
BÀI 1:  CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT DẦU THÔ VÀ 

DẦU TINH LUYỆN 

Sau khi học xong bài này, học viên có thể: 

− Nắm được quy trình công nghệ chế biến dầu thô và dầu tinh 

luyện 

− Tính toán các nguyên vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho quy trình 

sản xuất 

− Hiểu được mục đích của các công đoạn trong quy trình và tính 

toán các thông số kỹ thuật cho quy trình 

− Đánh giá chất lượng sản phẩm và nhận xét các kết quả thu nhận 

được. 

1.1 GIỚI THIỆU 
Dầu thô thu được từ nguyên liệu có dầu bằng những phương pháp 

khác nhau như ép nguội, ép nóng, trích ly bằng dung môi hữu cơ. 

Dầu thô mới chỉ qua làm sạch sơ bộ, nên ngoài thành phần chính thì 

bao giờ cũng có lẫn tạp chất tan hoặc không tan trong dầu.  

Dầu tinh luyện là sản phẩm rất phổ biến, là nguồn thực phẩm cung 

cấp nhiều năng lượng và góp phần làm tăng hương vị cho các thực 

phẩm khác. Chính vì vậy mà ngành công nghiệp sản xuất dầu đã 

tồn tại từ lâu và đến nay đang ngày càng phát triển. Sản phẩm dầu 

tinh luyện ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng ổn định hơn.  



1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT  
Trước khi thực hành, sinh viên cần chuẩn bị lý thuyết về: 

− Các phương pháp chuẩn bị và khai thác dầu. 

− Mục đích, các biến đổi và yêu cầu kỹ thuật các công đoạn trong quy 

trình công nghệ.  

− Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm dầu thô và dầu sau tinh sạch 

1.3 MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 
Giúp sinh viên làm quen với các công đoạn trong công nghệ sản 

xuất dầu thô và tinh luyện dầu: nghiền, chưng sấy, ép, thủy hóa 

rửa, tẩy màu, khử mùi dầu thực vật. 

1.4 NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ 
DỤNG CỤ 

1.4.1 Nguyên liệu 
STT Nguyên liệu/ 1 tổ (4-5 SV) Đơn vị Số lượng Chú thích 

1 Đậu phộng nhân kg 1 PTN 

1.4.2 Hóa chất  
STT Hóa chất/1 tổ (4-5 

SV) 

Quy 

cách 

Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 NaOH nguyên chất  rắn g 30 PTN 

Sinh viên 

tự pha 

2 NaCl nguyên chất rắn g 200 PTN 

Sinh viên 

tự pha  



3 Hỗn hợp ete etylic: 

rượu etylic 

Dung 

dịch 

ml 100 PTN 

4 KOH 0,05N trong 

rượu 

rắn ml 50 PTN 

5 Chỉ thị 

phenolphthalein 

Dung 

dịch 

Lọ nhỏ 

giọt 

 PTN 

6 Than hoạt tính  Bột  g 30 PTN 

1.4.3 Dụng cụ 
STT Dụng cụ/ 1 tổ Đơn vị Số lượng STT Dụng cụ/ 1 tổ Đơn vị Số lương 

1 Thau nhựa  cái 1 7 Phễu lọc  cái 1 

2 Rổ nhựa cái 1 8 Găng tay Đôi  5 

3 Nồi hấp  cái 1 9 Pipette  cái 1 

4 Cốc thuỷ tinh cái 2 10 Burette cái 1 

5 Bình tam giác 

100ml 

cái 3 11 Bình nước cất cái 1 

6 Ống đong cái 1 18 Giấy lọc Tờ 15 

1.4.4 Thiết bị  
STT Thiết bị  Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Cân đồng hồ 1kg cái 1 PTN 

2 Cân điện tử 3 số lẻ cái 1 PTN 

3 Tủ sấy cái 1 PTN 

4 Bếp điện cái 1 PTN 



5 Máy ép dầu Cái 1 PTN 

1.5 QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU  
1.5.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đậu phộng nhân 

Nghiền 

      Hấp 

           Sấy 

        Ép 

Thủy hóa 

Trung hòa 

Rửa 

Sấy dầu 

Tẩy màu 

Khử mùi 

(Thời gian 45’) 

   (T=900C, T=30’) 

Dd NaCl 0,3% 

Dd NaOH 4% 

Dd NaCl 10% 

Than hoạt tính 

Dầu tinh luyện 

Bã 



 

 

 

Hình 7.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dầu đậu phộng nhân 

1.5.2 Thuyết minh quy trình 
Phần 1: Sản xuất dầu thô 

- Nguyên liệu:  

Chọn hạt đầu phộng nhân: bề ngoài nhìn căng tròn, vỏ không nhăn, 

không sâu, mọt, mốc… 

- Nghiền:  

Mục đích của quá trình nghiền là phá hủy triệt để các tế bào nhân 

để giải phóng dầu ra dạng tự do, tạo điều kiện cho quá trình chưng sấy 

sau này. Yêu cầu chất lượng bột nghiền: bột mịn, đồng đều.  

Nhân đem nghiền thành bột mịn, đồng đều. 

- Chưng sấy:  

Nhằm tạo cho bột nghiền có sự biến đổi về lý học.  

Chế độ chưng: tiến hành hấp cách thủy đến chín trên bếp, thời gian 

từ 30 – 60 phút tùy độ dày nguyên liệu, có đảo trộn. 

Chế độ sấy: nhiệt độ sấy 85 – 90 °C trong 45 – 60 phút, 15 phút 

đảo trộn 1 lần. 

- Ép:  

Sau khi chưng sấy đến độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. Trong công 

nghiệp ép dầu, người ta sử dụng loại máy ép trục vít: ép sơ bộ và ép 

kiệt. Điều kiện tiến hành quá trình ép tùy thuộc vào: cơ cấu máy ép, 

áp lực ép, nhiệt độ ép, thời gian ép. Trong điều kiện phòng thí nghiệm 

sẽ sử dụng máy ép thủy lực. Dầu thu được sau khi ép và qua làm sạch 

sơ bộ gọi là dầu thô. Xác định chỉ số acid của dầu thô. 

Phần 2:  Tinh luyện dầu 



Trong thành phần dầu thô có nhiều tạp chất khác nhau: 

photpholipit, sáp, hydrocacbua, acid béo tự do, glucid, các tạp chất vô 

cơ và các hợp chất gây mùi và vị. Tinh luyện dầu nhằm thu được dầu 

không còn tạp chất cơ học: có màu sáng, không mùi, lượng acid béo tự 

do ở mức thấp nhất theo qui định. Dầu sau khi tinh luyện chỉ còn 

triglycerit thuần khiết. 

- Thủy hóa:  

Để tách các tạp chất háo nước có trong dầu, chủ yếu là các 

photpholipit. Tác nhân thủy hóa: dung dịch NaCl 0,3% với lượng 5% so 

với khối lượng dầu. Dầu đun nóng đến 40 – 50 °C, khuấy liên tục và 

cho từ từ tác nhân thủy hóa vào, sau đó khuấy đều, và để lắng cho tới 

khi phân lớp rồi gạn cặn. 

- Trung hòa: 

 Mục đích: tách các acid béo tự do có trong dầu. Để trung hòa có 

thể dùng các loại bazơ hoặc các muối của bazơ mạnh như  NaOH, KOH, 

… nồng độ dung dịch kiềm tùy thuộc vào chỉ số acid của dầu: 

. Loãng: 35 –    45 g NaOH/l: cho dầu có chỉ số acid <  5 mg KOH 

. Vừa :  85 – 100 g NaOH/l: cho dầu có chỉ số acid: 5 – 7  mg 

KOH 

. Vừa : 125 – 420 g NaOH/l: cho dầu có chỉ số acid >  7 mg KOH 

 

Trong đó: 

D : lượng dầu đem trung hòa (kg) 

A : chỉ số acid của dầu (mg KOH) 

Xdd : lượng dung dịch NaOH (kg) 

40 : khối lượng phân tử NaOH 

1000..1,56
100.40..

a
ADKX dd =



56,1 : khối lượng phân tử KOH 

a : nồng độ NaOH dùng để trung hòa (%) 

K  : hệ số kiềm dư ( tùy thuộc vào thành phần tạp chất 

và màu   sắc dầu mà k=1,05 – 1,5) 

Chế độ trung hòa: Đổ dung dịch kiềm vào cốc dầu, vừa đổ vừa 

khuấy trong nhiệt độ 60 – 70°C. Sau khi cho hết dung dịch kiềm thì 

cho tiếp dung dịch muối ăn với nồng độ 4% với lượng 20% so với 

lượng dầu, để xúc tiến nhanh việc phân ly cặn xà phòng ra khỏi dầu. 

Sau đó đem đi ly tâm lắng để tách cặn xà phòng. 

- Rửa và sấy dầu:  

Để loại hoàn toàn xà phòng ra khỏi dầu, dầu sau khi lắng tách cặn 

xà phòng cần được rửa nhiều lần bằng nước nóng. Lần đầu rửa bằng 

dung dịch NaCl 10% với lượng 20% so với dầu để xà phòng kết lắng 

theo dung dịch muối, sau đó rửa bằng nước nóng. Số lần rửa 3 – 6 lần 

(cho tới khi lớp nước phía dưới trong), mỗi lần rửa đều khuấy và để 

lắng cho tới khi phân lớp rồi gạn bỏ lớp nước. Nhiệt độ dầu khi rửa 

khoảng 90 – 95 °C, khi rửa nước muối và nước được đun sôi.  

Sau khi rửa, còn một ít nước trong dầu, cần phải tiến hành sấy dầu. 

Có thể sấy trong chân không hoặc ở áp suất thường, với nhiệt độ 105 

°C. Khi sấy cần khuấy đảo. Dầu sau khi sấy phải đạt độ ẩm  < 0,1% để 

tạo điều kiện tốt cho quá trình tẩy màu. Do lượng dầu khi làm tại 

phòng thí nghiệm ít, trong quá trình rửa một phần nước bị bay hơi nên 

sau khi rửa xong tiến hành quá trình tẩy màu ngay. 

-  Tẩy màu: 

 Là quá trình tương tác giữa chất hấp phụ và dầu, để loại bỏ chất 

gây màu, làm cho dầu sáng màu. Trong thực tế người ta dùng hỗn hợp 

đất hoạt tính và than hoạt tính để tẩy màu. Nhiệt độ khi tẩy màu: 90 – 

105 °C, lượng chất hấp phụ 1% so với trọng lượng dầu . Cho từ từ chất 

hấp phụ vào,  khuấy 5 phút. Thời gian tẩy màu khoảng 5 phút, không 

nên kéo dài. Sau đó đem lọc qua phễu lọc. Rồi đem đo chỉ số acid cuối 

cùng. 



- Tẩy mùi:  

Là quá trình tách mùi ra khỏi các chất gây mùi. Phương pháp: dùng 

hơi nước quá nhiệt ( 325 – 375°C ) để tẩy mùi, quá trình tiến hành 

trong chân không, áp suất tuyệt đối trong thiết bị khử mùi 66 – 106 

Pa. 

Sau khi tẩy mùi dầu được làm sạch xuống 60°C và đóng thùng. Dầu 

tinh luyện phải có màu sáng, không mùi, có chỉ số acid nhỏ hơn 0,2 

mg KOH. 

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, bỏ qua giai đoạn này. 

1.6 TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 
Theo tiêu chuẩn TCVN7597 2007, sản phẩm dầu thực vật nói chung 

được đánh giá sơ bộ như sau: 

-‐ Chỉ tiêu cảm quan: trong suốt, màu sáng, không mùi. 

-‐ Chỉ tiêu hoá lý:  

Triglyceride: 99,77 min 

Ẩm và tạp chất: 0,1% max 

Acid béo tự do (FFA): 0,1% max 

Chỉ số acid (AV): 0,2 mg KOH/g max 

Chỉ số peroxyde (PoV): 2 meq/g max 

Vitamin E, carotene: 0,03% 

1.7 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ BÁO 
CÁO 

− Sản phẩm được đánh giá về: 

ü Cảm quan: màu sắc, độ trong, mùi sản phẩm. 

ü Hóa lý: Acid béo tự do, chỉ số acid, chỉ số peroxyde. 

Trả lời câu hỏi: 



Câu 1: So sánh màu sắc, mùi, độ acid của dầu thô và dầu tinh 

luyện.  

Câu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng dầu thô thu được? 

Câu 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng và mức độ tinh sạch của 

dầu thành phẩm? 

 


