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Tóm tắt: 

 Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý bằng kiềm 
NaOH và Ca(OH)₂ đến hiệu suất và chất lượng gelatin chiết xuất từ vảy cá hồi. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy nồng độ kiềm và thời gian tiền xử lý có ảnh hưởng rất lớn đến độ nhớt và nồng độ 
chất khô của dịch chiết gelatin. Theo đó, vảy cá hồi được tiền xử lý bằng NaOH nồng độ 0,5% 
với tỷ lệ vảy cá: NaOH = 1 : 3 (g/ml) trong 3h, sau đó được trích ly bằng nước nóng 70°C với tỷ 
lệ vảy cá: nước =1 : 3 (g/ml) trong 4h cho gelatin có độ nhớt và nồng độ chất khô cao nhất (7,25 
cP và 4Bx tương ứng). Một số chỉ tiêu cơ bản của gelatin nghiên cứu cho thấy sản phẩm đạt yêu 
cầu so với QCVN 4 - 21:2011/BYT về phụ gia tạo đặc. Kết quả so sánh với gelatin được xử lý 
bằng axit HCl thì gelatin nghiên cứu có độ tinh khiết cao hơn, tuy nhiên độ bền gel và hiệu suất 
thu nhận thấp hơn. 
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Abstract: 

 The aim of this research is to study the effect of pretreatment method with alkane on yield and 
quality of gelatin extracted from fish scale. NaOH and Ca(OH)₂ are chosen to pretreat salmon 
scale. Statistical analysis shows that alkane concentration and extraction temperature 
significantly affect the viscosity and gelatin concentration technical parameters of alkane 
pretreatment are the ratio scale: NaOH (0,5 %) ratio = 1 : 3 (g/ml), time extraction of 3h, then 
scale is extracted with hot water at 70°C with dry scale : solution ratio = 1 : 3, (g/ml) for 4 hours 
provides gelatin with the best viscosity and concentration (7.25 cP and 4 Bx respectively). The 
quality indicators of extracted gelatin using alkane methods satisfy specified levels of Vietnam 
standard QCVN 4 - 21:2011/BYT for food additives - thickeners. Gelatin pretreated using NaOH 
is more pure, although it produces the lower yield and gel strength in comparison with gelatin 
pretreated using HCl. 
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