏ có bước 

sống thấp thu cựcđại là 465 nm và khi kết hợp với protein thì thuốc nhuộm chuyển 

sang dạng màu xanh dương và hấp thu cực đại ở mức cực đại ở bước sóng 595 nm. 

Độ hấp thu ở bước sóng 596 nm có liên hệ một cách trực tiếp với nồng độ protein. 

Để xác định protein trong mẫu, đầu tiên ta xây dựng một đường chuẩn với dung 

dịch protein chuẩn đã biết được nồng độ. Sau khi cho dung dịch protein vào 

thuốc nhuộm màu, màu sẽ xuất hiện sau 2 phút và bền tới 1giờ. Tiến hành đo dung 

dịch bằng máyquang phổ kế (Spectrophotometer) ta được ODx, độ hấp thụ sẽ tỷ lệ 

với lượng protein trong mẫu. Thực hiện một đối chứng với HCl (ODo). Lấy giá trị 

∆OD = ODx – OD0. Lượng protein trong mẫu dung dịch đo được xác định bằng 

cách dựa vào đường chuẩn từ giá trị ∆OD ở trục tung, từ đó suy ra giá trị nồng độ 

protein tương ứng trên trục hoành. 

2.6.2. Xác định hoạt độ enzyme bằng phương pháp chuẩn độ Ota-Yamada 

Bƣớc 1: Chuẩn bị dung dịch polyvinylalcahol 

Lấy 20 gam polyvinilalcahol cho vào bình định mức 1 lít, cho thêm nước cất 

đến 800 ml. Hệ nhũ tương này cần được giữ ở nhiệt độ phòng 30 phút, sau đó cho 

thêm 0,5 ml 1N HCl và đưa vào máy lắc gia nhiệt ở nhiệt độ 80-90
0
C trong 1 giờ. 

Làm mát bình định mức đến nhiệt độ phòng, sau đó cho thêm dung dịch 

NaOH để chỉnh pH dung dịch về pH=7, sau đó cho thêm nước cất đến vạch định 

mức. Sau cùng, lọc dung dịch qua giấy lọc và thu được dung dịch polyvinylalcahol 

Bƣớc 2: Nhũ tƣơng hóa dầu thực vật 
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Lấy 100 ml dầu thực vật (hoặc dầu oliu) vào bình tam giác, sau đó cho thêm 

150 ml dung dịch polyvinylalcahol. Đưa vào máy khuấy từ 10 phút. Sau đó dung 

dịch nhũ tương đưa vào nước đá 60 phút. Nếu dung dịch nhũ tương không bị phân 

lớp thì thí nghiệm nhũ tương hóa được tính là thành công 

Bƣớc 3: Tiến hành phản ứng enzyme 

Lấy 5 ml dung dịch nhũ tương và 4ml dung dịch đệm có pH=7 cho vào bình 

100 ml có nắp đậy. Hỗn hợp được đưa vào thiết bị ổn nhiệt ở nhiệt độ 37
0
C trong 10 

phút. 

Sau đó, cho vào hỗn hợp 1 ml dung dịch enzyme bật chế độ lắc của thiết bị ổn 

nhiệt, phản ứng tiến hành ở nhiệt độ 37
0
C trong 60 phút. Sau 60 phút lập tức cho 

vào hỗn hợp 30 ml cồn 96 độ để ngưng phản ứng tức thời. 

Bƣớc 4: Chuẩn độ xác định hoạt tính enzyme 

Sau khi ngưng phản ứng bằng cồn, cho thêm vào hỗn hợp 3 giọt 

phenolphthalein rồi chuẩn độ bằng dung dịch 0,05N NaOH đến khi xuất hiện màu 

(TN1). 

Thí nghiệm đối chứng: 

Lấy 5 ml dung dịch nhũ tương và 4ml dung dịch đệm có pH=7 cho vào bình 

100 ml có nắp đậy. Hỗn hợp được đưa vào thiết bị ổn nhiệt ở nhiệt độ 37
0
C trong 10 

phút. Sau đó cho thêm vào hỗn hợp 30 ml cồn 96 độ, sau đó cho thêm 1 ml dung 

dịch enzyme và thực hiện chuẩn độ, trước khi chuẩn độ cần cho thêm 3 giọt 

phenolphthalein (TN2). 

Hoạt độ enzyme lipase được xác định theo công thức: 

B

TA
LS

50
  

Ở đây, LS – là hoạt tính enzyme lipase, unit/g; A – hiệu số lượng NaOH 0,05 

N giữa thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 (đối chứng), tính bằng ml; T – độ lệch chuẩn 

độ, T=0,001996 g/ml; B- nồng độ enzym ban đầu g/ml 

2.6.3. Xác định một số chỉ tiêu chất lượng lipit surimi và biodiesel từ lipid surimi: 

2.6.3.1. Các phương pháp xác định chất lượng lipit surimi 
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- Trị số số acid xác định theo TCVN 6127:2007 (ISO 660:1996)12) - Dầu mỡ 

động vật và thực vật - Xác định trị số axit và độ axit  

- Trị số xà phòng xác định theo TCVN 6126:2007 (ISO 3657:2002) - Dầu mỡ 

động vật và thực vật - Xác định chỉ số xà phòng; AOCS Cd 3-25 (03)  

- Trị số ester xác định gián tiếp thông qua chỉ số acid và xà phòng 

- Trị số iot xác định theo TCVN 6122:2007 (ISO 3961:1996)9) - Dầu mỡ 

động vật và thực vật - Xác định trị số iôt; 

2.6.3.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng biodiesel 

Phương pháp đo các chỉ tiêu chất lượng của diesel sinh học theo TCVN 7717 

: 2007, nhiên liệu diesel sinh học gốc (B100) – Yêu cầu kỹ thuật như sau: trạng thái 

vật lý, hàm lượng ester theo TCVN 7868 (EN 14103); khối lượng riêng tại 15ºC 

theo TCVN 6594 (ASTM D 1298); điểm chớp cháy (cốc kín) theo TCVN 2693 

(ASTM D 93); độ nhớt động học tại 40ºC theo TCVN 3171 (ASTM D 445); lưu 

huỳnh theo TCVN 7760 (ASTM D 5453); trị số xetan theo TCVN 7630 (ASTM D 

613); chỉ số iot theo EN 14111 / TCVN 6122 (ISO 3961); chỉ số acid theo ASTM D 

664. 

Một số chỉ tiêu của mẫu biodiesel được phân tích tại PTN xăng dầu – Công 

ty xăng dầu KV5 – Petrolimex Đà Nẵng. 

2.7. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm trong nghiên cứu được lặp lại tối thiểu 3 lần, kết quả đưa ra 

là trung bình hoặc có tính chất đại diện tốt nhất cho 3 lần thí nghiệm. 

Trong một số thí nghiệm có số lần lặp lại cao hơn và số liệu được xử lý 

thống kê. Giá trị trung bình (mean) được tính theo phương trình 2.6: 

n

x
x

i
                            (2.6) 

Trong đó, x – là giá trị trung bình của mẫu; xi – là giá trị của phép đo thứ I; 

n-là tổng số lần đo hay xác định [44]. 
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Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu cố định enzyme lipase bằng phƣơng pháp hấp phụ vật 

lý và gói trong gel 

3.1.1. Kết quả chế tạo mẫu enzyme 

3.1.1.1. Enzyme lipase gói trong gel 

Sau nhiều thí nghiệm nhóm nghiên cứu rút ra phương pháp cố định enzyme 

bằng kĩ thuật gói trong gel natri alginate như sau: hỗn hợp lipase-gel alginate (tỷ lệ 

gel là 2,5% so với thể tích enzyme) được nhỏ vào dung dịch CaCl2 0,1M với tốc độ 

2,5 ml/phút, tốc độ khuấy 150 vòng/phút, ở nhiệt độ phòng.  

Đặc điểm hạt gel chứa enzyme lipase thu được như sau: 

+ Hạt tròn đều, đường kính hạt đo được là 3mm. 

+ Màu trắng đục. 

+ Có tính đàn hồi, không bị vỡ. 

Kết quả khảo sát cho thấy, từ hỗn hợp 25 ml lipase- natri alginate, khi tạo hạt 

thu được 14g hạt ướt. 

Mẫu enzyme gói trong gel được thể hiện trên hình 3.1 

 

Hình 3.1: Mẫu enzyme lipase cố định trong gel natri alginate 
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3.1.1.2. Enzyme lipase cố định trên silica gel 

Trong nghiên cứu này, enzyme lipase được cố định bằng phương pháp hấp 

phụ lên hạt silica: ban đầu silica gel có màu trắng sữa (hình 3.2), sau khi cố định 

enzyme lipase nồng độ 4% (w/v) lên bề mặt thì hạt silica có màu nâu đục. Kích 

thước enzyme cố định xác định được từ 0,04- 0,063 mm. 

 

Hình 3.2: Mẫu enzyme lipase cố định trên silica gel 

3.1.2. Nồng độ protein/enzyme được cố định trên chất mang 

Kết quả xác định hàm lượng enzyme lipase được cố định trên silica gel và 

gel natri alginate được thể hiện ở bảng 3.1: 

Bảng 3.1: Hiệu suất cố định enzyme lên chất mang 

Chất mang 

Enzyme còn lại 

trong dung dịch 

(mg/ml) 

Enzyme đã đƣợc cố 

định (mg/ml) 

Hiệt suất gắn 

(%) 

Silica gel 1,609 0,889 35,6 

Natri- alginate 0,391 2,107 84,34 

Nồng độ protein của enzyme tự do: 2,498 mg/ml 

 

Từ bảng số liệu 3.1, so sánh cho thấy tổng lượng enzyme cố định trong gel 

natri-alginate gấp 2,34 lần so với lượng enzyme cố định trên silica gel. Tuy nhiên, 

việc xác định hoạt tính enzyme cố định là rất quan trọng, vì enzyme trong quá trình 
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gắn dễ bị biến tính hoặc thay đổi hình dạng do ảnh hưởng của điều kiện môi trường 

cũng như quá trình thao tác thí nghiệm. 

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành xác định lượng enzyme được gắn trên chất 

mang tính theo khối lượng chất mang. Kết quả xác định được thể hiện trong bảng 

3.2. 

Bảng 3.2: Lƣợng enzyme gắn cố định trên chất mang 

Chất mang 
Tổng lƣợng 

enzyme (mg) 

Khối lƣợng 

chất mang (g) 

Protein/chất 

mang (mg/g) 

Gel natri alginate 42,14 14 3,01 

Silica 8,89 4,5 1,97 

3.1.3. Hoạt tính enzyme lipase cố định 

Để đánh giá hiệu quả của quá trình cố định enzyme, nhóm nghiên cứu đã tiến 

hành khảo sát hoạt độ của enzyme gắn trên hạt silica gel và gel natri alginate, và so 

sánh với hoạt độ của enzyme lipase tự do. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.3: 

Bảng 3.3: Hiệu suất cố định enzyme lipase trên hạt silica gel và gel natri 

alginate  

Chất mang 
Hoạt độ riêng 

(UI/mg) 
Hiệu suất (%) 

Silica gel 8,63 75,24 

Natri- alginate 3,87 34,24 
*Ghi chú: Enzyme tự do có hoạt tính xác định được là 11,47 UI/mg 

 

Từ kết qủa ở bảng 3.3, so sánh với kết quả bảng 3.2 nhận thấy, hoạt độ 

enzyme cố định không tương ứng với lượng enzyme được gắn trên chất mang. Cụ 

thể, enzyme cố định trên silica gel có hoạt độ enzyme là 8,63 UI/mg, hiệu suất cố 

định đạt 75,24% trong khi lượng enzyme có định chỉ chiếm 35,6%. Ngược lại, đối 

với chất mang là gel natri- alginate, lượng enzyme được gói trong hạt gel đạt 

84,34%, nhưng hoạt độ xác định được là 3,87 UI/mg, hiệu suất cố định chỉ chiếm 

34,24%.  

Kết quả nghiên cứu có thể được giải thích do enzyme được gói trong gel 

natri-alginate nên khả năng tiếp xúc với cơ chất thấp. Nhiều nghiên cứu trước đây 

đã chứng minh, đối với loại enzyme cố định này thì phản ứng diễn ra bằng cách 
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khuếch tán cơ chất vào trong hạt gel và khuếch tán sản phẩm ra ngoài, vì vậy phản 

ứng phụ thuộc vào tốc độ khuếch tán, kích thức lipit hoặc mức độ nhũ hóa của cơ 

chất… 

3.1.4. Ảnh hưởng của dung dịch đệm và pH đến tốc độ phản ứng enzyme lipase 

cố định 

Khảo sát được tiến hành với hai loại đệm là đệm phosphate và Tris- HCl, 

vùng pH khảo sát từ 6-9, kết quả nghiên cứu được thể hiện trên hai đồ thị sau 3.3 và 

3.4. 

Phân tích đồ thị nhận thấy rằng, enzyme lipase và enzyme cố định đều hoạt 

động trong đệm phosphate tốt hơn so với đệm Tris-HCl, không có sự chênh lệch 

hoạt độ nhiều giữa 2 loại đệm trên tại cùng giá trị pH. 

- Đối với đệm phosphate: 

+ Enzyme tự do hoạt động tốt trong khoảng pH = 7 – 8, pH tối ưu xác định 

được là 7,5, hoạt độ enzyme cao nhất 36,67 UI/ml.  

 

Hình 3.3: Ảnh hƣởng của đệm phosphate và pH tới hoạt độ enzyme cố 

định 

+ Enzyme cố định trên chất mang silica gel ít bị ảnh hưởng bởi pH so với 
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enzyme tự do, hoạt độ ở các giá trị pH môi trường khác nhau gần tương đương 

nhau. Giá trị pH tối ưu là pH=7, hoạt độ enzyme cao nhất 17 UI/mg. Hoạt độ thấp 

nhất ở giá trị pH= 8 cũng đạt được 92% so với giá trị tối ưu. Kết quả này có thể 

được giải thích bằng tác dụng che chắn của chất mang, làm cho enzyme ổn định 

hơn, ít chịu ảnh hưởng của môi trường phản ứng. 

+ Enzyme cố định trong hạt gel natri alginate: hoạt độ enzyme cũng ổn định 

khi thay đổi pH môi trường. Giá trị pH tối ưu là 7 với hoạt độ đạt 11,67 UI/mg. 

- Đối với đệm Tris- HCl:  

+ Enzyme tự do hoạt động tốt trong khoảng pH từ 7,5- 8,5 với giá trị hoạt độ 

tối ưu đạt được ở pH= 8, hoạt độ enzyme tối ưu là 25,4 UI/ml. Hoạt độ thấp nhất 

quan sát được là ở giá trị pH= 9, hoạt độ đạt được là 13,5 UI/ml. 

 

Hình 3.4: Ảnh hƣởng của đệm Tris- HCl và pH tới hoạt độ enzyme cố 

định  

+ Enzyme hấp phụ vật lý trên hạt silica gel cho hoạt độ enyme cao nhất là 

16,29 UI/g ở pH= 7. Khả năng hoạt động của enzyme trong đệm này tương đối thấp 

hơn trong đệm phosphate nhưng vẫn đạt được độ ổn định và có cùng giá trị pH tối 

ưu như khi khảo sát với đệm phosphate. 

+ Enzyme gói trong gel natri alginate hoạt động ở đệm Tris- HCl cho hoạt độ 
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thấp, giá trị pH tối ưu là 7,5. 

Bên cạnh ảnh hưởng đến hoạt độ của enzyme, trong quá trình khảo sát, còn 

quan sát được giá trị pH ảnh hưởng đến độ bền của hạt gel natri-alginate. Theo đó, ở 

giá trị pH= 6 và pH=7 thì hạt gel bền, giữ được nguyên hình dạng sau 24h phản 

ứng. Còn ở giá trị pH cao hơn pH= 8- 9 thì hạt gel bị vỡ ra sau 2h phản ứng. 

Từ những phân tích ở trên, có thể rút ra kết luận rằng enzyme lipase tự do 

hoạt động tốt ở pH kiềm, còn enzyme cố định thì ở pH trung tính. Enzyme cố định 

hoạt động ổn định khi pH môi trường thay đổi, đó cũng là một trong những ưu điểm 

mà công nghệ cố định enzyme mang lại. 

Vì vậy, để khảo sát ảnh hưởng của các thông số khác, chọn hệ đệm 

phosphate và giá trị pH=7 chung cho enzyme tự do, enzyme cố định trên silica gel 

và enzyme cố định trong gel alginate. 

3.1.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt độ enzyme 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cũng như sự biến tính của 

enzyme. Vì vậy xác định ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường phản ứng đến hoạt độ 

enzyme là rất quan trọng. Sự phụ thuộc của hoạt độ enzyme vào nhiệt độ được thể 

hiện ở đồ thị 3.5. 

 

Hình 3.5: Ảnh hƣởng của nhiệt độ lên hoạt độ của enzyme cố định 
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Khoảng nhiệt độ được chọn khảo sát là từ 35-60
0
C, bước nhảy nhiệt là 5

0
C, 

so sánh với giá trị ở nhiệt độ 37
0
C. Kết quả nghiên cứu cho thấy, enzyme tự do và 

enzyme cố định trên silica gel, trên gel alginate đều cho hoạt độ tối ưu ở 37
0
C [47].  

Với enzyme tự do, hoạt độ giảm khi tăng nhiệt, tăng đến 55
0
C thì hoạt độ 

giảm chỉ bằng 10% so với hoạt độ tối ưu. Ở 60
0
C, enzyme bị biến tính hoàn toàn và 

mất hoạt tính, sau 30 phút phản ứng. Trong khi đó, các enzyme cố định có hoạt độ 

ổn định khi nhiệt độ thay đổi, đặc biệt là enzyme gắn trên hạt silica gel. Đối với 

enzyme được cố định bằng cách gói trong gel alginate thì ở 60
0
C hoạt độ giảm 

nhanh, chỉ còn 41,22%. Đồng thời ở nhiệt độ này còn quan sát được bề hạt gel bị 

nứt vỡ sau 30 phút phản ứng, chứng tỏ rằng enzyme đã thoát ra ngoài một phần và 

bị ảnh hưởng của nhiệt độ làm cho biến tính, vì thế dẫn đến hoạt độ giảm. 

3.1.6. Khảo sát khả năng tái sử dụng của enzyme cố định 

Khả năng tái sử dụng của enzyme cố định là một trong những ưu điểm vượt 

trội so với việc sử dụng enzyme tự do. 

Để đánh giá khả năng tái sử dụng của enzyme cố định trên hạt silica gel cũng 

như của enzyme cố định trong gel alginate, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 

hoạt độ của enzyme sau các lần sử dụng. Ở đây, giá trị hoạt độ xác định được của 

enzyme cố định trong lần sử dụng đầu tiên (mẻ phản ứng 1) được tính là 100%, các 

giá trị hoạt độ trong các mẻ phản ứng tiếp theo quy đổi ra giá trị phần trăm dựa trên 

giá trị đầu tiên. Kết quả được thể hiện qua đồ thị hình 3.6 và 3.7. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tái sử dụng của enzyme lipase cố 

định trên silica gel và gel natri-alginate là tương đương với nhau, mặc dù enzyme cố 

định trong gel natri-alginate có sự giảm hoạt độ nhanh hơn nhưng sự chệnh lệch là 

không đáng kể. 

Khảo nghiệm sau 6 lần tái sử dụng ở t=37
0
C, pH=7-8 và =24 giờ cho thấy, 

họat độ enzyme gắn trên silica gel còn duy trì được 67,36%. Enzyme gói trong gel 

natri-alginate đến lần tái sử dụng thứ 5 còn lại 68,55% hoạt độ, nhưng ở lần tái sử 

dụng thứ 6 thì hoạt độ enzyme tăng lên 79,95%. Đồng thời lúc này quan sát thấy 

trên bề mặt hạt gel có các đường nứt, hạt gel có dấu hiệu vỡ (kết quả hình ảnh được 

ghi lại thể hiện ở hình 3.8).  
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Hình 3.6: Sự thay đổi hoạt độ enzyme gắn trên silica gel khi tái sử dụng  

 

 

Hình 3.7: Sự thay đổi hoạt độ enzyme gói trong gel alginate khi tái sử 

dụng  

Trong trường hợp này, có thể lý giải là hạt gel bị nứt vỡ nên có thể enzyme 

thoát ra ngoài,làm cho quá trình phản ứng diễn ra tốt hơn và hoạt độ enzyme cố 
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định trong gel lúc này tăng lên. 

 

Hình 3.8: Enzyme cố định trên gel alginate sau lần tái sử dụng thứ 6 

3.1.7. Khả năng bảo quản của enzyme gói trong gel 

Vì enzyme có bản chất hóa học là protein nên rất dễ bị biến tính trong quá 

trình bảo quản. Vì vậy việc khảo cứu khả năng bảo quản, và điều kiện bảo quản 

thích hợp là điều rất cần thiết. Enzyme được bảo quản trong dung dịch đệm 

phosphate, bổ sung CaCl2. Kết quả khảo sát khả năng enzyme bị nhả hấp phụ trong 

thời gian bảo quản được thể hiện ở đồ thị 3.9. 

 

Hình 3.9: Ảnh hƣởng của thời gian bảo quản lên độ bền enzyme cố định 
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Từ đồ thị 3.9 cho thấy, nồng độ enzyme lipase trong gel alginate natri giảm 

trong quá trình bảo quản, nồng độ enzyme này được xác định gián tiếp ở trong dịch 

bảo quản enzyme. Nguyên nhân là do hiện tượng nhả hấp phụ, enzyme từ trong hạt 

gel thoát ra ngoài dung dịch bảo quản, nồng độ protein trong dung dịch bảo quản 

tăng lên, từ đó xác định được nồng độ enzyme trong hạt gel giảm dần. Lượng 

enzyme gói trong hạt gel lúc 0 h được coi là 100% thì qua 24 h sẽ giảm nhanh còn 

75,94%, ở giai đoạn sau thì lượng protein giảm chậm hơn so với 24 h đầu, đến 96 h 

thì còn lại 54,91% lượng ban đầu. Kết quả nghiên cứu trên enzyme lipase cố định 

trên silica gel, cho thấy sau 96 h nồng độ enzyme trong dung dịch bảo quản rất nhỏ. 

Một số kết quả nghiên cứu của các tác giả khác, chứng minh hạt gel gắn 

enzyme có thể được sấy khô rồi mang đi bảo quản ở nhiệt độ 4
0
C sẽ giúp giữ được 

hoạt tính nhưng trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chưa thực hiện được thí 

nghiệm kiểm chứng. 

3.2. Kết quả nghiên cứu cố định enzyme lipase bằng phƣơng pháp tạo liên kết 

đồng hóa trị với chất mang có tính hấp phụ 

3.2.1. Đặc tính hạt nano sắt từ. 

Mẫu hạt nano từ tính Fe3O4 chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa được 

chụp ảnh SEM để phân tích, kết quả trên hình 3.10  

 

Hình 3.10: Ảnh chụp SEM của nano sắt từ  

Quan sát ảnh SEM của mẫu Fe3O4 ở những vị trí khác nhau nhận thấy rằng, 

kích thước hạt Fe3O4 có dạng hình cầu các hạt tạo ra khá đồng đều, hạt tạo ra phân 

phân tán tốt, ít bị kết tụ, kích thước hạt từ 10-100 nm. 



34 

 

Hạt nano sẽ được dùng để chế tạo enzyme lipase cố định, để tận dụng tính 

chất từ tính của hạt. Từ đó, hướng tới phương pháp thu hồi enzyme cố định bằng 

lực từ từ hỗn hợp phản ứng. 

3.2.2. Kết quả chế tạo enzyme lipase cố định 

Với mục tiêu đảm bảo hiệu suất gắn enzyme lipase lên chất mang cao nhất 

nhóm nghiên cứu tiến hành bằng phương pháp khuấy từ ở nhiệt độ 30
o
C, sau khi 

chế tạo enzyme được bảo quản trong môi trường đệm thích hợp, ở nhiệt độ 4ᴼC. 

Bảo quản ở dạng lỏng tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng trong các bước khảo sát 

tiếp theo. 

Kết quả chụp SEM của hạt chitosan trước và sau gắn enzyme được mô tả 

trên hình 3.11. 

 
 

Hình 3.11: Ảnh chụp SEM của chitosan và enzyme lipase cố định  

Phân tích hình ảnh cho thấy, hình dạng ban đầu của chitosan (chưa hòa tan) 

là từng lớp polimer với kích thước lớn (hình 3.11 – bên trái). Sau khi hòa tan, 

chitosan hấp phụ nano sắt từ lên bề mặt và gắn enzyme thông qua cầu nối 

glutaraldehyde có dạng siêu vi cầu (hính 3.11 – bên phải). Nguyên lí phương pháp 

gắn có thể được lý giải như sau: bước đầu chitosan sẽ hấp phụ hạt nano sắt từ tạo ra 

siêu vi hạt “chitosan – nano sắt từ”, vì chitosan và enzyme lipase đều có nhóm amin 

–NH2 tự do, nên chúng có khả năng tạo lên kết được với –CHO của glutaraldehyde. 

Từ đó chế tạo được enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4”. Thí 

nghiệm xác định được thông số của quá trình là nhiệt độ 30ᴼC , thực hiện trên máy 

khuấy từ với tốc độ 250v/phút  
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3.2.3. Xác định hiệu suất gắn enzyme lipase trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4”  

Để xác định thông số này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo nồng độ enzyme 

còn lại trong dung dịch sau khi đã tách enzyme cố định bằng phương pháp tách 

tuyển từ tính. Nồng độ enzyme được xác định bằng phương pháp Bradford: 

- Nồng độ enzyme trong dung dịch đệm sau khi gắn là 49,82 μg/ml.  

- Nồng độ enzyme trong dung dịch đệm trước khi gắn là 200 μg/ml.  

Từ đó tính được hiệu suất quá trình gắn theo công thức 3.1: 

             (3.1) 

3.2.4. Ảnh hưởng pH môi trường lên hoạt độ enzyme lipase cố định trên siêu vi 

hạt “chitosan – Fe3O4” 

Độ pH môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt 

độ của enzyme, enzyme khác nhau sẽ có pH tối ưu khác nhau, enzyme tự do và 

enzyme cố định  của cùng một loại enzyme cũng có pH tối ưu khác nhau, vì vậy 

việc xác định pH tối ưu để điều khiển phản ứng là việc rất quan trọng. Nhóm  

nghiên cứu tiến hành khảo sát các mức pH được điều chỉnh bằng đệm phosphate ở 

các mức 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7; 7,5; 8,0 ở nhiệt độ 37ᴼC, thời gian 1h. 

 

Hình 3.12: Ảnh hƣởng của pH môi trƣờng lên hoạt độ của enzyme lipase 

cố định trên siêu vi hạt “chitosan-Fe3O4”. 
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Kết quả xác định sự phụ thuộc của hoạt độ enzyme lipase cố định vào pH 

môi trường được trình bày như trên hình 3.12. 

Phân tích đồ thị hình 3.12 cho thấy, enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt 

“chitosan – Fe3O4” có hoạt độ mạnh nhất 199,6 UI/g ở pH=6, nhóm nghiên cứu xác 

định đây là pH tối ưu của enzyme cố định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4” . Ở các 

giá trị pH khác hoạt độ của enzyme được xác định thấp hơn. pH tối ưu cho enzyme 

tự do ở vùng pH tối ưu pH=7,5-8,0, hoạt độ đạt 249,5 UI/g. Như vậy, sau khi gắn 

enzyme lên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4” pH tối ưu của enzyme chuyển dịch mạnh 

về vùng pH acid. Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây của các tác giả Shad 

S. và Gupta M.N. (2007) [45].  

3.2.5. Ảnh hưởng thời gian phản ứng lên hoạt độ enzyme lipase cố định cố định 

trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4” 

 

Hình 3.13: Ảnh hƣởng của thời gian phản ứng lên hoạt động của enzyme 

lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4” 

Theo phương pháp chuẩn độ của Ota-Yamada, đối với enzyme tự do thời 

gian phản ứng tối ưu là 10 phút ở nhiệt độ 37
0
C. Nhưng với enzyme cố định thông 

số này thường thay đổi. Nên việc xác định thời gian phản ứng tối ưu cho enzyme 

lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4”  là mục tiêu quan trọng. Nhóm 

nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng lên hoạt độ 

enzyme cố định với thông số pH = 6,0 và nhiệt độ của phản ứng enzyme là 37ᴼC, 
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hoạt độ của enzyme được đo ở các mức thời gian: 1h; 2h; 3h; 4h; 5h; 6h; 7h. Kết 

quả khảo sát được trình bày trên đồ thị 3.13 

Từ đồ thị 3.13 xác định được thời gian phản ứng tối ưu là 3 giờ. Từ mốc 0 

đến 3 giờ hoạt độ enzyme tăng dần. Nhưng sau 3 giờ phản ứng hoạt độ enzyme 

giảm dần, có thể do nồng độ sản phẩm phản ứng tăng, dẫn tới ức chế hoạt động của 

enzyme (cơ chất khó tiếp xúc với trung tâm hoạt động của enzyme). 

3.2.6. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên hoạt độ enzyme lipase cố 

định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4” 

Trong phản ứng enzyme, nhiệt độ là một thông số quan trọng quan trọng 

quyết định tốc độ phản ứng, nhiệt độ cũng có thể làm biến tính protein, biến dạng 

cấu trúc tự nhiên của enzyme. Cho nên xác định nhiệt độ tối ưu cho phản ứng 

enzyme là rất cần thiết. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cố định thông số thời gian t=3h, pH=6 và tiến 

hành khảo sát hoạt độ enzyme ở các mức nhiệt độ: 30ᴼC; 37ᴼC; 40
0
C; 45ᴼC; 50ᴼC; 

55ᴼC; 60ᴼC. Nguyên nhân chọn khảo sát ở các mức nhiệt độ trên là vì khoảng nhiệt 

độ hoạt động của enzyme lipse tự do từ 30-60ᴼC. Kết quả thu được trình bày trên 

hình 3.14 

 

Hình 3.14: Ảnh hƣờng của nhiệt độ lên hoạt độ enzyme lipase cố định 

trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4”   

Phân tích dữ liệu trên đồ thị 3.14 nhận thấy, hoạt độ enzyme cao nhất đạt 
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được là tại 50ᴼC, và giảm dần sau đó. Nhận thấy sự khác biệt là nhiệt độ hoạt động 

của enzyme cố định cao hơn so với enzyme tự do (tối ưu ở 37ᴼC). Khảo sát cũng 

chứng minh, enzyme cố định có độ bền nhiệt vượt trội hơn so với enzyme tự do, cụ 

thể ở mức nhiệt độ 60ᴼC hoạt độ enzyme tự do đã giảm đi 90% (từ 249,5 xuống còn 

19,96 UI/g) ở cùng điều kiện phản ứng.  

Có thể giải thích nguyên nhân trên là do dưới tác dụng của nhiệt độ cao cấu 

trúc không gian (bậc 4) của enzyme bị phá vỡ dẫn tới hiện tượng biến tính. Trong 

khi đó, enzyme cố định được sự che chắn của chất mang hoặc do “hiệu ứng bảo vệ” 

của chất mang nên có thể giữ được cẫu trúc ở mức nhiệt độ cao hơn so với enzyme 

tự do. 

 3.2.7. Khảo sát mức độ tái sử dụng của enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt 

“chitosan – Fe3O4” 

 

Hình 3.15: Sự thay đổi hoạt độ enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt 

“chitosan-Fe3O4” sau các lần tái sử dụng  

Mục tiêu đặt ra trong nghiên cứu này là chế tạo enzyme cố định có khả năng 

tái sử dụng nhiều lần, do vậy các thí nghiệm khảo sát khả năng tái sử dụng cả 

enzyme hết sức quan trọng, điều này sẽ quyết định khả năng ứng dụng của enzyme 

vào thực tiễn sản biodiesel.  
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Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xác định  khả năng tái sử dụng của enzyme 

lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan – Fe3O4”  sau 3 lần phản ứng ở pH=6, thời 

gian phản ứng 3h, ở mức nhiệt độ 50ᴼC, kết hợp khuấy đảo. 

Phân tích dữ liệu trên đồ thị 3.15 nhận thấy, enzyme lipase cố định trên siêu 

vi hạt “chitosan-Fe3O4” sau 6 lần tái sử dụng vẫn giữ được hoạt độ cao trên 90% 

(315 UI/g) trong điều kiện khuấy đảo. Điều này chứng minh, trong enzyme lipase 

cố định, sự liên kết giữa enzyme và chất mang rất vững chắc. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã khảo sát hoạt độ của enzyme sau thời gian bảo 

quản 1 tháng trong đệm phosphate ở điều kiện 4ᴼC enzyme cố định vẫn đảm bảo 

hoạt độ ở mức trên 80% so với hoạt độ ban đầu, ở mức 312 UI/g. 

3.3. Kết quả thử nghiệm điều chế biodesel từ lipit thu hồi từ nƣớc thải surimi 

3.3.1. Kết quả xác định các trị số hóa lý của nguyên liệu lipid  surimi 

Kết quả xác định các trị số hóa lý nguồn nguyên liệu lipid thu hồi từ nhà máy 

sản xuất surimi được tổng hợp trong bảng 3.4 

Bảng 3.4: Kết quả xác định trị số lipid surimi 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1 Trị số acid (Ax) mg KOH/g 12,5 

2 Trị số xà phòng (Xp) mg KOH/g 21,04 

3 Trị số ester (Es) mg KOH/g 8,51 

4 Trị số iot (Iv) g/100g 30,32 

5 pH - 6,3 

 

Theo kết quả nghiên cứu (bảng 3.4) cho thấy rằng trị số acid của lipid cá là 

12,53 mgKOH/g. Sự thay đổi trị số acid này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời 

gian và cách bảo quản vì lipid rất dễ bị oxi hóa cũng như quá trình thủy phân xảy ra 

do sự hiện diện của các phân tử nước trong đó [47]. Khi sản xuất biodiesel bằng 

phương pháp hóa học, trị số acid càng cao thì phản ứng transester hóa hiệu suất 

không cao vì acid béo tự do sẽ phản ứng với kiềm hình thành xà phòng, gây nên sự 

khó khăn trong việc phân tách pha [48]. Để sản xuất được biodiesel từ lipit chứa 

acid béo tự do cao bằng phương pháp hóa học trước khi thực hiện phản ứng 
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transester hóa cần thực hiện bước trung hòa lipit đến pH trung tính bằng NaOH. 

Nhưng đối với phương pháp enzyme thì có thể bỏ qua bước trung hòa này. 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng biodiesel điều chế từ lipit surimi 

Kết quả so sánh các chỉ tiêu của biodiesel từ lipid surimi với các chỉ tiêu 

biodiesel của Châu Âu và Mỹ (EN 14214 và ASTM – D6751) và của Việt Nam 

(TCVN 7717:2007) được tổng hợp trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5: So sánh các tính chất của biodiesel từ lipit surimi với các chỉ 

tiêu biodiesel gốc (B100) trong tiêu chuẩn quốc tế và TCVN 

Chỉ tiêu 

Biod-

iesel 

EN-

14214 

 

 

Biodie-

sel 

ASTM 

– 

D6751 

 

TCVN 

7717 : 

2007 - 

Biodiesel 

gốc  

(B 100) 

Biodiesel 

điều chế 

bằng xúc 

tác hóa 

học 

Biodiesel 

điều chế 

bằng 

enzyme cố 

định 

Trạng thái vật lý 

- - - 

Màu 

vàng, 

trong 

Màu vàng 

nâu, trong 

Hàm lượng este, % 96,5 - 96,5 97 94 

Khối lượng riêng tại 

15ºC, kg/m
3 

860-

900 
- 

860 – 

900 

885 880 

Điểm chớp cháy (cốc 

kín), ºC 
120 130 130 

120 - 

Độ nhớt động học tại 

40ºC, mm
2
/s 

3,5 – 

5,0 
- 1,9 – 6,0 

4,3 4,4 

Lưu huỳnh, mg/kg 10 15 - - - 

Trị số xetan,  51 45 47 51 - 

Trị số iot, g/100g 0 - 120 124,4 110 

Trị số acid (mg KOH/g) - - - 0,6 0,4 

 

Phân tích kết quả trong bảng 3.5 nhận thấy, biodiesel sản xuất từ lipid cá 

bằng phương pháp hóa học đáp ứng cơ bản yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế 

và tiêu chuẩn Việt Nam. Còn đối với biodiesel sản xuất bằng phương pháp enzyme 

cũng đáp ứng cơ bản các yêu cầu kĩ thuật nhưng chưa xác định được điểm chớp 

cháy và trị số xetan, do thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế. 

Một số hạn chế nhận thấy trong các mẫu biodesel từ lipit cá là chỉ số acid cao 

0,4 mgKOH/g đối với phương pháp điều chế bằng enzyme, và mức 0,6 mgKOH/g 
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đối với phương pháp hóa học. Điều này chứng minh, trong biodiesel vẫn còn acid 

béo tự do, và quá trình chuyển vị ester chưa xảy ra hoàn toàn. 

Mẫu biodiesel điều chế bằng phương pháp sử dụng enzyme lipase cố định và 

phương pháp hóa học (mẫu đối chứng) được thể hiện trên hình 3.16 

 

Hình 3.16: Mẫu biodiesel điều chế bằng xúc tác: hóa học (a) và lipase (b) 

Các mẫu biodiesel có màu vàng nâu, độ trong suốt không bị vẩn đục khi bảo 

quản. 

3.4. Đề xuất quy trình công nghệ chế tạo enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt 

“chitosan-Fe3O4” 

Từ các kết quả thu được chúng tôi đề xuất quy trình công nghệ chế tạo 

enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “chitosan- Fe3O4” như trên hình 3.17. 

Enzyme chế tạo theo quy trình này có một số đặc điểm như sau: 

- Chất mang là phức “chitosan- Fe3O4” có đặc tính thuận từ, có thể sử dụng 

nam châm vĩnh cửu để hút và thu hồi 

- Cầu nối giữa enzyme và chất mang là glutaraldehyde 

- Enzyme được cố định hiệu quả là enzyme lipase tách chiết từ tụy lợn, của 

hãng Novozyme 

- Một số thông số lưu ý khi sử dụng enzyme cố định với cơ chất là dầu oliu 

như sau: thời gian phản ứng tối ưu là 3h; nhiệt độ hoạt động tối ưu của enzyme là 

50ᴼC, pH tối ưu là 6, khi đó hoạt độ có thể đạt được 379,24 UI/g. 
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Hình 3.17: Quy trình công nghệ chế tạo enzyme lipase cố định 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

KẾT LUẬN 

Từ kết quả thu được, nhóm nghiên cứu rút ra các kết luận sau đây: 

1. Lựa chọn được ba loại vật liệu hấp phụ có khả năng dùng để chế tạo 

enzyme lipase là: silica gel, gel alginate natri và chitosan. Bước đầu đã thăm dò sự 

biến đổi hoạt tính enzyme lipase cố định so với enzyme lipase tự do. 

2. Đã chế tạo được 3 loại enzyme lipase cố định trên các vật liệu hấp phụ là 

silica gel, gel alginate natri và siêu vi hạt “Chitosan-Fe3O4”: 

- Enzyme lipase cố định trên silica có một số đặc điểm như sau: lượng 

protein (enzyme) được cố định trên chất mang silica gel là 1,97 mg/g chất mang; 

hoạt độ riêng  là 17 UI/mg trong đệm phosphate; pH tối ưu = 7; nhiệt độ tối ưu 

37
0
C; sau 6 lần phản ứng (có khuấy đảo) thì enzyme cố định trên silica vẫn giữ 

được 67,36 % hoạt độ ban đầu 

 - Lipase gói trong trên gel alginate natri có một số đặc điểm như sau: lượng 

protein (enzyme) được cố định trong gel alginate là 3,01 mg/g chất mang; hoạt độ 

riêng  là 11,67 UI/mg trong đệm phosphate; pH tối ưu = 7; nhiệt độ tối ưu 37
0
C; sau 

6 lần phản ứng (có khuấy đảo) thì enzyme cố định có xu hướng chất mang bị vỡ ra. 

- Enzyme lipase cố định bằng phương pháp liên kết đồng hóa trị với chất 

mang  là phức hợp siêu vi hạt “Chitosan-Fe3O4” có hiệu suất gắn enzyme đạt 75,1 

%, hoạt độ ở mức 80% so với enzyme tự do (11,47UI/mg). Đã xác định được thời 

gian phản ứng tối ưu là 3h; nhiệt độ hoạt động tối ưu của enzyme là 50ᴼC, pH tối ưu 

là 6, khi đó hoạt độ đạt 379,24 UI/g. Enzyme cố định có khả năng tái sử dụng và 

chịu nhiệt tốt hơn so với enzyme tự do. 

3. Đã sử dụng enzyme lipase cố định trên siêu vi hạt “nano sắt từ - chitosan” 

để xúc tác phản ứng chuyển vị ester giữa triacylglycerol (mỡ thu hồi từ nước thải 

surimi) và methanol để so sánh với phương pháp hóa học. Kết quả phân tích các 

mẫu biodiesel cho thấy, biodiesel đáp ứng cơ bản yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 

quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam 

4. Đã đề xuất quy trình công nghệ chế tạo enzyme lipase cố định trên siêu vi 

hạt “chitosan-Fe3O4” 
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KIẾN NGHỊ 

- Kết quả nghiên cứu nếu được áp dụng trong công nghệ sản xuất biodiesel 

có thể khắc phục một số hạn chế như: ít đòi hỏi sự khắt khe về độ tinh sạch của 

nguyên liệu lipit, giảm nhiệt lượng và hóa chất. 

- Trong những nghiên cứu tiếp theo nhóm nghiên cứu sẽ tập chung vào 

hướng thiết kế thiết bị phản ứng và tối ưu phản ứng chuyển vị ester khi sử dụng xúc 

tác là lipase cố định trên silica gel và gel alginate natri. 

 


