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MÔÛ ÑAÀU
Chitin - chitozan laø vaät lieäu quyù coù nhieàu trong pheá lieäu thuûy saûn nhö voû toâm,
voû gheï. Chitozan coù nhieàu öùng duïng trong caùc ngaønh coâng, noâng nghiệp, y duôïc vaø
baûo veä moâi tröôøng. Trong y döôïc: Töø Chitozan voû toâm cua coù theå saûn xuaát
Glucozamin, moät döôïc chaát quyù ñang phaûi nhaäp khaåu ôû nöôùc ta. Ngoaøi ra coøn saûn
xuaát caùc loaïi döôïc lieäu khaùc nhö: chæ phaãu thuaät töï hoaïi, Chito-olygosaccarit, da
nhaân taïo v.v.. cuõng ñöôïc nghieân cöùu saûn xuaát töø chitin – chitozan . Chitozan coøn
ñöôïc duøng saûn xuaát kem choáng khoâ da, kem döôõng da ngaên chaën tia cöïc tím phaù
hoaïi da. Trong coâng nghieäp: töø Chitozan coù theå cheá taïo nhieàu saûn phaåm coù giaù trò
coâng nghieäp nhö : vaûi col duøng cho may maëc, vaûi chòu nhieät, choáng thaám, vaûi
Chitozan duøng cho may quaàn aùo dieät khuaån trong y teá, Chitozan laøm taêng ñoä beàn
cuûa giaáy, taêng cöôøng ñoä baùm dính cuûa möïc in, Chitozan duøng trong in hoa, goùp phaàn
taêng tính beàn cuûa hoa vaûi, Chitozan ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát sôn choáng moác vaø
choáng thaám. Trong noâng nghieäp Chitozan ñöôïc söû duïng ñeå baûo quaûn quaû, haït mang
laïi hieäu quaû cao. Trong coâng ngheä moâi tröôøng hieän nay chitozan ñöôïc söû duïng ñeå xöû
lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp raát hieäu quaû nhö xöû lyù nöôùc thải trong coâng nghieäp nhuoäm
vaûi, xöû lyù nöôùc trong coâng nghieäp nuoâi toâm, caù. Ñaëc bieät töø chitozan coù theå saûn xuaát
ra maøng moûng ñeå bao goùi thöïc phaåm, maøng naøy coù theå thay theá cho PE, maøng
Chitozan deã phaân huûy trong moâi tröôøng töï nhieân nên vaán ñeà naøy coù yù nghóa quan
troïng trong vieäc xöû lyù raùc thaûi vaø baûo veä moâi tröôøng. Ngoaøi ra Chitozan coøn ñöôïc
duøng trong coâng ngheä sinh hoïc nhö: Chitozan duøng laøm chaát mang coá ñònh enzyme
vaø coá ñònh teá baøo v.v...Töø khaû naêng öùng duïng khaù roäng raõi cuûa Chitin - Chitozan nhö
ñaõ noùi ôû treân maø nhieàu nöôùc đã nghieân cöùu saûn xuaát caùc saûn phaåm naøy, trong khi ñoù
saûn phaåm naøy ñang phaûi nhaäp khaåu ôû nöôùc ta. Theo soá lieäu chieán löôïc xuaát khaåu
cuûa boä Thuûy saûn ñeán naêm 2005 saûn löôïng toâm xuaát khaåu ñaït 140.000 taán treân naêm.
Töø quaù trình saûn xuaát naøy seõ coù moät löôïng lôùn pheá lieäu rieâng cho voû toâm ïthaûi ra
khoaûng 70.000 taán/naêm. Theo soá lieäu thöïc nghieäm chitozan chieám khoaûng 5% voû
töôi vaø khoaûng 20-40% voû khoâ, nhö vaäy haøng naêm coù theå saûn xuaát gaàn 50.000 ngaøn
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taán Chitozan töø voû toâm vaø gheï phuïc vuï saûn xuaát trong nöôùc vaø xuaát khaåu mang laïi
hieäu quaû kinh teá cho ngaønh thuûy saûn.
Naêm 1998 - 2001 ñeà taøi nghieân cöùu “ Hoaøn thieän coâng ngheä saûn xuaát ChitinChitozan vaø saûn xuaát moät soá cheá phaåm coâng nghieäp vaø döôïc hoïc töø voû toâm, gheï “ ñaõ
ñöôïc nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh taïi ñaïi hoïc Thuûy saûn Nha Trang. Caên cöù treân keát
quaû ñaït ñöôïc cuûa ñeà taøi vaø nhu caàu cuûa thöïc tieãn veà khaû naêng öùng duïng, khaû naêng
thöông maïi vaø nhöõng hieäu quaû khaùc mang laïi, Boä giaùo döïc ñaøo taïo ñaõ giao cho
tröôøng ñaïi hoïc Thuûy saûn Nha Trang thöïc hieän döï aùn saûn xuaát thöû nghieäm: Saûn xuaát
Chitin- Chitozan töø pheá lieäu cheá bieán thuûy saûn (voû toâm, voû gheï )
Nhaèm muïc tieâu :
-Hoaøn thieän quy trình coâng ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng Chitin-Chitozan.
-Tieán haønh saûn xuaát thöû nghieäm ñeå tieán tôùi saûn xuaát coâng nghieäp.
- Chuyeån giao quy trình coâng ngheä cho moät soá xí nghieäp vaø coâng ty.
- Goùp phaàn ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân lao ñoäng laønh ngheà vaø kyõ thuaät vieân.
- Goùp phaàn xöû lyù raùc thaûi vaø baûo veä moâi tröôøng.
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KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN
A - KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU HOAØN THIEÄN QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT
CHITIN-CHITOZAN
Caùc keát quaû cuûa ñeà taøi nghieân cöùu muoán ñöôïc aùp duïng vaøo quaù trình saûn xuaát
lôùn ñang coøn coù nhöõng khoaûng caùch raát lôùn do khoù khaên veà thieáùt bò, naêng suaát saûn
xuaát cho moãi meû vaø nhieàu ñieàu kieän kyõ thuaät khaùc ñeàu coù sai khaùc vôùi đieàu kieän
trong phoøng thí nghieäm, do ñoù coâng coâng vieäc nghiên cöùu hoaøn thieän theo ñieàu kieän
saûn xuaát laø raát caàn thieát .
1- Keát quaû hoaøn thieän quy trình coâng ngheä saûn xuaát Chitozan nhiều mức đề
acetyl từ vỏ tôm
a- Hoàn thiện công nghệ sản xuất Chitozan nhiều mức đề acetyl từ vỏ tôm theo
phương pháp 2 bước xử lý kiềm .
Coâng ngheä saûn xuaát Chitozan theo phöông phaùp 2 böôùc xöû lyù kieàm ñaõ ñöôïc
nghieân cöùu vaø baùo caùo trong ñeà taøi”Nghieân cöùu hoaøn thiện quy trình saûn xuaát
Chitozan vaø moät soá saûn phaåm töø Chitozan “ cuaû Traàn Thò Luyeán.
Do yeâu caàu thöïc teá söû duïng Chitozan caàn phaûi coù nhieàu möùc deacetyl (böôùc
2) cuûa quy trình coâng ngheä nhaèm caùc ñònh caùc thoâng soá töông öùng cho möùc ñoä
deacetyl töông öùng theo sơ đồ nghiên cứu sau đây:
Nguyeân lieäu

Dung dòch HCl 10%
10V/1N; t = 12h, nhieät ñoä phoøng

xöû lyù acid (khöû khoaùng)

Dung dòch NaOH 8%, 10V/1N
10V/1N; t = 12h, nhieät ñoä phoøng
Noàng ñoä NaOH?
Nhieät ñoä, thôøi gian?
Ñoä deacetyl?

xöû lyù kieàm laàn 1 (khöû protein)

xöû lyù kieàm laàn 2 (deacetyl)
Saûn phaåm caùc loaïi chitozan

Keát quaû thöïc nghieäm ñöôïc trình baøy treân baûng 1.
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Baûng1 : Cheá ñoä xöû lyù kieàm laàn 2 cho chitozan coù ñoä deacetyl töông öùng.
T0C

Noàng ñoä NaOH
(%)

80

100

40

35

Ñoä deacetyl
(%)
≈ 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
> 90
≈ 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
> 90

Thôøi gian
xöû lyù (h)
6 – 6,5
6,5 – 7
7 – 7,5
7,5 – 8
>8
5
5 – 5,5
6,0 – 6,5
6,5 – 7,0
>7

Ghi chuù

Tæ leä dung dòch NaOH/
baùn thaønh phaåm = 10/1
(1w/ 10 v)
Tæ leä dung dòch NaOH so
vôùi baùn thaønh phaåm =
10/ 1 (10 v/ 1 w).

Töø baûng 1 cho thaáy, muoán saûn xuaát chitozan coù caùc möùc deacetyl khaùc nhau
ta coù theå choïn caùc thoâng soá töông öùng. Baûng 1 ñöôïc xaây döïng treân cô sôû baûng thöïc
nghieäm 5 ôû phaàn phuï luïc 3. Töø keát quaû baûng 5 phuï luïc 3, choïn ñöôïc moät cheá ñoä cho
saûn phaåm chitozan coù chaát löôïng cao caû veà ñoä nhôùt vaø ñoä deacetyl. Khi saûn xuaát thöû
theo cheá ñoä toái öu ñaõ thu ñöôïc caùc chæ tieâu chaát löôïng chitozan treân baûng 2.
Baûng 2: Chaát löôïng chitozan saûn xuaát theo cheá ñoä toái öu.
-

Cheá ñoä xöû lyù kieàm laàn 2
noàng ñoä kieàm 40%
Thôøi gian xöû lyù: 6,5 giôø
Nhieät ñoä xöû lyù: 800C
Tæ leä dung dòch/ voû toâm = 10 V/ 1 W

-

Chaát löôïng chitozan
Maøu saéc traéng ngaø
Ñoä aåm (%): 8,5
Haøm löôïng tro (%): 0,025
Ñoä nhôùt (oE): 17,04
Ñoä tan (%): 98,45
Nitô toång soá (%): 8,3
Ñoä deacetyl (%): 82,07
Phaûn öùng Biure: aâm tính

Ñeå so saùnh vôùi chaát löôïng chitozan hieän nay, theo taïp chí thuyû saûn soá 2 naêm
1992, caùc chæ tieâu chaát löôïng thaáp nhaát cuûa chitozan cuûa coâng ty PROTANBiopolimer laø:
Ñoä aåm (%)

: 10

Haøm löôïng tro(%)

: 1,5

Chaát khoâng hoaø tan (%)

: 20

Ñoä nhôùt (cps)

: 200

Ñoä deacetyl (%)

: 70
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Coøn chitozan ñöôïc söû duïng trong y hoïc döïa vaøo döôïc ñieån cuûa Vieät Nam phaûi
coù caùc giôùi haïn:
-

Canxi ≤ 0,03 %
Protein: Phaûn öùng Biure aâm tính
Haøm löôïng tro toaøn phaàn: ≤ 1%
Qua soá lieäu treân ñaây cho thaáy neáu saûn xuaát ôû cheá ñoä xöû lyù kieàm laàn 2 theo

baûng 2 seõ thu ñöôïc saûn phaåm chitozan ôû möùc cao hôn so vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty
PROTAN- Biopolimer.
Töø keát quaû nghieân cöùu ôû baûng 5 phaàn phuï luïc 3 coù theå xaây döïng quy trình coâng
ngheä saûn xuaát chitozan vôùi caùc möùc deacetyl khaùc nhau vaø ñoä nhôùt khaùc nhau nhö sau:
Voû toâm khoâ
Khöû khoaùng baèng HCl 10%
(Tæ leä 10 v/ 1w; t = 12 h; Tophoøng)
Röûa trung tính
Xöû lyù kieàm loaõng (Khöû protein)
(NaOH 8%; tæ leä10 v/ 1w; t = 12 h; Tophoøng)
Röûa trung tính
Xöû lyù kieàm ñaëc (Deacetyl)
(caùc thoâng soá töø baûng 5 phaàn phuï luïc 3)
Röûa trung tính

Laøm khoâ
Chitozan
(coù ñoä deacetyl vaø ñoä nhôùt khaùc nhau)

Hình 1: Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát chitozan töø voû toâm theo phöông phaùp 2 böôùc xöû
lyù kieàm.
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b- Hoàn thiện công nghệ sản xuất Chitozan nhiều mức Deacetyl từ vỏ tôm theo
phương pháp 1 bước xử lý kiềm .
Keát quaû nghieân cöùu ñöôïc trình baøy ôû bảng 6 phaàn phuï luïc 3.
- Phöông phaùp moät böôùc xöû lyù kieàm ñöôïc moâ taû nhö sau:
Nguyeân lieäu (voû toâm)
Dung dòch HCl 10%
Tophoøng, thôøi gian 5h

Ngaâm acid (khöû khoaùng)

Noàng ñoä dung dòch kieàm?
Thôøi gian?
Nhieät ñoä?

Xöû lyù kieàm (khöû protein vaø deacetyl)

Saûn phaåm (ñoädeacetyl vaø ñoä nhớt khác nhau)

Töø keát quaû nghieân cöùu xaùc laäp caùc cheá ñoä xöû lyù kieàm theo phöông phaùp naøy
(baûng 6 phuï luïc 3) coù theå xaây döïng quy trình saûn xuaát chitozan với nhieàu möùc
deacetyl vaø ñoä nhôùt khaùc nhau töø voû toâm theo phöông phaùp moät böôùc xöû lyù kieàm
nhö sau (hình 2)
Voû toâm khoâ

Voû toâm töôi

Ngaâm HCl 10%
Tæ leä 1 w/ 10v; tophoøng
Thôøi gian 5h

Ngaâm HCl 10%
Tæ leä 1 w/ 10v; tophoøng
Thôøi gian 5h

Röûa saïch
Khöû protein vaø deacetyl

Caùc thoâng soá ñöôïc choïn
ôû baûng 6 phaàn phuï luïc 3

Rửa sạch

Chitosan nhiều mức deacetyl và độ nhớt khác nhau

Hình 2: Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát chitozan töø voû toâm theo phöông phaùp moät böôùc xöû lyù kieàm.

Qua baûng 6 phaàn phuï luïc 3 choïn ñöôïc maãu coù cheá ñoä xöû lyù tối ưu cho ra saûn
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phaåm caû veà ñoä nhôùt vaø ñoä deacetyl. Keát quaû saûn xuaát thöû nghieäm maãu toái öu ñöôïc
trình baøy treân baûng 3.
Baûng 3: Bieán ñoåi ñoä nhôùt, ñoä deacetyl cuûa chitozan vỏ tôm theo thôøi gian ôû phöông phaùp
moät giai ñoaïn xöû lyù kieàm
Caùc thoâng
soá coá ñònh
- Noàng ñoä
dung dòch
NaOH 40%
- Tỷ lệ w/v=
1/10
- to= 100± 2

Thôøi gian
(h)
4.0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

Ñoä deacetyl
(%)
<0
58,54
62,54
76,25
86,64
86,90

Ñoä nhôùt
(oE)
5,05
10,25
12,50
14,38
13,20
12,85

Traïng thaùi, maøu saéc, khaû naêng
hoaø tan trong acetic 1,5%
Nhaùm, ñuïc , ñoä tan raát keùm
Nhaùm, ñuïc, ñoä tan keùm
Meàm hôn, khoâng tan heát
Trong, meàm, tan heát sau 3 phuùt.
Trong, meàm, tan heát sau 3 phuùt.
Raáttrong,meàmmaïi,tanheátsau3phuùt.

Qua keát quaû baûng 3 cho thaáy neáu muoán saûn xuaát chitozan coù caùc möùc
deacetyl vaø ñoä nhôùt khaùc nhau, coù theå choïn thôøi gian xöû lyù NaOH khaùc nhau, chaúng
haïn muoán saûn xuaát chitozan coù ñoä deacetyl 50 – 60 % thì caàn thôøi gian xöû lyù 4,5 –
5h, ñoä deacetyl caàn laø 60 – 70% thì caàn 5 – 5,5h.Khi thôøi gian taêng leân töø 6 – 6,5h,
ñoä deacetyl chaäm daàn vaø ñaït 80 – 90%. Tuy nhieân caàn phaûi choïn ñoä nhôùt töông öùng
cho phuø hôïp töøng nhu caàu söû duïng. Khi ñoä deacetyl thaáp thì ñoä nhôùt seõ thaáp do khaû
naêng hoaø tan cuûa Chitozan keùm maät ñoä phaân töû thaáp. Trong tröôøng hôïp xöû lyù kieàm 1
giai ñoaïn coù theå choïn ñoä deacetyl khoaûng 86%, neáu deacetyl quaù möùc daãn ñeán ñoä
nhôùt laïi giaûm xuoáng.
Neáu caàn ñoä nhôùt cao, ta choïn cheá ñoä saûn xuaát töông öùng laø thôøi gian 5,5h (ñoä
nhôùt laø 14,380E), coøn neáu muïc ñích söû duïng chæ yeâu caàu laø ñoä deacetyl cao thì phaûi
choïn möùc thôøi gian xöû lyù laø töø 5 trôû leân (ñoä nhôùt deacetyl > 80%)
Caên cöù theo tieâu chuaån cuûa coâng ty Protan – Biopolymer cho pheùp choïn maãu
xöû lyù 5,5h – 6h laø toái öu. Sau khi saûn xuaát thöû nghieäm maãu naøy ñaït caùc chæ tieâu chaát
löôïng treân baûng 4.
Baûng 4: Chaát löôïng Chitozan theo cheá ñoä xöû lyù kieàm tối ưu

Cheá ñoä xöû lyù kieàm
- Dung dòch NaOH 40%
- T0xöû lyù: 100 ± 20C
- Tyû leäDD/ vo: 10v/1w
- Thôig gian xöû lyù 5,5h

Chaát löôïng Chitozan
- Maøu traéng, ñeïp.
- Traïng thaùi meàm maïi
- Ñoä aåm (%): 10
- Haøm löôïng tro (%): 0,023
- Chaát khoâng tan (%): 1,6
- Ñoä deacetyl (%):76,25
- Nitô toång soá (%): 8,05
- Ñoâ nhôùt (0E): 14,38
- Ñoä tan (%) 98, 65
- Phaûn öùng Biure: aâm tính
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So saùnh vôùi chaát löôïng Chitozan cuûa coâng ty Protan – Biopolymer thì chitozan
saûn xuaát theo quy trinh naøy ñaït yeâu caàu.
c-Hoàn thiện công nghệ sản xuất Chitozan nhiều mức deacetyl từ vỏ ghẹ theo
phương pháp 1 bước xử lý kiềm
Keát quaû nghieân cöùu ñöôïc trình baøy trên baûng 7 phaàn phuï luïc 3. Qua baûng 7
cho thaáy coù theå choïn cheá ñoä xöû lyù phuø hôïp ñeå coù ñöôïc saûn phaåm Chitozan coù möùc
chaát löôïng cao töông öùng veà ñoä nhôùt vaø ñoä deacetyl.
- Maøu saéc, traïng thaùi
: traéng ngaø, deûo dai.
- Ñoä aåm
: 7,1%
2+
: 0,74%
- Haøm löôïng Ca
- Ñoä nhôùt
: 25,60E
- Hieäu suaát thu Chitozan
: 7,8% (so vôùi troïng löôïng töôi)
- Haøm löôïng chaát khoâng tan : 0,18%
- Nitô toång soá chitozan
: 8,42%
- Ñoä deacetyl
: 78,32%
- Ñoä tan
: 98,25%
Quy trình ñeà xuaát saûn xuaát Chitozan töø voû gheï vôùi caùc möùc deacetyl vaø ñoä
nhôùt khaùc nhau theo phöông phaùp 1 böôùc xöû lyù kieàm ñöôïc trình baøy treân hình 3
Voû gheï töôi
Xöû lyù (röûa, xay maûnh 3x3cm)

Khöû khoaùng

{HCl} = 10%
W/v = 1/5
T0 phoøng, t = 11h

Röûa trung tính
Khöû protein + Deacetyl hoaù

Caùc thoâng soá xöû lyù töø
baûng 8 phaàn phuï luïc

Röûa trung tính
Phôi (hoaëc saáy khoâ)
Chitozan vôùi nhieàu möùc deacetyl vaø ñoä nhôùt.
Hình 3: Sô ñoà quy trình saûn xuaát chitozan töø voû gheï.
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II- Hoàn thiện quy trình sản xuất Chitin
1- Kết qủa hoàn thiện quy trình sản xuất chitin từ vỏ ghẹ
Mai gheï khoâ

Mai gheï töôi

xử lý
HCl 10%, tyû leä 1w/10v
T0 phoøng, t = 11h

xử lý
Ngaâm Acid

HCl 10%, tyû leä 1w/5v
t = 11h

Röûa trung tính

Ngaâm kieàm

Dung dòch NaOH
10%, t = 24h, t0
phoøng, tyû leä 1w/5v

Röûa trung tính

Phôi khoâ

Eùp neùn

Chitin voû gheï.

Hình 4: Quy trình coâng ngheä saûn xuaát chitin chaát löôïng cao töø voû gheï.

- Sản phẩm Chitin màu trắng đục
- Dạng miếng, vảy
- Phản ứng Biure âm tính
- Hàm lượng khoảng 0,038%
- Độ ẩm 10%
Nhận xét: Sản phẩm Chitin đạt yêu cầu về hàm lượng tro, độ ẩm. Phản ứng Biure âm
tính và các chỉ tiêu khác của Chitin thương mại (Công ty Protan – Biopolymer).
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2- Hoàn thiện quy trình sản xuất chitin từ vỏ tôm
Sau khi thực nghiệm quy trình hoàn thiện sản xuất chitin vỏ tôm được trình bày
trên sơ đồ hình 5.
Vỏ tôm tươi
Vỏ tôm khô
xử lý phân loại

Dung dịch HCl 10%
tỷ lệ 1w/10v
t0 phòng, t = 10h.

xử lý phân loại

Ngâm acid

Dung dịch HCl 10%
tỷ lệ 1w/10v
t0 phòng, t = 10h.

Rửa trung tính

Ngâm kiềm

Dung dịch NaOH 8%, t = 12h,
t0 phòng, t ỷ l ệ 1 w/10v

Rửa trung tính
Làm khô
Ép nén

Sản phẩm chitozan
Hình 5: Quy trình công nghệ sản xuất chitin chất lượng cao từ vỏ tôm khô, tươi

Sản phẩm chitin thu được có các đặc tính sau:
- Màu trắng, đục.
- Không tan trong nước, các dung môi và axetic loãng
- Dạng miếng, vảy.
- Phản ứng Biure: âm tính
- Hàm lượng khoáng 0,028%
- Độ ẩm: 10%
3- Hoàn thiện quy trình sản xuất Chitin từ vỏ tôm theo yêu cầu về chất lượng của
khách hàng
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Vỏ tôm khô

Dung dịch HCl 10%,
T = 5h,
T0 phòng, tỷ lệ 1w/10v

Vỏ ghẹ khô

Ngâm
Ng âmacid
acid

Dung dịch HCl 10%,
t = 11h
T0 phòng, tỷ lệ 1w/10v

Rửa trung tính

Dung dịch NaOH 8%
T0 phòng, 1w/10v
T = 24h

Ngâm kiềm

Dung dịch NaOH 8%
T0 phòng, 1w/10v
T = 24h

Rửa trung tính
Làm khô
Ép nén

Chitin vỏ tôm, ghẹ
Hình 6: Quy trình công nghệ sản xuất chitin vỏ ghẹ, vỏ tôm theo yêu cầu chất lượng của
khách hàng.

Chất lượng:
- Màu vàng sáng.
- Phản ứng Biure dương tính
- Mảnh vụn không đều
- Độ ẩm: 12%
- Khoáng: 2,288%
Nhận xét: Chất lượng còn thấp chưa đạt yêu cầu về hàm lượng protein và khoáng tuy
nhiên sản phẩm này lại bán được do khách hàng yêu cầu.
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B- KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT THÖÛ VAØ CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ
* Keát quaû saûn xuaát thöû nghieäm
Trong quaù trình thöïc hieän döï aùn ñaõ toå chöùc saûn xuaát các sản phẩm sau:
Chitin : 25 taán
Chitozan :100 kg
* Khaû naêng tieâu thuï :
- Ñaõ xuaát baùn :
-

25

Taán Chitin ,giá bán 30.000 đ/kg

Ñaõ baùn 100 kg Chitozan ,giá bán 220.000 đ/kg

Xuaát baùn cho tröôøng ñaïi học noâng laâm ,Bách khoa TP HCM, công ty rau quả Tiền
giang ,Đại học Đà nẵng ,một số đề tài nghiên cứu của trường Đại học Thủy sản và
một số cơ quan khác . Chitozan đang được chào hàng đi Thái lan và đang chuẩn bị ký
hôïp ñoàng baùn saûn phaåm cho Phaùp Chaát löôïng saûn phaåm ñaït ñöôïc:Chitin - Chitozan
saûn xuaát ñaït chaát löôïng toát nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm
sau moãi quy trình saûn xuaát . Saûn phaåm Chitozan ñöôïc khaùch haøng trong nöôùc vaø
moät soá nöôùc coâng nhaän vaø ñaët haøng mua vôùi khoái löôïng lôùn. Trong thôøi gian qua saûn
phaåm Chitin tieâu thuï nhieàu coøn saûn phaåm Chitozan tieâu thuï còn ở mức thấp tuy nhiên
đã baét ñaàu kyù ñöôïc hôïp ñoàng tieâu thuï Chitozan vôùi khoái löôïng lôùn .
* Keát quaû chuyeån giao coâng ngheä
- Ñaõ thöïc hieän hôïp ñoàng chuyeån giao coâng ngheä cho :
+Công ty cổ phần Chitozan Cà mau
+Cơ sở sản xuất hải sản Phước long Nha trang
+Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Anh Bà rịa Vũng tàu

C - HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ XAÕ HOÄI CUÛA DÖÏ AÙN :
Trong 2 naêm thöïc hieän döï aùn ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû ñaùng khích leä veà maët kinh
teá xaõ hoäi nhö sau :
* Hieäu quaû xaõ hoäi :
- Ñaõ ñaøo taïo ñöôïc 2 thaïc syõ vaø 5 kyõ sö chuyeân ngaønh cheá bieán Thuûy saûn tröïc
tieáp thöïc hieän kyõ thuaät saûn xuaát Chitin- Chitozan
- Ñaõ ñaøo taïo ñöôïc ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà trong lónh vöïc saûn
xuaát Chitin-Chitozan
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Taïo vieäc laøm oån ñònh cho 25 ngöôøi lao ñoäng , phaàn lôùn hoï laø daân ngheøo vuøng
ven bieån
- Laø cô sôû thöïc taäp giaùo trình cho haøng traêm sinh vieân ngaønh Cheá bieán Thuûy saûn
* Saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñöa ñi tröng baøy taïi :
+ Trieån laõm khaùnh hoøa 350 naêm ( Naêm 2003 )
+ Trieån laõm caùc thaønh töïu nghieân cöùu khoa hoïc vaø chuyeån giao coâng ngheä
giai ñoaïn 1996-2002 cuûa boä GDÑT naêm 2003 taïi Haø Noäi
+ Trieån laõm Vinafish thaùng 4 naêm 2004 taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh
Qua caùc trieån laõm saûn phaåm ñeàu ñöôïc dö luaän xaõ hoäi ñaùnh giaù toát, Saûn phaåm
Chitozn ngaøy caøng ñöôïc caùc cô sôû tieâu duøng chuù yù .
- Döï aùn ñaõ goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc taïo neân saûn phaåm ñaëc thuø töø pheá lieäu
thuûy saûn voû toâm, voû gheï maø saûn phaåm naøy ñang phaûi nhaäp khaåu ôû nöôùc ta ñeå phuïc
vuï döôïc phaåm, vaø caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc. Ñoàng thôøi döï aùn coøn goùp phaàn ñaùng
keå trong vieäc taïo neân cô sôû vaät chaát ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng,
döï aùnø ñaõ taïo neân nguoàn löïc quan troïng ñeå phaùt trieån trung taâm Nghieân cöùu, chuyển
giao coâng ngheä cheá bieán Thuûy saûn coù khaû naêng tieán tôùi xaây döïng cô sôû saûn xuaát
Chitin- Chitozan vôùi quy moâ coâng nghieäp cao. Ñoàng thôøi döï aùn ñaõ goùp phaàn taïo neân
uy theá cuûa tröôøng vôùi vai troø laø tröôøng ñaàu ngaønh trong lónh vöïc thuûy saûn ôû nöôùc ta.
* Hieäu quaû kinh teá :
Trong quaù trình thöïc hieän döï aùn Toaøn boä caùc chi phí ñöôïc tính cho giaù thaønh
saûn phaåm, caùc khoaûn muïc chi tieâu ñeàu ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh chung cuûa
phaàn chi ngaân saùch döï aùn, baèng moïi bieän phaùp phaûi baûo toàn nguoàn voán. Quaù trình
baùn saûn phaåm ñaõ giuùp cho döï aùn thu hoài ñöôïc nguoàn voán ñeå thanh toaùn traû boä theo
ñuùng nhö hôïp ñoàng ñaõ kyù. Maët khaùc döï aùn ñaõ trang traûi chi phí ñao øtaïo caùn boä, hoaøn
thieän quy trình saûn xuaát
- Toång thu töø saûn phaåm baùn ñöôïc laø : 772.000.000 đđđđdồng
- Toång chi phí cho quaù trình saûn xuaát :712.000.000
- Lôïi nhuaän : 60 .000.000.dồng
- Tyû leä laõi roøng :7.7%
- Tyû leä thu hoài voán : 100%
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dồng

D - GIẢI TRÌNH CAÙC KHOAÛN CHI
Caùc khoaûn chi ñeå hoaøn thieän coâng ngheä trong soá 200.000.000 ñ ñöôïc mieãn thu hoài :
1. Chi phí hoaøn thieän coâng ngheä vaø thueâ khoaùn chuyeân moân
- Chi phí lieân heä thöïc hieän döï aùn vaø tham quan :

28.000.000

- Chi phí cho chuyeân gia, tö vaán kyõ thuaät :

40.000.000

- Vieát höôùng dẫn quy trình vaø huaán luyeän coâng nhaân :

23.500.000

- Hoaøn thieän quy trình coâng ngheä, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm: 30.000.000
2. Chi phí quaûn lyù haønh chính, hoäi thaûo :
3. Chi phí tieáp thò quaûng caùo :

29.000.000
15.000.000.

4. Ñaêng kyù chaát löôïng saûn phaåm :

10.000.000.

5. Chi cho nghieân cöùu xöû lyù moâi tröôøng

15.500.000

6. Chi cho in aán baùo caùo vaø nghieäm thu :
-Vieát, ñaùnh maùy, söûa chöõa baùo caùo :

2.000.000

- AÁn loaùt, aûnh :

1.500.000

- Nghieäm thu caáp cô sôû :

2.500.000

- Nghieäm thu caáp boä

4.000.000.

:

Toång coäng : 200.000.000ñ (Hai traêm trieäu ñoàng )

IV- KEÁT LUAÄN
Sau 2 naêm thöïc hieän döï aùn ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau ñaây :
- Ñaõ hoaøn thieän quy trình saûn xuaát Chitin - Chitozan theo caùc möùc ñoä
deacetyl ñaùp öùng theo yeâu caàu thöïc te.á
- Ñaõ saûn xuaát thöû nghieäm ñöôïc 25 taán Chitin vaø gaàn 100 kg Chitozan, saûn
phaåm ñaõ ñöôïc tieâu thuï ñuùng theo tieán ñoä saûn xuaát .
- Ñaõ nghieân cöùu böôùc ñaàu ñeå taän dụng löôïng hoùa chaát coù trong nöôùc thaûi ñeå
goùp phaàn giaûm giaù thaønh saûn phaåm vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng do coâng ngheä
taïo ra .
- Böôùc ñaàu ñaõ xöû lyù dòch thaûi baèng beå trung hoøa
- Ñaõ chuyeån giao coâng ngheä saûn xuaát cho moät soá cô sôû saûn xuaát trong nöôùc vaø
nghieân cöùu öùng duïng Chitozan vaøo moät soá lónh vöïc ñeå trong thôøi gian tôùi seõ phaùt trieån
öùng duïng vaøo döôïc hoïc vaø moät soá ngaønh coâng, noâng nghieäp, thöïc phaåm ôû nöôùc ta.
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- Ñaõ chaøo haøng ñi Thaùi Lan, ñaõ kyù hôïp ñoàng vôùi Phaùp ñeå baùn Chitozan, ñaây
laø nhöõng vieäc laøm quan troïng ñeå xuaát khaåu Chitozan trong thôøi gian tôùi .
- Ñaõ goùp phaàn giaûm taûi oâ nhieãm moâi tröôøng töø pheá lieäu thaûi ra töø caùc nhaø maùy
cheá bieán thuûy saûn .
- Ñaõ ñaøo taïo ñöôïc 2 thaïc syõ, 5 kyõ sö thuoäc chuyeân ngaønh cheá bieán Thuûy saûn
về lĩnh vực Chitozan va ứng dụng, taïo neân cô sôû vaät chaát cho trung taâm nhieân cöùu,
chuyeån giao coâng ngheä cheá bieán thuûy saûn ñaùp öùng phuïc vuï ñaøo taïo thöïc taäp tay
ngheà cho haøng traêm sinh vieân ngaønh cheá bieán thuûy saûn .
- Ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm cho 25 ngöôøi lao ñoäng .

V-KIEÁN NGHÒ
Sau khi thöïc hieän döï aùn cho thaáy vaán ñeà naâng cao naêng löïc cho coâng ngheä
saûn xuaát Chitin - Chitozan ôû nöôùc ta laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát. Keát quaû cuûa döï aùn
cuõng môùi chæ laø böôùc ñaàu môû ra moät trieån voïng khaû thi veà moät ngaønh coâng nghieäp
Chitozan ôû nöôùc ta. Do vaäy ñeà nghò caàn tieáp tuïc hình thaønh moät chöông trình lôùn ñeå
nghieân cöùu naâng cao chaát löôïng coâng ngheä, chaát löôïng saûn phaåm vaø nghieân cöùu phaùt
trieån öùng duïng Chitozan vaøo döôïc hoïc vaø coâng, noâng nghieäp, thöïc phaåm ôû nöôùc ta.
-Ñeà nghò boä xem xeùt ñeå cho tröôøng ñaïi hoïc Thuûy saûn naâng caáp trung taâm cheá
bieán thuûy saûn thaønh cô sôû coâng ngheä cao chuyeân nghieân cöùu saûn xuaát vaø phaùt trieån
öùng duïng Chitozan vaøo thöïc teá .
- Caàn tieáp tuïc nghieân cöùu thu hoài hoùa chaát coøn laïi, thu hoài chaát maøu töø dòch
thaûi cuûa coâng ngheä ñeå goùp phaàn haï giaù thaønh saûn phaåm, naâng cao hieäu quaû kinh teá
vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa coâng ngheä saûn xuaát này.
-

- Caàn ñi saâu nghieân cöùu saûn xuaát chitozan theo phöông phaùp sinh hoïc ñeå
giaûm thieåu vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng do phöông phaùp hoùa hoïc taïo ra.

-
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PHUÏ LUÏC 3:
BAÙO CAÙO TOÙM TAÉT NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU HOAØN THIEÄN
QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT CHITIN- CHITOZAN
I- Phân tích các công đoạn cần hoàn thiện.
Phương pháp sản xuất chitozan theo phương pháp 1 hoặc 2 giai đoạn xử lý
kiềm được trình bày trên sơ đồ hình 7:
Phương pháp 1
(hai giai đoạn xử lý kiềm)

Phương pháp 2
(một giai đoạn xử lý kiềm)

Nguyên liệu

Nguyên liệu

Xử lý acid (thời gian, t0C)

Xử lý acid (thời gian, t0C)

Khử khoáng

Khử khoáng

Rửa trung tính

Rửa trung tính

Xử lý kiềm loãng (thời gian, t0C)
(Khử protein)

Xử lý kiềm đặc(thời gian, t0C)
(Khử protein và deacetyl)

Xử lý kiềm đặc(thời gian, t0C)

Rửa trung tính

Rửa trung tính

Chitosan

Chitosan
Hình 7: Công nghệ sản xuất chitozan theo 1 hoặc 2 giai đoạn xử lý kiềm

-

Khử khoáng:
Trong vỏ tôm, thành phần khoáng chủ yếu là muối CaCO3 và rất ít Ca3(PO4)2.
Nên người ta thường dùng các loại acid như HCl, H2SO4… để khử khoáng. Khi khử
khoáng, nếu dùng HCl thì cho hiệu quả cao hơn. Nếu dùng H2SO4 sẽ tạo muối khó tan
khi lưu chuyển nước ngâm chậm. Phản ứng của HCl để khử khoáng photphat caxni và
cacbonate canxi như sau:
CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O.
Ca3(PO4)2 + 6HCl = 3 CaCl2 + 2 H2PO4.
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Trong quá trình rửa thì muối CaCl2 tạo thành được rử trôi, nồng độ HCl có ảnh
hưởng lớn đến chất lượng của chitosan thành phẩm, đồng thời nó ảnh hưởng lớn tới
thời gian và hiệu quả khử khoáng. Nồng độ HCl cao sẽ rút ngắn được thời gian khử
khoáng nhưng độ nhớt chitin - chitosan giảm nó sẽ làm cắt mạch polysaccharide
(mạch này bị phân huỷ thuỷ phân) dẫn đến chất lượng của chitin - chitozan sau này bị
giảm. Ngược lại nếu nồng độ HCl thấp thì thời gian khử khoáng sẽ tăng nhưng ít bị
ảnh hưởng, song nếu như nồng độ HCl quá thấp thì khử khoáng sẽ không triệt để và
thời gian xử lý kéo dài ảnh hưởng tới chất lượng của chitin - chitosan, đồng thời phải
kéo dài chu kỳ sản xuất.
Thời gian xử lý phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ HCl, với nhiệt độ thường thì
thời gian xử lý ngắn, song ta chỉ sử dụng nồng độ HCl với một mức độ nhất định.
Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tốc độ khử khoáng. Nhiệt độ càng cao thì rút
ngắn thời gian khử khoáng. Tuy nhiên ở nhiệt độ cao HCl bay hơi gây ô nhiễm môi
trường, đồng thời nhiệt độ cao nó sẽ làm thuỷ phân cắt mạch polysacaride của chitin chitosan trong môi trường acid, do đó nó sẽ làm cho mức độ trùng hợp của polymer
chitin giảm, dẫn đến làm giảm độ nhớt của sản phẩm chitosan sau này. Qua nghiên
cứu thực tiễn sản xuất người ta thường khử khoáng ở nhiệt độ phòng.
Tỷ lệ nguyên liệu và dung dịch HCl (%) cũng ảnh hưởng tới hiệu quả khử
khoáng. Nếu tỷ lệ này cao thì hiệu quả khử khoáng thấp do không đủ lượng HCl
cần để phản ứng hết lượng khoáng có trong nguyên liệu. Nếu tỷ lệ này nhỏ có nghĩa
là lượng dịch HCl sử dụng cao gây cồng kềnh thí nghiệm, chi phí tốn kém, giảm
năng suất dây chuyền, khả năng cắt mạch polymer lớn làm giảm chất lượng
chitosan sau này.
Trong quá trình ngâm acid phải thường xuyên khuấy đảo vì lượng khoáng trong
nguyên liệu Ca3(PO4)2 tác dụng với HCl sinh ra muối Ca(H2PO4)2;
Ca3(PO4)2 + 4HCl = 2CaCl2 + Ca(H2PO4)2
Muối Ca(H2PO4)2 có tính aicd, trong điều kiện sự tuần hoàn của acid chậm có có thể
tác dụng với Ca3(PO4)2 tạo thành CaHPO4 không hoà tan trong nước.
Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2 = 4 CaHPO4
- Rửa trung tính:
Công đoạn này có tác dụng rửa trôi hết lượng CaCl2 tạo thành, loại bỏ HCl dư
bởi vì lượng HCl nếu còn nó sẽ trung hoà làm hao tổn lượng NaOH ở công đoạn khử
protein hay deacetyl. Trong quá trình rửa cũng có phần nào sắc tố bị rửa trôi.
- Xử lý kiềm:
+ Xử lý kiềm loãng để khử protein (Phương pháp 2 giai đoạn xử lý kiềm)
• Thuỷ phân protein:
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Protein

acidamin + peptit

hoà tan vào dịch rửa.

• Thuỷ phân lipit tạo xà phòng:
CH2 OH
R1 COONa
CH2 COOR1
CH
OH + R2 COONa
CH
COOR2 + 3 NaOH
CH2 OH
R3 COONa
CH2 COOR1
R1, R2, R3: các gốc hydrocacbon của acid béo.
Xà phòng tạo thành có tác dụng tẩy rửa và hấp thụ các chất màu trong nguyên liệu.
- Xử lý kiềm đặc (Deacetyl):
Có thể dùng các tác nhân hoá học là NaOH đậm đặc hoặc tác nhân sinh học là
enzym deacetylaza vi khuẩn để khử acetyl của chitin để tạo thành chitosan. Vì điều
kiện có hạn nên sản xuất enzym deacetylaza vi sinh vật rất khó khăn. Ở đây cho phép
dùng NaOH nồng độ đậm đặc (35 - 40%) để deacetyl.
Phương trình deacetyl:
NaOH
Chitin
Chitosan
Deacetyl
CH2OH
H
O

OH

O
H

H CH2OH O
O

H

O
OH

H

HN-COCH3

CH2OH
O
H
n

H

H

O
OH

O
H

H HN-OCH3
H
nNaOH

Chitin

HN-COCH3

nCH3-COONa
CH2OH
O
O

H

H
OH

CH2OH
H

O

OH

H

CH2OH
H
O
H
OH

O
H

H

O
O
H
H

H
NH2
H NH2
H NH2
Tuy nhiên 2 công đoạn xử lý kiềm này có thể cho phép gộp lại thành một giai
đoạn xử lý kiềm đặc. Khi xử lý kiềm có nồng độ cao từ 35% - 45% trong điều kiện
nhiệt độ và thời gian thích hợp sẽ xảy ra đồng thời các phản ứng thuỷ phân protein
thuỷ phân lipit và deacetyl hoá (trường hợp phương pháp một giai đoạn xử lý kiềm)
Xuất phát từ cơ sở lý thuyết trên, cần hoàn thiện quy trình sản xuất Chitosan
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theo 2 phương pháp và theo các mức chất lượng hoặc theo mức độ deacetyl hoá khác
nhau. Có như vậy quy trình mới phù hợp yêu cầu thực tế và dự án tập trung vào bước
xử lý kiềm cuối cùng còn các công đoạn khác đã cho phép tham khảo quy trình hoàn
thiện của Trần Thị Luyến (Theo báo cáo đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2001)

II. Phương pháp nghiên cứu.
1. Đánh giá chất lượng chitin - chitozan.
Hiện nay ở nước ta chưa có một hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho sản
phẩm này, các chỉ tiêu được nêu ra dưới đây là những chỉ tiêu mà tôi thu thập từ những
thông tin trong và ngoài nước nhằm góp phần xây dựng một hệ thống chỉ tiêu hoàn
chỉnh cho sản phẩm chitin - chitosan.
Chất lượng của Chitin - chitosan được đánh giá thông qua chất lượng chitosan
của công ty Protan - Biopolymer là một trong những công ty lớn trên thế giới (theo tạp
chí Thuỷ sản số 2 - 1992). Gồm các chỉ tiêu sau:
- Độ ẩm
: 10%
- Hàm lượng tro
: 1,5%
- Chất không hoà tan
: 20%
- Độ nhớt
: 200cps
- Độ deacetyl
: 70%
Chitosan được sử dụng trong y học, dựa vào dược điển Việt Nam phải có các
giới hạn sau:
-

Canxi

: 0≤ 0,03%

-

Protein

: cho phản ứng Biure âm tính

-

Hàm lượng tro toàn phần

: ≤ 1%

2. Các phương pháp kiểm tra chất lượng chitin – chitosan
3. Màu sắc, độ mềm mại xác định bằng phương pháp cảm quan.
4. Phương pháp xác định độ ẩm:
Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy khô đến khối lượng không đổi
5. Phương pháp xác định hàm lượng tro:
Hàm lượng tro được xác định bằng phương pháp nung ở nhiệt độ 5000C – 6000C.
6. Phương pháp xác định độ hoà tan.
- Nguyên lý:
Chitosan được hoà tan trong acid acetic loanmgx, còn chitn và các tạp chất khác
không hoà tan.
- Tiến hành:
Cân chính xác M(g) chitosan hoà tan trong aicd acetic loãng 1% khuấy đều
trong 30 phút để cho chitosan tan hoàn toàn. Sau đó đem lọc qua giấy lọc, rồi rửa lại
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bằng nước cất, đem sấy khô đến khi khối lượng không đổi ta xác định độ tan của
chitosan.
M
X=
x100%
A -B
Trong đó:
M: Khối lượng của chitosan (g)
A: Khối lượng phễu lọc + giấy lọc + tạp chất sau khi sấy (g).
B: Khối lượng phễu lọc + giấy lọc trước khi sấy (g)
7. Phương pháp xác định hàm lượng Canxi
Canxi được xác định bằng phương pháp Oxalat
8. Phương pháp xác định độ nhớt.
Độ nhớt được xác định trên máy đo Englers.
-

Tiến hành:
Chitosan được pha thành dung dịch 1% trong acid acetic 1%. Trong quá trình
đo phải ở nhiệt độ là 200C.

Tkeo

Công thức độ nhớt động lực

E

T

20

(0E)

=

Tnước

20

Trong đó:

Tkeo

20

: thời gian dung dịch chitosan 1% chảy ra được 200ml qua lỗ mao quản Engles

ở 200C (S)

Tnước

: thời gian nước chảy ra được 200 ml qua lỗ mao quản Engles ở 200C (S)
9. Phương pháp xác định độ Deacetyl
Độ deacetyl hoá được xác định theo công thức:
100 x (N – 6,89) x 100
20

D=

(%)
20,7 x N

Trong đó:
D: độ deacetyl hoá (%).
6,98: % Nitơ trong chitin (tính theo lý thuyết)
20,7: Độ giảm khối lượng của 100g chitin khi deacetyl hoá hoàn toàn thành chitosan
(tính theo lý thuyết).
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N: % Nitơ trong chitosan đo bằng thực nghiệm (Đây chính là nitơ tổng số (Nts) xác
định bằng phương pháp Kjeldahl.

III. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công đoạn deacetyl của công nghệ sản
xuất chitosan
1. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công đoạn deacetyl trong công nghệ sản xuất
chitosan từ vỏ tôm.
a) Theo phương pháp 2 giai đoạn xử lý kiềm
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NaOH, nhiệt độ, và thời gian xử lý đến độ
decetyl và độ nhớt, độ tan của chitosan từ vỏ tôm sú được trình bày trên bảng 5.
Bảng 5: Ảnh hưởng của nồng độ NaOH, nhiệt độ và thời gian xử lý đến độ tan, độ nhớt và độ
deacetyl của chitosan theo phương pháp hai giai đoạn xử lý kiềm:
Stt

Các thông số cố định

Thời gian-t(h)

Độ tan (%)

Độ deacetyl (%)

Độ nhớt (%)

1

[NaOH] = 35%

5
5
6
6,5

95,72
97,73
98,11
98,30

44,85
56,29
59,62
62,83

6,87
9,52
11,95
14,21

5
5
6
6,5

97,28
97,73
98,43
98,45

61,23
68,07
81,10
82,07

9,34
12,08
12,42
17,04

5
5
6
6,5

97,18
97,99
98,10
98,61

62,29
63,88
77,67
82,07

10,92
12,19
14,19
13,72

5
5
6
6,5

98,02
98,25
98,85
99,05

72,16
77,67
91,04
91,50

11,27
16,14
14,05
8,41

Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 800C
2

[NaOH] = 40%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 800C

3

[NaOH] = 35%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C

4

[NaOH] = 40%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C

Qua bảng 5 cho thấy nếu sử dụng nồng độ NaOH = 35% thì thời gian xử lý phải
kéo dài trên 6,5h mới đạt tỷ lệ deacetyl khoảng 70% ở 800C, nhưng nếu nâng lên
1000C thì tốc độ deacetyl nhanh hơn, chẳng hạn để đạt được độ deacetyl ≈70% chỉ mất
6,0 giờ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy có thể nâng cao nồng độ hoá chất lên 40% và hạ
thấp nhiệt độ xuống 800C sẽ cho chất lượng chitosan cao cả về độ nhớt và độ deacetyl,
chẳng hạn ở nồng độ NaOH 40%, thời gian 6,5 giờ, nhiệt độ = 800C thu được chitosan
có độ deacetyl là 82,07% và độ nhớt là 17,040E
Tuy nhiên trong thực tế do nhu cầu sử dụng có thể thiên về độ deacetyl hoặc
thiên về độ nhớt tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Khi đó bảng 6 có ý nghĩa cao cho
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phép tham khảo các cặp thông số xử lý tương ứng để có được sản phẩm chitosan có
chất lượng tương ứng về độ deacetyl hay độ nhớt của nó.
b) Theo phương pháp một giai đoạn xử lý kiềm.
Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quá trình khử protein và deacetyl hoá theo
phương pháp một giai đoạn sử lý kiềm trong công nghệ sản xuất chitosan từ vỏ tôm sú
được trình bày trên bảng 6.
Bảng 6 Ảnh hưởng của nồng độ NaOH, nhiệt đô và thời gian xử lý đến độ tan, độ nhớt và độ
deacetyl của chitosan theo phương pháp một giai đoạn xử lý kiềm.
Stt

Các thông số cố định

Thời gian (h)

Độ tan (%)

Độ deacetyl (%)

Độ nhớt (%)

1

[NaOH] = 35%

5,5
6
6,5
7

94,78
96,42
97,51
98,18

49,79
47,99
56,90
61,23

7,07
10,23
12,74
12,92

5,5
6
6,5
7

96,99
98,02
98,07
98,19

63,23
72,67
76,18
78,66

10,01
13,12
14,21
10,12

5,5
6
6,5
7

95,32
97,61
98,21
98,71

66,61
73,18
83,93
84,47

7,64
12,32
14,74
10,07

5,5
6
6,5
7

98,50
98,54
98,74
99,14

71,15
77,67
83,99
84,49

16,77
14,62
11,47
9,56

Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 800C
2

[NaOH] = 35%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C

3

[NaOH] = 35%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C

4

[NaOH] = 40%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C

Từ kết quả bảng 6 cho thấy kết quả xử lý kiềm ở 2 nồng độ 35% và 40%, theo
thời gian và nhiệt độ thích hợp ta thu được các mức chất lượng Chitosan khác nhau. Ý
nghĩa của bảng này để làm tư liệu tham khảo cho các nhà sản xuất có thể chọn các chế
độ xử lý tương ứng khi có nhu cầu sản xuất Chitosan khác nhau.
Tuy nhiên so sánh các kết quả cho thấy sản phẩm có chất lượng cao nhất là ở
chế độ xử lý kiềm là :
Dung dịch kiềm 40%
Tỷ lệ 1w/10v
T0 = 800C
T = 6,5 giờ.
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Ở chế độ này đạt được mức độ deacetyl là 83,93% và độ nhớt là 14, 740E. Hoặc
ở chế độ t0 = 1000C, dung dịch NaOH 40%, thời gian xử lý rút xuống còn 5,5 giờ, tỷ lệ
dung dịch 1w/10v
2- Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công đoạn xử lý kiềm (khử protein và deacetyl)
cho vỏ ghẹ - sản xuất chitosan theo phương pháp 1 giai đoạn xử lý kiềm.
Kết quả nghiên cứu cho vỏ ghẹ được trình bày trên bảng 7
Bảng 7: Ảnh hưởng của chế độ nấu NaOH đến khả năng khử protein và deacetyl theo quy
trình sản xuất chitosan từ vỏ ghẹ theo phương pháp 1 giai đoạn xử lý kiềm.
Stt Các thông số cố định
1

[NaOH] = 45%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 800C ± 20C

2

[NaOH] = 45%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 900C ± 20C

3

[NaOH] = 45%
Tỷ lệ 1w/10v.
T0C = 1000C ± 20C

Thời
gian (h) Màu sắc

Kết quả
NTS

Độ deacetyl (%)

Độ nhớt (0E)

0
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0
5,5
6,0
6,5

7,8
6,2
5,7
5,2
5,9
Phớt nâu
Ngà vàng 7,71
Ngà vàng 7,97
Trắng ngà 8,03
8,31

51,2
65,7
74,1
82,7

13,8
16,4
17,8
16,6

0
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0
5,5
6,0
6,5

7,8
6,6
6,3
5,6
6,4
Trắng
7,91
Vàng
Trắng ngà 8,22
Trắng ngà 8,58
8,65
Trắng

62,2
78,3
95,4
98,2

13,2
23,3
17,6
12,6

7,8
7,1
6,5
6,8
Trắng ngà 7,2
8,06
Trắng
8,39
Trắng
8,59
Trắng
8,66

70,1
86,2
95,5
98,5

11,8
10,4
8,1
7,3

0
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0
5,5
6,0
6,5
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Từ kết quả bảng 7 cho thấy, quy luật biết đổi của nitơ tổng số được chia làm 2
giai đoạn biến đổi khác nhau.
* Giai đoạn từ 0 – 2 giờ, NTS giảm dần khi thời gian tăng dần. Đây chính là quá
trình khử protein của vỏ cua, làm cho NTS giảm đi.
* Giai đoạn từ 2 giờ trở đi cho thấy khi thời gian tăng thì NTS lại tăng lên, như
vậy ở giai đoạn này, mức độ khử protein còn không đáng kể, thay vào dó là quá trình
deacetyl (loại bỏ nhóm - CO-CH3) xảy ra mạnh, khử dần các tạp chất phi chitosan làm
cho chitosan tăng dần độ tinh khiết của nó, một cách trực tiếp làm cho trọng lượng phân
tử Chitin giảm (do mất gốc - CO-CH3) vì vậy NTS của chitosan tăng lên tương đối.
* So sánh mức độ biến đổi NTS ở 3 mức nhiệt độ cho thấy ở 100 ± 20C có mức
độ biến đổi nhanh hơn, ví dụ quá trình xảy ra deacetyl hoá ở t0 = 100 ± 20C xảy ra sau
1,5 giờ, trong khi đó ở mức nhiệt độ 90 ± 20C và 80 ± 20C xảy ra sau 2 giờ.
Từ bảng 7 cho thấy, độ deacetyl bắt đầu được klhảo sát từ 5 giờ trở đi. Độ
deacetyl tăng dần theo thời gian và dần dần có xu thế cân bằng. So sánh ở 3 mức độ
nhiệt độ thì độ deacetyl ở mức 100 ± 20C cao nhất, đạt được 70,1% ở lúc 5 giờ và
98,5% ở lúc 6,5 giờ, còn hai mức nhiệt độ 90 ± 20C và 80 ± 20C mức độ deacetyl có
thấp h ơn. Tuy nhiên để chọn được nhiệt độ và thời gian thích hợp cho việc deacetyl
của việc sản xuất chitosan từ vỏ ghẹ theo phương pháp hoá học ta cần xét thêm sự biến
đổi độ nhớt của chitosan.
Từ bảng 7 cho thấy môi trường kiềm mạnh đậm đặc 45% tại nhiệt độ 100 ± 20C
cho độ nhớt thấp hơn nhiều so với mức nhiệt độ độ 90 ± 20C và 80 ± 20C ở mọi thời
điểm. Xét 2 mức nhiệt độ 90 ± 20C và 80 ± 20C cho thấy ở nhiệt độ độ 90 ± 20C có độ
nhớt của chitosan cao nhất ở 5,5 giờ là 23,30E, sau đó độ nhớt giảm đi khi thời gian
tăng dần. Ở nhiệt độ 80 ± 20C cho độ nhớt của chitosan thấp hơn trong mọi khoảng
thời gian thực nghiệm, có thể giải thích là do độ deacetyl ở 80 ± 20C còn thấp, khả
năng hoà tan của chitosan chưa đạt tối đa. ở 5 -6 giờ độ deacetyl cao đạt 82,7% nhưng
thời gian lại quá dài nên chitóan bị cắt mạch trong môi trường kiềm mạnh, đậm đặc.
Qua bảng 7 có thể chọn mẫu có độ nhớt cao và độ deacetyl cao tại t0 = 90 ± 20C, thời
gian xử lý là 5,5 giờ.

28

PHỤ LỤC 4
BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HOÁ CHẤT CÒN LẠI TRONG
NƯỚC THẢI VÀ BIỆN PHÁP THU HỒI
1.Xác định nồng độ hoá chất (HCl và NaOH và khối lượng của dịch thải trong công
đoạn xử lý acid và xử lý kiềm 1 giai đoạn.
Bảng 8:

Nồng độ, khối lượng dịch hoá chất trước và sau khi xử lý trong công nghệ sản xuất
chitosan từ vỏ tôm 1 giai đoạn xử lý kiềm.

Nồng độ (%)
Dịch hoá chất trước và sau
khi xử lý/1kg chitozan
Trước xử lý
Sau xử lý
Dung dịch HCl
Dung dịch HCl
Dung dịch NaOH
Dung dịch NaOH

Khối lượng (kg)
Trước xử lý

Sau xử lý

80

10

60

5
74

40
35

45

Khối lượng HCl 10% cần thiết để xử lý cho quá trình sản xuất 1 kg chitosan là
80kg. Sau khi xử lý còn lại 60kg. Như vậy khối lượng dung dịch HCl tiêu hao 40% so
với ban đầu khối lượng dung dịch NaOH 40% cần thiết để sản xuất 1kg chitosan là
75kg. Sau khi xử lý khối lượng dung dịch NaOH còn lại là 45kg tương đương 60%,
như vậy đã ti êu hao mất 40%.
2-Xác định tỷ lệ hóa chất cần bổ xung cho công đoạn xử lý
Từ bảng kết quả nghiên cứu trên ta xác định được nồng độ HCl và NaOH cần
bổ sung theo công thức sau:
C2 - C
D1: C1
C
D2: C2
C – C1
Trong đó:
C1 = 5%: nồng độ HCl sau khi làm trong
C2 = 40%: nồng độ của HCl công nghiệp
C = 10%: nồng độ HCl cần pha
D1: khối lượng dung dịch 1 (khối lượng dung dịch HCl 5%)
D2: khối lượng dung dịch 2 (khối lượng dung dịch HCl công nghiệp)
Ta có:
D1 C 2 − C 40 − 10 30 6
=
=
=
=
D 2 C − C1 10 − 5
5 1

Để có dung dịch HCl 10% ta cần pha dung dịch HCl 5% và HCl 40% (HCl công
nghiệp) theo tỷ lệ 6/1 (VHCl 5%/VHCl 40% = 6/1)
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Tương tự đối với dung dịch NaOH ta có công thức sau:
C2 - C
D1: C2
C
D2: C2
C - C1
Trong đó:
C1 = 35%: nồng độ NaOH sau khi làm trong
C2 = 100%: nồng độ của NaOH gốc
C = 40%: nồng độ NaOH cần pha
D1: khối lượng dung dịch 1
D2: khối lượng dung dịch 2
Ta có:

D1 C 2 − C 100 − 40 60 12
=
=
=
=
D 2 C − C1 40 − 35
5
1

Để có dung dịch NaOH 40% ta cần pha dung dịch NaOH 35% và NaOH 100% theo tỷ lệ 12/1.
Đề xuất quy trình sản xuất chitozan có tận dụng dịch thải trên sơ đồ hình
HCl công nghiệp
Cân bằng nồng độ HCl

Tách và thu hồi chất màu

Vỏ tôm

Xử lý acid HCl 10%
1 w/10v, 12h; t0 phòng

Làm sạch tạp chất

Dịch thải HCl

Phân tách

NaOH công nghiệp

Rửa trung tính

Xử lý kiềm NaOH 40%
1 w/10v, t = 6,6h, t0 = 800C

Cân bằng nồng độ

Phân tách →dịch thải NaOH→ làm sạch tạp chất
Làm khô
Chitosan
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Hình 9 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất chitosan có tận dụng dịch thải hoá chất.

Quy trình này đã được sản xuất thử và thu được kết quả ở bảng 9:
Bảng 9: Ảnh hưởng của kiềm thu hồi đến một số chi tiết chất lượng chitozan.
Chế độ xử lý

NaOH = 40%
t ỷ l ệ 1 w/10v
nhiệt độ 800C

Thời gian (h)

5,0
5,5
6,0
6,5

Đ ộ tan (%)

Độ deacetyl (%)

65,07
71,26
80,92
83,47

94,28
97,7
98,18
98,6

Độ nhớt (%)

6,64
12,40
14,21
10,09

Qua bảng chọn thời gian xử lý là 6 giờ, áp dụng các thông số về NaOH 40%, tỷ
lệ 1 w/10v; t0 = 800C và thời gian xử lý 6giờ vào quy trình công nghệ hình ( ). Ta thu
được sản phẩm chitozan có chất lượng như sau:
- Màu sắc: vàng nhạt
- Phản ứng Biure âm tính
- Độ ẩm : 8,5%
- Hàm lượng tro: 0,025%
- Độ nhớt: 14,770E
- Độ tan: 98,5%
- Độ deacetyl: 80,18%
- Nitơ tổng số: 8,3%
Nhận xét: Về các chỉ tiêu độ ẩm, hàm lượng tro, độ tan, độ deacetyl.v.v.. đạt yêu cầu.
Tuy nhiên màu sắc chitozan không được trắng, do kỹ thuật làm sạch dịch hoá chất thu
hồi chưa triệt để (tách màu chưa triệt để, còn một số tạp chất hoà tan) ảnh hưởng đến
chất lượng và màu sắc của chitosan. So với kết quả bảng 6, khi sử dụng hoá chất
nguyên gốc thì thấy kết quả không khác nhau xa. Do đó khả năng tận dụng dịch thải
hoá chất là hoàn toàn khả thi, tuy nhiên phải nghiên cứu xây dựng hệ thống làm sạch
dịch thải triệt để. Đồng thời phải đi sâu nghiên cứu khả năng tận dụng lại được bao
nhiêu chu kỳ để đảm bảo chất lượng của chitozan.
Việc nghiên cứu thu hồi dịch thải hoá chất trên đây mới là công đoạn khởi đầu
nhưng cũng cho thấy nó mang lại hiệu quả cho sản xuất. Tuy nhiên cần phải tiến hành
nghiên cứu tách màu, kỹ thuật làm sạch tạp chất và số chu kỳ tận dụng và đi đến tính
toán thiết kế một hệ thống xử lý sử dụng lại các dịch thải hoá chất cho công nghệ sản
xuất chitozan phù hợp nhất. Công việc này rất có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường và
giảm chi phí hoá chất cho một đơn vị sản phẩm chitozan.
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