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TÓM TẮT 

Cặn khử mùi, phụ phẩm của quá trình tinh chế dầu đậu tương, chứa chủ yếu nhóm hợp chất: axit béo, 
phytosterol và tocopherol (vitamin E) được xem là nguồn nguyên liệu hữu dụng cho việc thu nhận vitamin E tự nhiên. 
Đầu tiên, cặn khử mùi được xử lý để loại nước, cặn vô cơ và các hợp chất dễ bay hơi. Tiếp đó, tách hỗn hợp axit 
béo bằng cách tiến hành etyl este hóa các axit béo trong cặn khử mùi với H2SO4 đậm đặc (0,6%), tỉ lệ etanol/axit 
béo: 20/1 (mol/mol) ở 700C trong 80 phút, rồi tách etyl este của các axit béo nhờ chưng cất phân đoạn chân không ở 
áp suất 4-5 mbar và nhiệt độ đỉnh: 198 - 2250C. Phần hỗn hợp còn lại trong bình cất được đem tách phytosterol bằng 
phương pháp kết tinh với dung môi etanol ở nhiệt độ 50C, thu được vitamin E thô. Quá trình tinh chế vitamin E được 
bắt đầu bằng trích ly với etanol (tỷ lệ etanol/ VTM E thô lần 1: 2/1 và lần 2: 1/1), rồi tiến hành kết tinh lạnh ở nhiệt độ 
- 150C để loại phytosterol còn sót lại và các tạp chất khác. Cuối cùng là giai đoạn tách vitamin E có độ tinh khiết cao 
trên cột silica gel (0,063 – 0,200m) với hệ dung môi rửa giải là n-hexan : etanol: 9:1, thu được sản phẩm vitamin E 
có độ tinh khiết đạt 90,8%.  

Từ khóa: Cặn khử mùi, dầu đậu tương, tinh chế, vitamin E. 

Recovery of Vitamin E from Deodorzing Destillate of Soybean Oil Purification 

ABSTRACT 

Deodorizing distillate - major by-product from purifying soybean oil, which contains three high value compounds 
like fatty acids, tocopherols (vitamin E), and phytosterols, is useful material for obtaining vitamin E. Firstly, 
deodorizing distillate was dehydrated by Na2SO4 and then free fatty acids in deodorizing distillate were converted to 
ethyl esters with concentrated H2SO4 catalyst and 20: 1 ethanol deodorizing distillate ratio (mol/mol) at 700C for 80 
minutes. Secondly, the product mixture of ethyl esterification reaction was evaporated, alcohol and acid removed by 
water washing. Ethyl esters of fatty acids were removed by vacuum distillation at 5mbar and at 198 - 2250C. 
Phytosterols were separated from distillation bottoms by crystallization method with etanol at 50C to obtain crude 
vitamin E. It was extracted with two times ethanol, then crystallized at -150C to remove remnant phytosterol and other 
undesired substances. Finally, natural vitamin E with 90.8% purity was extracted on silica gel (0.063 – 0.200m) 
column with eluted solvents, n-hexan : ethanol: 9:1. 

Keywords: Deodorizing distillate, vitamin E, soybean oil. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Vitamin E là một thuật ngữ dùng chung cho 
các hoạt chất sinh học tocopherol, tocotrienol và 
dẫn suất của chúng. Vitamin E được tìm thấy 
nhiều trong các loại hạt và ngũ cốc chứa dầu. 
Ngoài ra, vitamin E cũng tồn tại với hàm lượng 

thấp hơn trong lá cây cọ, rau diếp, rau ghém, 
mủ cao su... Sự phân bố của vitamin E trong các 
sản phẩm có nguồn gốc thực vật thay đổi tùy 
thuộc vào loài, giống, các giai đoạn chín, thời vụ, 
phương thức thu hoạch, chế biến và thời gian 
bảo quản. Hiện nay, phụ phẩm chế biến dầu 
thực vật, trong đó có cặn khử mùi được xem là 
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nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất vitamin 
E tự nhiên. Hàm lượng vitamin E của cặn khử 
mùi thay đổi tùy theo loại dầu thực vật khác 
nhau. Trong số các loại dầu thực vật chính thì 
cặn khử mùi dầu đậu tương chứa lượng vitamin 
E lớn nhất (8-14%), sau đó đến cặn khử mùi dầu 
ngô (7-10%), bông (6-10%), hướng dương (5-8%), 
cải dầu (4-7%) và lạc (2-5%) (Walsh et al., 1998) 
Nhìn chung, hàm lượng vitamin E trong cặn 
khử mùi cao hơn nhiều so với dầu thô mà nó 
được tách ra. Xét về thành phần hóa học, cặn 
khử mùi của các loại dầu thực vật chứa chủ yếu 
là tocopherol, trong khi cặn khử mùi dầu cọ lại 
chủ yếu là các tocotrienol, chiếm tới 70 - 80% 
tổng lượng vitamin E (O’Holohan, 1997). 

Để chiết tách vitamin E tự nhiên, người ta 
đã sử dụng rất nhiều các phương pháp và kỹ 
thuật khác nhau như: este hóa, xà phòng hóa, 
trích ly lỏng - lỏng, kết tinh, chưng cất, trao đổi 
ion và sắc ký hấp thụ. Mỗi phương pháp, mỗi kỹ 
thuật đều có những ưu nhược điểm nhất định. 
Thông thường, người ta sử dụng phương pháp 
kết hợp một số kỹ thuật trên để thu nhận 
vitamin E tự nhiên từ nguồn phụ phẩm chế biến 
dầu (Mendes et al., 2005; Victor anh Ronald, 
2007). Trong khuôn khổ bài báo này, nhóm tác 
giả trình bày một phương pháp kết hợp este 
hóa, kết tinh và sắc ký hấp thụ để thu nhận 

vitamin E từ cặn khử mùi của quá trình tinh 
chế dầu đậu tương.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Cặn khử mùi dầu đậu tương được thu mua 

từ các công ty sản xuất dầu thực vật trong nước: 
Công ty dầu thực vật Tường An, Công ty dầu 
thực vật Quang Minh, Công ty dầu thực vật Cái 
Lân, được bảo quản ở bình tối màu và đặt nơi 
thoáng, mát. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Việc phân tích chất lượng cặn khử mùi dầu 

đậu tương như: độ ẩm, chỉ số axit, chỉ số este 
theo TCVN 7040:2002; TCVN 6127:2010; TCVN 
7868: 2008. Hàm lượng axit béo theo phương 
pháp AOCS (1997). Phân tích hàm lượng 
vitamin E và phytosterol theo phương pháp của 
Verleyen et al. (2001).  

Nghiên cứu thu nhận vitamin E từ cặn khử 
mùi dầu đậu tương được tiến hành theo sơ đồ 
công nghệ sau: 

 

Sơ đồ công nghệ thu nhận vitamin E từ cặn khử mùi dầu đậu tương 

Cặn khử mùi 
dầu đậu tương 

Etyl este hóa 

Phytosterol + VTM E  
+ tp khác 

Chưng cất phân đoạn  
chân không 

Etyl este của các axit béo 
Tách phytosterol 

Vitamin E tự nhiên 
tinh khiết 

Tinh chế vitamin E thô 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xử lý và phân tích thành phần hóa học 
của cặn khử mùi đậu tương 

Cặn khử mùi dầu đậu tương sau khi thu 
mua từ các công ty chế biến dầu thực vật cần 
được xử lý trước khi đưa vào quá trình thu nhận 
các hoạt chất sinh học. Qua khảo sát, xác định 
được cách lý như sau: Cặn khử mùi được hòa 
tan trong n-hexan, rồi được làm khô bằng 
Na2SO4, sau đó lọc qua giấy lọc để loại cặn vô cơ 
và cô đuổi dung môi. Loại bỏ các hợp chất đễ bay 
hơi mang mùi vị khó chịu bằng chưng cất chân 
không ở áp suất 5 mbar và nhiệt độ < 1500C. 
Cặn dầu sạch thu được sau xử lý được đem phân 
tích các chỉ số hóa lý và thành phần hóa học, kết 
quả được thể hiện tại bảng 1 và bảng 2. 

Kết quả phân tích thu được cho thấy, chất 
lượng của ba loại cặn khử mùi dầu đậu tương đều 
tốt và không có sự khác biệt lớn về thành phần. 
Tuy nhiên, xét về mục đích thu nhận vitamin E, 
cặn khử mùi dầu đậu tương từ Công ty Dầu thực 
vật Tường An có hàm lượng vitamin E và hàm 

lượng -tocopherol cao nhất nên được lựa chọn 
cho các nghiên cứu thu nhận vitamin E. 

3.2. Tách hỗn hợp axit béo từ cặn khử mùi 
dầu đậu tương 

Hỗn hợp axit béo được thu nhận (tách) từ 
cặn khử mùi dầu đậu tương thông qua hai giai 
đoạn etyl este hóa và chưng cất phân đoạn chân 
không. Qua đó, xác định được chất xúc tác và 
các điều kiện thích hợp cho phản ứng este hóa 
các axit béo và chưng cất phân đoạn chân 
không, được ghi trong bảng 3. 

Ở đây, chất xúc tác thích hợp nhất cho phản 
ứng etyl este hóa các axit béo có trong cặn khử 
mùi là axit H2SO4 đậm đặc, cho hiệu suất cao 
hơn nhiều so với các xúc tác kiềm bởi vì trong 
cặn khử mùi dầu đậu tương hỗn hợp axit béo 
chủ yếu ở dạng tự do. 

 Sau khi tách hỗn hợp axit béo dưới dạng 
etyl este bằng chưng cất phân đoạn chân không, 
các chất không bay hơi còn lại trong bình cất 
chứa được đem tách phytosterol bằng phương 
pháp kết tinh và thu hồi vitamin E.  

Bảng 1. Chỉ số hóa lý và thành phần hóa học của cặn khử mùi dầu đậu tương 

Thành phần 
Cặn khử mùi dầu đậu tương của công ty 

Tường An Cái Lân Quang Minh 

Độ ẩm (%) 0,45 0,53 0,61 

Chỉ số axit (mg KOH/g) 153,3 141,6 148,4 

Chỉ số este (mg KOH/g) 2,4 3,4 2,9 

Axit béo (%) 77,8 72,5 75,6 

Vitamin E (%) 9,2 8,9 8,8 

Phytosterol (%) 4,9 5,1 5,2 

Các thành phần khác (%) 7,65 12,97 9,79 

 Bảng 2. Thành phần các tocopherol trong cặn khử mùi dầu đậu tương 

TT  Tên axít béo 
Cặn khử mùi dầu đậu tương của công ty 

Cái Lân  Tường An Quang Minh 

1 -Tocopherol 13,79 22,54 13,51 

2 -Tocopherol 1,44 1,36 1,29 

3 -Tocopherol 68,62 59,37 61,02 

4 -Tocopherol 16,15 16,73 24,18 
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Bảng 3. Các kết quả tách hỗn hợp axit béo từ cặn khử mùi dầu đậu tương 

TT Thông số Kết quả 

1 Chất xúc tác thích hợp H2SO4 đậm đặc (với tỷ lệ 0,6% so với 
khối lượng nguyên liệu cặn khử mùi) 

2 Tỷ lệ etanol/các axit béo 20/1 (mol/mol) 

3 Nhiệt độ phản ứng este hóa 700C 

4 Thời gian phản ứng este hóa 80 phút 

5 Áp suất chưng cất chân không 4-5 mbar 

6 Nhiệt độ đỉnh 198 - 2250C 

7 Hiệu suất tách > 92% 

 
3.3. Tách phytosterol và tinh chế vitamin E 

Các chất không bay hơi còn lại trong bình 
cất sau khi chưng cất phân đoạn chân không 
chứa chủ yếu phytosterol và vitamin E (khoảng 
80%). Các chất khác còn lại trong đó là etyl este 
của các axit béo (còn sót lại sau chưng cất), 
hydro carbon phân tử lượng cao (như triterpen) 
… Phytosterol ở điều kiện bình thường tồn tại ở 
dạng tinh thể và là chất dễ kết tinh, trong khi 
đó vitamin E và các chất khác ở dạng lỏng, rất 
khó kết tinh ngay cả nhiệt độ - 200C. Do vậy, để 
thu nhận được vitamin E từ hỗn hợp đó cần tiến 
hành tách phytosterol, phương pháp thực hiện 
đơn giản, hiệu quả nhất trong trường hợp này là 
phương pháp kết tinh. Các dung môi thích hợp 
cho quá trình kết tinh phytosterol là metanol, 
etanol và axeton. Qua khảo sát kết tinh 
phytosterol với ba loại dung môi này, lựa chọn 
được dung môi kết tinh hiệu quả nhất là etanol. 
Hỗn hợp còn lại trong bình chưng cất được cho 
hòa trong etanol với lượng tối thiểu đủ hòa tan 
thành dịch lỏng đồng nhất ở nhiệt độ 450C, làm 
nguội đến nhiệt độ 50C, để yên ở nhiệt độ này 
trong khoảng 1 giờ để tinh thể phytosterol được 
kết tinh bền vững. Quá trình kết tinh 
phytosterol được lặp lại thêm 2 lần nữa để vừa 
tận thu được phytosterol, vừa tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tinh chế vitamin E. 

 Sau khi kết tinh tách phytosterol thu được 
vitamin E thô với độ tinh khiết khoảng 50%, 
tiến hành trích ly bởi etanol với tỷ lệ 
etanol/vitamin E thô: 2/1 (lần 2 với tỉ lệ 1/1) 
nhằm loại các thành phần ít tan trong etanol 
(các hợp chất hydro carbon, etyl este của các 
axit béo…). Tiếp đó, tiến hành kết tinh lạnh 

(nhiệt độ - 150C) để loại phytosterol còn xót lại, 
thu được vitamin E có độ tinh khiết > 65%. Giai 
đoạn cuối cùng của việc tinh chế vitamin E là 
quá trình tách bằng sắc ký hấp phụ hay sắc ký 
cột trên cột silica gel (0,063 – 0,200 m). Vấn đề 
đặt ra là phải lựa chọn được hệ dung môi rửa 
giải thích hợp sao cho hiệu suất thu nhận và độ 
tinh khiết của sản phẩm đạt yêu cầu đặt ra. Một 
số hệ dung môi đã được lựa chọn và tiến hành 
khảo sát tinh chế vitamin E bằng sắc ký hấp 
phụ (adsorption chromatography) như sau: 

HDM 1: n-Hexan : etyl acetat : etanol: 8:1:1 
HDM 2: n-Hexan : dietyl ete : etanol: 8:1:1 
HDM 3: n-Hexan : etyl acetat: 9:1 
HDM 4: n-Hexan : etanol: 8:2 
HDM 5: n-Hexan : etanol: 9:1 
HDM 6: n-Hexan : dietyl ete: 9:1 
HDM 7: n-Hexan : dietyl ete: 8:2 
Kết quả khảo sát được thể hiện tại bảng 4.  
Từ kết quả thu được cho thấy các hệ dung 

môi rửa giải được khảo sát đều phù hợp cho việc 
tinh chế vitamin E bằng phương pháp sắc ký 
hấp phụ. Tuy nhiên, hệ dung môi n-hexan: 
etanol: 9:1 cho sản phẩm có độ tinh khiết cao 
nhất (90,8%) nên được xem là hệ dung môi rửa 
giải thích hợp nhất để tinh chế viatamin E. Đặc 
biệt, hàm lượng của -tocopherol cao lên đột 
biến so với nguyên liệu (68% so với 22,5%), 
trong khi hàm lượng của - và -tocopherol đều 
giảm xuống. Hiện tượng này chưa được nói đến 
trong tất cả các tài liệu tham khảo mà chúng tôi 
được biết. Theo nhận định của nhóm nghiên cứu 
có thể có sự biến đổi - và -tocopherol thành -
tocopherol trong quá trình etyl este hóa các axit 
béo của cặn khử mùi dầu đậu tương. 
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Bảng 4. Kết quả tinh chế vitamin E bằng sắc ký hấp phụ 

TT 
Hệ dung môi  

rửa giải 
Độ tinh khiết 

VTM E,% 

Thành phần VTM E (tocopherol) 

Dạng - Dạng - Dạng - Dạng - 

1 HDM 1 85,52 67,79 1,36 28,79 2,08 

2 HDM 2 87,65 67,87 1,37 28,76 2,05 

3 HDM 3 81,38 67,79 1,37 28,90 2,02 

4 HDM 4 90,13 67,95 1,39 28,63 2,06 

5 HDM 5 90,86 68,06 1,37 28,58 2,05 

6 HDM 6 89,71 68,09 1,36 28,52 2,04 

7 HDM 7 89,44 68,03 1,38 28,56 2,07 

 

4. KẾT LUẬN 

Từ phụ phẩm chế biến dầu đậu tương - cặn 
khử mùi, đã xác định được công nghệ thích hợp 
để thu nhận sản phẩm vitamin E tinh khiết có 
giá trị cao với độ tinh khiết đạt 90,86%. Đây là 
nguồn nguyên liệu quý giá cho sản xuất thực 
phẩm và dược phẩm. Hơn nữa, ngoài vitamin E, 
còn thu nhận hai sản phẩm có giá trị khác là 
phytosterol và hỗn hợp các axit béo. 
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