
NGHIÊN CỨU TÁCH LIPID TỪ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME          

RESEARCHING ON LIPID EXTRACTION FROM RICE BRAN  
USING ENZYMATIC TECHNOLOGY  

  

 Tác giả: Võ Công Tuấn, Huỳnh Văn Anh Thi, Đặng Đức Long 
 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; congtuan206@gmail.com  
Viện  Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng; long.dang@vnuk.edu.vn 

  

Tóm tắt: 
 

Sản lượng cám gạo hàng năm của nước ta là rất lớn nhưng hầu hết được sử dụng trực tiếp mà 
không qua chế biến. Dầu cám gạo thu được khi tách lipid ra khỏi các thành phần khác của cám là 
một sản phẩm chế biến có giá trị dinh dưỡng cao. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát tìm 
loại enzyme thích hợp để tách chất béo từ cám gạo, rồi tối ưu hóa quá trình với những thông số 
được lựa chọn. Phương pháp sử dụng kết hợp enzyme Alcalase 2.4 LFG và Viscozyme L cho 
hiệu quả cao nhất. Một mô hình tối ưu đã được đề xuất để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 
Alcalase 2.4 LFG, nồng độ Viscozyme L và thời gian phản ứng lên khả năng tách béo từ cám 
gạo. Kết quả cho thấy khi nồng độ Alcalase 2.4 LFG là 1,288%, nồng độ Viscozyme L 1,8931%, 
thời gian phản ứng 8,1078 giờ cho hiệu quả tách lipid là cao nhất.                   
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Abstract: 
 

Vietnam’s annual output of rice bran comes in huge amounts, but the most part is used directly 
without being processed. Rice bran oil obtained in the separation of lipids from other bran 
components is a processed product with high nutritional value. The purpose of this study is to 
present an investigation to find out appropriate enzymes to separate lipids from rice bran, and to 
optimize the process with selected parameters. The combination of enzyme Alcalase 2.4 LFG 
and Viscozyme L has proved to result in the highest efficiency. An optimization model has been 
proposed to investigate the influence of the concentration of Alcalase 2.4 LFG, Viscozyme L and 
reaction time on the capability of extracting lipids from bran. The results show that the highest 
efficiency of lipid extraction is obtained when the concentrations of Alcalase 2.4 LFG and 
Viscozyme L are 1.288% and 1.8931% respectively, and the reaction time is 8.1078 hours.    
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