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Ph¶n 1: Kˇ thu™t s£n xußt tinh d¶u 1

Nguyên liªu :

�∞c tính chung và phân lo§i :

Nguyên liªu tinh d¶u là các lo§i th¸c v™t có ch˘a tinh d¶u. Trong th¸c v™t, tinh d¶u có th∫  hoa, lá, rπ,
thân, cı...Có mÎt sË th¸c v™t trong mÂi bÎ ph™n cıa cây �∑u có ch˘a tinh d¶u. �∫ khai thác chúng trong
công nghiªp, ng˜Ìi ta s˚ dˆng bÎ ph™n nào trong cây có ch˘a nhi∑u tinh d¶u nhßt và tinh d¶u có chßt l˜Òng
cao nhßt. Hàm l˜Òng tinh d¶u trong th¸c v™t th˜Ìng không lÓn l≠m, có lo§i ch˘a 15 % và có lo§i chø vài
ph¶n nghìn. Nh˙ng nguyên liªu ch˘a tinh d¶u ít th˜Ìng quí và �≠t ti∑n (tinh d¶u hoa hÁng...).

Tinh d¶u là hÈn hÒp các hÒp chßt h˙u cÏ có mùi thÏm, mùi thÏm cıa tinh d¶u là mùi cıa cßu t˚ có
nhi∑u trong tinh d¶u (cßu t˚ chính). Ví dˆ: mùi cıa tinh d¶u hoa hÁng là mùi cıa phenyl etilic (cßu t˚
chính), mùi cıa tinh d¶u hoa nhài là mùi cıa jasmin, mùi cıa tinh d¶u chanh là mùi cıa limonen (chi∏m
kho£ng 90% trong tinh d¶u chanh). �a sË tinh d¶u th˜Ìng rßt dπ bay hÏi vÓi hÏi n˜Óc, có mùi thÏm, không
hòa tan trong n˜Óc và khËi l˜Òng riêng th˜Ìng nh‰ hÏn n˜Óc. Có mÎt vài tinh d¶u có khËi l˜Òng riêng lÓn
hÏn n˜Óc nh˜ tinh d¶u qu∏, tinh d¶u �inh h˜Ïng... Vì nh˙ng l˛ do trên ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng ph˜Ïng pháp
ch˜ng cßt �∫ tách tinh d¶u.

Khác vÓi d¶u béo, thành ph¶n cıa tinh d¶u là nh˙ng hÒp chßt thuÎc dãy tecpen, công th˘c chung là
(C10H16)n và nh˙ng d®n xußt có ch˘a oxy cıa tecpen nh˜ r˜Òu, xêton, andehyt. Còn d¶u béo là các hÒp
chßt thuÎc dãy parafin, olêfin... không thuÎc dãy tecpen. D¶u béo không bay hÏi vÓi hÏi n˜Óc nên không
ch˜ng cßt �˜Òc, d¶u béo sau khi tinh ch∏ th˜Ìng không có mùi thÏm �∞c tr˜ng, th˜Ìng trong quá trình b£o
qu£n d¶u béo, d¶u có th∫ có mùi do b‡ ôi khét, h˜ h‰ng.

Ng˜Ìi ta phân lo§i nguyên liªu ch˘a tinh d¶u ra thành các lo§i nh˜ sau:
* Nguyên liªu qu£ và h§t: hÁi, mùi, màng tang...
* Nguyên liªu lá, cành: s£, b§c hà, h˜Ïng nhu...
* Nguyên liªu rπ, cı: g¯ng, long não (nhi∑u nhßt  rπ)
* Nguyên liªu v‰: cam, chanh, qu˛t...
* Nguyên liªu hoa: hoa hÁng, hoa nhài...

GiÓi thiªu mÎt sË nguyên liªu ch˘a tinh d¶u:

* HÁi: hoa có hình sao, trÁng nhi∑u  L§ng sÏn, Cao b¨ng, hàm l˜Òng tinh d¶u 13 ÷15% (tính theo hoa
khô), 3 ÷3,5% (tính theo hoa t˜Ïi). Tinh d¶u hÁi dùng �∫ ch∏ bi∏n r˜Òu mùi, dùng trong y d˜Òc (cÁn xoa
bóp), dùng làm chßt phˆ gia trong kem �ánh r´ng.

* S£: là mÎt lo§i cây thân th£o, sËng mÎt vài n´m, trÁng b¨ng tép. Sau khi trÁng 3 ÷4 tháng thì thu
ho§ch lá và c˘ 40 ÷45 ngày thu ho§ch mÎt l˘a, n´ng sußt bình quân 50 tßn lá/ha. Hàm l˜Òng tinh d¶u 0,7
÷1,5%, thành ph¶n chính cıa tinh d¶u s£ là geraniol (23%) và xitronenlal (32 ÷ 35%). Lá s£ th˜Ìng �˜Òc
ch˜ng cßt  d§ng t˜Ïi ho∞c khô. S£ trÁng �˜Òc  vùng �Ái núi vì ch‡u �˜Òc khô h§n.

1
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10948/1.1/>.
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* B§c hà: là lo§i cây thân th£o sËng �˜Òc vài n´m, sau khi trÁng vài tháng có th∫ thu ho§ch �˜Òc. Hàm
l˜Òng tinh d¶u 1,3 ÷1,6%, cßu t˚ chính là mentol (70 ÷90%).Tinh d¶u b§c hà �˜Òc dùng trong công nghiªp
th¸c ph©m và d˜Òc ph©m.

* Qu∏: trÁng nhi∑u  Qu£ng ninh, Yên bái, Qu£ng nam, Qu£ng ngãi. V‰ và lá �∑u có ch˘a tinh d¶u
nh˜ng nhi∑u nhßt là  v‰. �∫ s£n xußt tinh d¶u ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng cành và v‰ vˆn. Hàm l˜Òng tinh d¶u
 v‰ khô 1 ÷2,5%,  lá 0,2 ÷0,5%. Cßu t˚ chính cıa tinh d¶u qu∏ là an�êhyt xinamic (90%). Tinh d¶u qu∏
�˜Òc dùng trong công nghiªp th¸c ph©m (gia v‡) và trong d˜Òc ph©m.

Thu ho§ch, b£o qu£n và ch∏ bi∏n sÏ bÎ:

Nguyên liªu ch˘a tinh d¶u c¶n ph£i thu ho§ch vào lúc có nhi∑u tinh d¶u nhßt và tinh d¶u có chßt l˜Òng cao
nhßt. Tùy theo d§ng nguyên liªu mà ng˜Ìi ta xác �‡nh �Î chín kˇ thu™t �∫ thu ho§ch, th˜Ìng thu ho§ch vào
lúc sáng sÓm, lúc tan s˜Ïng (vì trong ngày hàm l˜Òng tinh d¶u gi£m d¶n t¯ sáng �∏n tËi). Khi thu ho§ch
c¶n tránh làm d™p nát và l®n t§p chßt. Thu ho§ch xong c¶n �˜a v∑ cÏ s s£n xußt ngay. Trong quá trình
v™n chuy∫n c¶n c©n th™n �∫ tránh h˜ h‰ng nguyên liªu. Các cÏ s s£n xußt không nên quá xa vùng nguyên
liªu (<20Km). MÎt sË nguyên liªu sau khi thu ho§ch n∏u ch∏ bi∏n  d§ng khô c¶n ph£i phÏi ho∞c sßy khô.
Mˆc �ích cıa viªc phÏi sßy là làm bay hÏi n˜Óc �∫ b£o qu£n �˜Òc lâu dài. Khi thu nh™n nguyên liªu c¶n
chú ˛ �∏n �Î t˜Ïi cıa nguyên liªu, sau khi thu ho§ch n∏u ch˜a ch∏ bi∏n c¶n r£i m‰ng nguyên liªu, tránh
chßt �Ëng �∫ phòng ng¯a hiªn t˜Òng t¸ bËc nóng.

�∫ chu©n b‡ cho quá trình s£n xußt �˜Òc tËt, nguyên liªu c¶n ph£i �˜Òc ch∏ bi∏n sÏ bÎ, quá trình này
gÁm:

* Làm s§ch t§p chßt: th˜Ìng dùng ph˜Ïng pháp sàng phân lo§i
* Nghi∑n: Tinh d¶u trong th¸c v™t th˜Ìng n¨m trong các mô cıa t∏ bào, vì th∏ nghi∑n nh¨m mˆc �ích

�∫ gi£i phóng tinh d¶u ra kh‰i mô �∫ khi ti∏n hành s£n xußt thì tinh d¶u �π thoát ra ngoài, t¯ �ó rút ng≠n
qui trình s£n xußt. �∫ nghi∑n ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng máy nghi∑n búa ho∞c nghi∑n trˆc. Nghi∑n càng nh‰ thì
hiªu sußt phá vÔ các t∏ bào càng cao nh˜ng dπ gây t≠c Ëng d®n hÏi (tinh d¶u + n˜Óc) và �Î xËp bé làm
£nh h˜ng �∏n quá trình ch˜ng cßt. M˘c �Î nghi∑n �˜Òc bi∫u diπn b¨ng dung trÂng (trÂng l˜Òng cıa mÎt
�Ïn v‡ th∫ tích nguyên liªu). MÈi nguyên liªu có mÎt dung trÂng thích hÒp và �˜Òc xác �‡nh trong phòng
thí nghiªm.

Kˇ thu™t khai thác tinh d¶u :

Các ph˜Ïng pháp khai thác tinh d¶u:

Tùy thuÎc t¯ng lo§i nguyên liªu và tr§ng thái cıa tinh d¶u trong nguyên liªu (t¸ do ho∞c k∏t hÒp) mà ng˜Ìi
ta dùng các ph˜Ïng pháp khác nhau �∫ tách chúng.

Các ph˜Ïng pháp tách tinh d¶u c¶n ph£i �§t �˜Òc nh˙ng yêu c¶u cÏ b£n nh˜ sau:
* Gi˙ cho tinh d¶u thu �˜Òc có mùi v‡ t¸ nhiên ban �¶u,
* Qui trình ch∏ bi∏n ph£i phù hÒp, thu™n lÒi và nhanh chóng,
* Ph£i tách �˜Òc triªt �∫ tinh d¶u trong nguyên liªu, tÍn thßt tinh d¶u trong quá trình ch∏ bi∏n và hàm

l˜Òng tinh d¶u trong nguyên liªu sau khi ch∏ bi∏n (bã) càng thßp càng tËt,
* Chi phí �¶u t˜ vào s£n xußt là ít nhßt.
D¸a vào các yêu c¶u �ã nêu trên, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng nh˙ng ph˜Ïng pháp khai thác tinh d¶u sau:
* Ph˜Ïng pháp hóa l˛: ch˜ng cßt và trích ly ( trích ly có th∫ dùng dung môi bay hÏi ho∞c dung môi

không bay hÏi)
* Ph˜Ïng pháp cÏ hÂc: dùng các quá trình cÏ hÂc �∫ khai thác tinh d¶u nh˜ ép, bào n§o.
* Ph˜Ïng pháp k∏t hÒp: khai thác tinh d¶u b¨ng cách k∏t hÒp gi˙a quá trình hóa l˛ và quá trình cÏ hÂc,

ho∞c sinh hóa (lên men) và cÏ hÂc, ho∞c sinh hóa và hóa l .̨ Ví dˆ, trong qu£ vani, tinh d¶u  d§ng liên k∏t
glucozit nên dùng enzym �∫ thıy phân, phá hıy liên k∏t này rÁi sau �ó dùng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt (hóa
l˛) �∫ lßy tinh d¶u.



3

Tách tinh d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt (hóa l˛):

a. Nh˙ng hi∫u bi∏t cÏ b£n v∑ quá trình ch˜ng cßt tinh d¶u: Tinh d¶u là mÎt hÈn hÒp gÁm nhi∑u cßu t˚ tan
l®n vào nhau. Trong quá trình ch˜ng cßt, cùng vÓi s¸ thay �Íi thành ph¶n cıa hÈn hÒp l‰ng có th∫ làm thay
�Íi thành ph¶n cıa hÈn hÒp hÏi. Trong �i∑u kiªn áp sußt không �Íi, dung d‡ch l‰ng mà ta thu �˜Òc b¨ng
cách ng˜ng tˆ hÈn hÒp hÏi bay ra s≥ có thành ph¶n cßu t˚ dπ bay hÏi cao hÏn so vÓi chßt l‰ng ban �¶u, n∏u
ti∏p tˆc ch˜ng cßt thì càng ngày thành ph¶n dπ bay hÏi trong chßt l‰ng ban �¶u càng ít và trong chßt l‰ng
sau ng˜ng tˆ càng nhi∑u. N∏u ng˜ng tˆ theo thÌi gian thì ta có th∫ thay �Íi thành ph¶n cıa tinh d¶u sau
ng˜ng tˆ so vÓi thành ph¶n cıa tinh d¶u có trong nguyên liªu. Viªc làm này nh¨m mˆc �ích nâng cao chßt
l˜Òng tinh d¶u. Ví dˆ, yêu c¶u cıa tinh d¶u s£ là hàm ˜Òng xitronenlal ph£i >35% nh˜ng tinh d¶u cıa ta
th˜Ìng chø �§t 32 %, do �ó có th∫ dùng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt ng˜ng tˆ theo thÌi gian �∫ nâng cao hàm
l˜Òng xitronenlal trong tinh d¶u s£.

b. Các d§ng ch˜ng cßt tinh d¶u: có 3 d§ng ch˜ng cßt tinh d¶u nh˜ sau:
* Ch˜ng cßt vÓi n˜Óc: Nguyên liªu và n˜Óc cùng cho vào mÎt thi∏t b‡. Khi �un sôi, hÏi n˜Óc bay ra s≥

cuËn theo tinh d¶u, ng˜ng tˆ hÏi bay ra s≥ thu �˜Òc hÈn hÒp gÁm n˜Óc và tinh d¶u, hai thành ph¶n này
không tan vào nhau nên dπ dàng tách ra kh‰i nhau.

Ph˜Ïng pháp này �Ïn gi£n, thi∏t b‡ r¥ ti∑n và dπ ch∏ t§o, phù hÒp vÓi nh˙ng cÏ s s£n xußt nh‰, vËn
�¶u t˜ ít. Tuy nhiên, ph˜Ïng pháp này còn mÎt vài nh˜Òc �i∫m nh˜ hiªu sußt thßp, chßt l˜Òng tinh d¶u
không cao do nguyên liªu ti∏p xúc tr¸c ti∏p vÓi thi∏t b‡ nên dπ b‡ cháy khét, khó �i∑u chønh các thông sË kˇ
thu™t nh˜ tËc �Î và nhiªt �Î ch˜ng cßt.

* Ch˜ng cßt b¨ng hÏi n˜Óc không có nÁi hÏi riêng: Nguyên liªu và n˜Óc cùng cho vào mÎt thi∏t b‡ nh˜ng
cách nhau bi mÎt vø nÁi. Khi �un sôi, hÏi n˜Óc bËc lên qua khËi nguyên liªu kéo theo tinh d¶u và �i ra
thi∏t b‡ ng˜ng tˆ. �∫ nguyên liªu kh‰i rÏi vào ph¶n có n˜Óc ta có th∫ lót trên vø 1 hay nhi∑u lÓp bao t£i tùy
theo t¯ng lo§i nguyên liªu. Ph˜Ïng pháp nay phù hÒp vÓi nh˙ng cÏ s s£n xußt có qui mô trung bình.

So vÓi ph˜Ïng pháp trên, ph˜Ïng pháp này có ˜u �i∫m hÏn, nguyên liªu ít b‡ cháy khét vì không ti∏p
xúc tr¸c ti∏p vÓi �áy thi∏t b‡, các nh˜Òc �i∫m khác v®n ch˜a kh≠c phˆc �˜Òc. Ph˜Ïng pháp này thích hÒp
cho nh˙ng lo§i nguyên liªu không ch‡u �˜Òc nhiªt �Î cao.

* Ch˜ng cßt b¨ng hÏi n˜Óc có nÁi hÏi riêng: Ph˜Ïng pháp này phù hÒp vÓi nh˙ng cÏ s s£n xußt lÓn, hÏi
n˜Óc �˜Òc t§o ra t¯ mÎt nÁi hÏi riêng và �˜Òc d®n vào các thi∏t b‡ ch˜ng cßt.

Ph˜Ïng pháp này cùng mÎt lúc có th∫ phˆc vˆ �˜Òc cho nhi∑u thi∏t b‡ ch˜ng cßt, �i∑u kiªn làm viªc
cıa công nhân nhµ nhàng hÏn, dπ cÏ khí hóa và t¸ �Îng hóa các công �o§n s£n xußt, khËng ch∏ tËt hÏn các
thông sË công nghª, rút ng≠n �˜Òc thÌi gian s£n xußt. Ngoài ra, ph˜Ïng pháp này �ã kh≠c phˆc �˜Òc tình
tr§ng nguyên liªu b‡ khê, khét và n∏u theo yêu c¶u cıa công nghª thì có th∫ dùng hÏi quá nhiªt, hÏi có áp
sußt cao �∫ ch˜ng cßt. Tuy nhiên, �Ëi vÓi mÎt sË tinh d¶u trong �i∑u kiªn ch˜ng cßt  nhiªt �Î và áp sußt
cao s≥ b‡ phân hıy làm gi£m chßt l˜Òng. HÏn n˙a, các thi∏t b‡ s˚ dˆng trong ph˜Ïng pháp này khá ph˘c
t§p và �≠t ti∑n.

c. Nh˙ng ˜u nh˜Òc �i∫m chung cıa ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt:
* ◊u �i∫m:
- Thi∏t b‡ khá gÂn gàng, dπ ch∏ t§o, qui trình s£n xußt �Ïn gi£n,
- Trong quá trình ch˜ng cßt, có th∫ phân chia các cßu t˚ trong hÈn hÒp b¨ng cách ng˜ng tˆ t¯ng ph¶n

theo thÌi gian,
- ThÌi gian ch˜ng cßt t˜Ïng �Ëi nhanh, n∏u th¸c hiªn gián �o§n chø c¶n 5-10 giÌ, n∏u liên tˆc thì 30 phút

�∏n 1 giÌ,
- Có th∫ ti∏n hành ch˜ng cßt vÓi các cßu t˚ tinh d¶u ch‡u �˜Òc nhiªt �Î cao.
* Nh˜Òc �i∫m:
- Không áp dˆng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt vào nh˙ng nguyên liªu có hàm l˜Òng tinh d¶u thßp vì thÌi gian

ch˜ng cßt s≥ kéo dài, tËn rßt nhi∑u hÏi và n˜Óc ng˜ng tˆ,
- Tinh d¶u thu �˜Òc có th∫ b‡ gi£m chßt l˜Òng n∏u có ch˘a các cßu t˚ dπ b‡ thıy phân,
- Không có kh£ n´ng tách các thành ph¶n khó bay hÏi ho∞c không bay hÏi trong thành ph¶n cıa nguyên

liªu ban �¶u mà nh˙ng thành ph¶n này rßt c¶n thi∏t vì chúng có tính chßt �‡nh h˜Ïng rßt cao nh˜ sáp,
nh¸a thÏm...

- Hàm l˜Ïng tinh d¶u còn l§i trong n˜óc ch˜ng (n˜Óc sau phân ly) t˜Ïng �Ëi lÓn,
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- Tiêu tËn mÎt l˜Òng n˜Óc khá lÓn �∫ làm nh˜ng tˆ hÈn hÒp hÏi.
d. Qui trình công nghª ch˜ng cßt tinh d¶u:
Tùy theo t¯ng lo§i nguyên liªu mà qui trình ch˜ng cßt có nh˙ng �i∫m khác nhau nhßt �‡nh. Nhìn chung,

qui trình ch˜ng cßt tinh d¶u ph£i có nh˙ng công �o§n cÏ b£n sau:

Tr˜Óc khi s£n xußt c¶n ki∫m tra th™t c©n th™n thi∏t b‡ ch˜ng cßt, chú ˛ xem n≠p, vòi voi có kín không,
ph¶n ng˜ng tˆ có b‡ t≠c, rò rø không, sau �ó ti∏n hành làm vª sinh thi∏t b‡.

Ba công �o§n cÏ b£n cıa quá trình ch˜ng cßt tinh d¶u (ch˜ng cßt gián �o§n) gÁm: n§p liªu, ch˜ng cßt,
tháo b£.

* N§p liªu: Nguyên liªu t¯ kho b£o qu£n �˜Òc n§p vào thi∏t b‡, có th∫ làm ©m nguyên liªu tr˜Óc khi
n§p vào thi∏t b‡ �∫ thu™n lÒi cho quá trình ch˜ng cßt. Viªc n§p liªu có th∫ th¸c hiªn b¨ng thı công ho∞c cÏ
giÓi, có th∫ n§p tr¸c ti∏p vào thi∏t b‡ ho∞c n§p gián ti∏p qua mÎt gi‰ ch˘a rÁi cho vào thi∏t b‡ b¨ng tÌi ho∞c
c©u. Nguyên liªu n§p vào thi∏t b‡ không �˜Òc ch∞t quá làm cho hÏi khó phân phËi �∑u trong toàn bÎ khËi
nguyên liªu và không �˜Òc quá l‰ng, quá xËp s≥ làm cho hÏi dπ dàng theo nh˙ng chÈ rÈng �i ra mà không
ti∏p xúc vÓi toàn khËi nguyên liªu. �Ëi vÓi nguyên liªu lá, c‰ khi cho vào thi∏t b‡ có th∫ nén ch∞t, tr˜Óc khi
nén nên xÍ tung �∫ tránh hiªn t˜Òng rÈng cˆc bÎ. N§p liªu xong �óng ch∞t m∞t bích nËi thi∏t b‡ vÓi n≠p,
nên v∞n ch∞t theo nguyên t≠c �Ëi nhau �∫ n≠p kh‰i chênh.

* Ch˜ng cßt: Khi b≠t �¶u ch˜ng cßt, m van hÏi cho hÏi vào thi∏t b‡, lúc �¶u m t¯ t¯ �∫ �uÍi không
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khí trong thi∏t b‡ và làm cho hÏi phân phËi �∑u trong toàn bÎ khËi nguyên liªu. Ngoài ra, m t¯ t¯ van hÏi
�∫ nguyên liªu không b‡ cuËn theo hÏi gây t≠c Ëng d®n hÈn hÒp hÏi.

Trong quá trình ch˜ng cßt, c¶n chú ˛ �i∑u chønh nhiªt �Î d‡ch ng˜ng sao cho n¨m trong kho£ng 30-400C
(b¨ng cách �i∑u chønh tËc �Î n˜Óc làm l§nh) vì n∏u d‡ch ng˜ng quá nóng s≥ làm t´ng �Î hòa tan cıa tinh
d¶u vào n˜Óc và làm bay hÏi tinh d¶u. �∫ ki∫m tra quá trình ch˜ng cßt k∏t thúc ch˜a ng˜Ìi ta có th∫ dùng
mÎt tßm kính h˘ng mÎt ít d‡ch ng˜ng, n∏u thßy trên tßm kính còn váng d¶u thì quá ch˜ng cßt ch˜a k∏t
thúc.

* Tháo b£: Tháo n≠p thi∏t b‡, tháo vø trên rÁi dùng tÌi kéo gi‰ ch˘a bã ra, ki∫m tra và châm thêm n˜Óc
n∏u c¶n thi∏t (n˜Óc châm th˜Ìng là n˜Óc sau khi phân ly tinh d¶u) rÁi cßt m¥ khác.

HÈn hÒp tinh d¶u và n˜Óc �˜Òc cho vào thi∏t b‡ phân ly. Sau phân ly ta �˜Òc tinh d¶u thô và n˜Óc
ch˜ng. Tinh d¶u thô �˜Òc x˚ l˛ �∫ �˜Òc tinh d¶u thành ph©m, n˜Óc ch˜ng cho ra b∫ ti∏p tˆc phân ly �∫
thu tinh d¶u lo§i II

d. Hª thËng thi∏t b‡ ch˜ng cßt tinh d¶u: GÁm các bÎ ph™n sau: thi∏t b‡ ch˜ng cßt, bÎ ph™n t§o nhiªt cho
TBCC, thi∏t b‡ ng˜ng tˆ, thi∏t b‡ phân ly.

–> Hª thËng thi∏t b‡ ch˜ng cßt ph£i �£m b£o sao cho quá trình ch˜ng cßt �˜Òc ti∏n hành nhanh chóng
và thu™n lÒi, hÈn hÒp hÏi bay ra ph£i �£m b£o ch˘a nhi∑u tinh d¶u, vì th∏ hª thËng ph£i có cßu t§o sao
cho �∫ hÏi n˜Óc ti∏p xúc �∑u trong toàn bÎ khËi nguyên liªu. Thi∏t b‡ ph£i có cßu t§o sao cho viªc thao tác
�˜Òc dπ dàng và tËn ít lao �Îng. Trong th¸c t∏ s£n xußt, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng thi∏t b‡ ch˜ng cßt có d§ng
hình trˆ, tø lª gi˙a �˜Ìng kính và chi∑u cao thi∏t b‡ (D/H) phˆ thuÎc vào lo§i nguyên liªu. Cˆ th∫ nh˜ sau:

- D/H = 1 ÷1,7 : �Ëi vÓi lo§i nguyên liªu lá, cành, thân nh‰, hoa,
- D/H = 1 ÷ 2 : �Ëi vÓi nguyên liªu h§t.
Trong công nghª ch˜ng cßt tinh d¶u, các thi∏t b‡ ch˜ng cßt th˜Ìng có các d§ng sau:

Lo§i I :
Nguyên liªu �˜Òc phân bË �∑u, hÏi ra t™p trung nh˜ng khó cho nguyên liªu vào,

Lo§i II: Không phÍ bi∏n, th˜Ìng dùng �∫ ch˜ng cßt hoa hÁng (do t§o bÂt nên ph£i có chi∑u cao), nguyên
liªu cho vào dπ dàng nh˜ng diªn tích �Ët bé (n∏u �Ët ngoài tr¸c ti∏p),

Lo§i III: Tiªn lÒi khi ch˜ng cßt vÓi n˜Óc vì diªn tích sôi lÓn nh˜ng n´ng sußt không lÓn l≠m,
Lo§i IV: Dùng phÍ bi∏n nhßt, có kh£ n´ng nâng cao n´ng sußt thi∏t b‡ b¨ng cách kéo dài thi∏t b‡, m

rÎng dung tích dπ dàng.
Th˜Ìng thì th∫ tích cıa thi∏t b‡ ch˜ng cßt kho£ng 1,5 ÷15 m3. Tuy nhiên, n∏u th∫ tích thi∏t b‡ lÓn quá

thì viªc n§p liªu và tháo b£ ph£i �˜Òc cÏ giÓi hóa �∫ ti∏t kiªm thÌi gian. – n˜Óc ta, hiªn nay các thi∏t b‡
ch˜ng cßt có th∫ tích < 3 m3 khËi, do �ó viªc cung cßp nhiªt và v™n hành khá dπ dàng.

Thi∏t b‡ ch˜ng cßt th˜Ìng có các bÎ ph™n sau:
* N≠p: có th∫ là hình chóp (I), ch‰m c¶u (II) ho∞c elip
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N≠p ph£i có cßu
t§o sao cho hÏi thoát ra �˜Òc dπ dàng và nhanh chóng. N∏u hÈn hÒp hÏi n¨m lâu trong thi∏t b‡ s≥ sinh ra
hiªn t˜Òng quá nhiªt làm tinh d¶u gi£m chßt l˜Òng. Ngoài ra, n≠p ph£i �£m b£o kín khi ghép vÓi thân thi∏t
b‡. Gi˙a n≠p và thân thi∏t b‡ có th∫ v∞n ch∞t b¨ng bu lông có �ªm. Tuy nhiên, cÙng ph£i tËn thÌi gian �∫
v∞n khi tháo dÔ. Trong �i∑u kiªn ch˜ng cßt  áp sußt d˜ 20-30 mmHg thì ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng van n˜Óc
(III) là thích hÒp hÏn.

* CÍ nÁi, vòi voi: CÍ nÁi và vòi voi có th∫ là hai bÎ ph™n riêng biªt hay chung, cÍ nÁi có hình dáng sao
cho h˜Óng hÈn hÒp hÏi ra nhanh. �Ëi vÓi nh˙ng lo§i nguyên liªu t§o bÂt ho∞c bˆi trong khi ch˜ng cßt thì
cÍ nÁi ph£i có bÎ ph™n thay �Íi tËc hÏi và ph£i có thêm l˜Ói ch≠n bˆi. Các lo§i cÍ nÁi th˜Ìng có hình dáng
sau:

Chi∑u dài cıa vòi voi thay �Íi t¯ 1,5-3 m, nghiêng v∑ phía thi∏t b‡ ng˜ng tˆ vÓi �Î dËc 1-3 �Î, �˜Ìng kính
nh‰ d¶n �∫ hÈn hÒp hÏi thoát ra dπ dàng. Chi∑u dài cıa vòi voi ph£i thích hÒp, n∏u ng≠n quá s≥ t§o áp
sußt d˜ trong thi∏t b‡, dài quá s≥ có hiªn t˜Òng ng˜ng tˆ gi˙a ch¯ng, hÏi thoát ra ch™m, £nh h˜ng �∏n tËc
�Î ch˜ng cßt và gi£m chßt l˜Òng tinh d¶u.

* �áy nÁi: Có cßu t§o giËng n≠p nÁi, �áy nÁi ph£i có cßu t§o sao cho viªc tháo n˜Óc ng˜ng tˆ �˜Òc dπ
dàng (n∏u ch˜ng cßt gián ti∏p). Trong tr˜Ìng hÒp ch˜ng cßt tr¸c ti∏p thì �áy nÁi ph£i có bÎ ph™n phun hÏi.

N∏u
ch˜ng cßt vÓi hÏi n˜Óc mà không có nÁi hÏi riêng thì �áy nÁi là bÎ ph™n �Ët nóng t§o hÏi, do �ó �áy nÁi
ph£i có cßu t§o sao cho diªn tích truy∑n nhiªt lÓn nhßt.

* Vø nÁi: �∫ �Ô khËi nguyên liªu, gi˙ cho nguyên liªu kh‰i rÏi xuËng �áy nÁi làm t≠c Ëng d®n hÏi, chi∑u
dày cıa vø nÁi t¯ 8 ÷10 mm, m∞t vø �˜Òc �Ît ho∞c khoan lÍ ho∞c có th∫ �˜Òc làm b¨ng nh˙ng thanh s≠t
�an. Th˜Ìng thì ti∏t diªn các lÍ vø b¨ng 1/2 diªn tích cıa b∑ m∞t vø.

* »ng phân phËi hÏi: »ng phân phËi hÏi th˜Ìng có nhi∑u d§ng khác nhau, có th∫ hình tròn, xo≠n Ëc hay
ch˙ th™p. Các lÍ phân phËi hÏi bË trí so le thành 2 hàng h˜Óng v∑ phía �áy nÁi cßt �∫ cho hÏi phân phËi
�∑u và lÍ kh‰i b‡ t≠c do nguyên liªu rÏi vào. TÍng ti∏t diªn các lÍ phân phËi hÏi b¨ng 2 l¶n ti∏t diªn Ëng
phân phËi hÏi, ti∏t diªn cıa Ëng phân phËi hÏi lßy b¨ng ti∏t diªn cıa Ëng d®n hÏi vào thi∏t b‡ và �˜Òc xác
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�‡nh theo l˜Òng hÏi n˜Óc c¶n thi∏t dùng �∫ ch˜ng cßt trong 1 giÌ. TËc �Î hÏi  �ây th˜Ìng là 20m/s.
V™t liªu làm nÁi cßt £nh h˜ng khá lÓn �∏n chßt l˜Òng tinh d¶u thành ph©m, nhßt là v∑ màu s≠c, mÎt

sË muËi kim lo§i tác dˆng vÓi tinh d¶u s≥ cho màu khác vÓi màu s≠c t¸ nhiên cıa tinh d¶u. Do �ó v™t liªu
làm nÁi cßt ph£i không tác dˆng hóa hÂc vÓi tinh d¶u nhßt là  các bÎ ph™n ti∏p xúc tr¸c ti∏p vÓi tinh d¶u
nh˜ cÍ nÁi, vòi voi..các bÎ ph™n này ph£i �˜Òc ch∏ t§o b¨ng thép không rø ho∞c s≠t tráng men, các bÎ ph™n
khác (thân, �áy..) có th∫ làm b¨ng thép CT3.

Ngoài ra, trong quá trình ch˜ng cßt cÙng c¶n ph£i chú ˛ mÎt sË �i∫m nh˜ sau:
- Tinh d¶u dπ hßp thˆ mùi l§ nên thi∏t b‡ ch˜ng cßt ph£i �˜Òc làm vª sinh s§ch s≥, �∞c biªt khi thay

�Íi nguyên liªu c¶n ph£i làm vª sinh TB th™t kˇ l˜Ông �∫ không còn mùi cıa nguyên liªu tr˜Óc, th˜Ìng thì
dùng hÏi �∫ xông vào TB �∫ �uÍi h∏t mùi l§. Tinh d¶u ch˘a các axit h˙u cÏ s≥ gây ´n mòn TB, do �ó khi
ng¯ng s£n xußt ph£i tháo h∏t n˜Óc ng˜ng tˆ và làm khô thi∏t b‡,

- Thi∏t b‡ ph£i �˜Òc cách nhiªt tËt �∫ ti∏t kiªm n´ng l˜Òng.
–> Thi∏t b‡ ng˜ng tˆ: HÈn hÒp hÏi tinh d¶u và n˜Óc t¯ thi∏t b‡ ch˜ng cßt qua vòi voi vào thi∏t b‡ ng˜ng

tˆ,  �ây hÈn hÒp hÏi s≥ truy∑n ©n nhiªt bËc hÏi cho n˜Óc l§nh và ng˜ng tˆ thành n˜Óc. Thi∏t b‡ ng˜ng tˆ
th¸c hiªn hai nhiêm vˆ: ng˜ng tˆ hÈn hÒp hÏi thành l‰ng và h§ nhiªt �Î hÈn hÒp l‰ng v¯a ng˜ng xong �∏n
nhiªt �Î yêu c¶u. Hai quá trình này th˜Ìng không có ranh giÓi rõ rªt nh˜ng �∫ tiªn cho viªc tính toán ta
xem hai quá trình này nËi ti∏p nhau. Theo th¸c t∏ s£n xußt, ng˜Ìi ta rút ra nh˙ng sË liªu th¸c nghiªm sau:

- 1 m3 th∏ tích cıa thi∏t b‡ ch˜ng cßt c¶n 2 ÷2,5 m2 diªn tích làm l§nh,
- 1 m2 diªn tích làm l§nh s≥ ng˜ng tˆ �˜Òc 25 lít hÈn hÒp TD + n˜Óc trong 1 giÌ,
- 1 lít hÈn hÒp TD + n˜Óc ng˜ng tˆ �˜Òc c¶n 10 ÷28 lít n˜Óc dùng làm l§nh (tính nhiªt �Î n˜Óc làm

l§nh 10 ÷15C)
Trong s£n xußt tinh d¶u, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các lo§i TB ng˜ng tˆ ki∫u Ëng xo≠n ruÎt gà, Ëng chùm,

TB ng˜ng tˆ lo§i �æa.

Thi∏t b‡ truy∑n nhiªt lo§i �æa có cßu t§o nh˜ sau:
Các �æa �˜Òc th˜Ìng �˜Òc ch∏ t§o b¨ng �Áng lá hay nhôm, cách tính toán t˜Ïng t¸ nh˜ �ã hÂc trong

QTTB. C¶n chú ˛ khi chÂn nhiªt �Î n˜Óc làm l§nh nên chÂn nhiªt�Î n˜Óc  mùa nóng nhßt. HÈn hÒp l‰ng
sau ng˜ng tˆ ph£i có nhiªt �Î không lÓn hÏn 400C, n∏u lÓn hÏn nhiªt �Î này thì kh£ n´ng hòa tan tinh d¶u
trong n˜Óc lÓn, n∏u nhiªt �Î hÈn hÒp quá thßp thì s≥ tËn n˜Óc làm nguÎi �Áng thÌi mÎt sË tinh d¶u s≥ b‡
�ông �∞c gây t≠c Ëng truy∑n nhiªt, do �ó nên chÂn trong kho£ng 35÷400C.

Khi làm viªc vÓi thi∏t b‡ ng˜ng tˆ cÙng c¶n ph£i tuân thu theo nh˙ng ch∏ �Î v∑ vª sinh và b£o d˜Ông
TB nh˜ �Ëi vÓi TB ch˜ng cßt. Ngoài ra, n˜Óc làm nguÎi sau khi ra kh‰i thi∏t b‡ ng˜ng tˆ gi£m �Î c˘ng nên
cho v∑ nÁi hÏi �∫ ti∏t kiªm n˜Óc.

–> Thi∏t b‡ phân ly: Thi∏t b‡ này dùng �∫ phân tinh d¶u và n˜Óc thành t¯ng lÓp riêng biªt, tùy thuÎc
vào khËi l˜Òng riêng cıa tinh d¶u lÓn hay nh‰ hÏn so vÓi n˜Óc mà tinh d¶u s≥ �˜Òc lßy ra  ph¶n trên hay
ph¶n d˜Ói cıa thi∏t b‡ phân ly. Ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các thi∏t b‡ phân ly nh˜ sau:
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I: TBPL tinh d¶u nhµ hÏn n˜Óc
II: TBPL tinh d¶u n∞ng hÏn n˜Óc
III: TBPL có nhi∑u ng´n
Th∫ tích cıa thi∏t b‡ phân ly th˜Ìng chÂn b¨ng 3 ÷ 10% th∫ tích cıa thi∏t b‡ ch˜ng cßt. Tø lª gi˙a chi∑u

cao cıa thi∏t b‡ phân ly vÓi �˜Ìng kính cıa thi∏t b‡ ch˜ng cßt th˜Ìng là 1/2. »ng tháo tinh d¶u và n˜Óc
c¶n bË trí sao cho tinh d¶u và n˜Óc ch£y thành dòng riêng biªt (th˜Ìng theo kinh nghiªm, tùy thuÎc vào
hàm l˜Òng tinh d¶u trong nguyên liªu).

Khi tính toán, n∏u thßy th∫ tích cıa thi∏t b‡ phân ly lÓn hÏn 80 lít thì nên dùng lo§i thi∏t b‡ phân ly có
nhi∑u ng´n ho∞c nhi∑u thi∏t b‡ phân ly �∫ quá trình phân ly �˜Òc thu™n tiªn hÏn.

e. X˚ l˛ tinh d¶u thô sau khi ch˜ng cßt: Tinh d¶u ra kh‰i thi∏t b‡ phân ly là tinh d¶u thô, còn ch˘a
nhi∑u t§p chßt nh˜ n˜Óc, mÎt sË các hÒp chßt h˙u cÏ nh˜ chßt màu, nh¸a, sáp hòa tan vào nên �∫ nâng cao
chßt l˜Òng tinh d¶u và t§o �i∑u kiªn thu™n lÒi trong quá trình b£o qu£n tinh d¶u ph£i ti∏n hành x˚ l˛ tinh
d¶u, quá trình này gÁm các công �o§n sau:

- L≠ng: Mˆc �ích cıa quá trình này là tách bÓt các t§p chßt vô cÏ, h˙u cÏ và mÎt sË t§p chßt khác l®n
vào tinh d¶u. ThÌi gian l≠ng 24 ÷48 giÌ trong các thi∏t b‡ l≠ng có �áy hình côn

- LÂc: Mˆc �ích cıa quá trình lÂc cÙng �∫ tách các t§p
chßt vô cÏ, h˙u cÏ có kích th˜Óc nh‰, th˜Ìng dùng thi∏t b‡ lÂc khung b£n �∫ th¸c hiªn quá trình lÂc.

- Sßy khô n˜Óc: Sau khi l≠ng lÂc xong, trong tinh d¶u v®n còn l§i mÎt l˜Òng n˜Óc  d§ng phân tán ho∞c
hòa tan, vì v™y c¶n ph£i sßy khô n˜Óc trong tinh d¶u. Ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng Natri sunphat khan vÓi hàm
l˜Òng 2,5 ÷ 5,5% tùy theo hàm l˜Òng n˜Óc có trong tinh d¶u. �∫ th¸c hiªn viªc sßy khô n˜Óc trong tinh
d¶u có th∫ dùng ph˜Ïng pháp gián �o§n ho∞c liên tˆc.
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I: Thi∏t b‡ làm viªc gián
�o§n, sau khi làm khô n˜Óc, �em lÂc �∫ tách Na2SO4.

II: Thi∏t b‡ làm viªc liên tˆc, Na2SO4 n¨m gi˙a 2 lÓp l˜Ói.
Sau khi tách n˜Óc xong, Na2SO4 �˜Òc �em �i sßy khô �∫ s˚ dˆng l§i.
Tinh d¶u sau khi l≠ng lÂc và sßy khô n∏u có màu trong sáng thì nh™p kho b£o qu£n, n∏u có màu s©m,

xßu thì dùng than hay �ßt ho§t tính �∫ hßp phˆ màu. Tùy thuÎc vào c˜Ìng �Î màu mà có th∫ dùng l˜Òng
than t¯ 1 ÷2 %.

Tách tinh d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp trích ly

a. M �¶u: Trích ly là dùng nh˙ng dung môi h˙u cÏ hòa tan các chßt khác, sau khi hòa tan, ta �˜Òc hÈn
hÒp gÁm dung môi và chßt c¶n tách, �em hÈn hÒp này tách dung môi ta s≥ thu �˜Òc chßt c¶n thi∏t. CÏ s
l˛ thuy∏t cıa quá trình trích ly là d¸a vào s¸ khác nhau v∑ h¨ng sË �iªn môi cıa dung môi và chßt c¶n trích
ly. Nh˙ng chßt có h¨ng sË �iªn môi g¶n nhau s≥ dπ hòa tan vào nhau. Tinh d¶u có h¨ng sË �iªn môi dao
�Îng t¯ 2 ÷5 và các dung môi h˙u cÏ có h¨ng sË �iªn môi dao �Îng t¯ 1,5 ÷2. Trong công nghiªp s£n xußt
tinh d¶u, ph˜Ïng pháp này dùng �∫ tách tinh d¶u trong các lo§i hoa (hàm l˜Òng tinh d¶u ít). Ph˜Ïng pháp
này có th∫ ti∏n hành  nhiªt �Î th˜Ìng (khi trích ly) và có th∫ lßy �˜Òc nh˙ng thành ph¶n quí nh˜ sáp,
nh¸a thÏm trong nguyên liªu mà ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt không th∫ tách �˜Òc. Vì th∏, chßt l˜Òng cıa tinh
d¶u s£n xußt b¨ng ph˜Ïng pháp này khá cao.

B£n chßt cıa quá trình trích ly là quá trình khu∏ch tán nên ng˜Ìi ta th˜Ìng d¸a vào các �‡nh lu™t kh∏ch
tán cıa FICK �∫ gi£i thích và tính toán.

Chßt l˜Òng cıa tinh d¶u thu �˜Òc b¨ng ph˜Ïng pháp trích ly phˆ thuÎc rßt nhi∑u vào dung môi dùng
�∫ trích ly, vì th∏ dung môi dùng �∫ trích ly c¶n ph£i �£m b£o các yêu c¶u sau:

- Nhiªt �Î sôi thßp �∫ dπ dàng tách tinh d¶u ra kh‰i dung môi b¨ng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt, nh˜ng
không �˜Òc thßp quá vì s≥ gây tÍn thßt dung môi, dπ gây cháy và khó thu hÁi dung môi (khó ng˜ng tˆ),

- Dung môi không tác dˆng hóa hÂc vÓi tinh d¶u,
- �Î nhÓt cıa dung môi bé �∫ rút ng≠n thÌi gian trích ly (�Î nhÓt nh‰ khu∏ch tán nhanh),
- Dung môi hòa tan tinh d¶u lÓn nh˜ng hòa tan t§p chßt bé,
- Dung môi không ´n mòn thi∏t b‡, không gây mùi l§ cho tinh d¶u và �∞c biªt không gây �Îc h§i,
- Dung môi ph£i r≥ ti∑n và dπ mua.
Tuy nhiên, không có lo§i dung môi nào �§t �˜Òc tßt c£ yêu c¶u trên, ví dˆ: r˜Òu, axêton hòa tan tinh

d¶u tËt nh˜ng hòa tan c£ n˜Óc và �˜Ìng có trong nguyên liªu n˙a và nh˜ v™y tinh d¶u s≥ có mùi caramen
sau khi dùng nhiªt �∫ tách dung môi. N∏u s˚ dˆng ête êtilic dùng làm dung môi trích ly thì dung môi này
hòa tan nh¸a và sáp tËt nh˜ng �Îc và dπ sinh ra hÈn hÒp nÍ.

Hiªn nay, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng dung môi là ête d¶u h‰a, nhiªt �Î sôi 45 ÷700C thành ph¶n chı y∏u là
các hidro cacbon no nh˜ pentan, hexan và l®n mÎt ít heptan. Ête d¶u h‰a c¶n �˜Òc tinh ch∏ tr˜Óc khi s£n
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xußt. Ête d¶u h‰a �˜Òc �em �i cßt l§i �∫ lßy nh˙ng ph¶n có nhiªt �Î sôi t¯ 45 ÷700C �˜a vào trích ly. Ête
d¶u h‰a dπ cháy nÍ, �Îc, do �ó trong s£n xußt c¶n th¸c hiªn nghiêm túc các qui t≠c v∑ an toàn lao �Îng
và phòng ch˙a cháy. Hiªn nay,  mÎt sË n˜Óc ng˜Ìi ta dùng dung môi trích ly là CO2 l‰ng, dung môi này
không �Îc, có �Î b∑n hóa hÂc cao nên �£m b£o cho tinh d¶u thu �˜Òc có chßt l˜Òng cao.

b. SÏ �Á công nghª quá trình trích ly:
* Chu©n b‡ cho quá trình trích ly:
- ChÂn dung môi phù hÒp vÓi nguyên liªu và ph˜Ïng pháp trích ly. Ph˜Ïng pháp trích ly có th∫ là tænh

hay �Îng, trong ph˜Ïng pháp trích ly tænh, nguyên liªu �˜Òc ngâm trong dung môi trong mÎt thÌi gian nhßt
�‡nh (c£ hai �∑u không chuy∫n �Îng), ph˜Ïng pháp trích ly �Îng thì dung môi ho∞c nguyên liªu chuy∫n
�Îng ho∞c c£ hai cùng chuy∫n �Îng.

- Làm s§ch dung môi
- Xác �‡nh thÌi gian trích ly c¶n thi∏t phù hÒp vÓi t¯ng lo§i nguyên liªu.
* SÏ �Á công nghª:

* Trích ly: Nguyên liªu dùng cho trích ly ph£i ráo n˜Óc. Sau khi cho dung môi và nguyên liªu vào thi∏t b‡
trích ly, �em lÂc ta s≥ �˜Òc mitxen, mitxen là hÈn hÒp gÁm tinh d¶u và dung môi. �em l≠ng và lÂc mitxen
�∫ tách các t§p chßt nh˜ các m£nh nguyên liªu, n∏u nguyên liªu là hoa thì các t§p chßt có th∫ là nhˆy hoa,
phßn hoa. Trong tr˜Ìng hÒp mitxen có n˜Óc c¶n ph£i tách n˜Óc, Sau �ó, dùng hÏi �∫ cßt thu hÁi l§i dung
môi. Dung môi t¯ b£ trích ly và dung môi  thi∏t b‡ cßt thu hÁi �˜Òc �em �i tinh ch∏ �∫ s˚ dˆng tr l§i.
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Mitxen �ã tách dung môi xong gÂi là cancrêt, cancrêt là mÎt hÈn hÒp gÁm tinh d¶u, sáp, nh˜a thÏm và mÎt
sË t§p chßt khác (axit h˙u cÏ)  d§ng sªt. �∫ tách sáp và t§p chßt ng˜Ìi ta hòa tan cancrêt b¨ng r˜Òu êtilic
sau �ó �em làm l§nh  -150C, sáp và t§p chßt s≥ �ông �∞c l§i, sau �ó ta lÂc �∫ tách. Lúc này hÈn hÒp chø
còn l§i r˜Òu và tinh d¶u, dung ph˜Ïng pháp cßt �∫ tách r˜Òu, ta thu �˜Òc tinh d¶u tuyªt �Ëi, r˜Òu �˜Òc
�em tinh ch∏ �∫ dùng l§i. Sáp là chßt �‡nh h˜Ïng có giá tr‡ trong tinh d¶u, nh˜ng khi có sáp trong tinh d¶u,
tinh d¶u th˜Ìng b‡ �ˆc do�ó ph£i ti∏n hành tách sáp trong tinh d¶u.

Thi∏t b‡ trích ly th˜Ìng �≠t ti∑n và ph˘c t§p, do �ó ph˜Ïng pháp trích ly chø �˜Òc dùng �∫ s£n xußt
nh˙ng lo§i tinh d¶u quí hi∏m (hàm l˜Òng tinh d¶u trong nguyên liªu bé).

c. Thi∏t b‡ trích ly: �∫ th¸c hiªn tËt quá trình trích ly, ng˜Ìi ta ti∏n hành trích ly  nhi∑u thi∏t b‡ trích
ly khác nhau, có th∫ gián �o§n ho∞c liên tˆc, d˜Ói �ây là sÏ �Á hª thËng trích ly gián �o§n:

Thi∏t b‡ trích ly 1 theo sÏ �Á trên làm tÍn thßt dung môi lÓn do các công �o§n tháo n§p liªu..Do �ó
ng˜Ìi ta �ã thi∏t k∏ lo§i thi∏t b‡ trích ly ki∫u thùng quay có sÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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Nguyên liªu �˜Òc cho vào các gi‰ ch˘a 4 l≠p trên mÎt khung quay  bên trong thi∏t b‡. Dung môi n¨m
cË �‡nh trong ph¶n d˜Ói cıa thi∏t b‡, nhÌ khung quay nên các gi‰ ch˘a nguyên liªu �˜Òc nhúng liên tˆc vào
dung môi, khi nguyên liªu �ã h∏t tinh d¶u, mitxen �˜Òc tháo ra  c˚a 6, sau �ó cho hÏi n˜Óc vào v‰ nhiªt
cıa thi∏t b‡ theo Ëng 3 �∫ tách dung môi t¯ b£ trích ly.

Khai thác tinh d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp ngâm (trích ly b¨ng dung môi không bay
hÏi):

a. M �¶u: Ph˜Ïng pháp này d¸a vào tính chßt cıa mÎt sË dung môi không bay hÏi nh˜ d¶u th¸c v™t, mÔ
�ông v™t, vasÏlin, parafin... có kh£ n´ng hòa tan tinh d¶u trong nguyên liªu. N∏u ngâm b¨ng dung môi là
chßt béo �Îng v™t thì ph£i nâng nhiªt cıa quá trình �∫ dung môi  th∫ l‰ng. Quá trình ngâm giËng nh˜ quá
trình trích ly nh˜ng chø khác là quá trình ngâm dùng dung môi không bay hÏi. Dung môi dùng �∫ ngâm
ph£i th™t tinh khi∏t, không có mùi l§, do �ó dung môi c¶n ph£i �˜Òc tinh ch∏ tr˜Óc khi s£n xußt.

b. SÏ �Á và các thông sË kˇ thu™t ngâm:
Nguyên liªu �˜Òc cho vào các túi v£i rÁi nhúng vào dung môi, tùy thuÎc vào các lo§i nguyên liªu mà thÌi

gian ngâm có th∫ dài ho∞c ng≠n, th˜Ìng thì kho£ng 48 giÌ. Nhiªt �Î ngâm n¨m trong kho£ng 60 ÷ 70C.
Sau thÌi gian qui �‡nh, các túi �˜Òc vÓt ra và thay th∏ các túi ch˘a nguyên liªu mÓi vào, th˜Ìng thì ph£i
thay 25 l¶n mÓi có th∫ b£o hòa �˜Òc tinh d¶u trong dung môi. B£ nguyên liªu sau khi vÓt ra còn ch˘a nhi∑u
dung môi c¶n ph£i thu hÁi b¨ng ph˜Ïng pháp ép ho∞c li tâm. N∏u dung dung môi là chßt béo �Îng v™t ta
�˜Òc sáp thÏm và dung môi là d¶u th¸c v™t ta �˜Òc d¶u thÏm. D¶u thÏm và sáp thÏm có th∫ dùng tr¸c ti∏p
trong công nghiªp mˇ ph©m nh˜ dùng làm son, d¶u ch£i tóc....N∏u không dùng tr¸c ti∏p d¶u thÏm và sáp
thÏm có th∫ lßy tinh d¶u b¨ng cách tách b¨ng r˜Òu êtilic rÁi sau �ó cßt tách r˜Òu.

Ph˜Ïng pháp này có ˜u �i∫m là thu �˜Òc tinh d¶u ít t§p chßt hÏn, s£n ph©m trung gian có th∫ s˚ dˆng
tr¸c ti∏p trong công nghiªp nh˜ng có nh˜Òc �i∫m là chßt béo dùng làm dung môi rßt khó tinh ch∏ và b£o
qu£n, cách ti∏n hành thì thı công, khó cÏ giÓi hóa.

SÏ �Á công nghª �˜Òc trình bày nh˜ sau: (xem trang sau)
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Khai thác tinh d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp hßp phˆ:

a. B£n chßt cıa ph˜Ïng pháp hßp phˆ: Các chßt béo �Îng v™t và th¸c v™t ngoài kh£ n´ng hòa tan tinh d¶u
còn có kh£ n´ng hßp phˆ tinh d¶u lên b∑ m∞t cıa nó, than và �ßt ho§t tính cÙng có tính chßt này. Ph˜Ïng
pháp ngâm khác ph˜Ïng pháp hßp phˆ  ph˜Ïng th˘c ti∏p xúc pha, ph˜Ïng pháp ngâm �˜Òc ti∏n hành
trên toàn c£ hai pha l‰ng_l‰ng, còn ph˜Ïng pháp hßp phˆ thì �˜Òc ti∏n hành  hai pha khí _ b∑ m∞t r≠n.
Ph˜Ïng pháp hßp phˆ th˜Ìng s˚ dˆng �∫ tách tinh d¶u cıa các lo§i hoa, �∞c biªt là các lo§i hoa có kh£
n´ng sinh thêm tinh d¶u  d§ng khí sau khi thu hái kh‰i cây nh˜ hoa nhài, hoa huª...

Chßt hßp phˆ th˜Ìng dùng là chßt béo �Îng v™t. �∫ dung môi �§t �˜Òc nh˙ng yêu c¶u nhßt �‡nh, ng˜Ìi
ta pha ch∏ theo tø lª:mÔ lÒn/mÔ bò:2/1 ho∞c3/1 (n∏u s£n xußt vào mùa thu hay �ông) và 1/1 (n∏u s£n xußt
và mùa hè).

b. SÏ �Á kˇ thu™t quá trình hßp phˆ: Hßp phˆ có th∫ ti∏n hành theo hai d§ng: hßp phˆ tænh và hßp phˆ
�Îng.

* SÏ �Á kˇ thu™t hßp phˆ tænh:
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�∫ hßp phˆ ng˜Ìi
ta th˜Ìng dùng các khay b¨ng gÈ (n∏u hßp phˆ b¨ng chßt béo �Îng v™t) có kích th˜Óc 500 * 500 mm ho∞c
600 * 900 mm, cao t¯ 50 ÷ 80 mm. �áy cıa các khay có l≠p kính, lÓp chßt béo có b∑ dày 3 ÷ 5 mm �˜Òc
�Í trên các m∞t kính này. �∫ t´ng b∑ m∞t hßp phˆ, ng˜Ìi ta r§ch nh˙ng �˜Ìng rãnh trên các lÓp chßt béo.
Nguyên liªu sau khi thu hái �˜Òc làm ráo, lo§i b‰ t§p chßt rÁi x∏p vào các khay, sau �ó các khay �˜Òc chÁng
lên nhau nh˜ng không �˜Òc cao quá �¶u ng˜Ìi �∫ dπ dàng thao tác. ThÌi gian hßp phˆ kho£ng 12 ÷ 72 giÌ
(tùy lo§i nguyên liªu). MÈi l˜Òt thay lÓp nguyên liªu mÓi c¶n l™t ng˜Òc lÓp chßt béo l§i, chú ˛ ph£i lßy th™t
s§ch lÓp nguyên liªu cÙ tránh tình tr§ng gây mËc trên b∑ m∞t chßt béo. N∏u lÓp hßp phˆ �ã b£o hòa tinh
d¶u mà ch˜a có �i∑u kiªn �em �i ch∏ bi∏n ngay c¶n ph£i b£o qu£n c©n th™n b¨ng cách �un cho nóng ch£y
rÁi �Í vào các thùng tráng thi∏c và r£i mÎt lÓp parafin m‰ng lên trên �∫ tránh ti∏p xúc vÓi không khí.

* Hßp phˆ �Îng: �∫ kh≠c phˆc các nh˜Òc �i∫m cıa hßp phˆ tænh ng˜Ìi ta dùng ph˜Ïng pháp hßp phˆ
�Îng �∫ khai thác tinh d¶u. Chßt hßp phˆ th˜Ìng dùng là than gÈ hay than x˜Ïng. Khi than �ã b£o hòa
tinh d¶u, có th∫ cho tác dˆng vÓi dung môi l‰ng (ví dˆ r˜Òu êtilic) �∫ tách tinh d¶u ra. SÏ �Á kˇ thu™t nh˜
sau:
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TËc �Î
không khí trong tháp hßp phˆ có th∫ thay �Íi t¯ 1,5 ÷ 3 lít/phút.cm2 ti∏t diªn tháp. Còn chi∑u cao
cıa lÓp than ho§t tính trong �i∑u kiªn nh˜ v™y là 20 ÷ 25 cm.

Tách tinh d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp cÏ hÂc:

Ph˜Ïng pháp này chı y∏u dùng �∫ tách tinh d¶u trong các lo§i v‰ qu£ nh˜ cam, chanh, qu˛t....Trong lo§i
nguyên liªu này, tinh d¶u n¨m trong nh˙ng túi t∏ bào  b∑ m∞t ngoài. Khi dùng l¸c cÏ hÂc tác dˆng vào v‰
qu£, tinh d¶u s≥ thoát ra. Tinh d¶u s£n xußt b¨ng ph˜Ïng pháp này có chßt l˜Òng cao hÏn ph˜Ïng pháp
ch˜ng cßt, có mùi thÏm t¸ nhiên cıa nguyên liªu, tuy nhiên hiªu sußt thßp. Ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các cách
nh˜ sau:

a. V≠t, bóp: Qu£ �˜Òc c≠t ra làm 2 ÷3 ph¶n, dùng thìa �∫ tách th‡t qu£ �∫ riêng rÁi dùng tay v≠t bóp
cho tinh d¶u thoát ra ngoài. Tinh d¶u thoát ra �˜Òc thßm vào bông, khi bông �ã b£o hòa tinh d¶u, v≠t l§i
cho vào cËc, �em lÂc, l≠ng, sßy thu �˜Òc tinh d¶u thành ph©m. V‰ �ã v≠t xong �em ch˜ng cßt �∫ thu h∏t
tinh d¶u.

b. Bào, n§o: Dùng nguyên qu£ rÁi xát m∞t ngoài cıa v‰ vào b∑ m∞t nhám, t∏ bào v‰ qu£ s≥ vÔ ra, tinh
d¶u thoát ra ngoài, lÓp gai cıa bàn xát ph£i v¯a ph£i �∫ tránh �âm thıng ruÎt qu£, n∏u ruÎt qu£ b‡ thıng
s≥ gây khó kh´n vì tinh d¶u s≥ b‡ l®n n˜Óc qu£ và lÓp cùi bên trong b‡ n§o rách s≥ hút mßt mÎt ít tinh d¶u.
Ph˜Ïng pháp này cÙng nh˜ ph˜Ïng pháp trên gây tÍn thßt nhi∑u tinh d¶u. Tinh d¶u cam, chanh, qu˛t tách
này b¨ng ph˜Ïng pháp này muËn s˚ dˆng trong th¸c ph©m ta ph£i tách bÓt tecpen, chı y∏u là limonen, vì
n∏u không tách thì limonen s≥ b‡ oxy hóa thành pinen có mùi nh¸a thông.

c. Ép: Có th∫ ép nguyên qu£ b¨ng nh˙ng máy ép �∞c biªt, trong quá trình ép có dÎi n˜Óc. Sau khi ép
ta �˜Òc hÈn hÒp gÁm n˜Óc qu£, tinh d¶u, mô và th‡t qu£. �∫ tách tinh d¶u ra, c¶n ph£i lÂc �∫ lo§i bÓt t§p
chßt, sau �ó dùng máy li tâm có tËc �Î 15000 ÷20000 vòng/phút �∫ tách tinh d¶u.
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MÎt sË qui trình s£n xußt tinh d¶u:

Qui trình s£n xußt tinh d¶u s£:

Nguyên liªu là lá s£ t˜Ïi �§t �Î chín kˇ thu™t, t˘c là lúc �¶u lá (tính t¯ ngoài vào) �ã khô t¯ 5 ÷ 10 cm thì
c≠t, sau khi c≠t xong lá sã �˜Òc phÏi héo �∏n �Î ©m còn 50 % so vÓi ban �¶u. – �Î ©m này, lá sã b£o qu£n
�˜Òc mÎt sË ngày  nÏi cßt, hÏn n˙a, cßt lá s£ héo s≥ gi£m �˜Òc 35 % nhiên liªu và 27 % thÌi gian ch˜ng
cßt. Tr˜Óc khi �˜a lá s£ vào nÁi cßt, c¶n chú ˛ lo§i các t§p chßt nh˜ c‰ rác l®n vào trong quá trình thu hái.
Nguyên liªu n§p vào nÁi cßt ph£i �£m b£o t¯ 180 ÷ 200 kg/m3 th∫ tích thi∏t b‡, thÌi gian ch˜ng cßt (lá
héo) t¯ 2 ÷2,5 giÌ. B£ sau khi ch˜ng cßt �˜Òc �em phÏi khô �∫ làm nhiên liªu. HÏi tinh d¶u và n˜Óc s≥ vào
thi∏t b‡ ng˜ng tˆ, c¶n khËng ch∏ nhiªt �Î n˜Óc làm l§nh trong kho£ng 35 ÷ 40C. HÈn hÒp tinh d¶u và n˜Óc
s≥ �˜Òc tách ra b¨ng thi∏t b‡ phân ly, n˜Óc ch˜ng s≥ �˜Òc �˜a vào b∫ x˚ l˛ �∫ tách tinh d¶u lo§i II. Tinh
d¶u thô �˜Òc l≠ng �∫ tách t§p chßt lÓn và �˜Òc làm khô b¨ng Na2SO4 khan, l˜Òng Na2SO4 tùy thuÎc vào
hàm l˜Òng n˜Óc trong tinh d¶u s£, th˜Ìng thì 25 ÷ 50 gam/kg tinh d¶u. Sau �ó tinh d¶u �˜Òc �em lÂc �∫
tách Na2SO4 ra, Na2SO4 tách ra �˜Òc �em r˚a hai l¶n b¨ng n˜Óc ßm rÁi cho vào túi v£i b‰ vào nÁi ch˜ng
cßt �∫ t™n thu tinh d¶u. Sau �ó �em sßy khô và b£o qu£n trong bình kín. Tinh d¶u s£ kh˚ h∏t n˜Óc có màu
sáng, �˜Òc �óng chai b£o qu£n.

SÏ �Á công nghª:



17

Qui trình s£n xußt tinh d¶u b§c hà:

Qui trình công nghª s£n xußt tinh d¶u b§c hà t˜Ïng t¸ nh˜ qui trình s£n xußt tinh d¶u s£, song c¶n chú ˛
mÎt sË �i∫m sau:

Th˜Ìng thì c˘ 1 m3 nÁi cßt n§p t¯ 100 ÷ 125 kg lá b§c hà khô ( �ã phÏi trong râm mát t¯ 1 ÷ 3 ngày).
TËc �Î ch˜ng cßt �i∑u chønh sao cho ít nhßt 5 % th∫ tích nÁi cßt trong mÎt giÌ. ThÌi gian ch˜ng cßt 2,5 ÷
3 giÌ cho mÎt m¥, nhiªt �Î d‡ch ng˜ng t¯ 30÷350C. Tinh d¶u b§c hà sau cßt �˜Òc �em �i l≠ng, làm khô s≥
có màu vàng, hÏi xanh, trong suËt, không v®n �ˆc.

Qui trình công nghª s£n xußt tinh d¶u qu∏:

SÏ �Á công nghª:

Nguyên liªu dùng �∫ cßt tinh d¶u qu∏ có th∫ cành, lá ho∞c v‰ qu∏ vˆn. N∏u dùng cành, lá thì nên cßt
 d§ng t˜Ïi vì nË s≥ cho màu s≠c s£n ph©m �µp hÏn. N∏u nguyên liªu là v‰ qu∏ vˆn thì tr˜Óc khi cßt nên
nghi∑n (lÂt sàng 3 mm), n∏u là cành, lá thì ph£i b´m nh‰. Ph¶n n˜Óc ch˜ng sau khi phân ly có th∫ cho hÁi
l˜u tr l§i nÁi cßt �∫ t™n thu tinh d¶u. Nguyên liªu chø cho 1/10 �∏n 2/10 th∫ tích nÁi cßt, n∏u không s≥ có
hiªn t˜Òng trào bÂt qua vòi voi. ThÌi gian ch˜ng cßt kho£ng 2,5 ÷ 3 giÌ. Tinh d¶u qu∏ n∞ng hÏn n˜Óc nên
ph£i dùng thi∏t b‡ phân ly thích hÒp. Tinh d¶u qu∏ thành ph©m có màu vàng nâu, trong suËt.
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Qui trình công nghª s£n xußt tinh d¶u cam, chanh, qu˛t:

a. S£n xußt tinh d¶u cam, chanh, qu˛t b¨ng ph˜Ïng pháp trích ly: Nguyên liªu là v‰ cam, chanh, qu˛t, n∏u
c¶n b£o qu£n �∫ s£n xußt lâu dài thì nghi∑n nh‰ (10*6 mm) và ngâm trong dung d‡ch muËi ´n 25 %.

Nguyên liªu �˜Òc ngâm trong cÁn th¸c ph©m 80 %V trong thùng nhôm, sau 48 giÌ, chi∏t ra và thay b¨ng
cÁn cao �Î hÏn (90 ÷ 94 %V), ngâm ti∏p trong 24 giÌ, tø lª cÁn và v‰ sao cho �ı �∫ ng™p h∏t v‰ trong thùng,
cÁn ngâm xong �em cßt �∫ lßy riêng t¯ng ph¶n. Ph¶n �¶u �ˆc, �∫ riêng ra �∫ cßt l§i, ph¶n k∏ �ó trong, có
mùi thÏm là thành ph©m.

Lo§i có �Î cÁn 60 %V tr lên trÎn chung l§i �∫ pha n˜Óc ngÂt, lo§i 15 ÷ 60%V cho vào nÁi cßt �∫ cßt l§i.
b. S£n xußt tinh d¶u cam, chanh, qu˛t b¨ng ph˜Ïng pháp ch˜ng cßt: Cßt tinh d¶u cam, chanh, qu˛t tËt

nhßt là t¯ v‰ t˜Ïi. Tr˜Óc khi cßt c¶n nghi∑n nh‰ (2*2 mm), thÌi gian ch˜ng cßt 2,5 ÷ 4 giÌ.
Tinh d¶u cam, chanh, qu˛t thu �˜Òc b¨ng ph˜Ïng pháp này ch˘a nhi∑u tecpen và seckitecpen nên dπ b‡

oxy hóa  �i∑u kiªn th˜Ìng, do �ó sau kho£ng 5 tu¶n b£o qu£n �ã có mùi khó ch‡u. Ph£i tách bÓt tecpen và
seckitecpen b¨ng cách hòa tan tinh d¶u trong cÁn cao �Î (96 %V), tinh d¶u s≥ hòa tan hoàn toàn, sau �ó
thêm n˜Óc cßt vào �∫ h§ nÁng �Î cÁn �∏n 65 %V, các d§ng tecpen s≥ không hòa tan  cÁn thßp �Î nÍi lên
trên, lÂc �i ta s≥ thu �˜Òc tinh d¶u không còn tecpen. Lo§i tinh d¶u này có th∫ s˚ dˆng tr¸c ti∏p �∫ pha
ch∏ r˜Òu mùi, n˜Óc gi£i khát mà không sÒ �ˆc.

Tinh d¶u cam, chanh, qu˛t �ã lo§i tecpen c¶n �óng trong các chai lÂ có màu, tránh ti∏p xúc tr¸c ti∏p
vÓi ánh sáng, không khí.



Ch˜Ïng 1

Ph¶n 2: Kˇ thu™t s£n xußt d¶u th¸c
v™t

1.1 Ch˜Ïng 1: Nguyên liªu ch˘a d¶u và ph˜Ïng pháp b£o qu£n1

1.1.1 T¶m quan trÂng cıa d¶u th¸c v™t:

Công nghiªp s£n xußt d¶u th¸c v™t rßt quan trÂng, s£n l˜Òng v∑ d¶u th¸c v™t nói riêng và chßt béo nói
chung trên th∏ giÓi không ng¯ng t´ng lên. Trong vòng 30 n´m (1960 �∏n 1989) s£n l˜Òng này �ã t´ng lên
2,7 l¶n và �§t kho£ng 77 triªu tßn (1989). Trong sË này, có �∏n 74 % �˜Òc s£n xußt t¯ nh˙ng h§t có d¶u và
nh˙ng trái có d¶u (�™u nành, olive, l§c...). Tây Âu và Mˇ là hai khu v¸c có s£n l˜Òng d¶u béo lÓn nhßt th∏
giÓi.

Chßt béo là thành ph¶n rßt quan trÂng trong cÏ th∫ ng˜Ìi, v∑ m∞t y hÂc, n∏u cÏ th∫ thi∏u chßt béo thì
nó s≥ s˚ dˆng chßt béo có trong các mô d¸ tr˙ làm cho cÏ th∫ sút cân, g¶y y∏u. D¶u th¸c v™t là mÎt lo§i
th˘c ´n cung cßp n´ng l˜Òng lÓn gßp hai l¶n so vÓi gluxit, nó có th∫ s˚ dˆng  d§ng nguyên chßt hay ch∏
bi∏n. Ngoài ra, d¶u th¸c v™t còn �˜Òc ˘ng dˆng trong các ngành công nghiªp nh˜ công nghiªp xà phòng,
sÏn, vecni, s£n xußt glyxêrin... Ngoài ra, khô, b£ d¶u th£i ra trong công nghiªp s£n xußt d¶u th¸c v™t có th∫
s˚ dˆng �∫ làm n˜Óc chßm, th˘c ´n gia súc, phân bón.

1.1.2 �∞c tính và phân lo§i nguyên liªu:

Trong công nghiªp, nguyên liªu d¶u th¸c v™t là nh˙ng lo§i th¸c v™t mà  mÎt ph¶n nào �ó cıa nó có tích
tˆ mÎt l˜Òng d¶u lÓn �ı �∫ khai thác �˜Òc  qui mô công nghiªp vÓi hiªu qu£ kinh t∏ cao (l§c, d¯a, �™u
nành...). Theo ph§m vi s˚ dˆng và thÌi vˆ thu ho§ch, ng˜Ìi ta phân lo§i nguyên liªu d¶u th¸c v™t thành:

- Nguyên liªu theo thÌi vˆ thu hÂach: cây lâu n´m (d¯a, tr£u..), cây hàng n´m (l§c, v¯ng..).
- Nguyên liªu theo giá tr‡ s˚ dˆng: Nguyên liªu d¶u th¸c ph©m (l§c, d¯a, �™u nành, nguyên liªu d¶u công

nghiªp (tr£u, th¶u d¶u...).
- Nguyên liªu theo thành ph¶n axit béo có ch˘a trong d¶u: nguyên liªu có ch˘a các axit béo không no nh˜

oleic, linolenic, linolic (có trong d¶u cám, d¶u �™u nành), nguyên liªu có ch˘a các axit béo no nh˜ panmitic,
lauric (d¯a). – nhiªt �Î th˜Ìng, d¶u th¸c v™t có ch˘a nhi∑u axit béo không no thì  th∫ l‰ng và ng˜Òc l§i.

- Phân lo§i theo tính chßt cıa d¶u: d¸a vào chø sË iod cıa d¶u, ng˜Ìi ta phân lo§i ra thành d¶u khô (d¶u
tr£u, d¶u v‰ h§t �i∑u) có chø sË iod (I.I) 130 ÷ 246, �ây là lo§i d¶u mà khi quét lên mÎt b∑ m∞t thì sau mÎt
thÌi gian s≥ t§o màng ; d¶u bán khô, có I.I trung bình, kho£ng 85 ÷ 130, qua ch∏ bi∏n có th∫ thành d¶u khô
hay không khô; d¶u không khô, có I.I bé (< 85) dùng làm th¸c ph©m.

Chø sË iod (I.I) nói lên sË nËi �ôi cıa axit béo có trong công th˘c phân t˚ cıa chßt béo. SË nËi �ôi nhi∑u,
chø sË iod s≥ lÓn và ng˜Òc l§i.

1
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10949/1.1/>.
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(I.I là l˜Òng gam iod k∏t hÒp vÓi 100 g chßt béo ho∞c axit béo nghiên c˘u)

1.1.3 Quá trình t§o thành d¶u (triglyxêrit) trong nguyên liªu ch˘a d¶u

Nh˙ng �∞c tính v∑ cßu trúc gi£i ph©u cıa và h§t d¶u quy∏t �‡nh tính chßt cÏ l˛ cıa qu£ và h§t do �ó nó có
£nh h˜ng rßt lÓn �∏n công nghª ch∏ bi∏n. N∏u các mô v‰ và h§t có cßu trúc ch≠c ch≠n, c¶n ph£i phá vÔ
tr˜Óc khi ép ho∞c trích ly nh¨m tách �˜Òc d¶u triªt �∫.

Quá trình t§o thành d¶u xãy ra khi h§t chín, các hÒp chßt vô cÏ và h˙u cÏ trong thiên nhiên �˜Òc chuy∫n
vào h§t t¯ các ph¶n xanh cıa cây qua hiªn t˜Òng quang hÒp cıa lá hay là chuy∫n qua rπ và bi∏n thành các
chßt d¸ tr˙ cıa h§t. Các chßt d¸ tr˙ này chı y∏u là tinh bÎt. Khi h§t chín hàm l˜Òng tinh bÎt gi£m d¶n và
hàm l˜Òng d¶u t´ng. – giai �o§n �¶u khi h§t chín thì d¶u chı y∏u cıa h§t là các axít béo t¸ do. Sau �ó,
axit béo t¸ do gi£m d¶n và hàm l˜Òng trigyxêrit t´ng lên. Quá trình này xãy ra theo ba giai �o§n:

• glyxêrin k∏t hÒp vÓi mÎt axit béo t§o monoglyxêrit

• monoglyxêrit k∏t hÒp vÓi mÎt axit béo n˙a t§o ra diglyxêrit

• cuËi cùng diglyxêrit k∏t hÒp vÓi mÎt axit béo n˙a t§o thành triglyxêrit:

N∏u glyxêrin k∏t hÒp
vÓi ba phân t˚ axit béo cùng lo§i, ta có triglyxêrit �Áng th∫:



21

N∏u glyxêrin k∏t hÒp vÓi các phân t˚ axit béo không cùng lo§i, ta có triglyxêrit �Ëi
x˘ng ho∞c không �Ëi x˘ng:

Khi ti∏n hành s£n xußt mà
nguyên liªu còn non, b‡ bªnh thì hàm l˜Òng triglyxêrit thßp, chßt l˜Òng d¶u thu �˜Òc kém. HÏn n˙a,
n∏u b£o qu£n nguyên liªu ch˘a d¶u không tËt, lúc �ó s≥ xãy ra quá trình ng˜Òc l§i, triglyxêrit b‡ thıy phân,
s£n ph©m cuËi cùng là glyxêrin và axit béo.

1.1.4 Thành ph¶n hóa hÂc cıa h§t d¶u:

1.1.4.1 Chßt béo:

a. Lipit:Là thành ph¶n quan trÂng và chı y∏u cıa nguyên liªu d¶u, quy∏t �‡nh giá tr‡ s˚ dˆng trong công
nghiªp cıa nguyên liªu d¶u. �ó là nh˙ng chßt hòa tan tËt trong dung môi không c¸c và chi∏m hàm l˜Òng
t¯ 1/4 �∏n 3/4 khËi l˜Òng nguyên liªu. Trong nguyên liªu d¶u, lipit th˜Ìng k∏t hÒp vÓi mÎt sË chßt khác
nh˜ protit, gluxit �∫ t§o thành nh˙ng hÒp chßt khác nhau và nh˙ng hÒp chßt này rßt b∑n v˙ng. MÎt sË lÓn
lipit thuÎc d§ng này b‡ phá vÔ khi nghi∑n, sau �ó có th∫ tách ra  d§ng t¸ do. Thành ph¶n chı y∏u cıa lipit
là triglyxêrit, chi∏m 95 ÷ 98 % trong nguyên liªu d¶u. Các axit béo cıa triglyxêrit th˜Ìng là m§ch thØng,
no ho∞c không no, nghæa là các axit béo này có th∫ ch˘a 1,2,3 nËi �ôi và có sË l˜Òng nguyên t˚ cacbon t¯
16 ÷ 22. Thông th˜Ìng là sË cacbon t¯ 16 ÷ 18. Ví dˆ axit oleic (C18:1), axit panmitic (C16:0)...Nh˙ng
d¶u th¸c v™t ch˘a nhi∑u axit béo không no dπ �˜Òc cÏ th∫ hßp thˆ nh˜ng dπ b‡ oxy hóa nên dπ b‡ ôi khét
và dπ b‡ polyme hóa (trùng hÒp). Tính chßt cıa d¶u do thành ph¶n các axit béo và v‡ trí cıa chúng trong
phân t˚ triglyxêrit quy∏t �‡nh, bi vì thành ph¶n cßu t§o th˘ hai trong phân t˚ triglyxêrit là glyxêrin �∑u
nh˜ nhau trong tßt c£ các lo§i d¶u. Triglyxêrit d§ng hóa hÂc tinh khi∏t không có màu, không mùi, không
v‡. Màu s≠c, mùi v‡ khác nhau cıa d¶u th¸c v™t phˆ thuÎc vào tính Ín �‡nh cıa các chßt kèm theo thoát ra
t¯ nguyên liªu d¶u cùng vÓi triglyxêrit. D¶u th¸c v™t �a sË gÁm các phân t˚ triglyxêrit có khËi l˜Òng phân
t˚ lÓn nên không bay hÏi ngay c£ trong �i∑u kiªn chân không cao. D˜Ói tác �Îng cıa các ezym thıy phân,
khi có n˜Óc và nhiªt, triglyxêrit dπ b‡ phân c≠t  các mËi liên k∏t ester và b‡ thıy phân t§o thành các axit
béo t¸ do, do �ó các axit này bao giÌ cÙng có m∞t trong d¶u th¸c v™t.

b. Photpholipit: Là mÎt lipit ph˘c t§p, trong thành ph¶n cßu t§o cıa nó có photpho và nitÏ, th˜Ìng
chi∏m 0,25 ÷ 2 % so vÓi tÍng l˜Òng d¶u có trong nguyên liªu. Công th˘c cıa photpholipit là:
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N∏u X là hidro thì photpholipit là axit photphatit. Axit phot-
phatit có trong nguyên liªu ch˘a d¶u  d§ng muËi kim lo§i. Tùy thuÎc vào viªc tác �Îng cıa các giai �o§n
côngnghª lên quá trình ch∏ bi∏n mà hàm l˜Òng photpholipit có m∞t trong d¶u thay �Íi trong ph§m vi t˜Ïng
�Ëi lÓn. Ta có b£ng sau:

PH◊ÃNG PHÁP SX DÜU �äU NÀNH(% so vÓi khËi
l˜Òng d¶u)

DÜU H◊ŒNG D◊ÃNG (% so vÓi
khËi l˜Òng d¶u)

Ép sÏ bÎ 1,1 ÷ 2,1 0,2 ÷ 0,8

Ép kiªt 2,7 ÷ 3,4 0,6 ÷ 1,2

Trích ly b¨ng dung môi h˙u cÏ 3,0 ÷ 4,5 0,8 ÷ 1,4

Table 1.1

Photpholipit có kh£ n´ng dinh d˜Ông cao, nh˜ng l§i có ho§t �Îng hóa hÂc lÓn nên rßt dπ dàng b‡ oxy
hóa làm h‰ng s£n ph©m, do �ó, trong quá trình ch∏ bi∏n ng˜Ìi ta tìm cách lo§i photpholipit ra kh‰i d¶u
b¨ng cách x˚ l˛ vÓi mÎt l˜Òng nh‰ n˜Óc (thıy hóa). Khi k∏t hÒp vÓi n˜Óc, photpholipit mßt kh£ n´ng hòa
tan trong d¶u nên k∏t tıa thành c∞n. Tuy nhiên, tách photpholipit b¨ng ph˜Ïng pháp thıy hóa là biªn
pháp không hoàn chønh. Th˜Ìng trong d¶u �ã thıy hóa còn �∏n 0,2 ÷ 0,4% photpholipit và chúng �˜Òc
gÂi là nh˙ng photpholipit không thıy hóa, ví dˆ nh˜ axit photphatit. Khi ch∏ bi∏n nguyên liªu ch˘a d¶u,
photpholipit s≥ k∏t hÒp vÓi gluxit t§o thành nh˙ng s£n ph©m có màu s©m.

c. Sáp: Là mÎt lipit �Ïn gi£n, nó là ester cıa các axit béo m§ch cacbon dài, (sË nguyên t˚ cacbon t¯ 24
÷ 26) và r˜Òu mÎt hay hai ch˘c. Công th˘c cßu t§o cıa sáp nh˜ sau:

Sáp có trong h§t và qu£ cıa h¶u h∏t các lo§i nguyên liªu th¸c v™t ch˘a d¶u, sáp làm nhiªm vˆ b£o vª
qu£ và h§t chËng l§i tác �Îng xßu cıa môi tr˜Ìng bên ngoài. Trong quá trình s£n xußt, n∏u có sáp trong
d¶u thì d¶u th˜Ìng b‡ �ˆc do nh˙ng h§t tinh th∫ sáp rßt nh‰ t§o thành "m§ng" các h§t lÏ l˙ng, khó tách
ra. – nhiªt �Î thßp sáp s≥ �ông �∞c. Do �ó �∫ tách sáp c¶n ph£i h§ nhiªt �Î cıa d¶u.

1.1.4.2 Nh˙ng chßt không béo, không xà phòng hóa:

Nh˙ng chßt này là nhóm các hÒp chßt h˙u cÏ có cßu t§o khác nhau, hòa tan tËt trong d¶u và trong các lo§i
dung môi cıa d¶u. Khi s£n xußt d¶u, các chßt này s≥ tách ra theo d¶u làm cho d¶u có màu s≠c mùi v‡ riêng.
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Hàm l˜Òng chßt không béo, không xà phòng hóa trong các lo§i d¶u dao �Îng trong ph§m vi lÓn t¯ 0,4 ÷
2,9 % tùy thuÎc vào �∞c �i∫m cıa t¯ng giËng h§t, vào �i∑u kiªn sinh tr˜ng cıa th¸c v™t và vào ph˜Ïng
pháp tách d¶u. Nh˙ng tác �Îng công nghª m§nh khi tách d¶u s≥ làm cho l˜Òng các chßt không béo, không
xà phòng hóa s≥ chuy∫n vào d¶u nhi∑u lên. Nh˙ng chßt này có th∫ là carotin (có màu vàng t˜Ïi �∏n �‰ s©m,
gÁm ↵, �, [U+F067] carotin), clorofin (có màu xanh), các chßt gây mùi nh˜ tecpen, hidrocacbua. Ngoài ra,
trong d¶u còn có các r˜Òu �a vòng không no nh˜ sterol, tocopherol. Cholesterol là mÎt sterol, có m∞t trong
chßt béo là mÎt trong nh˙ng nguyên nhân gây ra bªnh tim m§ch.

1.1.4.3 Nh˙ng hÒp chßt có ch˘a nitÏ:

Các hÒp chßt này th˜Ìng hàm l˜Òng t¯ 1/5 �∏n 1/4 khËi l˜Òng nguyên liªu, trên 90 % hÒp chßt có ch˘a
nitÏ là protein. – mÎt sË nguyên liªu ch˘a d¶u, hàm l˜Òng protein rßt cao (ví dˆ �™u nành, protein chi∏m
1/3 ÷ 1/2 khËi l˜Òng h§t), do �ó trong quá trình s£n xußt, b£ d¶u �˜Òc s˚ dˆng �∫ làm th˘c ´n cho ng˜Ìi
(n˜Óc chßm) ho∞c làm th˘c ´n gia súc. Các protein �∑u háo n˜Óc, do �ó trong nh˙ng �i∑u kiªn phËi hÒp
v∑ nhiªt �Î và �Î ©m nhßt �‡nh, các protein s≥ tr˜Ïng n t§o �i∑u kiªn cho d¶u thoát ra dπ dàng. NhÌ bi∏t
�˜Òc nh˙ng tính chßt này, ng˜Ìi s£n xußt có th∫ chÂn nh˙ng ch∏ �Î v∑ nhiªt, ©m thích hÒp cho t¯ng lo§i
nguyên liªu nh¨m �§t �˜Òc hiªu sußt thu hÁi d¶u lÓn nhßt.

1.1.4.4 Các gluxit và d®n xußt cıa nó:

Gluxit là s£n ph©m ban �¶u cıa quá trình quang hÒp và �˜Òc dùng làm "nguyên liªu" �∫ xây d¸ng tßt
c£ các hÒp chßt có trong h§t ch˘a d¶u. Trong nguyên liªu ch˘a d¶u, gluxit t¸ nhiên chı y∏u là xenlulo và
hemixenlulo. L˜Òng xenlulo chı y∏u t™p trung  v‰. Nh˙ng lo§i nguyên liªu ch˘a d¶u khác nhau s≥ có hàm
l˜Òng xenlulo và hemixenlulo khác nhau, th˜Ìng dao �Îng trong kho£ng 6 ÷ 46 %.

1.1.4.5 Nguyên tË khoáng (chßt tro)

Là nh˙ng nguyên tË còn l§i trong tro sau khi �Ët cháy nguyên liªu ch˘a d¶u vÓi không khí, hàm l˜Òng
nguyên tË khoáng có trong các nguyên liªu ch˘a d¶u nhi∑u hÏn t¯ 1,8 ÷ 2,2 l¶n so vÓi l˜Òng nguyên tË
khoáng có trong các lo§i th¸c v™t khác. Th˜Ìng các nguyên tË khoáng trong các nguyên liªu ch˘a d¶u là
oxit cıa photpho, kali, ma-giê, ba oxit này chi∏m 90 % tÍng l˜Òng tro. Nguyên tË khoáng �óng vai trò quan
trÂng trong các ho§t �Îng sËng cıa h§t (có trong thành ph¶n cıa các enzym, tham gia vào viªc v™n chuy∫n
n´ng l˜Òng cıa cÏ th∫ sËng). Ngoài ra, còn có mÎt sË nguyên tË phóng x§ nh˜ uran, ra�i...hàm l˜Òng tùy
thuÎc vào vùng �ßt canh tác.

1.1.5 MÎt sË nguyên liªu ch˘a d¶u:

1.1.5.1 L§c:

�˜Òc cßu t§o gÁm ba ph¶n:
- V‰ ngoài: là lÓp v‰ m‰ng, nhám, khi khô dπ vÔ theo chi∑u dÂc, thành ph¶n chı y∏u là xenlulo 68 %,

ch˘a d¶u rßt ít 1%, tinh bÎt 12%, tro 4%...l˜Òng v‰ ngoài chi∏m 24 ÷ 35% khËi l˜Òng toàn cı l§c.
- V‰ lˆa: màu vàng hay hÁng, chı y∏u ch˘a hemixenlulo, chi∏m 3 ÷ 4% khËi l˜Òng h§t.
- Nhân: tròn hay b¶u dˆc, màu tr≠ng, thành ph¶n hóa hÂc (theo % chßt khô) nh˜ sau:

LIPIT PROTEIN XENLULO TRO

40 ÷ 60 20 ÷ 37 1 ÷ 5 2 ÷ 5

Table 1.2

Trong d¶u l§c, thành ph¶n axit béo không no chı y∏u là oleic (C18:1) 50 ÷ 63 %, linolic (C18:2) 13 ÷
33 %, và mÎt ít axit béo no nh˜ panmitic (C16:0) 6 ÷ 11 %, vì th∏ d¶u l§c  th∫ l‰ng  nhiªt �Î th˜Ìng.
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D¶u l§c th˜Ìng �˜Òc khai thác t¯ nhân l§c b¨ng ph˜Ïng pháp ép ho∞c ép k∏t hÒp vÓi trích ly. Th˜Ìng trung
bình 100 kg l§c (c£ v‰) cho 70 kg nhân và 30 kg v‰ . N∏u dùng ph˜Ïng pháp ép k∏t hÒp vÓi trích ly, ta thu
�˜Òc 34 kg d¶u l§c và 36 kg khô l§c.

Protein trong khô d¶u l§c gÁm các axit amin không thay th∏ nh˜ acginin, lizin, histidin, triptophan,
ngoài ra trong nhân l§c còn có các vitamin nh˜ B1, B2, PP..

Tø trÂng cıa d¶u l§c 0,910 ÷ 0,929, chø sË xà phòng 185 ÷ 194, I.I 82 ÷ 92, nhiªt �Î �ông �∞c -2,5 ÷
30C. D¶u l§c dùng trong s£n xußt �Á hÎp, bÏ nhân t§o...

1.1.5.2 �™u nành:

ThuÎc hÂ �™u, là mÎt lo§i cây hàng n´m, h§t �™u nành gÁm:
- V‰ ngoài: chi∏m 50 % khËi l˜Òng h§t, khËi l˜Òng 1000 h§t dao �Îng t¯ 90 ÷ 200 g, dung trÂng kho£ng

600 ÷ 780 kg/m3. Thành ph¶n cıa h§t �È t˜Ïng nh˜ sau:

THÀNH PHÜN LIPIT (%) PROTEIN (%) XENLULO (%) TRO (%)

T˚ diªp 20,0 41,0 15,0 4,3

Phôi 10,0 39,0 17,0 4,0

V‰ 0,6 7,0 21,0 3,8

Table 1.3

Trong d¶u �È t˜Ïng có các axit béo nh˜ axit linolic (C18:2) 51 ÷ 57 %, oleic (C18:1) 23 ÷ 29 %, linolenic
(C18:3) 3 ÷ 6 %, panmitic (C16:0) 3 ÷ 6 %, stearit (C18:0) 5 ÷ 7 %. Tø trÂng cıa d¶u �™u nành là 0,922
÷ 0,934, chø sË xà phòng 198 ÷ 193, I.I 120 ÷ 141, nhiªt �Î nóng ch£y -15 ÷ 180C. D¶u �™u nành chı y∏u
dùng làm th¸c ph©m, trong d¶u �™u nành có nhi∑u photpholipit mà chı y∏u là lÏxitin có nhi∑u giá tr‡ dinh
d˜Ông, do �ó, thành ph¶n này s≥ �˜Òc tách ra trong quá trình tinh ch∏ d¶u �∫ dùng trong s£n xußt kµo
bánh và bánh mì �∫ làm t´ng giá tr‡ dinh d˜Ông cıa nh˙ng s£n ph©m �ó.

1.1.5.3 D¯a:

ThuÎc hÂ cÂ, �˜Òc trÁng nhi∑u  vùng nhiªt �Ói, phßn và sÒi bên ngoài chi∏m 57 %, sÂ chi∏m 12 %, cùi 18
%, n˜Óc 13 %, thành ph¶n hóa hÂc cıa cùi d¯a nh˜ sau:

THÀNH PHÜN CÙI T◊ÃI (%) CÙI KHÔ (%)

N˜Óc 45 2 ÷ 4

D¶u 36 65 ÷ 72

Protein thô 6 7 ÷ 9

Xenlulo 2 6

Tro 1 2 ÷ 4

Table 1.4

D¶u d¯a có thành ph¶n các axit béo chı y∏u là các axit béo no, gÁm axit lauric (C12:0) 44 ÷ 52 %, axit
mistiric (C14:0) 13 ÷ 19 %, axit panmitic (C16:0) 7 ÷ 10%, các axit béo không no rßt ít nên  nhiªt �Î
th˜Ìng, d¶u d¯a  th∫ r≠n. Tø trÂng cıa d¶u d¯a 0,925 ÷ 0,926, chø sË xà phòng 251 ÷ 264, I.I 7 ÷ 10.

�∫ khai thác d¶u d¯a, sau khi bÍ qu£ d¯a, ng˜Ìi ta �em phÏi n≠ng rÁi dùng tay tách lßy cùi d¯a, sau
�ó sßy khô, b£o qu£n và �˜a vào s£n xußt. D¶u d¯a dùng �∫ s£n xußt bÏ nhân t§o và dùng làm xà phòng.
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1.1.5.4 Cám g§o:

Cám g§o là phˆ ph©m cıa công nghiªp xay xát, trong cám còn l®n trßu, tßm vˆn, muËn dùng cám �∫ tách
d¶u c¶n ph£i tách riêng các chßt ßy ra, tùy theo t¯ng lo§i g§o mà hàm l˜Òng d¶u trong cám có th∫ khác
nhau, dao �Îng t¯ 20 ÷ 23 %. Hàm l˜Òng enzym lipaza trong cám g§o khá cao nên cám rßt dπ b‡ h˜ h‰ng,
vì v™y sau khi xay xát, muËn cám b£o qu£n �˜Òc lâu thì ph£i tiêu diªt enzym lipaza ho∞c ph£i �˜a �i ép
d¶u ngay. Nhiªt �Î diªt enzym 100 ÷ 1050C/10 phút. Trong cám có nhi∑u B1 nên d¶u cám �˜Òc dùng trong
y hÂc (ch˙a bªnh tê phù). Thành ph¶n axit béo trong d¶u cám gÁm axit oleic 40 ÷ 50%, linolic 26 ÷ 42
%, panmitic 13 ÷ 18 %. Do trong cám có nhi∑u enzym lipaza nên trong d¶u cám cÙng s≥ tÁn t§i mÎt l˜Òng
�áng k∫ enzym này, vì th∏ d¶u cám rßt khó b£o qu£n. Tø trÂng cıa d¶u cám là 0,916 ÷ 0,929, chø sË xà
phòng 180 ÷ 198.

1.1.5.5 �ào lÎn hÎt (�i∑u):

Là lo§i cây thân gÈ, trong h§t �ào có hai lo§i d¶u khác nhau:
- D¶u v‰: hàm l˜Òng d¶u trong v‰ kho£ng 37 ÷ 61 %, thành ph¶n chı y∏u là epoxy, �˜Òc s˚ dˆng trong

công nghiªp s£n xußt sÏn, vecni.
-D¶u  nhân: hàm l˜Òng d¶u trong nhân kho£ng 47%, axit béo chı y∏u là axit oleic 74%, d¶u nhân h§t

�i∑u �˜Òc s˚ dˆng làm th¸c ph©m.

1.1.6 B£o qu£n nguyên liªu ch˘a d¶u:

Giai �o§n chu©n b‡ và thu nh™n các lo§i nguyên liªu ch˘a d¶u t¯ các cÏ s s£n xußt nông nghiªp cho tÓi khi
ti∏p qu£n  nhà máy ch∏ bi∏n d¶u th˜Ìng mßt mÎt thÌi gian khá dài, kho£ng 2 �∏n 3 tháng, do �ó vßn �∑
b£o qu£n mÎt khËi l˜Òng lÓn nguyên liªu ch˘a d¶u cho �∏n lúc ch∏ bi∏n �∫ không gây tÍn thßt và gi£m chßt
l˜Òng là mÎt công viªc rßt ph˘c t§p và khó kh´n.

Nguyên liªu ch˘a d¶u �em b£o qu£n th˜Ìng v®n còn kh£ n´ng sËng. Bi v™y, trong thÌi gian b£o qu£n
nguyên liªu v®n còn hô hßp, n´ng l˜Òng nguyên liªu dùng �∫ hô hßp s≥ làm tiêu hao các chßt d¸ tr˙ có trong
nguyên liªu. M˘c �Î tiêu hao này phˆ thuÎc vào c˜Ìng �Î hô hßp. Do s¸ hô hßp cıa nguyên liªu, l˜Òng
d¶u có trong nguyên liªu gi£m, hàm l˜Òng các axit béo t¸ do và các s£n ph©m oxy hóa t´ng lên, chßt l˜Òng
nguyên liªu tr˜Óc khi �˜a vào ch∏ bi∏n s≥ gi£m n∏u không có ch∏ �Î b£o qu£n thích hÒp.

1.1.6.1 Các quá trình xãy ra trong b£o qu£n nguyên liªu ch˘a d¶u:

a. Quá trình phân hıy do men: Th˜Ìng do các men có sÆn trong nguyên liªu vì th∏ nên b£o qu£n nguyên
liªu  nhiªt �Î và �Î ©m thßp.

b. Quá trình phân hıy do hô hßp: Do ho§t �Îng sËng cıa nguyên liªu, bi∫u th‡ b¨ng c˜Ìng �Î hô hßp
tiêu hao chßt d¸ tr˙ cıa nguyên liªu và sinh ra nh˙ng chßt mÓi không có lÒi cho chßt l˜Òng cıa nguyên liªu
cÙng nh˜ thành ph©m.

c. Do các y∏u tË khác: Do vi sinh v™t, côn trùng xâm nh™p vào nguyên liªu trong thu hái, v™n chuy∫n và
b£o qu£n làm h˜ h‰ng nguyên liªu.

1.1.6.2 Gia công nguyên liªu tr˜Óc khi b£o qu£n:

�∫ th¸c hiªn nhiªm vˆ cÏ b£n là b£o tÁn các chßt có giá tr‡ cıa nguyên liªu, có th∫ áp dˆng nhi∑u công
�o§n khác nhau nh¨m phòng ng¯a s¸ phát sinh ho∞c h§n ch∏ các quá trình phá hıy nguyên liªu.

Nh˜ các quá trình làm h‰ng nguyên liªu ch˘a d¶u �ã trình bày  trên, muËn h§n ch∏ ho∞c gi£m c˜Ìng
�Î phá hıy nguyên liªu ch˘a d¶u, ta ph£i ti∏n hành gia công nguyên liªu tr˜Óc khi b£o qu£n, các nhiªm vˆ
chı y∏u cıa công �o§n này là:

- Gi£m �Î ©m cıa nguyên liªu,
- Gi£m nhiªt �Î cıa nguyên liªu,
- Tiêu diªt và lo§i tr¯ các vi sinh v™t,
- �∑ phòng s¸ phát sinh côn trùng và VSV.
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Nh˜ v™y các công �o§n này gÁm:
a. Làm s§ch nguyên liªu ch˘a d¶u: Làm s§ch nh¨m mˆc �ích lo§i b‰ t§p chßt, vì t§p chßt th˜Ìng có �Î

©m cao hÏn �Î ©m cıa nguyên liªu và t§p chßt th˜Ìng ch˘a nhi∑u VSV và côn trùng. �∫ làm s§ch nguyên
liªu, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng ph˜Ïng pháp sàng nên �ã làm cho nhiªt �Î cıa khËi nguyên liªu gi£m do khËi
nguyên liªu ti∏p xúc vÓi không khí trên mÎt ph§m vi t˜Ïng �Ëi lÓn.

b. Sßy nguyên liªu ch˘a d¶u: Mˆc �ích cıa viªc sßy là làm gi£m �Î ©m cıa nguyên liªu �∫ nguyên liªu
�§t �∏n mÎt ©m thßp hÏn �Î ©m tÓi h§n kho£ng t¯ 1 ÷ 2,5 %. �Î ©m tÓi h§n là �Î ©m  thÌi �i∫m có n˜Óc
t¸ do xußt hiªn. Giá tr‡ cıa �Î ©m tÓi h§n th˜Ìng phˆ thuÎc vào thành ph¶n hóa hÂc cıa nguyên liªu ch˘a
d¶u. N∏u trong nguyên liªu có nhi∑u d¶u, có nghæa là không có kh£ n´ng ch˘a nhi∑u n˜Óc thì �Î ©m tÓi h§n
s≥ nh‰. Ta có công th˘c tính �Î ©m tÓi h§n cıa nguyên liªu ch˘a d¶u nh˜ sau:

A th = 14,5(100-D h )/100
Ath:�Î ©m tÓi h§n
Dh : hàm l˜Òng d¶u cıa nguyên liªu  �Î ©m b¨ng 0
Nh˜ v™y, �Ëi vÓi nh˙ng lo§i nguyên liªu có ch˘a càng nhi∑u d¶u thì �Î ©m b£o qu£n ph£i càng thßp.
Ngoài ra sßy còn làm nhiªm vˆ tiêu diªt VSV, côn trùng, h§n ch∏ s¸ ho§t �Îng cıa các men, rút ng≠n

quá trình chín tÓi cıa nguyên liªu sau khi thu ho§ch. Sau khi sßy c¶n làm nguÎi b¨ng cách thông gió ho∞c
�£o trÎn khËi nguyên liªu.

Sau khi sßy và làm nguÎi xong, nguyên liªu �˜Òc b£o qu£n trong kho ho∞c trong xilô, kho và xilô ch˘a
ph£i �£m b£o cách nhiªt, cách ©m tËt và tránh �˜Òc s¸ xâm nh™p cıa VSV và côn trùng, có nh˙ng nÏi ng˜Ìi
ta ti∏n hành phun hóa chßt (dicloetan, tetracloruacacbon, sunfuacacbon...) �∫ b£o qu£n nguyên liªu ch˘a
d¶u, tuy nhiên, n∏u b£o qu£n có phun hóa chßt thì sau 2 �∏n 3 tháng c¶n ph£i thông gió cho khËi nguyên
liªu.

1.2 Ch˜Ïng 2: Kˇ thu™t s£n xußt d¶u th¸c v™t2

Hiªn nay, �∫ s£n xußt d¶u th¸c v™t, ng˜Ìi ta th˜Ìng s˚ dˆng ph˜Ïng pháp cÏ hÂc, ph˜Ïng pháp trích ly
ho∞c k∏t hÒp c£ hai ph˜Ïng pháp: ép cÏ hÂc và trích ly, trong ch˜Ïng này chø trình bày công nghª s£n xußt
d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp ép cÏ hÂc và trích ly.

1.2.1 Tách d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp cÏ hÂc:

1.2.1.1 SÏ �Á công nghª:

Tùy theo t¯ng lo§i nguyên liªu, sÏ �Á công nghª có nh˙ng �i∫m khác nhau nhßt �‡nh. Nhìn chung, s£n xußt
d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp cÏ hÂc th˜Ìng �˜Òc bi∫u diπn bi sÏ �Á công nghª sau:

2
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10950/1.1/>.
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a. Bóc tách v‰: Thành ph¶n chı y∏u cıa v‰ là xenlulo và hemixenlulo h¶u nh˜ không ch˘a d¶u ho∞c
ch˘a rßt ít, hÏn n˙a v‰ �£m nhiªm ch˘c n´ng b£o vª cÏ hÂc cho qu£ ho∞c h§t d¶u nên �Î b∑n cıa v‰ lÓn
hÏn nhân rßt nhi∑u (n∏u �∫ v‰ s≥ gây khó kh´n cho quá trình ép). M∞t khác, muËn hiªu sußt tách d¶u cao,
các t∏ bào nhân c¶n ph£i �˜Òc phá v triªt �∫ nh¨m gi£i phóng d¶u ra  d§ng t¸ do nên ph£i qua công �o§n
nghi∑n, chính vì v™y bóc và tách v‰ tr˜Óc khi nghi∑n nh¨m vào các mˆc �ích sau:

- T§o �i∑u kiªn cho viªc nghi∑n nhân �˜Òc dπ dàng, �§t �Î nh‰ mong muËn,
- Gi£m tÍn thßt d¶u trong s£n xußt vì v‰ có tính hút d¶u cao.
Ngoài ra, v‰ là nÏi t™p trung nhi∑u chßt màu, n∏u không bóc v‰ tr˜Óc khi ép, d˜Ói £nh h˜ng cıa nhiªt

�Î cao chát màu tan m§nh vào d¶u làm cho d¶u có màu xßu.
�∫ hiªu sußt bóc v‰ cao, khËi nguyên liªu ph£i �Áng �∑u v∑ kích th˜Óc do �ó c¶n ph£i phân lo§i tr˜Óc

khi bóc tách v‰. Ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng sàng �∫ phân lo§i.
Ngoài ra, trong quá trình bóc tách v‰, �Î ©m cıa nguyên liªu �óng vai trò rßt quan trÂng. N∏u nguyên

liªu quá khô khi vào máy xát s≥ làm cho nguyên liªu nát nhi∑u, các vˆn vÔ này theo qu§t hút ra ngoài làm
tÍn thßt nguyên liªu, trong tr˜Ìng hÒp nguyên liªu quá ©m, v‰ không �ı �Î dòn cho viªc bóc tách nên hiªu
sußt kém. MÎt sË nguyên liªu có v‰ m‰ng và dai nh˜ �™u nành không c¶n ph£i bóc tách v‰ vì gây quá nhi∑u
tÍn thßt. Vì th∏ trong sÏ �Á công nghª s£n xußt d¶u �™u nành không có công �o§n bóc tách v‰ cho dù l˜Òng
d¶u tÍn thßt trong quá trình s£n xußt có t´ng lên.

MÈi lo§i nguyên liªu ch˘a d¶u có �Î b∑n cÏ hÂc khác nhau nên �Ëi vÓi mÈi lo§i nguyên liªu khác nhau
ng˜Ìi ta dùng các lo§i máy bóc v‰ có cÏ cßu khác nhau. Các lo§i máy này th˜Ìng d¸a vào các nguyên t≠c
cÏ b£n nh˜ sau:

- Phá v v‰ nguyên liªu do ma sát vÓi b∑ m∞t nhám, ph˜Ïng pháp này d¸a trên cÏ s là khi nguyên liªu
vào máy vÓi v™n tËc xác �‡nh, x£y ra s¸ ti∏p xúc vÓi gi˙a b∑ m∞t nguyên liªu vÓi b∑ m∞t nhám cıa thi∏t b‡,
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t¯ �ó hình thành l¸c c£n h£m s¸ chuy∫n �Îng cıa nguyên liªu làm v‰ b‡ tróc ra kh‰i nguyên liªu.
- Phá v v‰ nguyên liªu do k∏t qu£ cıa s¸ va �™p lên mÎt b∑ m∞t r≠n, ph˜Ïng pháp này d¸a trên cÏ s

nguyên liªu chuy∫n �Îng vÓi v™n tËc nào �ó va �™p lên mÎt b∑ m∞t r≠n cÙng �ang chuy∫n �Îng.
- Phá v v‰ nguyên liªu d¸a vào l¸c c≠t b¨ng các cÏ cßu dao, nguyên l˛ cÏ b£n cıa ph˜Ïng pháp này là

khi nguyên liªu vào khe gi˙a cıa các dao chuy∫n �Îng và dao tænh, các l˜Ôi dao bË trí trên các �æa s≥ xát
v‰, gi£i phóng nhân.

- Phá v v‰ nguyên liªu b¨ng l¸c nén ép trong các khe cıa các trˆc quay. Nguyên l˛ cÏ b£n  �ây là khi
nguyên liªu rÏi vào khe cıa các trˆc quay, h§t b‡ nén, v‰ b‡ xé n˘t và tách ra kh‰i nhân.

Các thi∏t b‡ bóc tách v‰ th˜Ìng k∏t hÒp 1,2 hay 3 nguyên t≠c trên. Sau khi bóc v‰, ta �˜Òc mÎt hÈn hÒp
gÁm nhân và v‰, �∫ phân chia hÈn hÒp này, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng sàng, ph˜Ïng pháp khí �Îng hÂc ho∞c k∏t
hÒp c£ hai ph˜Ïng pháp này. MÎt sË thi∏t b‡ bóc tách v‰ th˜Ìng dùng nh˜ sau:

b. Nghi∑n: Tùy thuÎc vào nguyên liªu ch˘a d¶u mà �Ëi t˜Òng �˜a vào nghi∑n có th∫ khác nhau: là h§t
nguyên, n∏u nguyên liªu ch˘a d¶u không c¶n ph£i bóc v‰, là nhân h§t ho∞c khô d¶u (n∏u ép d¶u hai l¶n,
mÎt l¶n t¯ nhân h§t và mÎt l¶n t¯ khô d¶u) ho∞c nguyên liªu �˜a vào nghi∑n có th∫  d§ng m£nh nh˜ cùi
d¯a khô...Nghi∑n nguyên liªu nh¨m các mˆc �ích sau:

- Phá hıy triªt �∫ nh˙ng t∏ bào nguyên liªu nh¨m gi£i phóng d¶u ra  d§ng t¸ do. Khi kích th˜Óc các
h§t bÎt nghi∑n càng nh‰, các t∏ bào ch˘a d¶u càng �˜Òc gi£i phóng.

- T§o cho nguyên liªu có kích th˜Óc thích hÒp cho các công �o§n ch∏ bi∏n ti∏p theo, khi kích th˜Óc các
h§t bÎt nghi∑n càng nh‰, chi∑u dài khu∏ch tán cıa n˜Óc và thÌi gian truy∑n nhiªt vào khËi bÎt nghi∑n trong
quá trình ch˜ng sßy càng ng≠n, b∑ m∞t ti∏p xúc gi˙a các phân t˚ bÎt nghi∑n vÓi n˜Óc, hÏi tr¸c ti∏p, hÏi
gián ti∏p càng lÓn, do �ó hiªu qu£ cıa quá trình ch˜ng sßy s≥ t´ng lên.

- T§o cho nguyên liªu có hình dáng và kích th˜Óc �Áng �∑u, t¯ �ó, bÎt nghi∑n sau khi ch˜ng sßy (bÎt
ch˜ng sßy) s≥ có chßt l˜Òng �Áng �∑u, khi ép d¶u s≥ thoát ra dπ dàng và �Áng �∑u.

Tuy nhiên, n∏u kích th˜Óc các h§t bÎt nghi∑n quá nh‰, khi ch˜ng sßy bÎt không �ı xËp làm nhiªt, n˜Óc
khó ti∏p xúc nên dπ sinh ra vón cˆc làm cho viªc ch˜ng sßy không �Áng �∑u và do �ó hiªu qu£ tách d¶u s≥
không cao.
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N∏u nh˜ nguyên liªu không �em nghi∑n mà �˜a tr¸c ti∏p vào ch˜ng sßy thì hiªu qu£ ch˜ng sßy s≥ không
cao vì 3 nguyên nhân sau:

- Trong nÎi t§i cıa nguyên liªu không có nh˙ng bi∏n �Íi c¶n thi∏t d˜Ói £nh h˜ng cıa nhiªt (sßy),
- Do các ph¶n t˚ có kích th˜Óc lÓn nên khi làm ©m, n˜Óc ch˜a k‡p khu∏ch tán vào vào trung tâm nên �Î

©m cıa bÎt ch˜ng sßy s≥ không �Áng �∑u.
- Nhiªt và n˜Óc tác �Îng lên các ph¶n t˚ có kích th˜Óc cách xa nhau s≥ gây nên nh˙ng bi∏n �Íi khác

nhau. Khi �˜a chúng vào ép, máy ép s≥ làm viªc theo nhóm có kích th˜Óc chi∏m tø lª nhi∑u nhßt. �Ëi vÓi
các ph¶n t˚ này d¶u s≥ thoát ra nhi∑u, còn �Ëi vÓi các ph¶n t˚ còn l§i có kích th˜Óc lÓn ho∞c bé hÏn s≥
không có �˜Òc ch∏ �Î ép thích hÒp, vì v™y, hiªu sußt thoát d¶u �Ëi vÓi các ph¶n t˚ này s≥ kém.

Trong khi nghi∑n, cßu trúc t∏ bào b‡ phá hıy nên làm cho b∑ m∞t t¸ do cıa nguyên liªu t´ng lên rßt
nhi∑u t§o ra kh£ n´ng ti∏p xúc rÎng lÓn gi˙a d¶u (trên b∑ m∞t h§t nghi∑n) và oxy, ngoài ra trên b∑ m∞t h§t
nghi∑n còn có s¸ phát tri∫n m§nh m≥ cıa các hª VSV. �i∑u này làm £nh h˜ng xßu �∏n quá trình ch∏ bi∏n
sau này, do �ó, bÎt sau khi nghi∑n c¶n �˜a �i ch˜ng sßy ngay. Trong quá trình ch∏ bi∏n còn xãy ra s¸ bi∏n
�Íi mÎt sË tính chßt hóa hÂc, sinh hÂc cıa nguyên liªu do áp l¸c nghi∑n tác �Îng lên nguyên liªu, protit,
d¶u s≥ b‡ bi∏n tính do quá trình t§o nhiªt khi nghi∑n. Các thành ph¶n khác nh˜ gluxit cÙng b‡ caramen hóa
làm cho d¶u có màu s©m, �Áng thÌi quá trình oxy hóa xãy ra làm cho chßt l˜Òng d¶u b‡ £nh h˜ng.

�∫ ti∏n hành nghi∑n, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các lo§i máy nghi∑n nh˜ nghi∑n búa, nghi∑n trˆc, nghi∑n �æa
(�ã hÂc).

(Trong SX th˜Ìng �Î ©m l§c nhân khi �˜a vào nghi∑n là 4,5 ÷ 5,5 %)
c. Ch˜ng sßy bÎt nghi∑n: Tr˜Óc h∏t ta c¶n phân biªt mÎt sË tên gÂi: nguyên liªu ch˘a d¶u sau khi nghi∑n

thành bÎt gÂi là bÎt nghi∑n, bÎt nghi∑n sau khi ch˜ng sßy (gia ©m, gia nhiªt) gÂi là bÎt ch˜ng sßy, bÎt ch˜ng
sßy sau khi ra kh‰i thi∏t b‡ ch˜ng sßy còn có th∫ gÂi là bÎt ép n∏u �em ép lßy d¶u ho∞c gÂi là bÎt trích ly
n∏u �em trích ly b¨ng dung môi �∫ lßy d¶u. BÎt ép ho∞c bÎt trích ly sau khi �ã lßy d¶u gÂi là khô d¶u (n∏u
ép) và bã d¶u (n∏u trích ly). MuËn hiªu qu£ tách d¶u cao, tr˜Óc khi �em ép ho∞c trích ly, bÎt nghi∑n ph£i
qua công �o§n ch˜ng sßy.

Ch˜ng sßy bÎt nghi∑n nh¨m mˆc �ich sau:
- T§o �i∑u kiªn cho bÎt nghi∑n có s¸ bi∏n �Íi v∑ tính chßt l˛ hÂc, t˘c là làm thay �Íi tính chßt v™t l˛ cıa

ph¶n háo n˜Óc và ph¶n k‡ n˜Óc (d¶u) làm cho bÎt nghi∑n có tính �àn hÁi. Các mËi liên k∏t phân t˚ v˙ng
b∑n gi˙a ph¶n d¶u (k‡ n˜Óc) và ph¶n háo n˜Óc b‡ �˘t ho∞c y∏u �i, khi ép d¶u dπ dàng thoát ra,

- Làm cho �Î nhÓt cıa d¶u gi£m �i, khi ép d¶u dπ dàng thoát ra,
- Làm cho mÎt sË thành ph¶n không có lÒi (mùi, �Îc tË..) mßt tác dˆng, t¯ �ó làm t´ng chßt l˜Òng cıa

thành ph©m và khô d¶u.
- Làm vô ho§t hª thËng enzym không ch‡u �˜Òc nhiªt �Î cao tÁn t§i trong bÎt nghi∑n,
- Làm cho �Î ©m cıa bÎt nghi∑n �˜Òc �i∑u chønh t¯ 3 ÷ 5 % tùy theo t¯ng lo§i nguyên liªu, t§o �i∑u

kiªn thu™n lÒi cho công �o§n ti∏p theo (ép ho∞c trích ly).
Tùy theo các ph˜Ïng pháp lßy d¶u (ép ho∞c trích ly) mà tính chßt cıa bÎt ch˜ng sßy s≥ khác nhau, ví

dˆ bÎt ch˜ng sßy dùng �∫ ép d¶u ph£i d≥o, xËp, trong khi �ó bÎt ch˜ng sßy dùng �∫ trích ly ph£i xËp và có
b∑ m∞t t¸ do lÓn.

Ch˜ng sßy bÎt nghi∑n có th∫ dùng hai ch∏ �Î:
* Ch∏ �Î ch˜ng sßy ˜Ót: Trong quá trình ch˜ng sßy ti∏n hành làm ©m �∏n �Î ©m thích hÒp (ch˜ng) cho

s¸ tr˜Ïng n ph¶n háo n˜Óc cıa bÎt rÁi sau �ó sßy �∫ nguyên liªu có �Î ©m thích hÒp cho viêc ép. – giai
�o§n ch˜ng, bÎt nghi∑n �˜Òc làm ©m b¨ng n˜Óc ho∞c hÈn hÒp cıa n˜Óc vÓi hÏi n˜Óc tr¸c ti∏p,  giai �o§n
sßy, bÎt sau khi ch˜ng th˜Ìng �˜Òc sßy khô b¨ng hÏi n˜Óc gián ti∏p. �ây là ch∏ �Î �˜Òc áp dˆng rÎng rãi
hiªn nay vì �ã t§o �i∑u kiªn cho các thành ph¶n cıa bÎt bi∏n �Íi �∏n m˘c tËt nhßt.

Chø tiêu �∞c tr˜ng cho ch∏ �Î ch˜ng sßy là m˘c �Î làm ©m bÎt, nhiªt �Î ch˜ng và sßy, thÌi gian ch˜ng
sßy và �Î ©m bÎt sau khi ch˜ng sßy.

Tùy thuÎc vào cßu t§o, thành ph¶n cıa nguyên liªu, (chı y∏u là thành ph¶n háo n˜Óc và thành ph¶n
d¶u), �Î ©m ban �¶u cıa nguyên liªu mà mÈi lo§i nguyên liªu có ch∏ �Î ch˜ng sßy khác nhau, không �˜Òc
làm quá ©m hay quá nhiªt vì bÎt s≥ tr thành mÎt khËi ch£y d¥o, d¶u s≥ không thoát ra khi ép.

* Ch∏ �Î ch˜ng sßy khô: Trong quá trình ch˜ng sßy không gia ©m cho nguyên liªu mà chø �Ïn thu¶n sßy.
Ch∏ �Î này ít �˜Òc s˚ dˆng vì hiªu sußt tách d¶u thßp do bÎt không �˜Òc tr˜Ïng n.
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Nh˙ng bi∏n �Íi x£y ra trong quá trình ch˜ng sßy:
Nhìn chung, khi �˜a nhiªt và ©m vào bÎt nghi∑n, ph¶n háo n˜Óc (phi lipit) s≥ tr˜Ïng n, t¯ �ó làm thay

�Íi tính d¥o cıa bÎt và tr§ng thái cıa d¶u �Áng thÌi x£y ra nh˙ng s¸ bi∏n �Íi sinh hóa, hóa hÂc các chßt
có trong khËi bÎt. Có hai quá trình bi∏n �Íi chı y∏u nh˜ sau:

* S¸ bi∏n �Íi cıa ph¶n háo n˜Óc:
- Trong khi ch˜ng sßy, các ph¶n háo n˜Óc s≥ hút n˜Óc và tr˜Ïng n, ban �¶u, s¸ hút n˜Óc xãy ra rßt

m§nh, sau �ó thì gi£m d¶n, t¯ �ó làm cho bÎt tr nên d¥o và �àn hÁi. HÏn n˙a, d˜Ói tác dˆng cıa nhiªt và
©m, protit b‡ bi∏n tính làm cho bÎt càng d¥o, liên k∏t gi˙a ph¶n háo n˜Óc và k‡ n˜Óc y∏u �i.

- Trong khi ch˜ng sßy, có s¸ bi∏n �Íi v∑ m∞t hóa hÂc nh˜ protit + gluxit t§o ph£n ˘ng melanoidin làm
d¶u sau ép có màu s©m, gluxit + photphatit t§o thành các hÒp chßt hòa tan trong d¶u.

- V∑ m∞t sinh hóa, nh˙ng bi∏n �Íi chı y∏u do ho§t �Îng cıa các enzym có trong nguyên liªu, d˜Ói tác
dˆng cıa nhiªt �Î và �Î ©m, c˜Ìng �Î ho§t �Îng cıa các enzym càng t´ng, �∞c biªt là lipaza (thıy phân
d¶u) làm t´ng chø sË axit cıa d¶u thành ph©m và glucooxydaza (thıy phân tinh bÎt), khi nhiªt �Î lên cao,
c˜Ìng �Î ho§t �Îng cıa các enzym gi£m d¶n.

* S¸ bi∏n �Íi cıa ph¶n k‡ n˜Óc (d¶u):
- Trong quá trình ch˜ng sßy, d¶u t¯ tr§ng thái phân tán chuy∫n thành d§ng t™p trung trên b∑ m∞t các

phân t˚ bÎt,
- D˜Ói tác dˆng cıa nhiªt �Î, �Î nhÓt cıa d¶u gi£m, d¶u tr nên linh �Îng, �ây là bi∏n �Íi rßt có lÒi

cho quá trình s£n xußt,
- D˜Ói tác dˆng cıa nhiªt �Î cao, d¶u có th∫ b‡ oxy hóa t§o ra peroxit ! oxit ! axit béo t¸ do, t¯ �ó

làm t´ng chø sË axít cıa d¶u; nên �Ëi vÓi mÎt sË nguyên liªu có nhi∑u axit béo không no trong thành ph¶n
cıa d¶u thì c¶n ph£i có ch∏ �Î ch˜ng sßy  nhiªt �Î thßp �∫ tránh làm t´ng chø sË axit cıa d¶u.

Ph˜Ïng pháp và thi∏t b‡ ch˜ng sßy:
Ch˜ng sßy có th∫ ti∏n hành thı công hay cÏ giÓi, ch˜ng sßy thı công �˜Òc th¸c hiªn  nhiªt �Î sôi cıa

n˜Óc, th¸c t∏ chø có quá trình ch˜ng, trong khi �ó ch˜ng sßy cÏ giÓi gÁm hai giai �o§n ch˜ng và sßy �˜Òc
th¸c hiªn trong hai ph¶n cıa cùng mÎt thi∏t b‡. Trong quá trình ch˜ng, n∏u �Î ©m ban �¶u cıa nguyên liªu
t¯ 11 ÷ 12 %, sau khi ch˜ng �Î ©m lên �∏n 20 ÷ 22 %, n∏u �Î ©m ban �¶u là 7 ÷ 8 % thì sau khi ch˜ng
�Î ©m là 10 ÷ 12 %, còn �Î ©m cıa bÎt ép (sau sßy) thì phˆ thuÎc vào cÏ cßu cıa máy ép và tính chßt cıa
nguyên liªu.

Trong công nghiªp ép d¶u, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng hai lo§i thi∏t b‡ ch˜ng sßy, lo§i nÁi �˘ng nhi∑u t¶ng và
lo§i thùng n¨m ngang vÓi 1,2 hay 3 thùng.

* NÁi ch˜ng sßy nhi∑u t¶ng: nÁi ch˜ng sßy lo§i này có d§ng hình trˆ, nhi∑u t¶ng �áy b¨ng. Trong nÁi có
l≠p trˆc khußy và cánh khußy. Khi ch˜ng sßy, nguyên liªu �˜Òc cho vào nÁi theo chi∑u cao (t¯ trên xuËng
d˜Ói), �∫ làm ©m nguyên liªu,  t¶ng trên cùng có bË trí hª thËng phun hÏi và n˜Óc tr¸c ti∏p, �∫ �un nóng
và sßy, v‰ nÁi �˜Òc cßu t§o hai v‰ �∫ truy∑n nhiªt gián ti∏p. SÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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* NÁi ch˜ng sßy n¨m: có d§ng hình trˆ �∞t n¨m ngang, v‰ làm nhiªm vˆ truy∑n nhiªt, bên trong có trˆc
khußy vÓi hình d§ng khác nhau �∫ v¯a �£o trÎn nguyên liªu v¯a �©y nguyên liªu �i v∑ phía tr˜Óc. MÈi nÁi
th˜Ìng gÁm t¯ 1 ÷ 3 nÁi �∞t song song và liên hª vÓi nhau qua các c˚a thông. Nh˙ng nÁi �∞t trên �˜Òc dùng
�∫ làm ©m và �un nóng nguyên liªu �∏n nhiªt �Î c¶n thi∏t, nh˙ng nÁi �∞t d˜Ói dùng �∫ sßy khô nguyên liªu.
NÁi ch˜ng sßy lo§i này ít s˚ dˆng vì chi∏m khá nhi∑u diªn tích. SÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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MÎt sË yêu c¶u công nghª trong công �o§n ch˜ng sßy:
BÎt ch˜ng sßy ph£i �Áng nhßt v∑ �Î ©m, �Î d¥o, �Î �àn hÁi phù hÒp vÓi yêu c¶u cıa công nghª (phˆ

thuÎc vào cÏ cßu cıa máy ép và nguyên liªu). Khi bÎt ch˜ng sßy không �§t �˜Òc �Î �Áng nhßt, hiªu qu£
thoát d¶u t¯ các ph¶n t˚ khác nhau s≥ khác nhau, d®n �∏n hiªu qu£ thoát d¶u không cao. MuËn �§t �˜Òc
�Î �Áng nhßt cıa bÎt ch˜ng sßy c¶n có nh˙ng biªn pháp sau:

- L˜Òng bÎt nghi∑n �˜a vào nÁi ch˜ng sßy ph£i liên tˆc �∫ Ín �‡nh l˜Òng bÎt ch˜ng sßy ra kh‰i nÁi.
MuËn �£m b£o vßn �∑ này thì n´ng sußt máy nghi∑n ph£i phù hÒp vÓi n´ng sußt cıa nÁi ch˜ng sßy và máy
ép. Ngoài ra, các c˚a thông cıa các t¶ng nÁi ch˜ng sßy ph£i làm viªc bình th˜Ìng.

- �Î ©m cıa bÎt nghi∑n �˜a vào nÁi ch˜ng sßy ph£i Ín �‡nh. N∏u �Î ©m cıa bÎt nghi∑n thßp ho∞c cao
hÏn �Î ©m c¶n thi∏t, c¶n ph£i có biªn pháp �i∑u hòa �Î ©m (sßy khô ho∞c làm ©m).

- Viªc làm ©m  giai �o§n ch˜ng ph£i �Áng �∑u.
- L˜Òng nhiªt cung cßp ph£i �ı lÓn và Ín �‡nh, do �ó các thông sË cıa hÏi nh˜ áp sußt, nhiªt �Î, l˜u

l˜Òng ph£i Ín �‡nh, l˜Òng n˜Óc ng˜ng ph£i �˜Òc lßy ra mÎt cách triªt �∫.
d. Ép d¶u: Hiªn nay, viªc khai thác d¶u  qui mô trung bình và qui mô lÓn th˜Ìng s˚ dˆng các lo§i máy

ép vít vÓi cÏ cßu khác nhau. �∫ làm sáng t‰ quá trình khai thác d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp ép, ta nghiên c˘u
các vßn �∑ sau:

CÏ ch∏ cıa quá trình ép:
Khi ép, d˜Ói tác dˆng cıa ngo§i l¸c, trong khËi bÎt xãy ra s¸ liên k∏t b∑ m∞t bên trong cÙng nh˜ bên

ngoài cıa các ph¶n t˚, ta có th∫ chia ra làm hai quá trình chı y∏u:
* Quá trình xãy ra �Ëi vÓi ph¶n l‰ng: �ây là quá trình làm d¶u thoát ra kh‰i các khe vách gi˙a các b∑

m∞t bên trong cÙng nh˜ bên ngoài cıa t∏ bào. Khi b≠t �¶u ép, do l¸c nén các ph¶n t˚ bÎt sít l§i g¶n nhau,
khi l¸c nén t´ng lên, các ph¶n t˚ bÎt b‡ bi∏n d§ng. Các

kho£ng trËng ch˘a d¶u b‡ thu hµp l§i và �∏n khi lÓp d¶u có chi∑u dày nhßt �‡nh, d¶u b≠t �¶u thoát ra.
TËc �Î thoát d¶u phˆ thuÎc vào �Î nhÓt cıa lÓp d¶u và phˆ thuÎc vào áp l¸c ép, �Î nhÓt càng bé, áp l¸c
càng lÓn thì d¶u thoát ra càng nhanh.

* Quá trình xãy ra �Ëi vÓi ph¶n r≠n: khi l¸c nén t´ng lên, s¸ bi∏n d§ng xãy ra càng m§nh cho �∏n khi các
ph¶n t˚ liên k∏t ch∞t ch≥ vÓi nhau thì s¸ bi∏n d§ng không xãy ra n˙a. N∏u nh˜ trong các khe vách không b‡
gi˙ l§i mÎt ít d¶u và áp l¸c còn có th∫ ti∏p tˆc t´ng lên thì t¯ các ph¶n t˚ bÎt riêng biªt s≥ t§o thành mÎt
khËi ch≠c dính li∑n nhau. Trên th¸c t∏, áp l¸c ép cÙng chø �§t �∏n mÎt giÓi h§n nhßt �‡nh, có mÎt l˜Òng
nh‰ d¶u còn n¨m l§i  nh˙ng chÈ ti∏p giáp nhau, cho nên khô d¶u v®n còn có tính xËp. �∞c biªt khi ra kh‰i
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máy ép, tính xËp cıa khô d¶u l§i t´ng lên khi không còn tác dˆng cıa l¸c nén n˙a.
MÎt �i∑u quan trÂng £nh h˜ng �∏n hiªu qu£ lßy d¶u là n∏u tËc �Î t´ng áp l¸c quá nhanh thì s≥ làm

b‡t kín các �˜Ìng thoát d¶u làm d¶u không thoát ra �˜Òc, �i∑u này thßy rßt rõ  các máy ép mà trong �ó
nguyên liªu không �˜Òc �£o trÎn (máy ép thı công).

Ngoài ra, n∏u chø xét �Ïn thu¶n v∑ s¸ chuy∫n d‡ch cıa d¶u qua các khe vách, các hª Ëng mao qu£n cıa
t∏ bào nguyên liªu, ta có th∫ rút ra nh˙ng �i∑u kiªn �∫ �£m b£o viªc tách d¶u �§t hiªu qu£ sau �ây:

- Áp sußt chuy∫n �Îng cıa d¶u trong các khe vách và các Ëng mao qu£n cıa t∏ bào nguyên liªu càng
lÓn, d¶u ch£y ra càng nhanh, muËn nh˜ th∏ thì ngo§i l¸c tác dˆng lên d¶u ph£i lÓn. Ngo§i l¸c tác �Îng lên
nguyên liªu (bÎt ép) gÁm có hai ph¶n: mÎt ph¶n tác �Îng lên d¶u và mÎt ph¶n tác �Îng lên các ph¶n t˚
r≠n �∫ làm các ph¶n t˚ này bi∏n d§ng. Do �ó, �∫ cho áp l¸c tác �Îng lên d¶u lÓn, ta c¶n ph£i thay �Íi tính
chßt cÏ l˛ cıa các ph¶n t˚ r≠n (qua công �o§n ch˜ng sßy) �∫ làm gi£m ph¶n áp l¸c làm cho các ph¶n t˚
bi∏n d§ng, nhÌ �ó, áp l¸c tác �Îng lên ph¶n d¶u s≥ t´ng. Tuy nhiên, viªc t´ng ngo§i l¸c cÙng th¸c hiªn �∏n
mÎt giÓi h§n nào �ó, n∏u v˜Òt quá giÓi h§n này s≥ d®n �∏n s¸ co hµp các Ëng mao qu£n d®n d¶u ho∞c các
khe vách ch˘a d¶u mÎt cách nhanh chóng làm hiªu qu£ thoát d¶u gi£m.

- �˜Ìng kính các Ëng mao qu£n ch˘a d¶u c¶n ph£i �ı lÓn trong suËt quá trình ép �∫ tránh viªc d¶u
thoát ra quá ch™m ho∞c không thoát ra �˜Òc. Trên th¸c t∏, hiªn t˜Òng này th˜Ìng xãy ra và �∫ kh≠c phˆc
c¶n ph£i t´ng áp l¸c ép t¯ t¯ nh¨m �£m b£o �ı thÌi gian cho l˜Òng d¶u chı y∏u k‡p ch£y ra. N∏u áp l¸c
ép t´ng �Ît ngÎt, các Ëng mao qu£n ch˘a d¶u nhanh chóng b‡ hµp l§i ho∞c b‡ b‡t kín, d¶u s≥ ch£y ra ch™m.
M∞t khác, n∏u áp l¸c ép t´ng m§nh trong giai �o§n �¶u s≥ làm rËi lo§n s¸ chuy∫n �Îng cıa nguyên liªu
trong máy ép do d¶u ch£y ra mãnh liªt kéo theo nhi∑u c∞n d¶u.

- Chi∑u dài các Ëng mao qu£n ch˘a d¶u ph£i ng≠n vì s¸ thoát d¶u khi ép th˜Ìng �i theo mÎt ph˜Ïng
chung và v∑ phía có �o§n �˜Ìng ng≠n nhßt. N∏u �˜Ìng ch£y d¶u càng dài thì thÌi gian ch£y qua �o§n �˜Ìng
ßy càng lÓn. Ngoài ra, khi �˜Ìng ch£y d¶u ng≠n, sË Ëng mao qu£n b‡ t≠c trong quá trình ép cÙng ít hÏn. Vì
th∏, �∫ th¸c hiªn viªc ép d¶u mÎt cách triªt �∫ thì lÓp nguyên liªu trong máy ép ph£i �ı m‰ng.

- ThÌi gian ép ph£i �ı lÓn, n∏u thÌi gian ép quá ng≠n, d¶u ch£y ra ch˜a h∏t, ng˜Òc l§i, n∏u thÌi gian ép
quá dài s≥ £nh h˜ng �∏n n´ng sußt máy ép. Viªc c£i ti∏n cÏ cßu máy ép cÙng có th∫ rút ng≠n �˜Òc thÌi
gian ép.

- �Î nhÓt cıa d¶u ph£i bé �∫ tr l¸c khi d¶u chuy∫n �Îng bé, t¯ �ó thÌi gian �∫ d¶u thoát ra kh‰i
nguyên liªu s≥ ng≠n. �∫ �Î nhÓt cıa d¶u bé, bÎt ép ph£i có nhiªt �Î cao và trong quá trình ép nhiªt �Î ph£i
Ín �‡nh. Khi bÎt ép b‡ nguÎi, �Î nhÓt cıa d¶u t´ng và tính d¥o cıa bÎt gi£m £nh h˜ng �∏n s¸ thoát d¶u.
Tuy nhiên, khi nhiªt �Î bÎt ép quá cao, d¶u s≥ b‡ oxy hóa m§nh, d¶u s≥ b‡ s©m màu và khô d¶u s≥ b‡ cháy
khét. Vì th∏, viªc dùng n˜Óc ho∞c d¶u nguÎi �∫ làm mát lòng ép là viªc làm rßt c¶n thi∏t, tránh �˜Òc hiªn
t˜Òng phát nhiªt khi máy ép làm viªc.

Các y∏u tË £nh h˜ng �∏n hiªu sußt ép:
- �∞c tính cÏ hÂc cıa nguyên liªu ép £nh h˜ng rßt lÓn �∏n hiªu sußt ép, �∞c tính này do các công �o§n

chu©n b‡, �∞c biªt là khâu ch˜ng sßy quy∏t �‡nh. Ngoài ra, m˘c �Î nghi∑n bÎt, nhiªt �Î, �Î ©m cıa bÎt cÙng
là nh˙ng y∏u tË có £nh h˜ng tr¸c ti∏p �∏n hiªu sußt ép.

- Các �i∑u kiªn hình thành trong quá trình ép nh˜ áp l¸c ép, nhiªt �Î ép, cÏ cßu máy ép
Thi∏t b‡ ép:
�∫ ti∏n hành ép d¶u, ng˜Ìi ta có th∫ dùng máy ép vít ho∞c máy ép thı công (máy ép thı công không

giÓi thiªu). Máy ép vít gÁm ba lo§i: lo§i áp l¸c thßp, áp l¸c trung bình và áp l¸c cao, máy ép vít làm viªc
liên tˆc, bên trên là các t¶ng nÁi ch˜ng sßy, vì th∏ sau khi ch˜ng sßy xong, có th∫ ti∏n hành ép ngay.

Áp l¸c trong lòng máy ép vít �˜Òc t§o thành là do s¸ nén nguyên liªu và s˘c ph£n kháng cıa nguyên
liªu, áp l¸c này lÓn hay bé tùy thuÎc vào cßu t§o lòng ép và trˆc vít.

Do ti∏t diªn khe côn t§i c˚a ra khô bé hÏn bßt c˘ �i∫m nào trong lòng ép, vì th∏ nên nguyên liªu chuy∫n
�Îng s≥ b‡ nén tr l§i t˘c là t§o cho máy ép có áp l¸c. M∞t khác, do trˆc vít có s¸ thay �Íi b˜Óc vít (ng≠n
d¶n v∑ phía ra khô d¶u), �˜Ìng kính cıa lòng ép cÙng thay �Íi, nh‰ d¶n v∑ phía ra khô d¶u, cho nên muËn
ch˘a �˜Òc l˜Òng nguyên liªu t¯ �o§n sau chuy∫n tÓi buÎc ph£i x£y ra s¸ nén, t˘c là t§o nên áp l¸c.

Trên th¸c t∏, n∏u ta cho vào máy ép mÎt l˜Òng bÎt quá nhão, khi trˆc vít quay h¶u nh˜ không có mÎt
áp l¸c nào. �i∑u này ch˘ng t‰ r¨ng �∞c tính cıa bÎt ép quy∏t �‡nh s¸ t§o thành áp l¸c trong máy ép. �∞c
tính cıa bÎt ép l§i do công �o§n ch˜ng sßy quy∏t �‡nh, vì v™y có th∫ nói r¨ng áp l¸c trong máy ép do khâu
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ch˜ng sßy bÎt quy∏t �‡nh.
Khi làm viªc vÓi máy ép vít, c¶n chú ˛ mÎt sË �i∫m sau:
- Không cho máy ch§y trong �i∑u kiªn quá t£i, không �∫ các t§p chßt nh˜ kim lo§i, s‰i, �á rÏi vào máy

ép,
- Th˜Ìng xuyên quan sát v‡ trí cıa d¶u ch£y ra t¯ bên d˜Ói máy ép, n∏u d¶u ch£y ra nhi∑u nhßt  gi˙a

lòng ép, ch˘ng t‰ bÎt ép �§t yêu c¶u, còn n∏u d¶u ch£y ra  �¶u ho∞c cuËi máy ép, ch˘ng t‰ bÎt ép quá ˜Ót
ho∞c quá khô. Lúc �ó c¶n ph£i �óng c˚a cßp bÎt ép xuËng máy ép và �i∑u chønh l§i ch∏ �Î ch˜ng sßy cho
thích hÒp.

- Th˜Ìng xuyên quan sát �˜Ìng ra cıa khô d¶u, trong �i∑u kiªn bình th˜Ìng, khô d¶u ra thành t¯ng
m£ng nh‰, chi∑u dày �Áng �∑u, không nát vˆn, mÎt m∞t hÏi gÁ gh∑ có

nhi∑u v∏t r§n, mÎt m∞t nhØn bóng. Màu cıa khô d¶u t˜Ïi, không có mùi cháy khét, không có v∏t d¶u
loang lÈ.

- Máy ch§y êm, d¶u không theo khe côn thoát ra ngoài.
e. Làm s§ch: D¶u thoát ra sau khi ép, m∞c dù �ã qua lÓp l˜Ói lÂc nh˜ng v®n còn nhi∑u t§p chßt, chı y∏u

là các m£nh nguyên liªu. Do �ó, �∫ b£o qu£n d¶u �˜Òc lâu hÏn c¶n ph£i ti∏n hành l≠ng lÂc. �¶u tiên cho
d¶u ch£y vào b∫ ch˘a l≠ng sÏ bÎ các t§p chßt lÓn, sau �ó bÏm lên máy lÂc khung b£n �∫ tách c∞n huy∑n
phù.

�Î nhÓt cıa d¶u £nh h˜ng rßt lÓn �∏n tËc �Î lÂc, nh˜ v™y, tËc �Î lÂc phˆ thuÎc vào nhiªt �Î cıa d¶u.
Nhiªt �Î càng cao, �Î nhÓt càng thßp, lÂc càng nhanh nh˜ng  nhiªt �Î cao mÎt sË c∞n lÂc l§i tan vào d¶u
nên d¶u không �˜Òc lÂc s§ch, do �ó, nhiªt �Î lÂc thích hÒp kho£ng 45 ÷ 650C.

C∞n lÂc còn ch˘a nhi∑u d¶u, có th∫ �˜a tr l§i máy ép ho∞c dùng dung môi trích ly thu hÁi d¶u.
D¶u sau khi l≠ng lÂc xong có hàm l˜Òng c∞n cÏ hÂc < 0,3 %, hàm l˜Òng n˜Óc và các chßt dπ bËc khác

< 0,3 %, chø sË axit <= 5mg KOH (chø sË axit:mg KOH �∫ trung hòa h∏t các axit béo t¸ do trong 1g d¶u
béo).

D¶u sau khi l≠ng lÂc xong gÂi là d¶u thô, muËn s˚ dˆng dùng làm th¸c ph©m ph£i qua giai �o§n tinh
ch∏ (ch˜Ïng sau)

g. X˚ l˛ khô d¶u: Khô d¶u sau khi ép th˜Ìng ch˘a 14 ÷ 16 % d¶u (ép thı công) và 5 ÷ 6 % (n∏u ép
vít), trong khô d¶u còn có nhi∑u chßt dinh d˜Ông nh˜ protit, gluxit...nên có mÎt sË lo§i nguyên liªu nh˜ l§c
, �™u nành.. sau khi ép lßy d¶u, khô cıa nó có th∫ s˚ dˆng làm n˜Óc chßm ho∞c làm th˘c ´n gia súc. �∫
b£o qu£n khô d¶u nh¨m phˆc vˆ cho các mˆc �ích trên, tr˜Óc tiên c¶n ph£i làm nguÎi khô d¶u, viªc làm
nguÎi có th∫ th¸c hiªn b¨ng cách cho khô d¶u ti∏p xúc vÓi không khí sau khi ra kh‰i máy ép, tránh ı �Ëng.
�Ëi vÓi khô d¶u s£n xußt b¨ng ph˜Ïng pháp thı công, do có �Î ©m cao nên rßt dπ b‡ mËc nên c¶n ph£i xay
nh‰, phÏi khô rÁi �óng bao b£o qu£n.

1.2.2 Tách d¶u b¨ng ph˜Ïng pháp trích ly:

1.2.2.1 fi nghæa cıa ph˜Ïng pháp trích ly d¶u th¸c v™t:

Ngày nay, ph˜Ïng pháp trích ly �ã �˜Òc áp dˆng rÎng rãi vì nó mang l§i hiªu qu£ kinh t∏ cao hÏn ph˜Ïng
pháp ép và có kh£ n´ng t¸ �Îng hóa cao. Ph˜Ïng pháp trích ly có th∫ lßy �˜Òc triªt �∫ hàm l˜Òng d¶u có
trong nguyên liªu, hàm l˜Òng d¶u còn l§i trong b£ trích ly kho£ng t¯ 1 ÷ 1,8 %, ít hÏn nhi∑u so vÓi ph˜Ïng
pháp thı công (5 ÷ 6%). Trong th¸c t∏ s£n xußt, ng˜Ìi ta th˜Ìng k∏t hÒp c£ hai ph˜Ïng pháp: ép và trích
ly. Ngoài ra, ph˜Ïng pháp trích ly có th∫ khai thác �˜Òc nh˙ng lo§i d¶u có hàm l˜Òng bé trong nguyên liªu
và có th∫ khai thác d¶u vÓi n´ng sußt lÓn. Tuy nhiên, do dung môi còn khá �≠t ti∑n, các vùng nguyên liªu
n¨m r£i rác không t™p trung nên ph˜Ïng pháp này ch˜a �˜Òc ˘ng dˆng rÎng rãi trong n˜Óc ta.

1.2.2.2 CÏ s l˛ thuy∏t cıa ph˜Ïng pháp trích ly:

�Î hòa tan vào nhau cıa hai chßt l‰ng phˆ thuÎc vào h¨ng sË �iªn môi, hai chßt l‰ng có h¨ng sË �iªn môi
càng g¶n nhau thì kh£ n´ng tan l®n vào nhau càng lÓn. D¶u có h¨ng sË �iªn môi kho£ng 3 ÷ 3,2 các dung
môi h˙u cÏ có h¨ng sË �iªn môi kho£ng 2 ÷ 10, do �ó có th∫ dùng các dung môi h˙u cÏ �∫ hòa tan d¶u ch˘a
trong nguyên liªu. Nh˜ v™y, trích ly d¶u là ph˜Ïng pháp dùng dung môi h˙u cÏ �∫ hòa tan d¶u có trong
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nguyên liªu r≠n  �i∑u kiªn xác �‡nh. Vì v™y, b£n chßt cıa quá trình trích ly là quá trình khu∏ch tán, bao
gÁm khu∏ch tán �Ëi l˜u và khu∏ch tán phân t˚. Dung môi dùng �∫ trích ly d¶u th¸c v™t ph£i �§t các yêu
c¶u sau:

- Có kh£ n´ng hòa tan d¶u theo bßt c˘ tø lª nào và không hòa tan các t§p chßt khác có trong nguyên
liªu ch˘a d¶u,

- Có nhiªt �Î sôi thßp �∫ dπ dàng tách ra kh‰i d¶u triªt �∫,
- Không �Îc, không ´n mòn thi∏t b‡, không gây cháy nÍ vÏi không khí, phÍ bi∏n và r¥ ti∑n.
Trong công nghiªp trích ly d¶u th¸c v™t, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các lo§i dung môi nh˜ hidrocacbua m§ch

thØng t¯ các s£n ph©m cıa d¶u m‰ (th˜Ìng lßy ph¶n nhµ), hidrocacbua thÏm, r˜Òu béo, hidrocacbua m§ch
thØng d®n xußt clo; trong sË �ó phÍ bi∏n nhßt là hexan, pentan, propan và butan. Ngoài ra còn có các lo§i
dung môi khác nh˜ sau:

- R˜Òu etilic: th˜Ìng dùng nÁng �Î 96%v �∫ trích ly.
- Axêton: chßt l‰ng có mùi �∞c tr˜ng, có kh£ n´ng hòa tan d¶u tËt. Axêton �˜Òc xem là dung môi chuyên

dùng �Ëi vÓi các nguyên liªu có ch˘a nhi∑u phôtphatit vì nó chø hòa tan d¶u mà không hòa tan phôtphatit.
- Frêon 12: là mÎt lo§i dung môi khá tËt, không �Îc, b∑n vÓi các chßt oxy hóa, dπ bay hÏi, trÏ hóa hÂc

vÓi nguyên liªu và thi∏t b‡. Ngoài ra viªc s˚ dˆng Frêon 12 cho ta kh£ n´ng phòng tránh cháy nÍ dπ dàng.

1.2.2.3 Nh˙ng nhân tË £nh h˜ng �∏n v™n tËc và �Î kiªt d¶u khi trích ly:

a. M˘c �Î phá vÔ cßu trúc t∏ bào nguyên liªu: Là y∏u tË cÏ b£n thúc �©y quá trình trích ly nhanh chóng và
hoàn toàn, t§o �i∑u kiªn cho nguyên liªu ti∏p xúc triªt �∫ vÓi dung môi.

b. Kích th˜Óc và hình dáng: Các h§t £nh h˜ng nhi∑u �∏n v™n tËc chuy∫n �Îng cıa dung môi qua lÓp
nguyên liªu, t¯ �ó xúc ti∏n nhanh ho∞c làm ch™m quá trình trích ly. N∏u bÎt trích ly có kích th˜Óc và hình
d§ng thích hÒp, s≥ có �˜Òc v™n tËc chuy∫n �Îng tËt nhßt cıa dung môi vào trong các khe vách cÙng nh˜
các hª mao qu£n cıa nguyên liªu; th˜Ìng thì kích th˜Óc các h§t bÎt trích ly dao �Îng t¯ 0,5 ÷ 10mm.

c. Nhiªt �Î cıa bÎt trích ly: Nh˜ ta �ã bi∏t, b£n chßt cıa quá trình trích ly là quá khu∏ch tán, vì v™y
khi t´ng nhiªt �Î, quá trình khu∏ch tán s≥ �˜Òc t´ng c˜Ìng do �Î nhÓt cıa d¶u trong nguyên liªu gi£m làm
t´ng v™n tËc chuy∫n �Îng cıa d¶u vào dung môi. Tuy nhiên, s¸ t´ng nhiªt �Î cÙng ph£i có giÓi h§n nhßt
�‡nh, n∏u nhiªt �Î quá cao s≥ gây tÍn thßt nhi∑u dung môi và gây bi∏n tính d¶u.

d. �Î ©m cıa bÎt trích ly: Khi t´ng l˜Òng ©m s≥ làm ch™m quá trình khu∏ch tán và làm t´ng s¸ k∏t dính
các h§t bÎt trích ly do ©m trong bÎt trích ly s≥ t˜Ïng tác vÓi protein và các chßt ˜a n˜Óc khác ng´n c£n s¸
thßm sâu cıa dung môi vào bên trong cıa các h§t bÎt trích ly làm ch™m quá trình khu∏ch tán.

e. V™n tËc: Chuy∫n �Îng cıa dung môi trong lÓp bÎt trích ly gây £nh h˜ng �∏n quá trình khu∏ch tán.
T´ng v™n tËc chuy∫n �Îng cıa dung môi s≥ rút ng≠n �˜Òc thÌi gian trích ly, t¯ �ó t´ng n´ng sußt thi∏t b‡.

f. Tø lª gi˙a dung môi và nguyên liªu: Énh h˜ng �∏n v™n tËc trích ly, l˜Òng bÎt trích ly càng nhi∑u càng
c¶n nhi∑u dung môi. Tuy nhiên, l˜Òng dung môi l§i £nh h˜ng khá lÓn �∏n kích th˜Óc thi∏t b‡ (QTTB ph¶n
2).
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1.2.2.4 SÏ �Á công nghª cıa quá trình trích ly d¶u th¸c v™t:

Sau �ây là mÎt sË công �o§n chính cıa quá trình trich ly d¶u th¸c v™t:
a. Trích ly: �∫ trích ly nguyên liªu ch˘a d¶u, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các ph˜Ïng pháp nh˜: trích ly �Îng,

trích ly tænh, trong trích ly �Îng có trích ly thu™n chi∑u và trích ly ng˜Òc chi∑u, trích ly �Îng ng˜Òc chi∑u
cho hiªu sußt cao và rút ng≠n thÌi gian �˜Òc thÌi gian trích ly. Trích ly �Îng ng˜Òc chi∑u th˜Ìng �˜Òc th¸c
hiªn b¨ng cách cho bÎt

trích ly chuy∫n �Îng ng˜Òc chi∑u trong dòng dung môi chuy∫n �Îng, nh˜ v™y  c˚a ra cıa thi∏t b‡ trích
ly, nguyên liªu còn rßt ít d¶u s≥ ti∏p xúc vÓi dòng dung môi mÓi, s≥ làm t´ng hiªu qu£ cıa quá trình trích ly.

Trong quá trình trích ly, d¶u t¯ bÎt trích ly s≥ tan vào dung môi t§o thành mÎt dung d‡ch gÂi là mixen.
Mixen sau khi ra kh‰i thi∏t b‡ trích ly s≥ �˜Òc làm s§ch (l≠ng, lÂc, li tâm) �∫ chu©n b‡ �˜a vào công �o§n
ch˜ng cßt, tách dung môi ra kh‰i d¶u.

b. Làm s§ch mixen: Mixen thu �˜Òc sau khi trích ly ngoài thành ph¶n d¶u hòa tan, còn kéo theo các
chßt màu, các photpholipit, các h§t cıa b£ trích ly cùng mÎt sË t§p chßt cÏ hÂc khác.
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T§p chßt cıa mixen �˜Òc chia theo �∞c tính hòa tan gÁm: dung d‡ch th¸c, dung d‡ch keo và huy∑n phù.
Các lipit thuÎc nhóm axit béo t¸ do, vitamin tan trong d¶u, các s≠c tË t§o thành dung d‡ch th¸c. Các

ph¶n t˚ t§p chßt có kích th˜Óc 1,5 ÷ 1000 µm có trong mixen t§o ra dung d‡ch keo và huy∑n phù.
Các t§p chßt có trong mixen d˜Ói tác �Îng cıa nhiªt khi ch˜ng cßt thu hÁi dung môi (công �o§n sau)

s≥ có ph£n ˘ng t˜Ïng tác vÓi mixen làm gi£m ph©m chßt d¶u, t§o ra c∞n r≠n �óng k∏t b∑ m∞t các thi∏t b‡
truy∑n nhiªt bË trí trong hª thËng ch˜ng cßt. Do �ó �∫ thu hÁi �˜Òc d¶u trích ly có chßt l˜Òng tËt và kéo
dài tuÍi thÂ cıa hª thËng ch˜ng cßt c¶n ph£i làm s§ch các t§p chßt hòa tan và không hòa tan trong mixen
tr˜Óc khi �em ch˜ng cßt.

Mixen �˜Òc làm s§ch b¨ng cách l≠ng, lÂc và li tâm. Mixen �˜Òc l≠ng trong các thùng hình trˆ �áy côn
làm viªc liên tˆc có bÎ ph™n n§o c∞n cÏ khí. L≠ng là giai �o§n �¶u tiên tách sÏ bÎ các h§t không tan trong
mixen. Sau �ó ti∏n hành lÂc mixen b¨ng các máy lÂc ép ho∞c chân không; có th∫ dùng các máy li tâm �∫
tách các t§p chßt có kích th˜Óc nh‰ hÏn.

c. Ch˜ng cßt mixen: Nh¨m mˆc �ích tách dung môi ra kh‰i d¶u d¸a trên �Î bay hÏi rßt khác nhau cıa
d¶u và dung môi. Ch˜ng cßt mixen có th∫ th¸c hiªn theo hai giai �o§n: giai �o§n �¶u làm nhiªm vˆ cô �∞c
nâng nÁng �Î d¶u trong mixen �∏n mÎt giá tr‡ xác �‡nh, sau �ó ch˜ng cßt �∫ tách dung môi ra kh‰i mixen.

d. Sßy b£ d¶u: B£ d¶u ra kh‰i thi∏t b‡ trích ly mang theo mÎt l˜Òng dung môi t¯ 24 ÷ 40 % so vÓi khËi
l˜Òng b£. Nhiªm vˆ chı y∏u cıa sßy b£ d¶u là tách dung môi ra kh‰i b£ d¶u �∏n m˘c tËi �a.

Kh£ n´ng ngßm dung môi cıa b£ d¶u tùy thuÎc vào cßu trúc cıa nguyên liªu �em trích ly và tính chßt
cıa dung môi.

�∫ tách dung môi ra kh‰i b£ d¶u, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng hÏi quá nhiªt tr¸c ti∏p ho∞c hÏi b£o hòa gián
ti∏p, nhiªt �Î �un nóng th˜Ìng 150 ÷ 1800C.

Ngoài nh˙ng công �o§n chı y∏u �ã trình bày  trên, còn có các công �o§n khác nh˜: ng˜ng tˆ và phˆc
hÁi dung môi �∫ có th∫ �˜a tr l§i công �o§n trích ly, x˚ l˛ b£ d¶u sau khi tách dung môi �∫ ti∏n hành b£o
qu£n.

1.3 Ch˜Ïng 3: Kˇ thu™t tinh ch∏ d¶u th¸c v™t3

1.3.1 fi nghæa cıa viªc tinh ch∏ d¶u th¸c v™t:

D¶u thô sau khi ép ho∞c trích ly �ã qua làm s§ch sÏ bÎ nh˜ l≠ng, lÂc, li tâm v®n ch˜a s˚ dˆng �˜Òc trong
công nghiªp th¸c ph©m vì nó còn l®n nhi∑u t§p chßt. T§p chßt có trong d¶u có th∫ là n˜Óc, sáp, protit,
photphatit, gluxit, các chßt gây màu, mùi, các t§p chßt vô cÏ... Hàm l˜Òng t§p chßt phˆ thuÎc vào ph˜Ïng
pháp khai thác (ép ho∞c trích ly), ch∏ �Î cıa các quá trình kˇ thu™t (nhiªt, ©m, áp l¸c..), ph˜Ïng pháp x˚
l˛ và thÌi gian b£o qu£n d¶u thô.

M∞c d¶u hàm l˜Òng t§p chßt có trong d¶u rßt ít nh˜ng nó rßt £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng d¶u, làm cho
d¶u có màu mùi xßu, khó b£o qu£n lâu dài. Ngoài ra, mÎt sË t§p chßt có tính �Îc làm h§n ch∏ kh£ n´ng s˚
dˆng d¶u vào mˆc �ích th¸c ph©m.

Do �ó, tùy thuÎc vào yêu c¶u s˚ dˆng mà c¶n thi∏t ph£i tách toàn bÎ ho∞c mÎt sË t§p chßt ra kh‰i d¶u,
quá trình này gÂi là tinh ch∏ d¶u th¸c v™t. Quá trình tinh ch∏ có th∫ là tinh ch∏ bÎ ph™n (lo§i ra kh‰i d¶u
nh˙ng t§p chßt nh˜ axit béo t¸ do, photphatit, gluxit và các t§p chßt vô cÏ) ho∞c tinh ch∏ hoàn chønh (tách
toàn bÎ t§p chßt có trong d¶u, chø còn l§i triglyxêrit thu¶n khi∏t).

1.3.2 Các công �o§n tinh ch∏ d¶u:

1.3.2.1 Tách các t§p chßt cÏ hÂc:

a. L≠ng: D¸a trên cÏ s s¸ rÏi t¸ do cıa các h§t phân tán có trong d¶u d˜Ói £nh h˜ng cıa trÂng l¸c. Do chø
d¸a vào s¸ rÏi t¸ do nên quá trình l≠ng kéo dài, vì th∏ yêu c¶u thi∏t b‡ l≠ng ph£i có dung tích lÓn. Th˜Ìng
thì các h§t phân tán trong d¶u có khËi l˜Òng riêng 1324 ÷ 1398 kg/m3 và kích th˜Óc 69 ÷ 443 µm.

3
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10951/1.1/>.



38 CH◊ÃNG 1. PHÜN 2: Kfl THUäT SÉN XUáT DÜU TH‹C VäT

�∫ t§o �i∑u kiªn cho quá trình l≠ng �˜Òc nhanh, ng˜Ìi ta th˜Ìng nâng nhiªt �Î �∫ �Î nhÓt cıa d¶u gi£m
và  nhiªt �Î này các h§t phân tán có kích th˜Óc nh‰ s≥ �ông tˆ t§o ra nh˙ng h§t có kích th˜Óc lÓn hÏn
nên dπ l≠ng. ThÌi �i∫m �ông tˆ là lúc b≠t �¶u t§o ra các h§t c lÓn, th∫ hiªn b¨ng tr§ng thái d¶u tr nên
v®n �ˆc rõ rªt. Nhiªt �Î �ông tˆ là nhiªt �Î t§i �ó d¶u b≠t �¶u �ˆc, nhiªt �Î này phˆ thuÎc vào ph˜Ïng
pháp khai thác d¶u (ép ho∞c trích ly).

Nhiªt �Î l≠ng c∞n tËt nhßt trong ph§m vi 30 ÷ 500C, thÌi gian l≠ng kho£ng 1 ÷ 1,5 giÌ. Thi∏t b‡ l≠ng
th˜Ìng có d§ng hình trˆ, �áy côn, cßu t§o hai v‰. SÏ �Á thi∏t b‡ l≠ng gián �o§n có cßu t§o nh˜ sau:

b. LÂc: Quá trình lÂc d¸a trên kh£ n´ng cıa các v™t liªu xËp chø cho �i qua nh˙ng ph¶n t˚ có kích th˜Óc
nhßt �‡nh. �Ëi vÓi d¶u, �∫ tách các t§p chßt cÏ hÂc th˜Ìng ng˜Ìi ta dùng thi∏t b‡ lÂc khung b£n, nhiªt �Î
lÂc 45 ÷ 600C. Nhiªt �Î cao thì tËc �Î lÂc nhanh nh˜ng có mÎt sË t§p chßt hòa tan trong d¶u  nhiªt �Î cao
nh˜ ph˘c photpholipit, mÎt sË hÒp chßt có nitÏ và gluxit. Do �ó, d¶u sau khi lÂc nóng c¶n ph£i lÂc nguÎi
�∫ tách các t§p chßt nói trên. Nhiªt �Î thích hÒp �∫ lÂc nguÎi là 20 ÷ 250C.

c. Li tâm: Li tâm là quá trình tách t§p chßt r≠n cıa d¶u b¨ng tác �Îng cıa l¸c li tâm, nhÌ l¸c li tâm,
hÈn hÒp d¶u và t§p chßt s≥ phân chia thành hai ph¶n: d¶u s§ch và t§p chßt. Ph˜Ïng pháp này dùng �∫ tách
d¶u nhi∑u c∞n và dùng �∫ tách nh˙ng c∞n có kích th˜Óc bé, không th∫ tách �˜Òc b¨ng ph˜Ïng pháp l≠ng,
lÂc. Có th∫ dùng hai lo§i máy li tâm �∫ tách c∞n: li tâm th˜Ìng (4000 ÷ 10000 vòng/phút) và li tâm siêu tËc
(12500 ÷ 45000 vòng/phút). Tùy thuÎc vào sË l˜Òng cÙng nh˜ �∞c �i∫m cıa các h§t t§p chßt �ông tˆ trong
d¶u mà chÂn ki∫u máy li tâm. D¶u có l˜Òng t§p chßt là protein, photphatit nh‰ hÏn 0,5 % có th∫ dùng máy
li tâm th˜Ìng và nh‰ hÏn 0,1 % thì dùng máy li tâm siêu tËc.

1.3.2.2 Tách t§p chßt háo n˜Óc (thıy hóa):

Thıy hóa hay hidrat hóa là mÎt ph˜Ïng pháp x˚ l˛ d¶u b¨ng n˜Óc, ph˜Ïng pháp này chı y∏u dùng �∫ tách
phËtpholipit và protit trong d¶u (photpholipit và protit là hai thành ph¶n háo n˜Óc). Trong thành ph¶n cıa
hai chßt này không có n˜Óc t¸ do, t˘c là chúng  d§ng khan n˜Óc, hòa tan trong d¶u t§o thành dung d‡ch
th¸c  �i∑u kiªn th˜Ìng. Khi �˜a n˜Óc  d§ng phân tán vào d¶u có l®n các lo§i c∞n háo n˜Óc,  �i∑u kiªn
xác �‡nh (nhiªt �Î, thÌi gian, khußy trÎn...), chúng s≥
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t§o thành k∏t tıa và tách ra kh‰i d¶u. Quá trình thıy hóa bao gÁm mÎt sË b˜Óc chı y∏u sau:
- Phân tán n˜Óc vào trong d¶u, ph¶n ˜a n˜Óc cıa các c∞n háo n˜Óc s≥ hßp thˆ n˜Óc t§o ra các ph˘c

d§ng hidrat,
- Các chßt háo n˜Óc mßt tính tan trong d¶u, chuy∫n v∑ d§ng dung d‡ch keo,
- T§o thành các h§t keo �ông tˆ làm cho d¶u v®n �ˆc,
- Phân ly d¶u ra kh‰i các ph˘c hidrat bàng ph˜Ïng pháp l≠ng ho∞c li tâm.
Quá trình thıy hóa �˜Òc th¸c hiªn nh˜ sau: �¶u tiên �un nóng d¶u �∏n nhiªt �Î 45 ÷ 500C, sau �ó v¯a

khußy trÎn v¯a cho n˜Óc nóng có cùng nhiªt �Î vào. L˜Òng n˜Óc cho vào tùy t¯ng lo§i d¶u nh˜ng th˜Ìng
chi∏m 0,5 ÷ 2 % (so vÓi khËi l˜Òng d¶u). Sau khi cho n˜Óc vào ti∏p tˆc khußy trÎn thêm 10 phút n˙a, sau
�ó �∫ yên trong vòng 1 giÌ. C∞n l≠ng xuËng d˜Ói �áy, tháo c∞n ra tr˜Óc và tháo d¶u ra sau.

Quá trình thıy hóa là là công �o§n không th∫ thi∏u �Ëi vÓi viªc tinh ch∏ d¶u vì photpholipit có dinh
d˜Ông cao nên dπ t§o �i∑u kiªn cho VSV phát tri∫n làm £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng cıa d¶u thành ph©m.
D¶u sau khi thıy hóa có chø sË axit nh‰ hÏn d¶u tr˜Óc khi thıy hóa kho£ng 0,1 ÷ 0,4 %, do các thành ph¶n
háo n˜Óc có tính axit �ã �˜Òc lo§i ra.

Ngoài ra, trong quá trình b£o qu£n d¶u thô, quá trình t¸ thıy hóa cÙng có th∫ xãy ra do các ph¶n háo
n˜Óc trong d¶u ph£n ˘ng vÓi ©m cıa không khí (trên b∑ m∞t thoáng) và vÓi mÎt ph¶n nh‰ ©m  trong d¶u.
Quá trình t¸ thıy hóa t§o ra mÎt l˜Òng c∞n l≠ng trong d¶u thô, trong �ó photpholipit chi∏m kho£ng 45 %,
d¶u 45 % n˜Óc 2 ÷ 3 %, các chßt không tan trong d¶u 2 ÷ 3 % (so vÓi khËi l˜Òng c∞n).

Quá trình thıy hóa �˜Òc th¸c hiªn trong nh˙ng thi∏t b‡ hình trˆ �áy côn có l≠p bÎ ph™n gia nhiªt ki∫u
Ëng xo≠n ruÎt gà và có cánh khußy.

1.3.2.3 Tách sáp:

Trong d¶u có mÎt l˜Òng sáp, khi h§ nhiªt �Î, mÎt l˜Òng sáp s≥ k∏t tinh, nhiªt �Î k∏t tinh cıa sáp trong d¶u
khá khác nhau, ví dˆ: d¶u thô 80C, d¶u qua thıy hóa 100C, d¶u �ã qua trung hòa b¨ng ki∑m 120C. – các
nhiªt �Î này, sáp k∏t tinh thành nh˙ng tinh th∫ có kích th˜Óc lÓn và có th∫ tách ra kh‰i d¶u b¨ng ph˜Ïng
pháp l≠ng, lÂc ho∞c li tâm.

Sau khi t§o ra các tinh th∫ sáp b¨ng cách làm l§nh d¶u xuËng 8 ÷ 120C rÁi l§i �un d¶u lên �∏n 200C,
nh¨m làm gi£m �Î nhÓt cıa d¶u và t§o cho sáp tinh th∫ có kích th˜Óc lÓn �∫ dπ dàng cho viªc l≠ng, lÂc ho∞c
li tâm. D¶u sau khi tách sáp, dù có làm l§nh xuËng �∏n 00C v®n không �ˆc.

1.3.2.4 Trung hòa (tách axit béo t¸ do):

Axit béo t¸ do có trong d¶u là mÎt trong nh˙ng nguyên nhân làm cho d¶u kém ph©m chßt, các axit béo t¸
do th˜Ìng �óng vai trò xúc tác cho các ph£n ˘ng oxy hóa và phân ly d¶u. �∫ ti∏n hành tách axit béo t¸ do
có trong d¶u, ng˜Ìi ta x˚

l˛ d¶u vÓi mÎt l˜Òng ki∑m nh‰, nh˜ v™y, ngoài các axit béo t¸ do �˜Òc trung hòa, còn cho phép tách
thêm mÎt sË thành ph¶n háo n˜Óc còn sót l§i sau quá trình thıy hóa, lo§i b‰ �˜Òc mÎt sË v∏t kim lo§i (Cu,
Fe..) xúc tác quá trình oxy hóa d¶u và còn lÂai b‰ �˜Òc mÎt sË các chßt màu. S¸ có m∞t các axit béo t¸ do
trong d¶u không nh˙ng gây tr ng§i cho viªc s˚ dˆng d¶u vào mˆc �ích th¸c ph©m (chø sË axit không lÓn
hÏn 0,4 mg KOH) mà còn h§n ch∏ các mˆc �ích kˇ thu™t khác.

Tùy thuÎc vào mˆc �ích s˚ dˆng d¶u và chø sË axit cıa d¶u �em �i trung hòa mà ng˜Ìi ta chÂn ch∏ �Î
và tác nhân trung hòa. Nhìn chung, viªc tách các axit béo t¸ do ra kh‰i d¶u c¶n �£m b£o các �i∑u kiªn sau
�ây:

- Tác nhân trung hòa ph£i nhanh chóng ph£n ˘ng vÓi axit béo t¸ do, không tác dˆng vÓi d¶u trung tính,
- HÈn hÒp nhanh chóng phân lÓp và phân lÓp triªt �∫, d¶u trung tính dπ dàng tách ra kh‰i c∞n,
- Không t§o thành dung d‡ch nhÙ t˜Ïng b∑n.
Trên th¸c t∏, chÂn mÎt sË ph˜Ïng pháp nào �ó nh¨m th‰a m£n các yêu c¶u trên th˜Ìng g∞p khó kh´n.

D¶u trung tính b‡ tÍn hao, ph£n ˘ng gi˙a các axit béo vÓi tác nhân trung hòa không hoàn toàn nên �˜a chø
sË axit v∑ giá tr‡ yêu c¶u th˜Ìng khó kh´n.
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Tác nhân trung hòa th˜Ìng dùng là các lo§i ki∑m nh˜ NaOH, KOH... ho∞c các lo§i muËi ki∑m nh˜
Na2CO3...NÁng �Î các tác nhân trung hòa tùy thuÎc vào chø sË axit cıa d¶u. �Ëi vÓi NaOH, ng˜Ìi ta dùng
ba lo§i nÁng �Î nh˜ sau:

- Ki∑m lo£ng: 35 ÷ 45 g NaOH/lít : dùng cho d¶u có chø sË axit < 5 mg KOH
- Ki∑m v¯a: 85 ÷ 105 g NaOH/lít : dùng cho d¶u có chø sË axit 5 ÷ 7 mg KOH
- Ki∑m �∞c: > =125 g NaOH/lít : dùng cho d¶u có chø sË axit > 7 mg KOH
Hiªu qu£ trung hòa b¨ng ki∑m �˜Òc �ánh giá b¨ng chø sË axit cıa d¶u sau khi trung hòa.
Trong quá trình trung hòa, axit béo t¸ do có trong d¶u tác dˆng vÓi tác nhân trung hòa t§o muËi axít

béo gÂi là xà phòng, xà phòng không tan trong d¶u và có khËi l˜Òng riêng lÓn hÏn d¶u nên tách ra kh‰i d¶u,
l≠ng xuËng �áy thi∏t b‡.

a. Trung hòa b¨ng NaOH hay KOH:
Khi trung hòa b¨ng NaOH hay KOH ta có ph£n ˘ng: (vi∏t cho tr˜Ìng hÒp NaOH)

Ph£n ˘ng này làm tÍn hao d¶u, do �ó trong quá trình trung hòa b¨ng ki∑m thì nhiªt �Î và nÁng �Î cıa
dung d‡ch ki∑m �˜a vào ph£i thích hÒp �∫ làm th∏ nào gi£m �˜Òc hay h§n ch∏ ph£n ˘ng này x£y ra.

�∫ ti∏n hành trung hòa, tr˜Óc h∏t ph£i xác �‡nh chø sË axit cıa d¶u thô, t¯ �ó chÂn nÁng �Î dung d‡ch
ki∑m thích hÒp và tính �˜Òc l˜Òng ki∑m c¶n thi∏t �∫ tác dˆng v¯a �ı vÓi axit béo t¸ do mà không tác dˆng
vÓi d¶u trung tính. �Ëi vÓi các lo§i d¶u khác nhau, nhiªt �Î trung hòa cÙng �˜Òc khËng ch∏ khác nhau,
ngoài ra c¶n ph£i c´n c˘ vào chø sË axit cıa d¶u �∫ xác �‡nh nhiªt �Î trung hòa, th˜Ìng thì nhiªt �Î trung
hòa dao �Îng t¯ 20 ÷ 950C. N∏u d¶u có chø sË axit cao thì ph£i ti∏n hành trung hòa  nhiªt �Î thßp và
ng˜Òc l§i. Nói mÎt cách khác, n∏u dùng dung d‡ch ki∑m �∞c (chø sË axit cıa d¶u cao) thì ti∏n hành trung
hòa  20 ÷ 250C, ng˜Òc l§i n∏u dùng dung d‡ch ki∑m loãng (chø sË axit bé) thì ti∏n hành trung hòa  nhiªt
�Î 90 ÷ 950C.

Quá trình trung hòa �˜Òc ti∏n hành nh˜ sau: cho dung d‡ch ki∑m vào b¨ng cách phun �∑u trên b∑ m∞t
cıa d¶u và v¯a khußy trÎn. TËc �Î khußy trÎn rßt quan trÂng, nó làm nhiªm vˆ phân tán �∑u ki∑m trong
d¶u, t§o �i∑u kiªn cho ki∑m ti∏p xúc vÓi axit béo t¸ do �∫ t§o ra c∞n xà phòng. Do �ó, n∏u khußy ch™m,
ph£n ˘ng s≥ không hoàn toàn, n∏u khußy nhanh c∞n xà phòng t§o thành ch˜a k‡p l≠ng �ã b‡ phá vÔ thành
nh˙ng h§t nh‰ lÏ l˙ng gây khó kh´n cho viªc l≠ng c∞n. Sau khi cho h∏t ki∑m, ng˜Ìi ta cho dung d‡ch muËi
´n nÁng �Î 3 ÷ 4 % �∫ t§o �i∑u kiªn cho c∞n xà phòng l≠ng nhanh. �∫ l≠ng trong 6 giÌ, c∞n xà phòng l≠ng
xuËng và d¶u s≥ nÍi lên trên.

b. Trung hòa b¨ng Na2CO3: X£y ra các ph£n ˘ng sau:

N∏u �un nóng d¶u trên 600C thì NaHCO3 b‡ thıy phân:
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Na2CO3 t§o ra s≥ ph£n ˘ng vÓi axit béo:

Ph˜Ïng pháp này dùng �∫ trung hòa d¶u có chø sË axit thßp (do Na2CO3 là mÎt ki∑m y∏u). HÏn n˙a,
khi �un nóng d¶u trên 600C thì CO2 sinh ra trong quá trình ph£n ˘ng s≥ sˆc lên t§o �i∑u kiªn ti∏p xúc gi˙a
axit béo t¸ do và tác nhân trung hòa làm cho quá trình trung hòa �˜Òc thu™n lÒi, tuy nhiên cÙng do hiªn
t˜Òng sˆc CO2 mà d¶u dπ b‡ trào ra kh‰i thi∏t b‡, do �ó th∫ tích thi∏t b‡ trong tr˜Ìng hÒp này ph£i lÓn.
HÏn n˙a, do hiªn t˜Òng sˆc CO2 làm cho các h§t xà phòng nÍi lên trên m∞t thoáng cıa d¶u �em trung hòa,
t¯ �ó gây khó kh´n cho quá trình l≠ng tách các c∞n xà phòng ra kh‰i d¶u sau khi trung hòa. Ph˜Ïng pháp
này ít gây tÍn thßt d¶u vì Na2CO3 không tác dˆng vÓi d¶u  nhiªt �Î thßp.

�∫ tính toán l˜Òng NaOH c¶n thi∏t dùng �∫ trung hòa, ta dùng công th˘c:
x = (D*A*40)/56,1
x: l˜Òng NaOH c¶n dùng �∫ trung hòa (kg)
D: l˜Òng d¶u c¶n trung hòa (tßn)
A: chø sË axit cıa d¶u �em trung hòa
40: khËi l˜Òng phân t˚ cıa NaOH
56,1: khËi l˜Òng phân t˚ cıa KOH
Trong công nghiªp, ng˜Ìi ta dùng NaOH r≠n có hàm l˜Òng 92 %, nh˜ v™y l˜Òng NaOH 92 % dùng �∫

trung hòa là:
x =

h⇣
D⇤A⇤40

56,1

⌘i
⇤ 100

92

M∞t khác, không nh˙ng NaOH k∏t hÒp vÓi axit béo t¸ do mà nó còn k∏t hÒp vÓi mÎt sË chßt khác có
trong d¶u, vì v™y khi tính toán l˜Òng NaOH cho vào trung hòa c¶n ph£i có hª sË ki∑m d˜, hª sË ki∑m d˜
dao �Îng t¯ 1,05 �∏n 3, �˜Òc xác �‡nh trong phòng thí nghiªm, mh˜ v™y l˜Òng NaOH s≥ �˜Òc tính:

x = ⌘

✓
D ⇤A ⇤ 40

56, 1

◆�
⇤ 100

92
(1.1)

⌘: hª sË ki∑m d˜
Quá trình trung hòa �˜Òc th¸c hiªn trong nh˙ng thi∏t b‡ hình trˆ �áy côn, sÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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1.3.2.5 R˚a và sßy d¶u:

D¶u sau khi thıy hóa, trung hòa v®n còn mÎt sË t§p chßt tan vào d¶u nh˜ c∞n xà phòng, mÎt sË c∞n còn
lÏ l˙ng ch˜a tách �˜Òc nh˜ photphatit, �∫ tách t§p chßt này, ng˜Ìi ta ti∏n hành r˚a và sßy d¶u. N∏u r˚a
b¨ng n˜Óc th˜Ìng, các t§p chßt s≥ t§o vÓi n˜Óc thành dung d‡ch keo làm khó kh´n cho quá trình l≠ng. Do
�ó, �∫ ti∏n hành r˚a, �¶u tiên ng˜Ìi ta dùng n˜Óc muËi �un sôi có nÁng �Î 8 ÷ 10 %. Khi cho dung d‡ch
n˜Óc muËi vào, xà phòng s≥ mßt tính gây nhÙ hóa, dπ dàng l≠ng xuËng �áy thi∏t b‡. Sau khi r˚a b¨ng n˜Óc
muËi, �∫ l≠ng 40 ÷ 50 phút rÁi tháo n˜Óc muËi và c∞n xà phòng vào b∫ thu hÁi d¶u, ti∏p theo r˚a l§i 3 ÷ 4
l¶n b¨ng n˜Óc nóng.

Sau khi r˚a, l≠ng và tách n˜Óc xong, trong d¶u v®n còn n˜Óc d˜Ói d§ng nh˙ng h§t phân tán nh‰ , do
�ó c¶n ph£i sßy �∫ tách n˜Óc. N∏u không sßy thì n˜Óc s≥ làm cho d¶u b‡ oxy hóa. Có th∫ sßy chân không
ho∞c sßy d˜Ói áp sußt th˜Ìng. Sßy chân không s≥ chßt l˜Òng d¶u cao hÏn vì quá trình sßy �˜Òc ti∏n hành
 nhiªt �Î thßp, d¶u s≥ không b‡ s©m màu do nhiªt �Î cao. Trong quá trình sßy n∏u thßy m∞t thoáng cıa
d¶u phØng l∞ng thì d¶u �ã h∏t n˜Óc. N∏u sßy  áp sußt th˜Ìng, nhiªt �Î sßy kho£ng 1000 C, còn sßy chân
không thì nhiªt �Î s≥ thßp hÏn tùy thuÎc vào �Î chân không �˜Òc t§o ra. Thông th˜Ìng, r˚a và sßy �˜Òc
th¸c hiªn trong cùng mÎt thi∏t b‡, sÏ �ò cıa thi∏t b‡ r˚ và sßy d¶u nh˜ sau:
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Trong quá trình r˚a, n˜Óc r˚a còn mang theo mÎt l˜Òng d¶u nên c¶n ph£i thu hÁi l˜Òng d¶u này  b∫
thu hÁi d¶u có chia ng´n.

1.3.2.6 T©y màu, t©y mùi:

a. T©y màu: S¸ có m∞t cıa các chßt màu trong d¶u làm cho d¶u có màu s≠c, ngoài ra, trong quá trình ch∏
bi∏n cÙng làm cho d¶u có màu s≠c (màu cıa ph£n ˘ng caramen và melanoidin). Do �ó, �∫ �£m b£o cho các
s£n ph©m th¸c ph©m (có dùng d¶u �∫ ch∏ bi∏n) có màu s≠c �µp thì t©y màu d¶u là �i∑u c¶n thi∏t. Do các
chßt hßp phˆ màu không có kh£ n´ng liên k∏t các d§ng chßt màu lên b∑ m∞t cıa nó là nh˜ nhau nên viªc
t©y màu chø có hiªu qu£ mÎt khi chßt hßp phˆ s˚ dˆng là mÎt hÈn hÒp các chßt. Các chßt hßp phˆ th˜Ìng
�˜Òc s˚ dˆng trong công nghª tinh ch∏ d¶u là silicagen, than (than gÈ ho∞c than x˜Ïng) ho§t tính và �ßt
ho§t tính...

�∫ t©y màu d¶u, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng k∏t hÒp �ßt và than ho§t tính, tø lª so vÓi l˜Òng d¶u kho£ng 3 ÷
5 %, tø lª gi˙a than và �ßt là 1:2. C¶n chú ˛ r¨ng khi tø lª các chßt hßp phˆ cho vào d¶u lÓn thì tÍn thßt
d¶u theo chßt hßp phˆ càng nhi∑u, tuy r¨ng kh£ n´ng làm sáng màu d¶u có t´ng lên.

Ng˜Ìi ta ti∏n hành t©y màu trong các thi∏t b‡ gián �o§n có �Î chân không 690 ÷ 700 mmHg, có cánh
khußy, gia nhiªt gián ti∏p �∏n nhiªt �Î 90 ÷ 950 C trong thÌi gian kho£ng t¯ 2 ÷ 2,5 giÌ (tính c£ thÌi gian
lÂc). Sau khi t©y màu, ti∏n hành lÂc d¶u b¨ng máy lÂc khung b£n, ho∞c dùng máy li tâm �∫ tách các chßt
hßp phˆ ra kh‰i d¶u, nhiªt �Î lÂc kho£ng < 600 C.

Ngoài ra cÙng có th∫ t©y màu d¶u b¨ng mÎt hª thËng thi∏t b‡ ho§t �Îng liên tˆc có sÏ �Á nh˜ sau:
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b. T©y mùi: T©y mùi là quá trình tách ra kh‰i d¶u các hÒp chßt gây mùi, nh˙ng chßt gây mùi ho∞c �ã có
sÆn trong nguyên liªu ho∞c do £nh h˜ng cıa các tác nhân bên ngoài �˜a vào (ví dˆ mùi cıa �ßt, than ho§t
tính...). Nh˙ng chßt gây mùi th˜Ìng là nh˙ng chßt dπ bay hÏi nh˜ các axit béo phân t˚ thßp, các ester...Quá
trình t©y mùi �˜Òc ti∏n hành trong nh˙ng thi∏t b‡ có �Î chân không cao (40 ÷ 60 mmHg), gia nhiªt tr¸c
ti∏p b¨ng hÏi quá nhiªt và gián ti∏p b¨ng hÏi d¶u dowthern. Nhiªt �Î t©y mùi có liên quan tr¸c ti∏p �∏n
thÌi gian t©y mùi, n∏u nhiªt �Î t©y mùi kho£ng 200 ÷ 2350 C thì thÌi gian t©y mùi kéo dài t¯ 1,5 ÷ 3 giÌ,
khi nhiªt �Î t©y mùi > 2500 C thì thÌi gian t©y mùi chø còn kho£ng 0,5 giÌ. – �i∑u kiªn nhiªt �Î t©y mùi
cao và thÌi gian t©y mùi ng≠n cho phép ti∏t kiªm �˜Òc n´ng l˜Òng và chßt l˜Òng d¶u thành ph©m s≥ tËt
hÏn. Tuy nhiên, c¶n ph£i có nh˙ng hª thËng thi∏t b‡ �áp ˘ng �˜Òc nh˙ng �i∑u kiªn làm viªc trên (nhiªt �Î
cao và thÌi gian ng≠n). Sau �ây là sÏ �Á mÎt hª thËng kh˚ mùi liên tˆc:
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Ch˜Ïng 2

Ph¶n 3: Kˇ thu™t s£n xußt chè

2.1 1. Nguyên liªu s£n xußt chè 1

2.1.1 Nguyên liªu:

2.1.1.1 �∞c tính chung và phân lo§i:

Chè là s£n ph©m ch∏ bi∏n t¯ búp (tôm), cuÎng và các lá non thu hái t¯ cây chè. VÓi nh˙ng ph˜Ïng pháp
ch∏ bi∏n khác nhau, ng˜Ìi ta phân ra nhi∑u lo§i chè nh˜ sau:

- Chè xanh: N˜Óc pha xanh vàng, v‡ �™m d‡u, có h˜Ïng thÏm t¸ nhiên cıa chè. Chè xanh �˜Òc ch∏ bi∏n
b¨ng cách �em nguyên liªu chè diªt men (men có sÆn trong nguyên liªu chè) rÁi vò, sau �ó �em sßy.

- Chè �en: Trong quá trình ch∏ bi∏n không diªt men ngay mà có thêm quá trình lên men �∫ t§o ra nh˙ng
bi∏n �Íi sinh hóa c¶n thi∏t làm cho s£n ph©m có màu s≠c, h˜Ïng v‡ �∞c biªt. Màu n˜Óc pha chè �en có màu
�‰ nâu sáng, v‡ d‡u, h˜Ïng thÏm nhµ.

Ngoài hai lo§i chè �˜Òc tiêu thˆ chı y∏u hiªn nay  trên, phˆ thuÎc vào công nghª ch∏ bi∏n, còn có các
lo§i chè khác nh˜: chè �‰ và chè vàng. Chè �‰ �˜Òc ch∏ bi∏n b¨ng cách �em nguyên liªu chè làm héo và lên
men, sau �ó sao và vò k∏t hÒp, cuËi cùng sßy khô, lo§i chè này n˜Óc pha có màu vàng ánh ho∞c ánh kim,
v‡ �™m, h˜Ïng thÏm �∞c biªt. Chè vàng �˜Òc ch∏ bi∏n t¯ nguyên liªu chè qua các giai �o§n diªt men rÁi vò
(ho∞c không vò), cuËi cùng ı, sao ho∞c sßy  nhiªt �Î thßp.

Ngoài ra, các lo§i chè n∏u �em ˜Óp h˜Ïng thì ng˜Ìi ta gÂi là chè h˜Ïng, ho∞c n∏u s£n ph©m chè  d§ng
cánh rÌi thì gÂi là chè rÌi, d§ng bánh gÂi là chè bánh, d§ng bÎt (n˜Óc pha chè �em cô �∞c rÁi sßy khô) gÂi
là chè bÎt hay chè hòa tan.

2.1.1.2 Thành ph¶n hóa hÂc cıa nguyên liªu chè và £nh h˜ng cıa chúng �∏n chßt l˜Òng s£n
ph©m chè:

Thành ph¶n hóa hÂc cıa nguyên liªu chè có rßt nhi∑u, ví dˆ nh˜: tanin, cafein, protein, tinh d¶u, men, s≠c
tË, pectin, vitamin, chßt khoáng, axit h˙u cÏ... trong �ó tanin, cafein, s≠c tË, d¶u thÏm, pectin là nh˙ng
thành ph¶n quan trÂng t§o nên màu s≠c, h˜Ïng v‡ cıa s£n ph©m. MuËn có s£n ph©m chè có chßt l˜Òng cao,
c¶n ph£i xem xét £nh h˜ng cıa thành ph¶n hóa hÂc �∏n chßt l˜Òng s£n ph©m chè.

a. N˜Óc: Th˜Ìng chi∏m 75 ÷ 80 %, hàm l˜Òng n˜Óc trong nguyên liªu chè gi£m t¯ lá �∏n thân. Ngoài
ra, hàm l˜Òng n˜Óc còn thay �Íi theo thÌi �i∫m thu ho§ch và thÌi ti∏t lúc thu ho§ch. Khi ch∏ bi∏n, n˜Óc
là môi tr˜Ìng x£y ra t˜Ïng tác gi˙a các chßt có trong nguyên liªu. Ngoài ra, n˜Óc còn tham gia tr¸c ti∏p
vào nhi∑u ph£n ˘ng thıy phân và oxy hóa kh˚ x£y ra trong quá trình ch∏ bi∏n. Khi hàm l˜Òng n˜Óc trong
nguyên liªu chè < 10 % thì các lo§i men trong nguyên liªu chè b‡ ˘c ch∏ ho§t �Îng. �∫ tránh s¸ hao hˆt
khËi l˜Òng trong quá trình b£o qu£n và v™n chuy∫n, c¶n ph£i cË g≠ng tránh s¸ mßt n˜Óc sau khi thu hái.

1
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10952/1.1/>.
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b. Tanin: Là hÈn hÒp các chßt polyphenol, dπ b‡ oxy hóa d˜Ói tác dˆng cıa xúc tác, men và oxy. S£n
ph©m cıa s¸ oxy hóa này quy∏t �‡nh màu s≠c, h˜Ïng v‡ cıa chè �en. Do �ó, �∫ s£n xußt chè �en ng˜Ìi ta
th˜Ìng chÂn nguyên liªu chè có nhi∑u tanin. HÏn n˙a, trong quá trình ch∏ bi∏n chè �en, 1/2 l˜Òng tanin
trong nguyên liªu chè b‡ mßt �i. Ng˜Òc l§i, trong quá trình s£n xußt chè xanh, tanin tÍn thßt trong quá
trình ch∏ bi∏n không nhi∑u, do �ó có th∫ dùng nguyên liªu chè có ít tanin �∫ s£n xußt chè xanh. Hàm l˜Òng
tanin t´ng d¶n t¯ �¶u vˆ (tháng 3,4) �§t c¸c �§i vào gi˙a tháng 7 rÁi gi£m d¶n vào mùa thu. Do �ó, nhà
máy c¶n có k∏ ho§ch �∫ s£n xußt t¯ng lo§i chè cho hÒp l .̨

c. Cafein: Công th˘c phân t˚: C8H10C2N4, cafein có tác dˆng t§o c£m giác h˜ng phßn, nó có kh£ n´ng
liên k∏t vÓi các s£n ph©m oxy hóa cıa tanin t§o nên muËi tanat. Cafein tan trong n˜Óc nóng t§o nên h˜Ïng
thÏm, gi£m v‡ �≠ng. Hàm l˜Òng cafein thay �Íi theo mùa sinh tr˜ng, cao nhßt vào tháng 7 (2,84 % so vÓi
chßt khô). Cafein th´ng hoa  nhiªt �Î 100 ÷ 1100 C nên 10 % cafein trong nguyên liªu s≥ b‡ hao hˆt khi
sßy chè.

d. Men: Trong nguyên liªu có nhi∑u lo§i men, nh˜ng chı y∏u là hai nhóm sau:
* Nhóm men thıy phân: amilaza, proteaza....
* Nhóm men oxy hóa kh˚: peroxydaza, polyphenoloxydaza...
Trong quá trình ch∏ bi∏n chè, nhßt là ch∏ bi∏n chè �en, men �óng mÎt vai trò rßt quan trÂng cho nh˙ng

bi∏n �Íi sinh hóa trong các giai �o§n làm héo, vò, lên men, t¯ �ó t§o ra h˜Ïng v‡, màu s≠c �∞c biªt cıa chè
�en. Các men này ho§t �Îng m§nh  400 C, �∏n 700 C thì ho§t �Îng y∏u hØn �i và  nhiªt �Î cao hÏn s≥
�ình chø ho§t �Îng.

Trong s£n xußt chè �en, men oxydaza tham gia vào quá trình chuy∫n hóa tanin t§o ra s£n ph©m màu �‰
s©m, còn men peroxydaza tham gia vào quá oxy hóa tanin t§o ra s£n ph©m có màu s˙a ho∞c lËm �Ëm hÁng.

Trong s£n xußt chè xanh, do không c¶n t§o nên nh˙ng bi∏n �Íi sinh hóa vÓi tanin mà c¶n gi˙ cho tanin
không b‡ oxy hóa do men nên �Ëi vÓi tr˜Ìng hÒp này, men không có ích cho quá trình ch∏ bi∏n. Vì th∏, ngay
t¯ giai �o§n �¶u tiên cıa quá trình ch∏ bi∏n chè xanh, ng˜Ìi ta dùng nhiªt �Î cao �∫ diªt men có trong
nguyên liªu chè.

e. Tinh d¶u: Trong nguyên liªu chè có kho£ng 0,03 % tinh d¶u, có mùi h´ng và các cßu t˚ ph¶n lÓn là
các andehyt.

Trong quá trình ch∏ bi∏n, h˜Ïng thÏm cıa s£n ph©m �˜Òc t§o ra do ph£n ˘ng caramen và do tinh d¶u
có sØn trong nguyên liªu chè b‡ oxy hóa ho∞c b‡ kh˚ d˜Ói tác dˆng cıa các men t§o ra nh˙ng chßt thÏm
mÓi. Nguyên liªu chè ch˘a nhi∑u d¶u thÏm, nhßt là d¶u thÏm có nhiªt �Î sôi cao, càng có lÒi cho chßt l˜Òng
chè thành ph©m.

g. Pectin: Pectin trong nguyên liªu chè £nh h˜ng rßt rõ rªt �∏n quá trình ch∏ bi∏n và chßt l˜Òng chè
thành ph©m. VÓi mÎt l˜Òng pectin thích hÒp thì t§o �i∑u kiªn tËt cho lá chè dπ dàng xo´n ch∞t l§i, n∏u
nguyên liªu chè ch˘a quá nhi∑u pectin thì không có lÒi vì s≥ làm cho khËi nguyên liªu chè vón cˆc l§i khi
vò làm gi£m hiªu qu£ cıa quá trình vò và s≥ gây khó kh´n khi sßy chè (sßy không �∑u). Tuy nhiên, khi s£n
xußt chè bánh, d˜Ói tác dˆng cıa nhiªt và ©m, pectin tr nên nhÌn, dính, t§o �i∑u kiªn �‡nh hình bánh chè.

Pectin có tính hút ©m nên trong quá trình b£o qu£n, �Î ©m cıa chè thành ph©m s≥ t´ng làm gi£m chßt
l˜Òng chè.

h. S≠c tË: S≠c tË trong nguyên liªu chè gÁm có: clorofin, caroten, xantofin, antoxianidin, ngoài ra còn có
nh˙ng s≠c tË mÓi �˜Òc hình thành trong quá trình ch∏ bi∏n. Tùy theo lo§i s£n ph©m chè mà ng˜Ìi ta tìm
cách lo§i b‰ s≠c tË này ho∞c s≠c tË kia trong quá trình ch∏ bi∏n.

Trong s£n xußt chè xanh, clorofin là s≠c tË chı y∏u quy∏t �‡nh màu n˜Óc pha chè thành ph©m. Do �ó,
nguyên liªu �em ch∏ bi∏n chè xanh n∏u có nhi∑u clorofin thì càng thu™n lÒi. Ng˜Òc l§i, clorofin l§i làm gi£m
�i màu s≠c �∞c tr˜ng cıa n˜Óc pha chè �en, do �ó, trong quá trình ch∏ bi∏n chè �en, ng˜Ìi ta tìm mÂi cách
phá ho§i triªt �∫ l˜Òng clorofin trong nguyên liªu chè.

Xantofin là s≠c tË màu vàng, không tan trong n˜Óc nên xantofin làm cho b£ chè có màu vàng, màu này
lÎ rõ khi clorofin trong nguyên liªu b‡ phá ho§i.

Antoxianidin khi b‡ oxy hóa thì tan �˜Òc trong n˜Óc và nó là s≠c tË chı y∏u cıa màu s≠c n˜Óc pha chè
�en (màu �Áng �‰). Tuy v™y, s≠c tË này có v‡ rßt �≠ng và làm xßu �i màu n˜Óc pha chè xanh, vì th∏ nguyên
liªu chè ch˘a nhi∑u antoxianidin không thích hÒp cho viªc s£n xußt chè xanh.
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2.1.1.3 Thu hái, v™n chuy∫n và b£o qu£n nguyên liªu chè:

Th¸c t∏ cho thßy, tÍ ch˘c thu hái �úng k ,̋ �úng vˆ, �úng kˇ thu™t là y∏u tË quan trÂng �£m b£o chßt l˜Òng
chè nguyên liªu. N∏u thu hái không �úng k ,̋ búp chè s≥ phát tri∫n và già �i, n∏u hái không �úng kˇ thu™t
thì kh£ n´ng n©y búp ti∏p theo cıa cây chè s≥ gi£m. – các n˜Óc phát tri∫n, có nh˙ng máy chuyên dùng phˆc
vˆ cho viªc hái chè, trên các nông tr˜Ìng  n˜Óc ta, viªc hái chè v®n còn th¸c hiªn thı công.

Nguyên liªu thu hái  các n˜Ïng chè �˜Òc chuy∫n thØng v∑ nhà máy, trong quá trình b£o qu£n và v™n
chuy∫n th˜Ìng nguyên liªu chè có nh˙ng bi∏n �Íi chı y∏u sau:

- Mßt n˜Óc và hao tÍn chßt khô, trong 24 giÌ hàm l˜Òng chßt khô trong nguyên liªu có th∫ gi£m 5 %.
- B‡ d™p nát, ôi, úa, thay �Íi màu s≠c, bi∏n chßt n∏u không c©n th™n trong v™n chuy∫n và b£o qu£n.
Trong quá trình v™n chuy∫n và b£o qu£n nguyên liªu chè, khËi nguyên liªu chè s≥ nóng lên do quá trình

hô hßp x£y ra, ban �¶u là do s¸ oxy hóa các chßt �˜Ìng, bÎt..., sau �ó là s¸ oxy hóa các hÒp chßt h˙u cÏ
có trong nguyên liªu chè nh˜ tanin, axit h˙u cÏ...T¯ �ó làm bi∏n chßt và hao tÍn chßt khô cıa nguyên liªu
chè. Ngoài ra, trong lúc v™n chuy∫n do x∏p lÓp ho∞c nén ch∞t nguyên liªu chè trong các dˆng cˆ ch˘a làm
nhiªt �Î trong nguyên liªu chè t´ng lên rßt nhi∑u (do nhiªt t‰a ra trong quá trình hô hßp không �˜Òc t£n
ra môi tr˜Ìng chung quanh) làm thúc �©y quá trình hô hßp x£y ra m§nh hÏn, nguyên liªu chè tr nên úa
�‰. N∏u khËi nguyên liªu chè b‡ nén ch∞t trong 20 giÌ nhiªt �Î có th∫ lên �∏n 480 C (trong kho£ng 30 ÷ 350

C nguyên liªu chè b≠t �¶u úa �‰), t¯ �ó hàm l˜Òng tanin và chßt hòa tan b‡ gi£m nghiêm trÂng.
Nhiªt �Î cıa môi tr˜Ìng v™n chuy∫n và b£o qu£n cÙng gây £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng nguyên liªu chè,

nhiªt �Î cıa môi tr˜Ìng càng cao, chßt l˜Òng cıa nguyên liªu chè càng gi£m. �Î ©m cıa môi tr˜Ìng không
khí cÙng £nh h˜ng �∏n viªc v™n chuy∫n và b£o qu£n nguyên liªu chè. N∏u �Î ©m cıa môi tr˜Ìng cao s≥ t§o
�i∑u kiªn cho VSV phát tri∫n làm gi£m chßt l˜Òng nguyên liªu chè. N∏u �Î ©m cıa môi tr˜Ìng quá nh‰ s≥
làm cho ph¶n n˜Óc trong nguyên liªu chè nhanh chóng bay hÏi, nguyên liªu chè b‡ héo và hao hˆt chßt khô.

Nguyên liªu chè b‡ sâu bªnh, d™p nát và non thì quá trình hô hßp x£y ra càng m§nh. Do �ó, tr˜Óc khi
b£o qu£n, ph£i phân lo§i nguyên liªu chè, lo§i b‰ mh˙ng �Ât, lá chè b‡ sâu bªnh và ph£i h§n ch∏ s¸ tÍn
th˜Ïng cıa nguyên liªu chè trong quá trình thu hái, v™n chuy∫n và b£o qu£n. Ngoài ra, s¸ xâm nh™p cıa
các VSV t¯ bên ngoài vào nguyên liªu cÙng là nguyên nhân làm gi£m chßt l˜Òng nguyên liªu chè tr˜Óc khi
ch∏ bi∏n.

Qua nh˙ng vßn �∑ �ã nêu  trên, ta rút ra nh˙ng �i∑u c¶n chú ˛ �∫ tránh s¸ gi£m chßt l˜Òng cıa nguyên
liªu chè nh˜ sau:

* Khi thu hái chè ph£i �£m b£o �úng kˇ thu™t, tránh d™p nát lá chè, dˆng cˆ �¸ng lá chè sau thu hái
th˜Ìng �¸ng trong nh˙ng lo§i sÂt, gi‰ tre �an có nhi∑u lÍ �∫ thông gió tËt.

* Sau khi thu hái, nên chuy∫n ngay nguyên liªu chè v∑ nÏi ch∏ bi∏n, không �˜Òc �∫ lâu quá 10 giÌ. Khi
v™n chuy∫n nên �∫ nguyên liªu chè trong nh˙ng sÂt s§ch, ch≠c ch≠n và ph£i s≠p x∏p các sÂt sao cho �£m b£o
thoát nhiªt tËt.

* Tuyªt �Ëi không �˜Òc �¸ng nguyên liªu chè trong bao v£i, bao t£i và không �˜Òc nén nguyên liªu chè
trong sÂt.

* Khi v™n chuy∫n nguyên liªu chè v∑ �∏n nhà máy mà ch˜a ch∏ bi∏n k‡p ph£i r£i �∑u nguyên liªu chè
trên n∑n sàn nhà b£o qu£n (có mái che), chi∑u dày lÓp nguyên liªu 20 cm, tránh d©m �§p lên nguyên liªu
và tránh l®n t§p chßt vào nguyên liªu. Sau 2 ÷ 3 giÌ ph£i �£o rı nguyên liªu mÎt l¶n, nên dùng sào tre �∫
�£o cho kh‰i d™p nát nguyên liªu.

* Khi nhiªt �Î môi tr˜Ìng lên cao có th∫ phun ©m lên khËi nguyên liªu và khi trÌi ©m ˜Ót, nhiªt �Î môi
tr˜Ìng thßp thì ph£i r£i lÓp nguyên liªu chè m‰ng hÏn bình th˜Ìng và chú ˛ �∏n s¸ thông gió.

C¶n chú ˛ rút ng≠n thÌi gian t¯ khi thu hái chè nguyên liªu �∏n khi �em nguyên liªu chè vào ch∏ bi∏n.
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2.2 2. Kˇ thu™t s£n xußt chè �en2

2.2.1 Kˇ thu™t s£n xußt chè �en:

2.2.1.1 Vài nét v∑ s£n ph©m và ph˜Ïng pháp s£n xußt chè �en:

Trong qui trình s£n xußt chè �en, ng˜Ìi ta t™n dˆng triªt �∫ enzym có trong nguyên liªu. N˜Óc chè pha có
màu �‰ nâu, v‡ �™m, cánh chè có màu �en t¸ nhiên. Chè �en �˜Òc nhi∑u n˜Óc trên th∏ giÓi ˜a chuÎng.

Tùy theo chßt l˜Òng chè �en mà ng˜Ìi ta chia s£n ph©m chè �en thành các cßp lo§i khác nhau. Theo
TCVN, chè �en �˜Òc phân thành các cßp lo§i nh˜ OP, BOP, FBOP, PS, P, BPS, F và DUST. Có yêu c¶u
kˇ thu™t cˆ th∫ cho t¯ng lo§i.

Hiªn nay, có hai ph˜Ïng pháp s£n xußt chè �en:
- Ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n: �i∑u chønh quá trình sinh hóa nhÌ tác dˆng cıa enzym có sØn trong nguyên liªu.

Ph˜Ïng pháp này có nh˜Òc �i∫m là thÌi gian ch∏ bi∏n dài và chßt l˜Òng s£n ph©m không cao.
- Ph˜Ïng pháp mÓi: ph˜Ïng pháp này v®n ch˜a �˜Òc nhi∑u nÏi áp dˆng. CÏ s cıa ph˜Ïng pháp này

là viªc �i∑u chønh quá trình sinh hóa không chø nhÌ enzym có trong nguyên liªu mà còn có quá trình nhiªt
luyªn nên s˚ dˆng triªt �∫ ho§t tính cıa enzym.

2
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10954/1.1/>.
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2.2.1.2 Qui trình s£n xußt chè �en theo ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n:

Các công �o§n chı y∏u cıa ph˜Ïng pháp này gÁm: làm héo, vò và sàng chè vò, lên men, sßy khô, tinh
ch∏ (gÁm sàng phân lo§i và �ßu trÎn).

Nguyên liªu dùng �∫ ch∏ bi∏n chè �en là búp chè mÎt tôm hai, ba lá non �˜Òc thu hái t¯ các n˜Ïng chè.

2.2.1.2.1 Giai �o§n làm héo chè:

a. Mˆc �ích: Chè nguyên liªu sau khi thu hái v∑ có �Î ©m 75 ÷ 80 %. – �Î ©m này, n∏u �em ti∏n hành vò
ngay thì chè nguyên liªu s≥ b‡ nát, n˜Óc thoát ra mang theo mÎt sË chßt hòa tan làm £nh h˜ng �∏n chßt
l˜Òng chè thành ph©m. Do �ó, làm héo �∫ cho l˜Òng n˜Óc trong nguyên liªu chè bËc �i bÓt, lá chè nguyên
liªu tr nên m∑m và d¥o dai hÏn. Ngoài ra, do l˜Òng n˜Óc gi£m �i mà hàm l˜Òng chßt khô trong nguyên liªu
chè tr nên �™m �∞c hÏn, t¯ �ó t´ng c˜Ìng kh£ n´ng ho§t �Îng cıa các enzym có trong nguyên liªu chè.

b. Yêu c¶u: Làm héo nguyên liªu chè �∏n �Î ©m 60 ÷ 65 %, nguyên liªu ph£i �˜Òc làm héo �∑u. Ng˜Ìi
ta qui �‡nh tø lª héo nh˜ sau:

- Nguyên liªu chè �˜Òc héo �úng m˘c trên 80 %: héo tËt
- Nguyên liªu chè �˜Òc héo �úng m˘c t¯ 70 ÷ 80 %: héo trung bình
- Nguyên liªu chè �˜Òc héo �úng m˘c d˜Ói 70 %: héo kém
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c. Nh˙ng bi∏n �Íi cıa nguyên liªu chè khi �˜Òc làm héo: Khi làm héo, nguyên liªu chè có nh˙ng bi∏n �Íi
sau:

- BËc hÏi n˜Óc: khi làm héo, n˜Óc s≥ bËc hÏi và nó s≥ �i qua các mao qu£n  d˜Ói lá chè ra ngoài làm
cho lá chè m∑m và d¥o dai hÏn. KhËi l˜Òng và th∫ tích nguyên liªu chè gi£m. Quá trình này chia làm ba giai
�o§n:

+ BËc hÏi n˜Óc t¸ do: tËc �Î bËc hÏi nhanh, chi∏m 15 ÷ 20 % tÍng l˜Òng n˜Óc có trong nguyên liªu.
+ TËc �Î bËc hÏi ch™m vì n˜Óc  các d‡ch bào b‡ c£n tr bi các d‡ch keo có trong lá chè.
+ T∏ bào mßt kh£ n´ng ho§t �Îng bình th˜Ìng, l˜Òng n˜Óc bay hÏi ti∏p tˆc gi£m.
Qua ba giai �o§n này ta thßy không th∫ làm héo nguyên liªu chè  giai �o§n cuËi vÓi tËc �Î lÓn vì nh˜

v™y s≥ làm cháy nguyên liªu do tËc �Î bay hÏi trên m∞t nguyên liªu chè không phù hÒp vÓi tËc �Î d‡ch
chuy∫n cıa n˜Óc trong hª thËng Ëng mao qu£n trong mÂi ph¶n cıa các mô lá.

- Càng kéo dài thÌi gian làm héo, chßt l˜Òng chè thành ph©m s≥ gi£m do hàm l˜Òng tanin có trong
nguyên liªu chè gi£m.

- Trong quá trình làm héo, hàm l˜Òng clorofin trong nguyên liªu chè gi£m, �i∑u này rßt có lÒi trong s£n
xußt chè �en vì màu xanh cıa clorofin s≥ làm cho màu s≠c cıa n˜Óc pha chè �en không �µp.

- Trong quá trình làm héo, hàm l˜Òng vitamin C gi£m (chßt chËng oxy hóa), do �ó làm t´ng quá trình
oxy hóa s≠c tË antoxianidin t§o ra nh˙ng s£n ph©m tan �˜Òc trong n˜Óc làm cho màu s≠c cıa n˜Óc pha chè
�en tr nên �µp.

Quá trình làm héo chı y∏u là quá trình v™t l ,̨ nh˙ng bi∏n �Íi sinh hóa x£y ra trong quá trình này cÙng
có nh˜ng không nhi∑u l≠m.

d. �i∑u kiªn kˇ thu™t:
- Nhiªt �Î và �Î ©m t˜Ïng �Ëi cıa không khí (�kk): hai y∏u tË này £nh h˜ng lÓn �∏n tËc �Î làm héo.

N∏u làm héo ch™m thì chßt khô tÍn hao t¯ 4 ÷ 5 %.
N∏u �kk thßp thì tËc �Î làm héo nhanh, nh˜ng n∏u thßp quá thì viªc làm héo s≥ không �∑u. Th¸c t∏ n∏u

làm héo t¸ nhiên thì �kk < 60 %. N∏u làm héo nhân t§o thì�kk 28 ÷ 30 % là tËt.
N∏u nhiªt �Î cao, tËc �Î làm héo s≥ nhanh, nh˜ng n∏u nhiªt �Î quá cao s≥ £nh h˜ng �∏n ho§t tính cıa

các enzym có trong nguyên liªu và  nhiªt �Î cao, các chßt h˜Ïng t§o thành s≥ không tích lÙy �˜Òc, các chßt
bay hÏi có mùi thÏm b‡ tÍn thßt làm gi£m chßt l˜Òng chè thành ph©m. Do �ó, nhiªt �Î làm héo th˜Ìng là
40 ÷ 450 C.

- �i∑u kiªn l˜u thông không khí: l˜u thông không khí nh¨m mˆc �ích gi£m ©m cıa môi tr˜Ìng làm héo.
Trong quá trình làm héo, ©m trong nguyên liªu chè thoát ra làm môi tr˜Ìng làm héo nhanh chóng bão hòa
n˜Óc. Vì th∏ c¶n ph£i l˜u thông không khí cıa môi tr˜Ìng làm héo �∫ t´ng tËc �Î làm héo �Áng thÌi cßp
cho nguyên liªu chè mÎt l˜Òng oxy c¶n thi∏t cho quá trình sinh hóa (d¶u ít) xãy ra trong quá trình này.
Ng˜Ìi ta khËng ch∏ tËc �Î l˜u chuy∫n không khí kho£ng 2m/s.

- �Î �Áng nhßt cıa nguyên liªu: tËc �Î thoát hÏi n˜Óc  nh˙ng ph¶n non, già cıa nguyên liªu chè có
khác nhau, do �ó tr˜Óc khi làm héo c¶n ph£i phân lo§i vì nguyên liªu non th˜Ìng héo tr˜Óc.

e. Các ph˜Ïng pháp làm héo: có hai ph˜Ïng pháp:
- Làm héo t¸ nhiên: th˜Ìng s˚ dˆng ba cách sau:
* PhÏi tr¸c ti∏p d˜Ói ánh n≠ng m∞t trÌi: r£i chè nguyên liªu trên sân phÏi, chi∑u dày 20 cm, sau 30 phút

�£o chè mÎt l¶n, khi �§t �˜Òc �Î héo yêu c¶u thì làm nguÎi trong bóng râm 1 giÌ.
* Làm héo trong bóng râm: r£i nguyên liªu chè nÏi có bóng râm, cách này làm cho nguyên liªu chè héo

�∑u hÏn.
* Làm héo trong phòng thoáng khí: nguyên liªu chè �˜Òc �∞t trên các t¶ng  trong phòng thoáng khí �∫

làm héo. Viªc l˜u thông không khí trong phòng �˜Òc th¸c hiªn b¨ng cách �óng m các c˚a sÍ ho∞c s˚ dˆng
qu§t thông gió.

Ph˜Ïng pháp làm héo t¸ nhiên có ˜u �i∫m là nguyên liªu héo �∑u, ít tËn n´ng l˜Òng nh˜ng nh˜Òc �i∫m
cıa nó là phˆ thuÎc thÌi ti∏t, tËn diªn tích xây d¸ng, tËn nhân công, n´ng sußt thßp thÌi gian kéo dài.

- Làm héo nhân t§o: có hai cách:
* Làm héo trong phòng nóng: nguyên liªu chè �˜Òc r£i vào các t¶ng cıa phòng làm héo. Phòng làm héo

có trang b‡ qu§t hút không khí và qu§t �©y hÏi nóng vào, khËng ch∏ nhiªt �Î trong phòng 40 ÷ 450 C, 
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nhiªt �Î này thÌi gian làm héo là 5 ÷ 6 giÌ. Sau 1 giÌ thay �Íi không khí trong phòng mÎt l¶n b¨ng cách
s˚ dˆng qu§t hút và �©y.

* Làm héo trong máy héo: th˜Ìng s˚ dˆng máy làm héo ki∫u b´ng t£i, n´ng sußt th˜Ìng t¯ 450 ÷ 750
kg/giÌ, thÌi gian làm héo 85 ÷ 270 phút (tùy theo t¯ng lo§i nguyên liªu) �kk 20 ÷ 30 %. Máy làm héo có
hình dáng nh˜ mÎt hÎp kim lo§i có 5 b´ng chuy∑n n¨m ngang, nguyên liªu chè �i t¯ b´ng chuy∑n trên cùng
�∏n các b´ng chuy∑n phía d˜Ói rÁi ra kh‰i máy. Trong quá trình làm viªc không khí nóng �˜Òc thÍi liên tˆc
vào máy.

Ph˜Ïng pháp làm héo nhân t§o có ˜u �i∫m là n´ng sußt lÓn, �£m b£o �˜Òc m˘c �Î héo cıa nguyên liªu
chè nh˜ng có nh˜Òc �i∫m là tËn n´ng l˜Òng.

f. Ki∫m tra quá trình làm héo: Viªc ki∫m tra quá trình làm héo �˜Òc th¸c hiªn b¨ng cách lßy m®u �§i
diªn cıa nguyên liªu chè �em làm héo rÁi ti∏n hành xác �‡nh �Î ©m còn l§i cıa nguyên liªu chè sau khi làm
héo.

2.2.1.2.2 Giai �o§n vò chè héo và sàng chè vò:

a. Mˆc �ích:
- Vò chè �∫ làm d™p các tÍ ch˘c t∏ bào các mô làm các thành ph¶n trong lá chè thoát ra b∑ m∞t cıa lá

chè �∫ sau khi sßy các d‡ch bào s≥ bám lên b∑ m∞t lá làm cho cánh chè óng ánh hÏn và dπ dàng hòa tan vào
n˜Óc pha t§o ra h˜Ïng v‡ �∞c biªt cıa chè �en. HÏn n˙a, do d‡ch bào thoát ra ngoài nên tanin và các hÒp
chßt h˙u cÏ khác có �i∑u kiªn ti∏p xúc vÓi oxy không khí xãy ra quá trình oxy hóa t§o ra mùi v‡, h˜Ïng và
màu s≠c cıa s£n ph©m.

- Vò làm cho lá chè b‡ cuÎn l§i, t§o ra nh˙ng búp chè xo´n nên hình dáng �µp, gi£m th∫ tích, dπ dàng
cho v™n chuy∫n và b£o qu£n.

Ngoài ra viªc sàng chè vò sau mÈi l¶n vò còn có nh˙ng mˆc �ích sau:
- Trong khi vò, do ma sát gi˙a các lá chè vÓi nhau ho∞c gi˙a chè vÓi v‰ máy s≥ làm phát sinh ra nhiªt,

vì th∏ viªc sàng chè vò nh¨m mˆc �ích làm nguÎi khËi chè sau khi vò.
- Sàng chè vò còn nh¨m mˆc �ích phân lo§i �∫ t§o �i∑u kiªn thu™n lÒi cho nh˙ng l¶n vò ti∏p theo và cho

quá trình lên men sau này.
b. Yêu c¶u:
- Sau ba l¶n vò, tø lª lá chè b‡ d™p ph£i �§t 72 ÷ 85 %.
- – l¶n vò cuËi cùng, l˜Òng tanin trong lá chè không �˜Òc gi£m quá 25 ÷ 30 % (+/_ 5 %) so vÓi l˜Òng

tanin có trong nguyên liªu chè.
- Tø lª chè vˆn thßp, cánh chè xo´n ch∞t nh˜ng ph£i thØng và nh‰.
c. Nh˙ng bi∏n �Íi x£y ra khi vò chè: trong khi vò, các thành ph¶n trong chè héo �∑u có nh˙ng bi∏n �Íi

�áng k∫:
- Khi t∏ bào lá chè b‡ vò d™p thì l˜Òng oxy thâm nh™p vào nguyên liªu chè t´ng gßp ba l¶n so vÓi khi

ch˜a vò. �i∑u này có th∫ nh™n thßy qua s¸ oxy hóa m§nh tanin trong nguyên liªu chè d˜Ói xúc tác cıa các
men oxy hóa �∫ t§o nên các s£n ph©m màu. Sau l¶n vò I, màu lá chè héo t¯ xanh vàng chuy∫n sang màu
hung hung �‰ và sau l¶n vò th˘ II, III chuy∫n sang màu �Áng �‰.

- Trong quá trình vò, l˜Òng tanin gi£m liên tˆc, n∏u trong chè héo hàm l˜Òng tanin là 23,6 % thì sau l¶n
vò I s≥ còn 23,3 %, sau l¶n vò II còn 19,8 % và sau l¶n vò III còn 17,5 %.

- Trong quá trình vò, hàm l˜Òng clorofin gi£m rõ rªt, n∏u xem hàm l˜Òng clorofin trong chè héo là 100
% thì sau khi vò ba l¶n, hàm l˜Òng clorofin chø còn 30 %. �i∑u này rßt thu™n lÒi cho s£n xußt chè �en.

- Trong quá trình vò, hàm l˜Òng các chßt bay hÏi t§o h˜Ïng thÏm t´ng lên rõ rªt. Trong quá trình này
có s¸ tích lıy các s£n ph©m dπ bay hÏi nh˜: benzaldehyt, benzylphenol, hexanol...

- Hàm l˜Òng pectin gi£m trong khi vò chè. Trong chè héo, hàm l˜Òng pectin kho£ng 3,4 %, sau khi vò
còn 2,2 %. Nguyên nhân là do có s¸ lên men x£y ra trong khi vò chè, mÎt ph¶n hydrat pectin bi∏n thành
axit pectin làm cho hàm l˜Òng pectin gi£m.

-Hàm l˜Òng vitamin C cÙng gi£m rßt nhi∑u sau khi vò chè.
Ngoài ra, trong khi vò chè héo có nh˙ng bi∏n �Íi v™t l˛ quan trÂng, nh˙ng phi∏n lá chè xo´n ch∞t, thØng

và nh‰, ánh bóng t§o nên ngo§i hình �µp cho s£n ph©m.
d. Kˇ thu™t vò chè: Có hai ph˜Ïng pháp vò chè:
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- Vò chè thı công: cho chè héo vào trong các túi v£i th˜a rÁi dùng tay �∫ vò, ph˜Ïng pháp này ít �˜Òc
dùng trong s£n xußt chè �en.

- Vò chè cÏ giÓi: ph˜Ïng pháp này cho chßt l˜Òng s£n ph©m cao, n´ng sußt lÓn. Quá trình vò �˜Òc th¸c
hiªn trong nh˙ng máy vò, máy vò chè gÁm mÎt thùng hình trˆ �∫ ch˘a chè �ã làm héo, bàn vò �∞t  �áy
thùng có bË trí c˚a tháo chè �ã vò, trên bàn vò có nhi∑u thanh gÌ �∫ t§o nên nh˙ng l¸c xo≠n cuÎn khËi chè
khi vò. NhÌ có hª thËng gá �Ô mà thùng vò có th∫ chuy∫n �Îng tròn, lui tÓi trên m∞t phØng cıa �áy thùng
vò, bàn vò �˘ng yên ho∞c cÙng chuy∫n �Îng tròn, lui tÓi trên m∞t phØng song song vÓi m∞t phØng cıa �áy
thùng vò nh˜ng theo h˜Óng ng˜Òc l§i.

Hiªn nay, ng˜Ìi ta th˜Ìng s˚ dˆng các lo§i máy vò sau:
* Máy vò chè m: Máy chè không có bÎ ph™n bàn ép lên khËi chè héo trong thùng vò.
* máy vò chè kín: có bÎ ph™n bàn ép lên khËi chè héo trong thùng vò.
* Máy vò chè tác dˆng kép: Máy vò chè mà thùng vò và bàn vò �∑u chuy∫n �Îng nh˜ng ng˜Òc chi∑u

nhau.
* Máy vò chè tác dˆng �Ïn: là máy vò chè chø có thùng vò chuy∫n �Îng.
Sau �ây là sÏ �Á cıa mÎt máy vò:

e. Yêu c¶u kˇ thu™t:
- L˜Òng chè héo �˜a vào máy vò: Tùy thuÎc vào th∫ tích cıa thùng vò, trong th¸c t∏, l˜Òng chè héo �˜a

vào thùng vò chi∏m 75 ÷ 85 % th∫ tích cıa thùng vò. N∏u l˜Òng chè héo �˜a vào máy vò quá nhi∑u thì viªc
vò chè s≥ không �∑u và t£n nhiªt s≥ không tËt, gây £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng s£n ph©m. N∏u l˜Òng chè héo
�˜a vào máy vò quá ít thì n´ng sußt máy vò s≥ gi£m và áp l¸c vò �˜Òc t§o ra do trÂng l˜Òng b£n thân khËi
chè s≥ gi£m nên khó làm cánh chè xo´n k∏t �µp.

- TËc �Î quay cıa mâm vò: tËc �Î quay cıa mâm vò có £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng thành ph©m. Tùy
theo chßt l˜Òng chè héo �em vò và �i∑u kiªn cıa phòng vò mà khËng ch∏ tËc �Î quay cıa mâm vò cho thích
hÒp. N∏u tËc �Î quay cıa mâm vò quá lÓn thì cánh chè dπ gãy vˆn nh˜ng có ˜u �i∫n là rút ng≠n �˜Òc thÌi
gian vò và chßt l˜Òng cıa s£n ph©m tËt hÏn. Ng˜Òc l§i, n∏u tËc �Î quay cıa mâm vò nh‰ thì có ˜u �i∫m
là các lá chè không b‡ �˘t �o§n nh˜ng thÌi gian vò s≥ kéo dài, n´ng sußt vò chè thßp, chè vò trong máy dπ
phát nhiªt gây £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng s£n ph©m. Do �ó, n∏u máy vò và phòng vò có hª thËng thông gió
tËt, có th∫ dùng tËc �Î vò nh‰, ng˜Òc l§i, ph£i ti∏n hành vò nhanh.

- ThÌi gian vò: n∏u tËc �Î vò lÓn thì thÌi gian vò gi£m. Tuy nhiên c¶n ph£i làm th∏ nào �∫ quá trình vò
chè �§t �˜Òc nh˙ng yêu c¶u �∑ ra v∑ �Î d™p t∏ bào, tø lª vˆn nát...Lá chè già thì c¶n thÌi gian vò lÓn hÏn
lá chè non. – n˜Óc ta th˜Ìng dùng ch∏ �Î vò nh˜ sau:
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- Áp l¸c vò: n∏u áp l¸c vò quá lÓn thì lá chè dπ b‡ tÍn th˜Ïng, chè vˆn nhi∑u, ng˜Òc l§i n∏u áp l¸c vò
quá nh‰ thì quá trình vò s≥ không triªt �∫, màu n˜Óc pha chè �en thành ph©m s≥ nh§t, b£ chè có nh˙ng
�Ëm xanh. Do �ó, trong th¸c t∏,  l¶n vò I, ng˜Ìi ta vò m (không có áp l¸c) và trong l¶n vò II, III thì vò
kín (có áp l¸c) xen k¥ vÓi vò m �∫ nhiªt sinh ra trong quá trình vò dπ dàng t£n �i.

f. Ki∫m tra công �o§n vò chè và yêu c¶u kˇ thu™t cıa phòng vò chè:
Nhiªt �Î cıa phòng vò chè có £nh h˜ng rßt lÓn �∏n chßt l˜Òng cıa s£n ph©m chè �en, do �ó, c¶n ph£i

khËng ch∏ nhiªt �Î cıa phòng vò chè vào kho£ng 20 ÷ 240 C. Ngoài ra, tác dˆng cıa men oxydaza trong
nguyên liªu chè phˆ thuÎc rßt nhi∑u vào s¸ có m∞t cıa oxy trong phòng vò, do �ó c¶n ph£i l˜u thông không
khí trong phòng vò; �Áng thÌi �∫ thu™n lÒi cho quá trình bi∏n �Íi hóa hÂc cıa chè vò, c¶n khËng ch∏ �Î ©m
trong phòng vò kho£ng 95 ÷ 98 % b¨ng cách phun ©m.

Chßt l˜Òng chè vò �˜Òc ki∫m tra b¨ng chø tiêu �Î d™p cıa t∏ bào, sao cho  l¶n vò cuËi �Î d™p t∏ bào
ph£i �§t t¯ 75 ÷ 85 % tr lên. Ngoài cách ki∫m tra c£m quan (�Î xo´n ch∞t và m˘c �Î d‡ch ch£y ra  m∞t
chè vò) ng˜Ìi ta còn ki∫m tra b¨ng ph˜Ïng pháp hóa hÂc. Ph˜Ïng pháp này d¸a trên nguyên t≠c là cho lá
chè vò vào dung d‡ch kalibicromat 10 % trong thÌi gian 5 phút. Dung d‡ch này s≥ làm xám  nh˙ng nÏi nào
lá chè b‡ d™p (do tác dˆng vÓi tanin), t¯ �ó ta có th∫ xác �‡nh �˜Òc tø lª d™p cıa t∏ bào trong quá trình vò.

2.2.1.2.3 Giai �o§n lên men chè vò:

a. Mˆc �ích: �ây là giai �o§n rßt quan trÂng trong qui trình s£n xußt chè �en. Mˆc �ích cıa giai �o§n này
là t§o ra nh˙ng bi∏n �Íi sinh hóa, chı y∏u là oxy hóa tanin d˜Ói tác dˆng cıa men �∫ t§o ra màu s≠c, h˜Ïng
v‡ cıa n˜Óc pha chè �en.

b. Yêu c¶u kˇ thu™t: Chè sau khi lên men ph£i �§t nh˙ng yêu c¶u sau:
- Lá chè mßt �i màu xanh, có màu �‰
- Mùi h´ng xanh mßt �i, có mùi thÏm d‡u
- Không còn v‡ chát, có v‡ �™m d‡u
- Hàm l˜Òng tanin gi£m 50 % so vÓi l˜Òng tanin có trong nguyên liªu chè. lúc này có th∫ k∏t thúc quá

trình lên men.
c. Nh˙ng bi∏n �Íi cıa chè vò khi lên men:
Trong quá trình lên men, nh˙ng bi∏n �Íi chı y∏u x£y ra là s¸ bi∏n �Íi v∑ sË l˜Òng và chßt l˜Òng tanin

trong chè vò. Tanin b‡ oxy hóa �∫ t§o ra nh˙ng s£n ph©m có h˜Ïng v‡, màu s≠c �∞c tr˜ng cho chè �en nh˜
theaflavin và thearubigin.

Tuy nhiên, n∏u nguyên liªu chè có nhi∑u protit thì tanin s≥ k∏t hÒp vÓi protit t§o ra s£n ph©m không tan
không có lÒi cho chßt l˜Òng chè �en. Do �ó, n∏u nguyên liªu có nhi∑u protit thì không có lÒi cho viªc s£n
xußt chè �en. S¸ bi∏n �Íi tanin trong quá trình lên men chè vò, chı y∏u là do hai lo§i men peroxydaza và
polyphenoloxydaza. Men peroxydaza t§o ra nh˙ng s£n ph©m không màu ho∞c màu s˙a khi oxy hóa tanin
có trong chè vò, �ây là s£n ph©m quy∏t �‡nh v‡ cıa chè �en. Còn men polyphenoloxydaza oxy hóa tanin �∫
t§o ra nh˙ng s£n ph©m có màu �‰, màu �∞c tr˜ng cıa chè �en.

Trong thÌi gian lên men, hàm l˜Òng monosaccarit gi£m t¯ 1,97 �∏n 1,64 % (so vÓi chßt khô) và hàm
l˜Òng disaccarit gi£m t¯ 1,25 �∏n 0,5 % (so vÓi chßt khô). HÒp chßt nitÏ trong chè vò sau khi lên men bi∏n
�Íi không nhi∑u l≠m.

Trong quá trình lên men, hàm l˜Òng pectin hòa tan (hidropectin), vitamin C và clorofin ti∏p tˆc gi£m.
Ngoài ra, còn có s¸ tích lÙy r˜Òu hexanol và benzaldehyt.

Nhiªt �Î khËi chè lên men �§t c¸c �§i khi tác dˆng lên men d¯ng l§i, sau �ó gi£m d¶n. Do �ó, ta có th∫
theo dõi nhiªt �Î khËi chè lên men �∫ k∏t thúc quá trình lên men.

d. �i∑u kiªn kˇ thu™t lên men chè vò:
- Nhiªt �Î: nhiªt �Î £nh h˜ng khá lÓn �∏n quá trình lên men do ho§t tính cıa các enzym phˆ thuÎc

vào nhiªt �Î. Nhiªt �Î tËi thích cıa các enzym oxy hóa là 450 C. Nh˜ng trên th¸c t∏ trong quá trình lên
men chè vò ng˜Ìi ta khËng ch∏  20 ÷ 300 C vì  nhiªt �Î này chßt l˜Òng cıa chè lên men là tËt nhßt. N∏u
lên men trên 300 C thì hàm l˜Òng tanin và các chßt hòa tan gi£m, không có lÒi cho chßt l˜Òng chè �en. –
nhiªt �Î d˜Ói 80 C thì quá trình lên men ng¯ng hØn. Trong �i∑u kiªn khí h™u  n˜Óc ta, nhiªt �Î lên men
�˜Òc chÂn trong kho£ng 20 ÷ 240 C.
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- �Î ©m: �Î ©m  �ây bao gÁm �Î ©m cıa chè vò và �Î ©m cıa không khí trong phòng lên men.
* N∏u �Î ©m cıa chè vò quá thßp thì thÌi gian lên men kéo dài, n∏u cao qúa thì thÌi gian lên men s≥

ng≠n nh˜ng chè sau lên men s≥ có màu ám �en, t¯ �ó làm cho màu s≠c n˜Óc pha không �µp. Th˜Ìng thì �Î
©m cıa chè vò �em lên men vào kho£ng 60 ÷ 62 % là thích hÒp.

* �Î ©m cıa không khí trong phòng lên men nên không ch∏  90 ÷ 98 %. N∏u �Î ©m trong phòng lên
men thßp thì chè s≥ khô làm £nh h˜ng �∏n quá trình lên men. Do �ó, n∏u �Î ©m cıa phòng lên men không
�§t yêu c¶u thì ph£i s˚ dˆng thi∏t b‡ phun s˜Ïng.

- S¸ l˜u thông cıa không khí: �∫ tránh mùi v‡ l§ cho s£n ph©m chè �en c¶n ph£i dùng không khí trong
s§ch. Ng˜Ìi ta tính r¨ng c˘ 70 kg chè c¶n lên men ph£i có mÎt l˜Òng oxy ch˘a trong 1 m3 không khí s§ch.
Ngoài ra, trong quá trình lên men s≥ th£i ra khí CO2 (30lít/100kg chè lên men) nên ph£i l˜u thông không
khí. SË l¶n l˜u thông không khí trong phòng lên men kho£ng 8 ÷ 10 l¶n/giÌ.

- ThÌi gian lên men: trong cùng �i∑u kiªn lên men, thÌi gian lên men phˆ thuÎc vào m˘c �Î non già,
m˘c �Î héo và m˘c �Î vò cıa nguyên liªu chè. Nguyên liªu chè �ã qua héo và vò �úng m˘c n∏u non thì c¶n
thÌi gian lên men ng≠n và ng˜Òc l§i.

- �Î dày cıa lÓp chè r£i trên khay �∞t trong phòng lên men cÙng phˆ thuÎc vào m˘c �Î non già cıa chè
�em lên men. Trong cùng �i∑u kiªn v∑ làm héo và vò thì chè già c¶n ph£i r£i dày �∫ t™n dˆng s¸ t´ng nhiªt
�Î thúc �©y quá trình lên men (do chè già khó lên men hÏn), ng˜Òc l§i, chè non c¶n ph£i r£i m‰ng, chi∑u
dày cıa lÓp chè dao �Îng trong kho£ng t¯ 4 ÷ 8 cm. ThÌi ti∏t cÙng £nh h˜ng �∏n �Î dày cıa lÓp chè, n∏u
thÌi ti∏t nóng thì r£i m‰ng, l§nh thì r£i dày.

d. Phòng lên men: Tùy thuÎc vào n´ng sußt cıa nhà máy mà quy∏t �‡nh th∫ tích phòng lên men, phòng
lên men ph£i có ánh sáng nh˜ng không �∫ ánh n≠ng chi∏u vào vì tia t˚ ngo§i s≥ ˘c ch∏ ho§t �Îng cıa các
enzym, các khay �¸ng chè lên men và phòng lên men ph£i th˜Ìng xuyên �˜Òc làm vª sinh s§ch s≥ �∫ tránh
VSV xâm nh™p làm £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng s£n ph©m. Các khay �¸ng chè lên men th˜Ìng làm b¨ng
nhôm hay gÈ có �ˆc lÍ  �áy, khay th˜Ìng �∞t trên các giá �Ô ho∞c �˜Òc chÁng tréo lên nhau nh˜ng không
�˜Òc chÁng quá 5 khay. �∫ �£m b£o �Î ©m cıa không khí trong phòng lên men, ng˜Ìi ta trang b‡ nh˙ng
thi∏t b‡ phun ©m.

e. Ki∫m tra giai �o§n lên men:
Có hai cách ki∫m tra: ki∫m tra b¨ng ph˜Ïng pháp c£m quan và b¨ng ph˜Ïng pháp hóa hÂc. – �ây chø

giÓi thiªu mÎt vài ph˜Ïng pháp �Ïn gi£n nh˜ sau:
- Theo dõi nhiªt �Î lên men: khi nhiªt �Î khËi chè t¯ cao nhßt b≠t �¶u gi£m xuËng thì chè �ã �˜Òc lên

men �¶y �ı và có th∫ k∏t thúc quá trình lên men.
- Theo dõi màu s≠c chè lên men: n∏u chè có màu �Áng �‰ thì lên men �¶y �ı, màu nâu thì lên men quá

m˘c và màu lËm �Ëm xanh ch˘ng t‰ lên men ch˜a �¶y �ı, tr˜Ìng hÒp này c¶n tìm rõ nguyên nhân �∫ kh≠c
phˆc, có th∫ do  nh˙ng công �Âan tr˜Óc �ó nh˜ làm héo, vò.

- Theo dõi mùi v‡ chè sau lên men: n∏u mùi thÏm d‡u là lên men �úng m˘c, n∏u có mùi chua là lên men
quá m˘c, còn n∏u v®n có mùi h´ng xanh thì lên men ch˜a �§t.

2.2.1.2.4 Giai �o§n sßy chè lên men:

a. Mˆc �ích:
- Khi chè �ã �˜Òc lên men �úng m˘c, ph£i c¶n �ình chø ho§t �Îng cıa các enzym �∫ chßt l˜Òng s£n

ph©m  m˘c tËt nhßt, th˜Ìng thì ng˜Ìi ta dùng nhiªt �Î cao �∫ th¸c hiªn �i∑u này.
- Làm gi£m �Î ©m cıa chè lên men �∫ thu™n lÒi cho viªc b£o qu£n chè s£n ph©m. T¯ �ó làm cho cánh

chè xo´n k∏t và �en bóng.
- Làm bay �i mùi h´ng xanh và lÎ rõ mùi cıa các cßu t˚ tinh d¶u có nhiªt �Î sôi cao.
b. Yêu c¶u: Chè ph£i �˜Òc sßy �∑u, khô và không có mùi khét, �Î ©m còn l§i t¯ 3 ÷ 5 %.
c. Nh˙ng bi∏n �Íi cıa chè lên men khi sßy:
- N˜Óc bay hÏi, màu cıa cánh chè chuy∫n t¯ màu �Áng �‰ sang màu �en bóng, mùi táo chín cıa chè lên

men mßt �i, thay vào �ó là mùi thÏm d‡u hÏn, �∞c tr˜ng cıa s£n ph©m chè �en, cánh chè xo´n hÏn, thØng
và khô.

- Tinh d¶u b‡ tÍn thßt nhi∑u, kho£ng 60 %, nh˜ng trong quá trình sßy, d˜Ói tác dˆng cıa nhiªt �Î cao
�ã t§o ra nh˙ng h˜Ïng v‡ mÓi cho s£n ph©m.
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- Hàm l˜Òng vitamin C ti∏p tˆc gi£m.
d. �i∑u kiªn kˇ thu™t:
- Nhiªt �Î: th˜Ìng sßy chè  800 C, n∏u sây  nhiªt �Î cao hÏn 800 C thì chè mßt �i nhi∑u h˜Ïng thÏm

và màu sáng, n∏u sßy thßp hÏn 800 C thì quá trình sßy kéo dài, các enzym trong chè không �˜Òc �ình chø
k‡p thÌi, chè dπ b‡ len men quá m˘c.

- TËc �Î không khí trong máy sßy chè: tËc �Î không khí nóng trong máy sßy chè th˜Ìng khËng ch∏  0,5
m/s, n∏u khËng ch∏ nh‰ hÏn tËc �Î này thì thÌi gian sßy kéo dài và n∏u khËng ch∏  kho£ng 0,6 m/s thì chè
vˆn s≥ b‡ cuËn theo.

- �Î dày cıa lÓp chè r£i trên b´ng chuy∑n máy sßy: th¸c nghiªm cho thßy n∏u tËc �Î không khí nóng
trong máy sßy chè < 0,5 m/s thì �Î dày cıa lÓp chè r£i trên b´ng chuy∑n không £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng
chè sßy �˜Òc. Do �ó, n∏u ta khËng ch∏ tËc �Î không khí b¨ng 0,5 m/s và sßy hai l¶n thì �Î dày cıa các lÓp
chè r£i trên b´ng chuy∑n là:

Sßy l¶n 1: 2 ÷ 2,5 cm
Sßy l¶n 2: 3 ÷ 5 cm
Ngoài các ph¶n chè non già khác nhau thì �Î dày cıa lÓp chè r£i trên b´ng chuy∑n cÙng khác nhau,

th˜Ìng thì �Î dày chè non s≥ nh‰ chè già.
e. Thi∏t b‡ sßy chè:

Qu§t thÍi không khí nóng t¯ calorifer vào buÁng sßy t¯ d˜Ói lên, buÁng sßy là mÎt hÎp kim lo§i có 4
b´ng chuy∑n. Nguyên liªu nhÌ b´ng t£i cßp liªu 7 vào b´ng chuy∑n trên cùng rÁi l¶n l˜Òt �i xuËng phía d˜Ói.
Sau khi qua kh‰i b´ng chuy∑n d˜Ói cùng thì chè ra kh‰i máy sßy theo c˚a 8. N´ng sußt cıa máy th˜Ìng là
100 ÷ 120 kg chè/giÌ, v™n tËc không khí nóng 0,5 m/s. TËc �Î b´ng chuy∑n 1 t´ng 47 % và b´ng chuy∑n 2
t´ng 20 % so vÓi b´ng chuy∑n 3, tËc �Î b´ng chuy∑n 4 gi£m 20 % so vÓi b´ng chuy∑n 3. Vì th∏, �Î dày cıa
chè r£i trên b´ng chuy∑n s≥ t´ng t¯ b´ng chuy∑n 1 �∏n b´ng chuy∑n 4, phù hÒp vÓi th¸c t∏ là chè s≥ khô d¶n
t¯ trên xuËng d˜Ói.

g. Ki∫m tra công �o§n sßy chè: có hai ph˜Ïng pháp:
- Ki∫m tra �Î ©m cıa chè sßy b¨ng ph˜Ïng pháp sßy �∏n trÂng l˜Òng không �Íi.
- Ki∫m tra c£m quan b¨ng cách dùng ngón tay nghi∑n chè sßy thành bÎt vˆn mà không thßy dính tay là

�ã sßy �úng m˘c.
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f. Phân lo§i, �ßu trÎn, �óng hÎp và b£o qu£n thành ph©m:
Sau khi sßy xong chè �˜Òc phân lo§i �∫ thành nh˙ng s£n ph©m có ph©m chßt tËt xßu khác nhau, chı y∏u

là v∑ kích th˜Óc, hình dáng; ngoài ra phân lo§i còn nh¨m mˆc �ích �∫ lo§i tr¯ các t§p chßt l®n vào trong
quá trình ch∏ bi∏n.

Sau khi phân lo§i, ng˜Ìi ta ti∏n hành �ßu trÎn nh˙ng ph¶n �ã phân lo§i ra theo mÎt tø lª nhßt �‡nh
theo yêu c¶u cıa khách hàng ho∞c theo tiêu chu©n cıa nhà máy. Th˜Ìng thì chø �ßu trÎn chè cánh ho∞c chè
m£nh, còn chè vˆn thì �em s£n xußt chè hòa tan. Viªc trÎn chè �˜Òc th¸c hiªn trên nh˙ng máy trÎn ki∫u
thùng quay.

�∫ b£o qu£n thành ph©m, chè �˜Òc �óng vào hÎp, th˜Ìng b¨ng cacton ho∞c b¨ng kim lo§i, trÂng l˜Òng
cıa mÈi hÎp tùy theo yêu cıa khách hàng ho∞c theo tiêu chu©n cıa nhà máy, bên trong hÎp có 3 lÓp gißy, 2
lÓp gißy th˜Ìng và 1 lÓp gißy b§c  gi˙a. �∫ �óng hÎp, �¶u tiên cho 2/3 l˜Òng chè c¶n �óng vào hÎp, dùng
máy l≠c l≠c chè th™t ch∞t rÁi cho ti∏p 1/3 l˜Òng còn l§i vào hÎp �∫ �£m b£o khËi l˜Òng mong muËn và gi£m
�˜Òc th∫ tích bao bì.

SÏ l˜Òc v∑ qui trình s£n xußt chè �en theo ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn:

2.2.1.2.5 SÏ �Á công nghª:
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2.2.1.2.6 So sánh hai ph˜Ïng pháp chè �en:

a. GiËng nhau: Các công �o§n làm héo, sË l¶n vò và sàng chè vò cÙng nh˜ ph˜Ïng pháp phân lo§i, �ßu trÎn,
�óng hÎp cıa ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn giËng nh˜ ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n.

b. Khác nhau:
- Ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn b‰ qua giai �o§n lên men �Îc l™p trong phòng lên men và chø sßy mÎt l¶n.
- Có thêm công �o§n nhiªt luyªn sau công �o§n sßy.
- ThÌi gian vò  ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn có th∫ rút ng≠n l§i chø còn 20 ÷ 25 phút cho mÈi l¶n vò.
c. Vài �i∫m chính cıa viªc s£n xußt chè �en theo ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn:
- Sßy chø có mÎt l¶n và �Î ©m còn l§i cao hÏn, dao �Îng trong kho£ng 6 ÷ 10 % tùy theo m˘c �Î non

già cıa chè sßy. S dæ trong khi sßy ng˜Ìi ta khËng ch∏ �Î ©m cıa chè sau sßy  m˘c �Î cao hÏn là nh¨m
t§o �i∑u kiªn cho các quá trình sinh hóa xãy ra trong khi nhiªt luyªn. Khi �˜a vào nhiªt luyªn, c¶n ph£i gi˙
nhiªt �Î cıa khËi chè không thßp hÏn 650 C.

- Nhiªt luyªn nh¨m mˆc �ích nâng cao h˜Ïng v‡ cıa chè �en b¨ng cách t§o �i∑u kiªn tËt nhßt cho các
quá trình oxy hóa trong khËi chè còn nóng vÓi �Î ©m thích hÒp sau khi v¯a sßy. Quá trình nhiªt luyªn còn
làm cho các quá trình oxy hóa xãy ra �∑u kh≠p hÏn so vÓi ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n. Do �ó, n∏u dùng quá trình
nhiªt luyªn trong s£n xußt chè �en, hàm l˜Òng tanin còn l§i trong chè �en s£n ph©m kho£ng 60 ÷ 70 % so
vÓi hàm l˜Òng tanin có trong nguyên liªu chè.

Khi nhiªt luyªn, ng˜Ìi ta dùng các thi∏t b‡ b´ng t£i ho∞c chè sßy �em �i nhiªt luyªn �˜Òc cho vào các
thùng ch˘a vÓi lÓp dày 10 ÷ 12 cm, phı kín b¨ng v£i b§t rÁi chuy∫n vào phòng nhiªt luyªn, gi˙  nhiªt �Î
không �Íi 55 ÷ 650 C trong thÌi gian 2 ÷ 5 giÌ tùy thuÎc vào m˘c �Î non già cıa chè �em nhiªt luyªn. Sau
khi nhiªt luyªn, chè �˜Òc �em làm nguÎi, �ô ©m còn l§i 4 ÷ 6 % và �˜Òc ti∏p tˆc �i theo các công �o§n nh˜
ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n.

Tóm l§i, ph˜Ïng pháp nhiªt luyªn có ˜u �i∫m là gi£m �˜Òc tÍn thßt tanin và các chßt hòa tan khác do
�ó chßt l˜Òng s£n ph©m tËt hÏn, rút ng≠n thÌi gian t¯ 2 �∏n 3 l¶n so vÓi ph˜Ïng pháp cÍ �i∫n, t¯ �ó gi£m
�˜Òc tiêu hao n´ng l˜Òng, nhân l¸c trong quá trình ch∏ bi∏n �Áng thÌi dπ dàng cho viªc cÏ giÓi hóa và t¸
�Îng hóa qui trình s£n xußt chè �en.

2.3 3. Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh 3

2.3.1 Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh:

2.3.1.1 Vài nét v∑ s£n ph©m chè xanh và ph˜Ïng pháp s£n xußt:

a. S£n ph©m chè xanh: �˜Òc ch∏ bi∏n t¯ nguyên liªu chè 1 tôm (búp), 2 ÷ 3 lá non, ngay  giai �o§n �¶u
ng˜Ìi ta ti∏n hành diªt men sØn có trong nguyên liªu d˜Ói tác dˆng cıa nhiªt �Î cao. Vì th∏, hàm l˜Òng
tanin trong s£n ph©m chè xanh cao, ít b‡ hao hˆt trong quá trình ch∏ bi∏n. N˜Óc pha chè có màu xanh t¸
nhiên cıa nguyên liªu, v‡ chát, h˜Ïng thÏm t¸ nhiên. Chè xanh �˜Òc s£n xußt nhi∑u  các n˜Óc châu Á
(Trung quËc, Nh™t b£n...). Chè xanh chi∏m 20 % th‡ ph¶n trên th∏ giÓi.

b. Các ph˜Ïng pháp s£n xußt chè xanh: D¸a vào ph˜Ïng pháp diªt men, ng˜Ìi ta chia ra làm ba ph˜Ïng
pháp: ph˜Ïng pháp sao, ph˜Ïng pháp hßp b¨ng hÏi n˜Óc và ph˜Ïng pháp hßp b¨ng không khí nóng. Ngoài
ra, còn có nh˙ng ph˜Ïng pháp thı công nh˜ phÏi tr¸c ti∏p d˜Ói ánh n≠ng m∞t trÌi ho∞c ph˜Ïng pháp hiªn
�§i nh˜ diªt men b¨ng tia hÁng ngo§i.

Nhìn chung, qui trình s£n xußt chè �en có các công �o§n chı y∏u nh˜ sau:
3
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10955/1.1/>.
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2.3.1.2 Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh b¨ng ph˜Ïng pháp sao:

Khi s£n xußt chè xanh  qui mô nh‰, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng ph˜Ïng pháp này. Ph˜Ïng pháp sao cho s£n
ph©m chè xanh có h˜Ïng thÏm m§nh nh˜ng có nh˜Òc �i∫m là khó cÏ giÓi hóa, tËn nhi∑u nhân công và n´ng
sußt thßp. SÏ �Á công nghª nh˜ sau:

2.3.1.2.1 Sao diªt men:

a. Mˆc �ích:
- S˚ dˆng nhiªt �Î cao �∫ phá hıy hª thËng enzym có trong nguyên liªu chè. Do �ó, �ình chø s¸ oxy hóa

các chßt, nhßt là tanin, gi˙ màu xanh t¸ nhiên và v‡ chát cıa nguyên liªu.
- Làm bay hÏi �i mÎt ph¶n n˜Óc cıa nguyên liªu, làm gi£m áp l¸c tr˜Ïng n cıa t∏ bào, do �ó lá chè

tr nên m∑m d‡u, thu™n lÒi cho quá trình vò.
- Làm bay �i mùi h´ng ngái cıa nguyên liªu, b˜Óc �¶u t§o h˜Ïng thÏm cho chè xanh.
b. Yêu c¶u kˇ thu™t:
- Diªt men �¶y �ı và �∑u �∞n trong toàn khËi nguyên liªu, �Î ©m còn l§i 59 ÷ 63 %. Sau khi sao nguyên

liªu có mùi thÏm, không b‡ cháy khét và có màu vàng sáng .
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- Trên m∞t lá chè hÏi dính, mùi h´ng mßt �i.
c. Ti∏n hành diªt men theo ph˜Ïng pháp sao  ch£o sao: Ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng thi∏t b‡ sao ki∫u thùng

quay ho∞c ch£o sao. – n˜Óc ta, ph¶n lÓn các cÏ s s£n xußt chè xanh �∑u dùng ch£o sao, thao tác thı công,
làm viªc gián �o§n, trong quá trình sao c¶n chú ˛ các y∏u tË sau:

- Nhiªt �Î và thÌi gian diªt men: nhiªt �Î trong khËi nguyên liªu 800 C, nhiªt �Î cıa ch£o sao 3500 C. –
nh˙ng �i∑u kiªn này, thÌi gian sao kho£ng 5 ÷ 6 phút. C¶n chú ˛ không nên �˜a nhiªt �Î ch£o sao lên trên
3500 C vì chè dπ b‡ cháy và không sao �∑u (do nhiªt �Î cıa khËi nguyên liªu chè t´ng lên quá �Ît ngÎt).

- L˜Òng nguyên liªu cho vào ch£o sao trong t¯ng m¥: l˜Òng nguyên liªu cho vào ch£o sao phˆ thuÎc vào
dung tích ch£o. N∏u ít quá so vÓi dung tích ch£o thì nhiªt �Î khËi nguyên liªu khó �£m b£o (800 C) do b‡
�£o nhi∑u, nguyên liªu chè ti∏p xúc nhi∑u vÓi ch£o nên dπ b‡ cháy. Ng˜Òc l§i, n∏u l˜Òng nguyên liªu quá
nhi∑u so vÓi dung tích ch£o thì chè dπ b‡ diªt men không �∑u. Th¸c nghiªm cho thßy n∏u �˜Ìng kính ch£o
85 ÷ 95 cm thì l˜Òng chè cho vào ch£o là 8 kg.

d. Kˇ thu™t xây lò sao: lò sao có cßu t§o nh˜ sau:

Ch£o sao nên �∞t nghiêng v∑ phía tr˜Óc 150 �∫ t´ng diªn tích ti∏p xúc gi˙a nguyên liªu chè và �áy ch£o
�Áng thÌi dπ dàng cho viªc �˜a nguyên liªu �ã sao xong ra ngoài. Kho£ng cách t¯ ghi lò �∏n �áy ch£o kho£ng
30 ÷ 40 cm, b¶u lò nên xây theo chi∑u cong cıa �áy ch£o �∫ t´ng diªn tích ti∏p xúc nhiªt cıa �áy ch£o.

2.3.1.2.2 Vò và sàng tÏi:

a. Mˆc �ích:
- Vò �∫ làm d™p t∏ bào cıa lá làm d‡ch chè thoát ra b∑ m∞t �∫ sau khi sßy s≥ làm cho cánh chè bóng hÏn

và sau khi pha n˜Óc, d‡ch chè chuy∫n vào n˜Óc pha dπ dàng hÏn. Yêu c¶u �Î d™p cıa t∏ bào thßp hÏn chè
�en vì chè xanh có th∫ pha nhi∑u l¶n.

- Vò làm cho cánh chè xo´n ch∞t và gi£m th∫ tích.
- Sàng �∫ tránh cho chè vò kh‰i vón cˆc và còn có tác dˆng làm nguÎi chè, tránh quá trình oxy hóa có

th∫ xãy ra.
b. Yêu c¶u: Do pha �˜Òc nhi∑u n˜Óc, nên yêu c¶u v∑ �Î d™p t∏ bào không quá 60 %.
c. Các ph˜Ïng pháp vò chè và sàng tÏi:
- Vò thı công: vò tr¸c ti∏p b¨ng tay ho∞c cho chè vào bao, �∞t trên bàn có nhi∑u gÌ nghiêng �∫ vò, thÌi

gian vò 20 ÷ 30 phút.
- Vò bàng máy vò: có th∫ s˚ dˆng máy vò trong s£n xußt chè �en �∫ vò nh˜ng chø vò m.
Nên k∏t hÒp sàng chè vò vÓi viªc phân lo§i, ph¶n chè kích th˜Óc nh‰ �em �i sßy ngay, ph¶n chè to �em

vò l§i ngay �∫ tránh quá trình oxy hóa bi không khí.
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2.3.1.2.3 Sßy chè vò:

a. Mˆc �ích và yêu c¶u kˇ thu™t:
- S˚ dˆng nhiªt �Î cao �∫ làm bay �i mÎt ph¶n ©m, t¯ �ó thu™n lÒi cho viªc b£o qu£n và cË �‡nh ngo§i

hình chè sau khi vò.
- Nh¨m phát huy h˜Ïng thÏm và t§o màu.
- V∑ yêu c¶u, ph£i sßy �∑u, không cháy, �Î ©m còn l§i 3 ÷ 5 %.
b. Các ph˜Ïng pháp sßy: trong s£n xußt chè xanh, chè nguyên liªu �ã �˜Òc diªt men tr˜Óc khi vò nên

không nhßt thi∏t ph£i sßy th™t nhanh nh˜ trong s£n xußt chè �en. Có các ph˜Ïng pháp sßy nh˜ sau:
- Sßy b¨ng máy sßy: th˜Ìng ng˜Ìi ta dùng thi∏t b‡ sßy ki∫u b´ng t£i nh˜ trong s£n xußt chè �en, ngoài

ra còn có th∫ sßy chè trong tı sßy ho∞c thùng sßy, chia thành hai giai �o§n:
* Giai �o§n 1: sßy  100 ÷ 1050 C, thÌi gian 12 ÷ 15 phút, �Î ©m còn l§i 10 ÷ 12 %.
* Giai �o§n 2: chè sau khi sßy  giai �o§n 1, �∫ nguÎi 1 ÷ 2 giÌ �∫ ©m phân phËi �∑u rÁi ti∏n hành �em

sßy ti∏p  80 ÷ 850 C, thÌi gian 12 ÷ 15 phút, �Î ©m còn l§i 3 ÷ 5 %.
- Sßy b¨ng ch£o sao: chè vò �˜Òc sao trong ch£o sao cho �∏n khi �Î ©m còn l§i 3 ÷ 5 %. Ph˜Ïng pháp

này n´ng sußt thßp, chè vˆn nát nhi∑u và màu n˜Óc chè không �˜Òc xanh nh˜ng có ˜u �i∫m là sÒi chè xo´n,
thØng, mùi thÏm dπ ch‡u.

- Sßy b¨ng máy sßy và sao k∏t hÒp: ph˜Ïng pháp này có nhi∑u ˜u �i∫m hÏn c£, chßt l˜Òng tËt hÏn so vÓi
hai ph˜Ïng pháp sßy trên, th˜Ìng �˜Òc ti∏n hành theo ba b˜Óc:

* B˜Óc 1: sßy trên máy sßy chè ki∫u b´ng t£i, nhiªt �Î sßy 120 ÷ 1400 C, thÌi gian 6 ÷ 12 phút, �Î ©m
còn l§i 30 ÷ 35 %.

* B˜Óc 2: Sao khô l¶n 1 trong máy sao thùng quay. Sao  nhiªt �Î 110 ÷ 1150 C, thÌi gian 20 ÷ 25 phút,
�Î ©m còn l§i 20 %, lúc này cánh chè xo´n ch∞t, có màu xanh xám.

* B˜Óc 3: Sao khô l¶n 2, ti∏n hành trong mÎt c∞p ch£o gang ghép l§i, sao  nhiªt �Î 90 ÷ 1000 C, thÌi
gian 40 ÷ 50 phút (c£ hai ch£o), �Î ©m cıa chè 5 %, lúc này cánh chè nhØn bóng có màu tro b§c.

2.3.1.2.4 Phân lo§i, �óng hÎp, b£o qu£n:

T˜Ïng t¸ nh˜ trong s£n xußt chè �en.

2.3.1.3 Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh b¨ng ph˜Ïng pháp hßp hÏi n˜Óc:

2.3.1.3.1 SÏ �Á công nghª:
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2.3.1.3.2 Mˆc �ích và yêu c¶u cıa quá trình diªt men (hßp):

a. Mˆc �ích: Dùng hÏi n˜Óc có áp sußt và nhiªt �Î cao �∫ ti∑n hành diªt men có trong nguyên liªu chè, làm
cho nguyên liªu chè tr nên m∑m d≥o hÏn. Sau quá trình hßp, �Î ©m cıa nguyên liªu t´ng 1 ÷ 3 %, do �ó
có thêm công �o§n sßy nhµ �∫ làm cho quá trình vò và sßy �˜Òc thu™n lÒi hÏn.

b.Yêu c¶u: Ph£i diªt men �¶y �ı, �Î ©m còn l§i 60 ÷ 65 %.
c. Máy hßp: Máy hßp chè có sÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:

Figure 2.1

Nh˙ng �i∫m c¶n chú ˛ khi làm viªc vÓi máy hßp:
* Tr˜Óc khi �˜a nguyên liªu chè vào hßp ph£i cho hÏi nóng vào buÁng hßp �∫ làm nóng b´ng chuy∑n

tr˜Óc.
* R£i �∑u nguyên liªu trên b´ng chuy∑n theo nguyên t≠c: hßp  nhiªt �Î cao thì r£i m‰ng và ng˜Òc l§i,

nguyên liªu non thì r£i m‰ng hÏn nguyên liªu già, th˜Ìng không ch∏ kho£ng 12 ÷ 15 cm.
d.Sßy nhµ: nhiªt �Î sßy chè hßp 100 ÷ 1150 C, �i∑u chønh ch∏ �Î sßy chè �∫ chè sau khi sßy nhµ có �Î

©m 60 ÷ 63 %. Sau khi sßy nhµ chè c¶n �˜Òc r£i thành mÎt lÓp dày 15 ÷ 20 cm �∫ làm nguÎi, thÌi gian làm
nguÎi kho£ng 20 ÷ 30 phút
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2.3.1.4 Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh b¨ng ph˜Ïng pháp s˚ dˆng không khí nóng:

2.3.1.4.1 SÏ �Á công nghª:

So vÓi ph˜Ïng pháp hßp, qui trình này không có giai �o§n
sßy nhµ. �i∫m khác biªt vÓi ph˜Ïng pháp hßp là ti∏n hành diªt men b¨ng không khí nóng. Ph˜Ïng pháp
này có ˜u �i∫m là dây chuy∑n s£n xußt dπ cÏ giÓi hóa và t¸ �Îng hóa, s£n ph©m có chßt l˜Òng cao, tø lª chè
tËt t´ng và chi phí v∑ nguyên liªu, nhiên liªu gi£m.

2.3.1.4.2 Máy diªt men b¨ng không khí nóng và yêu c¶u kˇ thu™t:

Máy diªt men b¨ng không khí nóng có sÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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Nguyên liªu chè qua 4 b´ng chuy∑n diªt men vÓi m™t �Î 2 ÷ 3 kg/m2. Không khí nóng có nhiªt �Î 160
÷ 1900 C, tËc �Î không khí nóng 0,45 ÷ 0,8 m/s, thÌi gian diªt men 3 ÷ 6 phút, �Î ©m còn l§i cıa nguyên
liªu 58 ÷ 59 %. Sau �ó, nguyên liªu chè �˜Òc làm nguÎi t¸ nhiên trên ba b´ng chuy∑n  phía d˜Ói, m™t �Î
20 ÷ 25 kg/m2, thÌi gian 30 ÷ 40 phút. Do có quá trình này, nguyên liªu chè tr nên m∑m d≥o, mßt mùi
h´ng ngái. Vì th∏, chè xanh s£n xußt b¨ng ph˜Ïng pháp này tËt hÏn các ph˜Ïng pháp khác.

Các giai �o§n khác nh˜ vò, sßy, phân lo§i...giËng nh˜ ph˜Ïng pháp sao.

2.4 4. Kˇ thu™t s£n xußt chè h˜Ïng 4

2.4.1 Kˇ thu™t s£n xußt chè h˜Ïng:

Chè h˜Ïng là tên gÂi chung cıa các lo§i chè �˜Òc ˜Óp h˜Ïng liªu ho∞c hoa t˜Ïi �∫ chè hßp thˆ h˜Ïng thÏm
cıa chúng, chè h˜Ïng �˜Òc chia thành hai lo§i:

- Chè h˜Ïng khô: là chè xanh �˜Òc ˜Óp h˜Ïng liªu
4
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10956/1.1/>.
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- Chè hoa t˜Ïi: là chè xanh ho∞c chè �en �˜Òc ˜Óp hoa t˜Ïi.
Trong giáo trình này chø trình bày kˇ thu™t s£n xußt chè hoa t˜Ïi.
SÏ �Á công nghª:
– qui mô công nghiªp, qui trình s£n xußt chè hoa t˜Ïi th˜Ìng qua nh˙ng công �o§n sau:

2.4.1.1 Quá trình s£n xußt chè hoa t˜Ïi:

a. Chu©n b‡ chè: �ây là giai �o§n quan trÂng, quy∏t �‡nh chßt l˜Òng cıa chè h˜Ïng thành ph©m.
Nhiªt �Î chè tùy thuÎc vào t¯ng lo§i hoa �em ˜Óp. Th¸c t∏ cho thßy khi ˜Óp hoa nhài thì nhiªt �Î cıa

chè là 30 ÷ 350 C, hoa sói, hoa ngÂc lan 33 ÷ 350 C, hoa sen 29 ÷ 310 C.
�Î ©m cıa chè càng thßp thì kh£ n´ng hßp thˆ h˜Ïng thÏm càng cao, th˜Ìng khËng ch∏ �Î ©m chè �em

˜Óp kho£ng 4 ÷ 5 %, n∏u ˜Óp t¯ 2 �∏n 3 l¶n thì c¶n khËng ch∏ �Î ©m cıa l¶n ˜Óp sau cao hÏn l¶n ˜Óp tr˜Óc
�∫ h§n ch∏ s¸ tÍn thßt h˜Ïng thÏm cıa l¶n ˜Óp tr˜Óc.

b. Chu©n b‡ hoa t˜Ïi: Hoa �em ˜Óp th˜Ìng là nh˙ng lo§i hoa thÏm, không có mùi v‡ l§, các lo§i hoa
th˜Ìng là hoa b˜i, hoa nhài, hoa ngÂc lan, hoa sói, hoa sen... Khi �˜a hoa t˜Ïi v∑ khu v¸c s£n xußt c¶n
r£i m‰ng, không �˜Òc ı �Ëng. �Ëi vÓi hoa nhài, khi 80 % búp t˜Ïi b≠t �¶u n thì ti∏n hành ˜Óp ngay. Hoa
ngÂc lan, hoa b˜i nên t˜Óc b‰ cành hoa ho∞c nhˆy hoa. L˜Òng hoa t˜Ïi ˜Óp càng nhi∑u càng tËt, tuy nhiên,
trong quá trình ˜Óp h˜Ïng có lúc quá trình d¯ng l§i. Trong th¸c t∏, l˜Òng hoa ˜Óp l¶n th˘ nhßt nhi∑u hÏn
các l¶n ti∏p theo.

c. ◊Óp h˜Ïng: n∏u l˜Òng chè c¶n ˜Óp h˜Ïng nhi∑u (>100kg) nên th¸c hiªn quá trình ˜Óp h˜Ïng ngay
trên n∑n cıa phòng ı h˜Ïng, c¶n chú ˛ viªc thoát ©m trong quá trình ˜Óp h˜Ïng vì trong quá trình này hoa
v®n còn ti∏p tˆc sËng nên t‰a ra rßt nhi∑u nhiªt và ©m.

d. Thông hoa và sàng hoa: chè sau khi ˜Óp h˜Ïng, nhiªt �Î và �Î ©m �∑u t´ng, do �ó c¶n ph£i thông
hoa �∫ nhiªt �Î gi£m và thoát bÓt ©m. Th¸c chßt �ây là quá trình �£o trÎn. Ngoài ra, thông hoa còn àm
cho hoa �em ˜Óp chè có �i∑u kiªn n toàn bÎ làm t´ng hiªu qu£ cıa viªc hßp thˆ h˜Ïng. �Ëi vÓi hoa nhài,
nhiªt �Î cıa khËi chè khi thông hoa là 45 ÷ 480 C (˜Óp l¶n 1) và 40 ÷ 430 C (˜Óp l¶n 2).

Trong th¸c t∏ s£n xußt, ng˜Ìi ta xem cánh hoa �∫ k∏t thúc quá trình ˜Óp; �Ëi vÓi chè ˜Óp hoa nhài, khi
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hoa ít thÏm, chuy∫n sang màu tr≠ng nh§t, hÏi úa là k∏t thúc quá trình ˜Óp. Sau �ó ti∏n hành sàng �∫ lo§i
hoa, thÌi gian t¯ khi thông hoa �∏n khi sàng hoa kho£ng t¯ 6 ÷ 8 giÌ.

e. Sßy khô: có th∫ dùng máy sßy trong s£n xußt chè �en �∫ sßy, nhiªt �Î 95 ÷ 1000 C thÌi gian 10 ÷ 15
phút. N∏u chè hoa t˜Ïi chø ˜Óp mÎt l¶n thì �Î ©m cıa chè sau khi sßy là 7 ÷ 8 %, n∏u ˜Óp hai l¶n thì khËng
ch∏ �Î ©m cıa chè sau sßy là 4,5 ÷ 5 % �∫ sau khi �∑ hoa, sàng hoa �Î ©m s≥ �§t 7 ÷ 8 %.

f. �∑ hoa: �ây là giai �o§n cuËi trong s£n xußt chè h˜Ïng, �∑ hoa là dùng mÎt ít hoa tËt ˜Óp chè l¶n
cuËi làm cho h˜Ïng thÏm cıa chè thành ph©m m§nh hÏn. HÏn n˙a, �∑ hoa còn giúp cho s£n ph©m mßt �i
mùi v‡ l§ l®n vào trong giai �o§n ˜Óp h˜Ïng tr˜Óc �ó. ThÌi gian t¯ khi cho hoa vào �∏n khi sàng lo§i hoa
kho£ng t¯ 4 ÷ 5 giÌ, sau khi sàng lo§i hoa ti∏n hành bao gói ngay.

g. Bao gói: th˜Ìng bao gói b¨ng gißy ho∞c hÎp kim lo§i tùy theo ph©m cßp chè, khËi l˜Òng t¯ 50 ÷ 1000g
cho mÈi gói ho∞c hÎp. N∏u gói b¨ng gißy ph£i gói b¨ng ba lÓp gißy theo th˘ t¸ t¯ ngoài vào nh˜ sau:gißy
th˜Ìng, gißy parafin, gißy thi∏c, n∏u dùng hÎp kim lo§i thì m∞t trong hÎp ph£i �˜Òc tráng m§ tËt và không
có mùi l§.



68 CH◊ÃNG 2. PHÜN 3: Kfl THUäT SÉN XUáT CHÈ



Ch˜Ïng 3

Ph¶n 4: Kˇ thu™t s£n xußt cà phê1

3.1 Nguyên liªu:

3.1.1 Phân lo§i:

Trên th∏ giÓi, cà phê có rßt nhi∑u lo§i, �ây là mÎt lo§i cây có kh£ n´ng thích nghi vÓi môi tr˜Ìng. Hiªn nay,
các n˜Óc trên th∏ giÓi cÙng nh˜  n˜Óc ta �∑u trÁng ba lo§i cà phê là: arabica (cà phê chè), canephora (cà
phê vËi), excelsa (cà phê mít).

a. Cà phê chè (arabica): Là lo§i cà phê �˜Òc trÁng và tiêu thˆ nhi∑u nhßt trên th∏ giÓi, chi∏m 9/10 tÍng
s£n l˜Òng cà phê. Cây cao 3 ÷ 5 m, có khi 7 ÷ 10 m, �Îc thân ho∞c nhi∑u thân, v‰ mËc tr≠ng, gÈ vàng ngà,
hoa mÂc thành t¯ng chùm gÁm 5 cánh màu tr≠ng, thÌi gian ra hoa  n˜Óc ta t¯ tháng 2 �∏n tháng 4. Qu£
hình tr˘ng hay hình tròn, khi chín có màu �‰ t˜Ïi, kích th˜Óc qu£: dài 17 ÷ 18 mm, �˜Ìng kính ti∏t diªn 10
÷ 15 mm, 500 ÷ 700 qu£/kg, thÌi gian t¯ lúc có qu£ �∏n lúc chín 6 ÷ 7 tháng, thÌi vˆ thu ho§ch t¯ tháng 9
�∏n tháng 2. H§t có v‰ lˆa màu b§c, ít bám vào nhân, kích th˜Óc: dài 5 ÷ 10 mm, rÎng 4 ÷ 7 mm, dày 2 ÷
4 mm, kích th˜Óc này thay �Íi theo t¯ng lo§i và theo �i∑u kiªn môi tr˜Ìng. KhËi l˜Òng 500 ÷ 700 h§t/100g,
hàm l˜Òng cafein 1,3 %, h§t có màu xám xanh, xanh lˆc tùy theo chıng và cách ch∏ bi∏n, n´ng sußt 400 ÷
500kg cà phê nhân/ha. Tø lª thành ph©m (cà phê nhân) so vÓi nguyên liªu (cà phê qu£ t˜Ïi) là 14 ÷ 20 %.

Cà phê chè là lo§i cà phê �˜Òc ˜a chuÎng nhßt do h˜Ïng thÏm và mùi v‡ tËt.
b. Cà phê vËi (canephora): Cây cao t¯ 3 ÷ 8 m, v‰ cây mËc tr≠ng, gÈ vàng ho∞c tr≠ng ngà, hoa màu

tr≠ng mÂc thành cˆm có 5 ÷ 7 cánh, mùa hoa t¯ tháng 4 �∏n tháng 6. Qu£ hình tròn ho∞c hình tr˘ng, khi
chín có màu �‰ ho∞c hÁng, trên qu£ th˜Ìng có �˜Ìng gân dÂc, v‰ qu£ m‰ng so vÓi cà phê chè, thÌi gian t¯
khi có qu£ �∏n lúc chín 10 ÷ 12 tháng, thÌi vˆ thu ho§ch t¯ tháng 1 �∏n tháng 4. H§t hình b¶u dˆc hay
tròn, v‰ lˆa tr≠ng dπ bong, kho£ng 600 ÷ 900 h§t/100g, h§t dài 5 ÷ 8 mm, h§t có màu xanh b§c, xanh lˆc
ho∞c xanh nâu tùy theo chıng và cách ch∏ bi∏n, hàm l˜Òng cafein 2 ÷ 3 %, �ây là lo§i cà phê có nhi∑u cafein
nhßt.

N´ng sußt trÁng trÂt 500 ÷ 600 kg cà phê nhân/ha, ít h˜Ïng thÏm, th˜Ìng dùng �∫ pha trÎn vÓi cà phê
chè hay �∫ ch∏ bi∏n cà phê hòa tan và bánh kµo cà phê. Lo§i cà phê này giá tr‡ th˜Ïng ph©m kém nh˜ng l§i
ch‡u �˜Òc h§n, ít kén �ßt và ít b‡ sâu bªnh.

c. Cà phê mít (excelsa): Cây cao t¯ 6 ÷ 15 m, n∏u �ßt tËt có th∫ cao �∏n 20m. Hoa màu tr≠ng có 5 cánh,
qu£ hình tr˘ng hÏi ép ngang, qu£ chín có màu �‰, to và dày. KhËi l˜Òng 500 ÷ 700 qu£/kg. Hình d§ng h§t
cà phê mít giËng nh˜ h§t cà phê chè, màu vàng xanh hay màu vàng r§, v‰ lˆa dính sát vào nhân, khó bong,
kho£ng 700 ÷ 1000 h§t/100g, hàm l˜Òng cafein 1 ÷ 1,2 %.

N´ng sußt 500 ÷ 600 kg cà phê nhân/ha, tø lª thành ph©m (cà phê nhân) so vÓi cà phê qu£ t˜Ïi kho£ng
10 ÷ 15 %.

Giá tr‡ th˜Ïng ph©m không cao do h§t không �∑u, khó ch∏ bi∏n, h˜Ïng v‡ thßt th˜Ìng, tuy nhiên �ây là
lo§i cà phê ch‡u �˜Òc h§n, ít kén �ßt và ít b‡ sâu bªnh.

1
This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10959/1.1/>.
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3.1.2 Cßu t§o gi£i ph©u qu£ cà phê:

Qu£ cà
phê �˜a vào ch∏ bi∏n gÁm có các ph¶n sau: lÓp v‰ qu£, lÓp nhÓt (v‰ nhÓt), lÓp v‰ trßu (lÓp v‰ thóc),
lÓp v‰ lˆa và nhân.

3.1.3 Tø lª gi˙a các thành ph¶n cßu t§o cıa qu£ cà phê: (tính theo % qu£ t˜Ïi)

Thành ph¶n Cà phê chè (arabica) % Cà phê vËi (canephora) %

V‰ qu£ 43 ÷ 45 42

LÓp nhÓt 20 ÷ 23 23

V‰ trßu 6 ÷ 8 6 ÷ 8

Nhân và v‰ lˆa 26 ÷ 30 29

Table 3.1

3.1.4 Thành ph¶n hóa hÂc:

Ta có các b£ng sau:
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�Î pH cıa lÓp nhÓt tùy theo �Î chín cıa qu£, th˜Ìng t¯ 5,6 ÷ 5,7, có khi lên �∏n 6,4. Trong lÓp nhÓt
còn có men pectinaza phân gi£i pectin.

Thành ph¶n chı y∏u cıa lÓp v‰ trßu là xenlulo và tro, trong thành ph¶n cıa tro chı y∏u là silic, canxi,
kali, magiê...

Thành ph¶n cıa nhân cà phê �˜Òc trình bày  b£ng sau:
Ngoài ra, trong nhân cà phê còn có mÎt ít vitamin, thành ph¶n hóa hÂc cıa nhân cà phê ch‡u £nh h˜ng

nhi∑u cıa chıng cà phê, �Î chín cıa qu£, �i∑u kiªn canh tác.
�∫ �ánh giá tác dˆng cıa thành ph¶n hóa hÂc nhân cà phê �∏n ph©m chßt cıa n˜Óc pha cà phê thì c¶n

ph£i bi∏t nh˙ng bi∏n �Íi cıa chúng trong quá trình ch∏ bi∏n, �∞c biªt là quá trình rang cà phê.

Thành ph¶n g/100g m®u

N˜Óc 8 ÷ 12

Chßt béo 4 ÷ 18

�§m 11 ÷ 19

Cafein 0 ÷ 2

Axit cafetanic 8 ÷ 9

Tanin 2

Tinh bÎt 5 ÷ 23

Dextrin 1

�˜Ìng 5 ÷ 10

Xenlulo 10 ÷ 20

Hemixenlulo 20

Tro 2,5 ÷ 4,5
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Table 3.2

3.1.5 Thu hái, v™n chuy∫n và b£o qu£n:

a. Thu hái: th˜Ìng thu hái b¨ng tay, trong quá trình thu hái c¶n chú ˛ nh˙ng �i∫m sau:
- Ph£i thu hái khi qu£ cà phê v¯a chín tÓi (2/3 diªn tích qu£ có màu �‰), không �˜Òc �∫ quá chín, qu£

s≥ b‡ rˆng và tÍn hao chßt d¸ tr˙ trong qu£.
- Không thu hái nh˙ng qu£ còn xanh, vì lúc �ó chßt d¸ tr˙ ch˜a �¶y �ı, trong quá trình ch∏ bi∏n v‰ lˆa

bám ch∞t vào nhân, khoc bóc và h§t s≥ nh´n nheo.
- Trong quá trình thu hái, không �˜Òc làm tÍn th˜Ïng sây sát cây cà phê làm gi£m n´ng sußt cho mùa

sau.
- Gi˙ vª sinh trong quá trình thu hái, không �˜Òc �∫ l®n t§p chßt vào nguyên liªu, không �˜Òc làm d™p

nát qu£ t§o �i∑u kiªn cho VSV xâm nh™p, phát tri∫n gây thËi r˙a.
b. V™n chuy∫n: trong quá trình v™n chuy∫n nguyên liªu, c¶n tránh l®n các t§p chßt nh˜: c‰ d§i, �ßt, cát...

và không �˜Òc �∫ nguyên liªu b‡ d™p nát, n∏u nguyên liªu b‡ d™p nát c¶n ph£i �em ch∏ bi∏n tr˜Óc. Ph˜Ïng
tiªn v™n chuy∫n có th∫ dùng xe ô tô ho∞c các ph˜Ïng tiªn thô sÏ khác n∏u �‡a hình nÏi thu hái cho phép.

c. B£o qu£n: nguyên liªu �˜a v∑ nÏi ch∏ bi∏n ph£i �∫ nÏi thoáng mát, có mái che, không �˜Òc chßt �Ëng
mà ph£i r£i thành t¯ng lÓp dày 15 ÷ 20 cm, 2 ÷ 3 giÌ ph£i �£o trÎn mÎt l¶n, thÌi gian b£o qu£n tr˜Óc khi
�˜a vào ch∏ bi∏n càng ng≠n càng tËt, th˜Ìng không quá 36 giÌ.

3.2 Kˇ thu™t s£n xußt cà phê nhân:

�∫ s£n xußt cà phê nhân, ng˜Ìi ta s˚ dˆng hai ph˜Ïng pháp sau:
- Ph˜Ïng pháp khô: �i∑u kiªn ch∏ bi∏n �Ïn gi£n nh˜ng phˆ thuÎc hoàn toàn vào thÌi ti∏t, thÌi gian ch∏

bi∏n kéo dài.
- Ph˜Ïng pháp ˜Ót: s£n xußt chı �Îng hÏn nh˜ng tËn nhi∑u thi∏t b‡, n˜Óc và n´ng l˜Òng. Tuy nhiên,

s£n xußt theo ph˜Ïng pháp này rút ng≠n �˜Òc thÌi gian ch∏ bi∏n và cho s£n ph©m có chßt l˜Òng cao hÏn.
Thông th˜Ìng ng˜Ìi ta k∏t hÒp c£ hai ph˜Ïng pháp, sau �ây là sÏ �Á công nghª s£n xußt cà phê nhân b¨ng
ph˜Ïng pháp k∏t hÒp: (trang sau)
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3.2.1 Phân lo§i:

Phân lo§i nh¨m mˆc �ích tách các chßt t§p chßt l®n trong nguyên liªu, làm cho kích th˜Óc nguyên liªu �Áng
�∑u, t§o �i∑u kiªn cho viªc bóc v‰ �˜Òc triªt �∫, �£m b£o chßt l˜Òng cıa s£n ph©m. Viªc phân lo§i th˜Ìng
�˜Òc th¸c hiªn theo hai b˜Óc sau:

a. Phân lo§i theo kích th˜Óc: th¸c hiªn trên sàng phân lo§i, th˜Ìng s˚ dˆng sàng phØng có 2 ÷ 3 l˜Ói
sàng, kích th˜Óc lÍ sàng t´ng d¶n t¯ d˜Ói lên. Yêu c¶u cıa viªc phân lo§i theo kích th˜Óc là ph£i �£m b£o
lo§i h∏t t§p chßt lÓn, trong t§p chßt không �˜Òc l®n nguyên liªu.

b. Phân lo§i theo tø trÂng: ng˜Ìi ta s˚ dˆng n˜Óc �∫ ti∏n hành phân lo§i theo tø trÂng, �Ëi vÓi cà phê
chín �úng m˘c có tø trÂng � ⇡ 1, cà phê còn xanh, non

có � > 1, cà phê quá chín và t§p chßt nhµ có � < 1. Chính vì th∏ mà ng˜Ìi ta �˜a khËi qu£ cà phê vào
n˜Óc �∫ phân lo§i, cà phê chín �úng m˘c s≥ lÏ l˙ng, cà phê xanh và t§p chßt n∞ng s≥ chìm, ng˜Òc l§i cà phê
chín và t§p chßt nhµ s≥ nÍi. B∫ xi phông có cßu t§o nh˜ sau:
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Th˜Ìng tø lª n˜Óc/nguyên liªu kho£ng 3/1, trong quá trình làm viªc c¶n ph£i �£m b£o nguyên liªu chín
�úng m˘c qua Ëng xiphông vào máy xát t˜Ïi th™t �∑u �∞n và liên tˆc nh˜ng l˜Òng n˜Óc tiêu tËn là ít nhßt.
Chu k˝ làm vª sinh b∫ xiphông không quá 12 giÌ. Ngoài ra b∫ xiphông còn có tác dˆng làm cho nguyên liªu
ngßm n˜Óc, t§o �i∑u kiªn thu™n lÒi cho viªc bóc v‰ qu£, tuy nhiên, n∏u kéo dài thÌi gian ngâm thì s¸ phân
lo§i s≥ tr nên kém hiªu qu£.

3.2.2 Bóc v‰ qu£, v‰ th‡t (xát t˜Ïi):

a. Mˆc �ích: thành ph¶n chı y∏u cıa lÓp v‰ qu£ là n˜Óc, gluxit và protein, các chßt này không tham gia vào
quá trình hình thành chßt l˜Òng s£n ph©m mà còn gây khó kh´n nh˜ thËi r˙a, làm kéo dài thÌi gian phÏi
sßy. Do �ó v‰ qu£ c¶n ph£i lo§i b‰. Ngoài ra, lÓp v‰ th‡t, thành ph¶n chı y∏u là pectin, cÙng không có lÒi
cho các quá trình ch∏ bi∏n ti∏p theo nên cÙng c¶n ph£i lo§i b‰.

3.2.2.1

b. Ph˜Ïng pháp bóc v‰ qu£, v‰ th‡t:
- �∫ bóc v‰ qu£, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng ph˜Ïng pháp cÏ hÂc, các máy xát ki∫u Gosdon, Hamburg, Raoeng

th˜Ìng hay �˜Òc s˚ dˆng. �Ëi vÓi máy xát �æa ki∫u Hamburg, các �æa �˜Òc bË trí gÌ trên m∞t �∫ t´ng hiªu
qu£ bóc v‰. Gi˙a �æa và má �i∑u chønh có khe h, kích th˜Óc cıa các khe h phˆ thuÎc vào t¯ng lo§i cà phê,
th˜Ìng thì 0,5 ÷ 0,8 mm. Khe h càng nh‰ thì hiªu sußt bóc cao nh˜ng tø lª d™p nát cÙng cao. Sau �ây là
sÏ �Á cıa máy bóc v‰ ki∫u �æa:
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- Bóc v‰ nhÓt: Sau khi bóc v‰ qu£, lÓp v‰ nhÓt v®n còn bám chung quanh h§t cà phê, do �ó c¶n ph£i
bóc lÓp v‰ nhÓt. Viªc bóc v‰ nhÓt ph£i �£m b£o sao cho chßt l˜Òng h§t không b‡ bi∏n �Íi, màu s≠c cıa h§t
sau khi bóc v‰ nhÓt ph£i t¸ nhiên và tø lª h§t b‡ d™p vÔ ho∞c tách c£ v‰ trßu không quá 6 %. �∫ tách v‰
nhÓt, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng các ph˜Ïng pháp sau:

* Ph˜Ïng pháp lên men: t™n dˆng enzym sØn có trong v‰ th‡t, chı y∏u là pectinaza. �∫ chßt l˜Òng cà
phê tËt hÏn, ng˜Ìi ta ti∏n hành lên men y∏m khí (lên men trong n˜Óc), trong quá trình lên men, các ph¶n
t˚ liên k∏t trong v‰ th‡t d˜Ói tác dˆng cıa enzym s≥ b‡ phân c≠t thành các ph¶n t˚ t¸ do, dπ dàng trôi theo
n˜Óc r˙a. �∫ quá trình lên men ti∏n hành �˜Òc thu™n lÒi, c¶n lên men cà phê qu£ v¯a �Î chín, b∫ lên men
th˜Ìng có th∫ tích 3 ÷ 6 m3, nhiªt �Î lên men 35 ÷ 420 C, thÌi gian t¯ 10 ÷ 18 giÌ tùy thuÎc vào t¯ng lo§i
cà phê. N˜Óc dùng trong quá trình lên men ph£i là n˜Óc sinh ho§t, hàm l˜Òng s≠t < 5 mg/lít, pH 6,9 ÷ 7,2.
Ngoài ra, �∫ quá trình lên men �˜Òc �∑u �∞n, nên �£o nguyên liªu 2 ÷ 3 l¶n trong mÎt chu k˝ lên men.

* Ph˜Ïng pháp hóa hÂc: thıy phân pectin trong v‰ th‡t qu£ cà phê trong môi tr˜Ìng ki∑m, ng˜Ìi ta
th˜Ìng s˚ dˆng Na2CO3, NaOH, Ca(OH)2, nÁng �Î 2 %, thÌi gian 2 ÷ 3 giÌ. Ph˜Ïng pháp này rút ng≠n
�˜Òc thÌi gian so vÓi ph˜Ïng pháp trên nh˜ng tËn hóa chßt và mùi v‡ cıa s£n ph©m không tËt.

Ngoài hai ph˜Ïng pháp trên, còn có ph˜Ïng pháp vi sinh v™t, ph˜Ïng pháp cÏ hÂc..., �∞c biªt �Ëi vÓi
ph˜Ïng pháp cÏ hÂc, ng˜Ìi ta s˚ dˆng máy xát t˜Ïi liên hoàn Raoeng, nó th¸c hiªn �Áng thÌi ba nhiªm vˆ:
bóc v‰ qu£, bóc v‰ nhÓt và r˙a cà phê thóc, do �ó s˚ dˆng máy xát t˜Ïi liên hoàn Raoeng s≥ cho phép rút
ng≠n �˜Òc thÌi gian s£n xußt. SÏ �Á cıa máy xát t˜Ïi Raoeng nh˜ sau:
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Máy gÁm
mÎt trˆc rÈng hình trˆ, trên b∑ m∞t có nh˙ng �˜Ìng gân nÍi chia làm ba �o§n rõ rªt, �o§n �¶u tiên làm
nhiªm vˆ �˜a qu£ cà phê vào v‡ trí bóc v‰, �o§n gi˙a làm nhiªm vˆ xé rách lÓp v‰ ngoài �Áng thÌi chà xát
lÓp v‰ th‡t, �o§n cuËi làm nhiªm vˆ ti∏p tˆc chà xát lÓp v‰ th‡t và g§t cà phê thóc ra ngoài.

3.2.3 Ngâm, ı (lên men):

Quá trình này �ã �˜Òc th¸c hiªn vÓi viªc bóc v‰ qu£, v‰ th‡t. Tuy nhiên, n∏u s˚ dˆng máy xát t˜Ïi Raoeng,
có th∫ lo§i b‰ �˜Òc quá trình này.

3.2.4 R˚a:

a. Mˆc �ích: Lo§i b‰ nh˙ng ph©m v™t t§o thành trong quá trình lên men, lo§i b‰ các v∏t cıa lÓp v‰ nhÓt,
�ây là công �o§n quan trÂng vì n∏u còn các ph©m v™t k∫ trên bám vào h§t cà phê , không nh˙ng chúng làm
cho màu s≠c cıa h§t, mùi v‡ cıa h§t b‡ £nh h˜ng mà còn kéo dài thÌi gian phÏi sßy n˙a.

�∫ ti∏n hành r˙a, có th∫ dùng ph˜Ïng pháp cÏ khí ho∞c thı công. N∏u r˙a thı công, ti∏n hành trong b∫
n˜Óc, thay n˜Óc 2 ÷ 3 l¶n cho mÈi m¥ r˙a, 15 phút khußy �£o mÎt l¶n. R˙a cÏ khí ti∏n hành trong thi∏t b‡
r˙a thùng quay, có phun n˜Óc.

b. Nh˙ng y∏u tË £nh h˜ng �∏n quá trình r˙a:
- Quá trình lên men £nh h˜ng rßt lÓn �∏n quá trình r˙a, n∏u quá trình lên men tËt, t˘c là lÓp v‰ nhÓt

�˜Òc phân hıy hoàn toàn thì s≥ thu™n lÒi cho quá trình r˙a và ng˜Òc l§i.
- TËc �Î khußy cÙng £nh h˜ng �∏n quá trình r˙a, n∏u tËc �Î khußy nh‰, ma sát gi˙a cánh khußy và

nguyên liªu ít, hiªu qu£ r˙a không cao; ng˜Òc l§i, n∏u tËc �Î khußy quá lÓn s≥ gây d™p nát nguyên liªu và
lÓp v‰ trßu s≥ bong ra, t¯ �ó, khi phÏi sßy, clorofin s≥ b‡ oxy hóa và h§t cà phê thóc s≥ có màu xßu, th˜Ìng
thì tËc �Î cánh khußy kho£ng 50 ÷ 100 vòng/phút.

- Tø lª n˜Óc/nguyên liªu trong quá trình r˙a kho£ng 0,9 ÷ 1,2. N∏u tø lª này lÓn quá s≥ kéo dài thÌi gian
r˙a và quá trình r˙a s≥ không hoàn toàn.
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3.2.5 Làm ráo, phÏi sßy:

3.2.5.1 Làm ráo:

a. Mˆc �ích: làm mßt ph¶n n˜Óc t¸ do  h§t cà phê sau khi r˙a, n∏u không làm ráo mà �em sßy ngay s≥
sinh ra hiªn t˜Òng "luÎc" nguyên liªu t§o ra mÎt màng c˘ng bên ngoài h§t cà phê làm kéo dài thÌi gian sßy
và sßy không �∑u làm £nh h˜ng �∏n chßt l˜Òng thành ph©m.

Làm ráo có th∫ rút ng≠n thÌi gian phÏi sßy, �Î ©m cıa nguyên liªu có th∫ gi£m t¯ 7 ÷ 10 % sau công
�o§n này.

b. Các ph˜Ïng pháp làm ráo:
- Làm ráo n˜Óc trên sân phÏi: yêu c¶u sân có �Î nghiêng 10 ÷ 120 �∫ n˜Óc thoát dπ dàng, trên sàn làm

ráo có th∫ �Í và phê thành t¯ng �Ëng nh‰, b∑ dày lÓp h§t kho£ng 10 ÷ 20 cm, thÌi gian làm ráo kho£ng 2
÷ 4 giÌ.

- Làm ráo trên l˜Ói: kích th˜Óc lÍ l˜Ói ph£i phù hÒp vÓi t¯ng lo§i cà phê �∫ h§t không lÂt qua l˜Ói �˜Òc.
L˜Ói �˜Òc �∞t trên giá cách m∞t �ßt 0,5 ÷ 0,8 m �∫ dπ thoát n˜Óc và cách ©m  �ßt, chi∑u dày lÓp h§t trên
l˜Ói t¯ 12 ÷ 15 cm.

- Làm ráo b¨ng ph˜Ïng pháp li tâm: dùng máy li tâm có tËc �Î 1000 ÷ 1500 vòng/phút. Ph˜Ïng pháp
này rút ng≠n �˜Òc thÌi gian làm ráo và còn làm cho quá trình r˙a �˜Òc hoàn chønh hÏn do l¸c li tâm kéo
các chßt còn sót l§i trên h§t trong quá trình r˙a.

3.2.5.2 PhÏi:

a. Mˆc �ích: phÏi nh¨m h§ �Î ©m xuËng còn 10 ÷ 12 % �∫ th¸c hiªn nh˙ng quá trình ch∏ bi∏n ti∏p theo.
b. Các y∏u tË £nh h˜ng �∏n quá trình phÏi:
- Nhiªt �Î cıa không khí: phˆ thuÎc hoàn toàn vào thÌi ti∏t, kh£ n´ng bËc ©m t´ng lên khi thÌi ti∏t tËt.
- �Î ©m cıa không khí thßp s≥ t´ng nhanh quá trình bËc ©m trong nguyên liªu, do �ó s≥ rút ng≠n thÌi

gian phÏi.
c. Các ph˜Ïng pháp phÏi và yêu c¶u kˇ thu™t:
- PhÏi trên li∏p: li∏p làm b¨ng tôn �ˆc lÍ, ho∞c �an b¨ng tre, kích th˜Óc 1*2 (m), kho£ng cách các li∏p

20 ÷ 40 cm, li∏p d˜Ói cùng cách m∞t �ßt 0,8 ÷ 1 m.
- PhÏi trên sân: sân phÏi có th∫ là sân xi m´ng, sân g§ch. V∑ mùa hè, nhiªt �Î sân phÏi có th∫ �§t 40

÷ 500 C. M™t �Î cà phê r£i trên sân 10 ÷ 15 kg/m2, sân phÏi có �Î dËc 1 ÷ 2 % �∫ dπ thoát n˜Óc. Trong
quá trình phÏi c¶n �£o trÎn, c˘ 1 ÷ 1,5 giÌ �£o trÎn mÎt l¶n, nên dùng các dˆng cˆ �£o trÎn b¨ng gÈ ho∞c
nh¸a �∫ tránh tÍn th˜Ïng h§t. Càng v∑ tr˜a, có th∫ t´ng chi∑u dày lÓp h§t lên 3 ÷ 4 cm và sang ngày th˘
hai,  thÌi �i∫m n≠ng nhi∑u có th∫ t´ng chi∑u dày lÓp h§t �∏n 4 ÷ 6 cm. – nh˙ng ngày phÏi cuËi cùng, do
hàm l˜Òng n˜Óc t¸ do �ã bay �i ph¶n lÓn, chø còn l§i n˜Óc liên k∏t. Do �ó, trong nh˙ng ngày này c¶n ph£i
�∫ sân th™t khô mÓi ti∑n hành phÏi, chi∑u dày lÓp h§t kho£ng 3 ÷ 4 cm và c˘ 1 giÌ �£o trÎn mÎt l¶n.

Ph˜Ïng pháp này phˆ thuÎc hoàn toàn vào thÌi ti∏t và chßt l˜Òng cıa h§t không �Áng �∑u. Do �ó, chø
phù hÒp vÓi các cÏ s s£n xußt nh‰, nguÁn n´ng l˜Òng nhân t§o không có �i∑u kiªn �∫ th¸c hiªn.

3.2.5.3 Sßy

Do nh˜Òc �i∫m cıa quá trình phÏi nên ng˜Ìi ta ti∏n hành sßy, vì h§t cà phê có cßu t§o �∞c biªt, tËc �Î
chuy∫n ©m t¯ trong ra ngoài rât ch™m nên ng˜Ìi ta th˜Ìng sßy h§t cà phê b¨ng ph˜Ïng pháp bán liên tˆc.

a. Énh h˜ng cıa quá trình sßy �∏n chßt l˜Òng h§t cà phê:
- – nhiªt �Î cao, protein cıa h§t cà phê b‡ bi∏n tính và keo tˆ l§i.
- Chßt béo trong h§t b‡ phân gi£i  nhiªt �Î cao, do �ó làm hàm l˜Òng axit béo trong h§t t´ng lên.
- Tinh bÎt trong h§t t§o thành dextrin d˜Ói £nh h˜ng cıa nhiªt �Î.
- – nhiªt �Î cao, các lo§i men trong h§t b‡ �ình chø ho§t �Îng, vitamin b‡ tÍn thßt nhi∑u.
b. Thi∏t b‡ sßy cà phê và yêu c¶u kˇ thu™t:
- Sßy thı công: lò sßy thı công có cßu t§o nh˜ sau:
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LÓp l˜Ói th˘ nhßt cách n∑n 1 ÷
1,5 m, các Ëng truy∑n nhiªt �˜Òc bË trí dÂc theo n∑n. Lo§i lò sßy này tËn khá nhi∑u nhân công, n´ng sußt
bé.

- Sßy b¨ng máy sßy: phÍ bi∏n nhßt là máy sßy thùng quay và tháp sßy, sau �ây là sÏ �Á cıa máy sßy
thùng quay:

BÎ ph™n chính là mÎt
thùng hình trˆ n¨m ngang, trên thùng có bË trí các c˚a �∫ cho nguyên liªu ra vào. Chính gi˙a thùng là mÎt
trˆc rÈng làm nhiªm vˆ d®n tác nhân sßy, trên trˆc rÈng có g≠n các Ëng truy∑n nhiªt. Thùng �˜Òc chia làm
4 ng´n theo chi∑u dÂc, trong mÈi ng´n có các cánh �£o �∫ trÎn cà phê khi thùng quay. ThÌi gian sßy trên
máy sßy thùng quay phˆ thuÎc vào �Î ©m ban �¶u cıa cà phê, n∏u �Î ©m ban �¶u cıa cà phê có giá tr‡
t¯ 20 ÷ 40 % thì thÌi gian sßy t¯ 16 ÷ 36 giÌ. Lò sßy thùng quay có nhi∑u ˜u �i∫m nh˜: ít tËn nhân công,
n´ng sußt lÓn, chßt l˜Òng cà phê tËt.

3.2.6 Bóc v‰ thóc (xát khô):

H§t cà phê �˜Òc bao bÂc bi mÎt lÓp v‰ trßu t˜Ïng �Ëi dày và ch≠c ch≠n, thành ph¶n chı y∏u là xenlulo,
không có ích cho quá trình tiêu hóa cıa cÏ th∫ và cÙng không có ích cho s¸ hình thành chßt l˜Òng s£n ph©m,
do �ó c¶n ph£i lo§i chúng ra.
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Yêu c¶u h§t cà phê sau khi xát khô ph£i gi˙ �˜Òc nguyên h§t, l˜Òng h§t n˘t, vÔ càng ít càng tËt, do �ó
c¶n ph£i �i∑u chønh hiªu sußt xát < 100 %.

Các thi∏t b‡ xát khô �˜Òc thi∏t k∏ d¸a trên các tác �Îng cÏ hÂc lên nguyên liªu nh˜ �™p, xé và ma sát,
hai lo§i máy xát khô thông dˆng nhßt là máy xát khô Engelber và Hanxa, sau �ây là sÏ �Á cßu t§o cıa thi∏t
b‡ xát khô Engelber:

3.2.7 Bóc v‰ lˆa (�ánh bóng):

CÙng nh˜ lÓp v‰ thóc, lÓp v‰ lˆa không có giá tr‡ cho ng˜Ìi tiêu dùng nên c¶n ph£i bóc v‰ lˆa cho h§t cà
phê �˜Òc bóng, t´ng giá tr‡ c£m quan và tránh VSV xâm nh™p.

Yêu c¶u sau khi �ánh bóng h§t cà phê, nhiªt �Î cıa khËi cà phê không quá 550 C, tø lª h§t n˘t vÔ không
quá 1 %. Tø lª v‰ lˆa trong cà phê nhân ph£i �§t 90 % (�Ëi vÓi arabica), 80 % (�Ëi vÓi canephora) và 70 %
(�Ëi vÓi excelsa), qui �‡nh r¨ng h§t có 1/2 diªn tích bóc v‰ lˆa tr lên �˜Òc xem là h§t s§ch.

Thi∏t b‡ �ánh bóng th˜Ìng có hai lo§i, ki∫u 1 trˆc Smout và 2 trˆc ki∫u Okrassa, sau �ây là sÏ �Á cıa
máy �ánh bóng ki∫u Smout:
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Trên trˆc cıa máy �ánh bóng gÁm 6 cánh xo≠n
kh∏ , ph¶n �ønh �˜Òc mài nhØn, các cánh kh∏ này có ph¶n cuËi cong l§i �∫ h§t chuy∫n �Îng ng˜Òc l§i, thân
máy có bË trí các gÌ có chi∑u nghiêng ng˜Òc chi∑u vÓi chi∑u xo≠n cıa trˆc.

3.2.8 Phân lo§i:

Cà phê sau khi �ánh bóng là mÎt hÈn hÒp gÁm: cà phê tËt, cà phê xßu, v‰ trßu, v‰ lˆa, cà phê vˆn...do �ó
c¶n ph£i phân lo§i �∫ �£m b£o �˜Òc yêu c¶u cıa khách hàng và tiêu chu©n cıa nhà máy. Trong s£n xußt cà
phê nhân, ng˜Ìi ta th˜Ìng ph£i phân lo§i theo ba ph˜Ïng pháp:

a. Phân lo§i theo kích th˜Óc: S˚ dˆng sàng phân lo§i gÁm sàng tròn ho∞c sàng l≠c vÓi các l˜Ói sàng có c
lÍ khác nhau, hình d§ng các lÍ cÙng khác nhau, n∏u phân lo§i theo chi∑u rÎng h§t ng˜Ìi ta dùng l˜Ói sàng
lÍ tròn ho∞c vuông, n∏u phân lo§i theo chi∑u dày h§t ng˜Ìi ta dùng l˜Ói sàng lÍ dài...

b. Phân lo§i theo tø trÂng:
D¸a vào s¸ chuy∫n �Îng khác nhau cıa các h§t có tø trÂng khác nhau trong luÁng không khí chuy∫n

�Îng ng˜Òc chi∑u vÓi khËi h§t, mˆc �ích cıa viªc phân lo§i theo tø trÂng nh¨m lo§i b‰ các h§t xßu, h§t lép
kém chßt l˜Òng.

�∫ phân lo§i theo tø trÂng, ng˜Ìi ta th˜Ìng dùng hai lo§i thi∏t b‡, lo§i n¨m ngang và lo§i thØng �˘ng,
sau �ây là sÏ �Á cßu t§o cıa thi∏t b‡ phân lo§i ki∫u thØng �˘ng (catador)
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C¶n chú ˛ �i∑u chønh tËc �Î không khí  ng´n I luôn
luôn lÓn hÏn tËc �Î không khí  ng´n II. VÓi lo§i thi∏t b‡ này, có th∫ thu �˜Òc 3 lo§i s£n ph©m khác nhau.

c. Phân lo§i theo màu s≠c: Phân lo§i theo kích th˜Óc và tø trÂng chø lo§i b‰ �˜Òc t§p chßt, t´ng �Î �Áng
�∑u cıa khËi h§t nh˜ng ch˜a th∫ t§o �˜Òc cho khËi h§t �Î �Áng nhßt v∑ màu s≠c �˜Òc, do �ó, �∫ t´ng c˜Ìng
chßt l˜Òng cıa khËi h§t hÏn n˙a, ng˜Ìi ta ti∏n hành phân lo§i theo màu s≠c. Phân lo§i theo màu s≠c có th∫
ti∏n hành b¨ng thı công ho∞c b¨ng nh˙ng thi∏t b‡ �iªn t˚.

Phân lo§i b¨ng thı công có th∫ th¸c hiªn trên các b´ng chuy∑n ch§y vÓi tËc �Î ch™m và d¯ng l§i theo
chu k˝ �∫ công nhân ngÁi hai bên b´ng chuy∑n ti∏n hành phân lo§i. Ph˜Ïng pháp này tËn khá nhi∑u nhân
công và thÌi gian nh˜ng có th∫ gi£i quy∏t �˜Òc nhi∑u vßn �∑ mà máy móc không th∫ gi£i quy∏t �˜Òc.

3.2.9 �ßu trÎn, �óng bao, b£o qu£n:

Cà phê nhân �˜Òc �ßu trÎn theo mÎt tø lª nhßt �‡nh �∫ �£m b£o hiªu qu£ kinh t∏ cho cÏ s s£n xußt ho∞c
�£m b£o theo yêu c¶u cıa khách hàng.

�Ëi vÓi cà phê arabica và canephora �óng thành 2 lÓp: mÎt lÓp polietilen  trong và mÎt lÓp b¨ng �ay
gai  ngoài, �Ëi vÓi cà phê excelsa chø c¶n �óng mÎt lÓp, trÂng l˜Òng mÈi bao 50 kg ho∞c 70 kg.

Trong quá trình b£o qu£n cà phê nhân c¶n chú ˛ nh˙ng �i∏m sau:
- �Î ©m cà phê nhân �˜a vào b£o qu£n < 13 %,
- Hàm l˜Òng t§p chßt < 0,5 %,
- Kho b£o qu£n ph£i �˜Òc cách ©m và cách nhiªt tËt,
- ThÌi gian b£o qu£n không quá 5 tháng.
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3.3 Kˇ thu™t s£n xußt cà phê rang:

Nguyên liªu dùng �∫ s£n xußt cà phê rang là cà phê nhân, sÏ �Á công nghª s£n xußt cà phê rang nh˜ sau:

3.3.1 Phân lo§i theo kích th˜Óc:

Cà phê nhân trong quá trình b£o qu£n s≥ b‡ gãy nát, do �ó c¶n ph£i phân lo§i theo kích th˜Óc �∫ quá trình
rang �˜Òc dπ dàng và �∑u �∞n hÏn. Thông th˜Ìng ng˜Ìi ta dùng hª thËng sàng l≠c gÁm 2 ÷ 3 l˜Ói sàng �∫
phân lo§i.

3.3.2 X˚ l˛ nguyên liªu:

Trong quá trình b£o qu£n, cà phê nhân hßp thˆ nhi∑u mùi v‡ l§, �∞c biªt là mùi mËc, do �ó, c¶n ph£i x˚ l˛
nguyên liªu. Các ph˜Ïng pháp x˚ l˛ nguyên liªu nh˜ sau:

- X˚ l˛ b¨ng n˜Óc: chø áp dˆng �Ëi vÓi nh˙ng lo§i cà phê nguyên liªu có chßt l˜Òng cao (trong thÌi gian
b£o qu£n không có mËc). Ng˜Ìi ta ti∏n hành ngâm nguyên liªu trong n˜Óc 5 phút, n˜Óc s≥ ngßm vào các
mao qu£n cıa h§t và hòa tan các mùi v‡ l§, sau �ó vÓt ra �∫ ráo.

- X˚ l˛ b¨ng dung môi h˙u cÏ: s˚ dˆng cho nh˙ng lo§i nguyên liªu kém chßt l˜Òng hÏn. Dung môi th˜Ìng
dùng r˜Òu etilic 20 % V, thÌi gian x˚ l˛ 5 ÷ 10 phút, sau �ó vÓt ra �∫ ráo.

3.3.3 Rang:

�ây là giai �o§n quan trÂng nhßt vì h˜Ïng thÏm t§o thành trong quá trình này. – các cÏ s s£n xußt nh‰,
ng˜Ìi ta ti∏n hành rang trong nh˙ng thi∏t b‡ rang hình c¶u ho∞c hình trˆ, l˜Òng cà phê cho vào < 2/5 th∫
tích thi∏t b‡, trên thân thi∏t b‡ có bË trí c˚a �∫ n§p và tháo nguyên liªu và các lÍ �∫ thoát ©m. – các cÏ s
s£n xußt lÓn hÏn, ng˜Ìi ta th˜Ìng s˚ dˆng lo§i thi∏t b‡ rang ki∫u �˘ng có sÏ �Á cßu t§o nh˜ sau:
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Nhiªt
�Î rang th˜Ìng khËng ch∏ trong kho£ng 200 ÷ 2400 C. Quá trình này gÁm ba giai �o§n:

- – nhiªt �Î < 500 C ta thßy bËc ra nhi∑u khói tr≠ng, chı y∏u là hÏi n˜Óc và hÏi dung môi, th∫ tích h§t
không bi∏n �Íi. CuËi giai �o§n này ta thßy ng¯ng sinh khí, �ây là dßu hiªu chuy∫n sang giai �o§n sau.

- Khi nhiªt �Î t´ng lên 1500 C thì trong h§t x£y ra quá trình tích khí nên th∫ tích cıa h§t t´ng lên �Ît
ngÎt, lúc này ta nghe thßy nh˙ng ti∏ng nÍ, h§t chuy∫n sang màu �en nh˜ng ch˜a bóng. Trong giai �o§n này
ta thßy khí màu xanh thoát ra, chı y∏u là acrolein.

- Khi nhiªt �Î lên 2200 C, gi˙  nhiªt �Î này trong vòng 10 ÷ 15 phút, lúc này th∫ tích h§t không bi∏n
�Íi n˙a, s¸ sinh khí rßt y∏u Ót ho∞c ng¯ng hØn, h§t chuy∫n sang màu �en bóng.

Trong quá trình rang, �∫ t´ng chßt l˜Òng s£n ph©m, ng˜Ìi ta cho chßt béo (d¶u th¸c v™t, bÏ..) vào giai
�o§n cuËi cıa quá trình rang, chßt béo s≥ gi˙ l§i các chßt thÏm trên b∑ m∞t cıa h§t.

H§t cà phê rang �§t yêu c¶u có m∞t ngoài �en bóng, bên trong có màu cánh gián, mùi thÏm nhµ (tËt
hÏn mùi thÏm m§nh vì khi pha s≥ ít có mùi), v‡ �≠ng chát.

3.3.4 Làm nguÎi:

Quá trình làm nguÎi có th∫ th¸c hiªn trong thi∏t b‡ rang ki∫u �˘ng, dùng không khí �∫ làm nguÎi ,  mÎt
sË cÏ s s£n xußt ng˜Ìi ta có th∫ phun ©m ho∞c phun r˜Òu �∫ làm nguÎi nh¨m mˆc �ích t§o ra �Î ©m b£o
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qu£n (< 13 %) vì khi rang �Î ©m chø còn 0,5 ÷ 1 %. Ngoài ra viªc phun r˜Òu còn có tác dˆng là t§o ra ph£n
˘ng ester hóa có mùi thÏm.

Có mÎt sË nÏi dùng dung d‡ch �˜Ìng, tø lª 2 % �∫ phun vào cà phê �ã rang nh¨m mˆc �ích làm nguÎi
và bÂc h§t cà phê mÎt lÓp màng m‰ng �∫ kh‰i mßt h˜Ïng thÏm.

�∫ t§o ra cà phê rang nguyên h§t th˜Ïng ph©m, có th∫ phËi trÎn các lo§i cà phê l§i vÓi nhau �∫ �áp ˘ng
�˜Òc kh©u v‡ cıa khách hàng.

�∫ t§o ra s£n ph©m cà phê rang xay, cà phê rang nguyên h§t �˜Òc �em �i xay nh‰, bÎt cà phê xay ph£i
lÂt sàng 1,6 mm (90 %) nh˜ng ph£i �˜Òc gi˙ l§i trên sàng 0,95 mm. BÎt cà phê xay có kích th˜Óc > 1,6 mm
�˜Òc �em �i xay l§i �∫ �£m b£o yêu c¶u trên.

Cà phê rang (�∞c biªt là cà phê rang xay) rßt dπ b‡ mßt h˜Ïng thÏm, hßp phˆ mùi l§ và dπ b‡ oxy hóa
nên c¶n ph£i bao gói th™t c©n th™n. Có th∫ dùng các lo§i bao bì nh˜ thıy tinh, polime, gißy thi∏c ...�∫ ti∏n
hành bao gói. Ngoài ra, có th∫ �óng gói chân không ho∞c �óng gói vÓi các chßt khí nh˜ N2, CO2...
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This content is available online at <http://voer.edu.vn/content/m10960/1.1/>.

85



86 Tham gia �óng góp

Tham gia �óng góp

Tài liªu: Giáo trình Kˇ thu™t s£n xußt các s£n ph©m nhiªt �Ói
Biên so§n bi: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/col10039/1.1/
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt tinh d¶u"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "Ph¶n 1: Kˇ thu™t s£n xußt tinh d¶u "
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10948/1.1/
Trang: 1-18
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Nguyên liªu ch˘a d¶u và ph˜Ïng pháp b£o qu£n"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "Ch˜Ïng 1: Nguyên liªu ch˘a d¶u và ph˜Ïng pháp b£o qu£n"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10949/1.1/
Trang: 19-26
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt d¶u th¸c v™t"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "Ch˜Ïng 2: Kˇ thu™t s£n xußt d¶u th¸c v™t"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10950/1.1/
Trang: 26-37
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t tinh ch∏ d¶u th¸c v™t"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "Ch˜Ïng 3: Kˇ thu™t tinh ch∏ d¶u th¸c v™t"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10951/1.1/
Trang: 37-45
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Nguyên liªu s£n xußt chè"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "1. Nguyên liªu s£n xußt chè "
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10952/1.1/
Trang: 47-49
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/



Tham gia �óng góp 87

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt chè �en"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "2. Kˇ thu™t s£n xußt chè �en"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10954/1.1/
Trang: 50-59
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "3. Kˇ thu™t s£n xußt chè xanh "
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10955/1.1/
Trang: 59-65
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt chè h˜Ïng"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "4. Kˇ thu™t s£n xußt chè h˜Ïng "
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10956/1.1/
Trang: 65-67
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Kˇ thu™t s£n xußt cà phê"
�˜Òc s˚ dˆng nh˜ là: "Ph¶n 4: Kˇ thu™t s£n xußt cà phê"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10959/1.1/
Trang: 69-84
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: "Tài liªu tham kh£o"
Tác gi£: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
URL: http://voer.edu.vn/content/m10960/1.1/
Trang: 85
B£n quy∑n: PGS.TS. Nguyπn ThÂ, TS. Pham NgÂc Th§ch
Gißy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/



Giáo trình Kˇ thu™t s£n xußt các s£n ph©m nhiªt �Ói
Giáo trình Kˇ thu™t s£n xußt các s£n ph©m nhiªt �Ói PGS.TS. Nguyπn ThÂ - TS. Ph§m NgÂc Th§ch Khoa
Hóa Kˇ thu™t - Tr˜Ìng �§i hÂc Bách Khoa - �§i hÂc �à NÆng

Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources
HÂc liªu m Viªt Nam là hÈ trÒ viªc qu£n l ,̨ t§o, l˜u tr˙ tài liªu giáo dˆc hiªu qu£.


