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MỞ ĐẦU 
 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Nhận thấy công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm là ngành 

công nghiệp trọng  điểm của nƣớc ta hiện nay vì đây là ngành có thế 

mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động mạnh mẽ 

đến sự phát triển các ngành kinh tế khác 

. Nhu cầu về các sản phẩm của công nghiệp chế biến lƣơng 

thực, thực phẩm ở các nƣớc ngày càng tăng, đã thúc đẩy sự phát triển 

ngành công nghiệp này. 

Các sản phẩm nhƣ gạo, cà phê, cao su, chè, điều, rau quả chế 

biến, cá tôm đông lạnh,... của nƣớc ta đã và đang thâm nhập vào thị 

trƣờng thế giới và khu vực.Thị trƣờng này rất rộng lớn, đa dạng, tạo 

điều kiện đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến lƣơng thực,thực 

phẩm. 

            Một số ngành công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm ra 

đời từ lâu và đã có cơ sở sản xuất nhất định. 

Mang lại hiệu quả kinh tế cao, chiếm tỉ trọng cao trong cơ 

cấu hàng xuất khẩu, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động.Chính vì 

thế tôi đã chọn đề tài: “ Thiết kế, chế tạo máy chiên chả tự động” để 

làm luận văn tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo thạc sĩ  khóa 34. 

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 

Nghiên cứu chế tạo  máy chiên chả, để nâng cao năng lực sản xuất, 

đảm bảo NĂNG SUẤT chất lƣợng. 

Nghiên cứu cải tiến NÂNG CẤP máy có quy mô lớn  NHẰM đƣa 

vào sản xuất hàng loạt cung cấp thiết bị cho cả nƣớc và thị trƣờng 

nƣớc ngoài. 
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PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Phạm vi 

Thiết kế chế tạo máy chiên chả tự động 

Nội dung 

Nghiên cứu phƣơng pháp chiên thực phẩm tối ƣu 

quá trình chiên sản phẩm 

Nghiên cứu nền nhiệt chiên để tạo ra sản phẩm có chất lƣợng tốt. 

Nghiên cứu thời lƣợng nhúng một sản phẩm trong nồi chiên để 

đảm bảo hàm lƣợng dinh dƣỡng cũng nhƣ màu sắc của sản phẩm. 

Nghiên cứu màu sắc của dung môi chiên đảm bảo CHẤT LƢỢNG 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 

phƣơng pháp thực nghiệm tại cơ sở sản xuất chả Hào Phƣợng – TP 

ĐN. 

Lý thuyết 

Nghiên cứu về màu sắc dung môi. 

Nghiên cứu điều khiển tuyến tính nhiệt độ. 

Nghiên cứu các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, độ chín của 

các tổ chức y tế, thực phẩm thế giới. 

Thực nghiệm 

Tiến hành quan sát dung môi cũng nhƣ sản phẩm thực tế trƣớc khi 

Chiên Tiến hành thực nghiệm sản phẩm sau khi chiên 

Thực nghiệm màu sắc, độ cặn của dung môi tái sử dụng 

Từ đó lấy cơ sở thực nghiệm trên máy do tôi sản xuất và đƣa ra các 

đánh giá ƣu nhƣợc điểm của máy. 

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu chế tạo máy chiên chả tự động 
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Ý nghĩa thực tế: tạo ra sản phẩm có hiệu năng tốt, tăng năng xuất 

lao động, giải phóng sức lao động của con ngƣời. 

CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Gồm 4 chƣơng: 

Chƣơng 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM. 

Chƣơng 2: LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ. 

Chƣơng 3: CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP 

Chƣơng 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN 

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN 

CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIẾT BỊ VÀ SẢN 

PHẨM 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM: 

Trong cuộc sống thƣờng ngày, chúng ta luôn muốn cung cấp nhanh 

cho bản thân một lƣợng năng lƣợng để có thể đáp ứng các hoạt động 

nhỏ và để bảo quản thức ăn đƣợc lâu hơn thì cần có biện pháp để 

đảm bảo thức ăn đáp ứng các yêu cầu đó chính là chiên . Các sản 

phẩm chiên trong cuộc sống rất đa dạng, phong phú về chủng loại và 

chúng cần chiên ở các mức nhiệt độ và thời gian chiên khác nhau để 

sản phẩm chiên vừa đủ độ chín và không cháy. 
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Hình 1.1. Một số sản phẩm bằng chiên nhúng 

1.1.1. Khái quát: 

1.1.1.1. Cơ sở khoa học: 

Chiên là cho nguyên liệu vào trong dầu ở nhiệt độ cao. Dầu dùng để 

chiên nguyên liệu có thể là dầu lạc, dầu bông, dầu hƣớng dƣơng, dầu 

đậu nành, dầu cọ, dầu olive... Đối với thịt, có thể dùng mỡ động vật 

để chiên. 

Trong cuộc sống thƣờng ngày, chiên đƣợc dùng khi  chiên khoai tây, 

chiên cà , chiên cá, chiên gà… 

1.1.1.2. Các phương pháp chiên nhúng: 

- Chiên nhúng bằng than ( than đá, than củi) 

  - Chiên nhúng bằng khí gas 

  - Chiên nhúng bằng điện 

1.1.1.3. Các loại dầu chiên: 

1.1.1.3.1. Dầu thực vật: 

1.1.1.3.2. Mỡ động vật: 

1.1.1.3.3. Dầu thực vật 

1.1.2. Mục đích: 

1.1.2.1. Chế biến: 

1.1.2.2. Bảo quản: 

1.1.3. Quá trình công nghệ chiên:
 

1.1.3.1. Yêu cầu và tính chất của dầu mỡ dùng để chiên: 

Có thể dùng dầu hoặc mỡ, nên dùng dầu đã tinh chế. 

Dầu chiên phải đạt các yêu cầu sau: 

- Mùi vị: không ôi, khét, có mùi đặc trƣng.- Màu sắc: trong, sáng, 

không lắng cặn. 

- Lƣợng ẩm và các chất bay hơi không quá 0.3 %. 
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Chỉ số acid của dầu < 0.2. 

1.1.3.2. Phương pháp chiên: 

A Giai đoạn chiên: 

Phải tiến hành chiên đúng chế độ: 

- Đối với rau, nhiệt độ chiên : 120 - 160
0
C. 

- Đối với thịt cá, nhiệt độ chiên: 140 - 180
0
C. 

- Đối với chả nhiệt độ chiên :200 - 250
0
C. 

Thời gian chiên 3 - 20 phút, thay đổi tùy theo loại nguyên liệu, nhiệt 

độ lò chiên và lƣợng nguyên liệu đƣa vào chiên. 

Nguyên liệu cho vào chiên phải đồng đều và phải ngập hẳn trong 

dầu. Lớp nguyên liệu phải thấp hơn mặt thoáng của dầu từ 2 - 10 cm. 

Trong quá trình chiên, phải kiểm tra chất lƣợng của dầu. Khi chỉ số 

acid của dầu lớn hơn 4 thì phải thay dầu, nhƣng nếu chƣa có mùi ôi 

khét, màu chƣa tối thẫm thì cho phép tiếp tục chiên, nhƣng không 

cho phép chỉ số acid vƣợt quá 5. 

B Giai đoạn làm nguội: 

Ngƣời ta xác định chất lƣợng chiên và thời điểm ngừng chiên bằng 

hình thức bên ngoài, mùi vị sản phẩm và bằng độ chiên. Trong đánh 

giá độ chiên, ngƣời ta đánh giá bằng 2 độ chiên: Độ chiên biểu kiến 

và độ chiên thực tế. 

2.1.4.1. Độ chiên biểu kiến: 

Chỉ tỉ lệ nguyên liệu giảm đi sau khi chiên, so với nguyên liệu trƣớc 

khi chiên. Đƣợc xác định theo công thức: 

 

  
   

 
       

Với  

 A : Trọng lƣợng nguyên liệu trƣớc khi chiên (kg). 

 B : Trọng lƣợng nguyên liệu sau khi chiên (kg). 
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 Độ chiên biểu kiến đƣợc dùng để kiểm tra hay tính toán các chỉ tiêu, 

định mức kinh tế kỹ thuật và tính năng suất thiết bị. 

1.1.4.2. Độ chiên thực tế: 

Chỉ lƣợng nƣớc bay hơi trong nguyên liệu sau khi chiên. Độ chiên 

thực tế bằng tổng độ chiên biểu kiến với lƣợng dầu đã thấm vào 

nguyên liệu. 

   
   

 
    

   

 
    

Với m : Tỉ lệ dầu hút vào sản phẩm (%) 

Độ chiên thực tế chỉ đƣợc sử dụng trong các quá trình tính nhiệt. 

Độ chiên biểu kiến luôn thấp hơn độ chiên thực tế, vì trong khi chiên 

một phần nƣớc đã bốc hơi nhƣng nguyên liệu lại hút một phần dầu 

chiên vào. 

Độ chiên biểu kiến luôn thấp hơn độ chiên thức tế, vì trong khi chiên 

thì một phần nƣớc bốc hơi nhƣng nguyên liệu lại hút một phần dầu 

chiên vào. 

 - Lƣợng dầu thấm vào sản phẩm trung bình 7 – 13% 

 - Độ chiên biểu kiến trung bình 30 – 53% 

 - Độ chiên thực tế trung bình 41 – 64% 

1.1.5. Những biến đổi trong quá trình chiên: 

1.1.5.1. Biến đổi của nguyên liệu: 

1.1.5.1.1 Biến đổi vật lý: 

1.1.5.1.2. Biến đổi hóa học: 

1.1.5.1.3. Biến đổi hóa lý: 

1.1.5.1.4. Sinh học và hóa sinh: 

1.1.5.2. Biến đổi của dầu: 

Ở nhiệt độ cao, dầu tiếp xúc với hơi nƣớc và oxy nên bị thủy phân và 

oxy hóa thành acid béo, glyceril, rồi thành các chất peroxide, 

aldehide, cetone (có mùi ôi khét) và acrolein (là chất lỏng, độc, khi 



7 

 

chiên bốc thành khói xanh thoát ra trên mặt thoáng của dầu làm cay 

mắt) theo sơ đồ sau: 

Hình 1.2. Biến đổi của dầu trong qua trình chiên. 

Hiện nay, biện pháp chủ yếu để chống hiện tƣợng hƣ hỏng dầu trong 

khi chiên là duy trì dầu chiên trong lò chiên với thời gian ngắn nhất. 

Ngƣời ta còn chống oxy hóa dầu bằng cách cho chất chống oxy hóa 

vào dầu chiên. 

Bảng 1.1. Chất chống oxy hóa cho phép sử dụng( Tổ chức CEE - 

Communauté Économique Européenne – 1990): 

TÊN GỌI TÊN CHẤT CHỐNG OXY HÓA Liều lƣợng 

E 300 Acid L-ascorbic 
 

E 301 L-ascorbat Na 
 

E 302 L-ascorbat Ca Không giới hạn 

E 303 Acid diacetyl 5,6-L-ascorbic 
 

E 304 Acid palmityl 6-L-ascorbic 
 

E 306 Chất chiết tự nhiên giàu tocopherol 
 

E 307 Alpha-tocopherol (tổng hợp) Không giới hạn 

E 308 Gamma-tocopherol (tổng hợp) 
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E 309 Delta-tocopherol (tổng hợp) 
 

E 310 Propyl Gallate 
 

E 311 Octyl Gallate 0 – 0,5 

E 312 Dodecyl Gallate 
 

E 320 Butylhydroxyanisole (BHA) 0 – 0,5 

E 321 Butylhydroxytoluen (BHT) 0 – 0,5 

1.1.5.3. Cơ chế chống oxy hóa chất béo: 

ROO
O  

+ AH             ROOH      +      A
O
 

RO
O  

+ AH             ROH         +      A
O
 

R
O  

+ AH             RH            +      A
O
 

OH
O  

+ AH             H2O          +      A
O
 

1.1.6. Phạm vi thực hiện. 

 Đây là phƣơng pháp chế biến thực phẩm đƣợc ứng dụng 

rộng rãi rong công nghiệp thực phẩm. trong các nhà hàng, quán 

ăn,… và cả trong bũa ăn hằng ngày của mọi gia đình. Trong công 

nghiệp chế biến thực phẩm chiên đƣợc ứng dụng trong: 

 - Công nghệ chế biến ngũ cốc. 

 - Công nghệ chế biến rau quả. 

 - Công nghệ chế biến thịt cá. 

 - Công nghê chế biến chả giò, lụa 

2.GIỚI THIỆU VỀ MÁY CHIÊN NHÚNG TỰ ĐỘNG. 

Cấu tạo của bếp chiên nhúng gồm: 

   - Vỏ khung bằng inox không rỉ . 

- Thanh nhiệt tạo nhiệt vừa đủ (điện trỏ đốt nóng). 

- Vợt nhúng tiện dụng . 
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- Các núm điều chỉnh nhiệt độ . 

- Ngoài ra có một số máy cần có tủ điện điều khiển các cơ cấu tự 

động hóa phức tạp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hình:1.5. Bếp chiên nhúng bằng gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Bếp chiên nhúng bằng điện 

 

 

 

 

Núp điều 

chỉnh 

Cụm đèn báo 

hiệu 

Mặt chảo 

chiên 

Núp điều 

chỉnh 
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Hình 1.6. Bếp chiên chân không 

Vĩ chiên 

Thùng chứa dầu 

Thân máy chiên 

Buồng chân 

không 
Núp điều 

chỉnh 
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CHƢƠNG 2 : LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 

2.1. Lựa chọn vật liệu làm máy: 

2.2.1. Vật liệu Nhôm: 

2.2.3. Vật liệu Inox 

2.2.3.1. Giới thiệu: 

Nhờ những đặc tính nổi bật, ngày nay, thép không gỉ đƣợc ứng dụng 

rộng rãi trong công nghiệp, y tế, đời sống … Tuy nhiên, vì cái tên 

“không gỉ”, đây cũng làm loại vật liệu hay đƣợc lạm dụng vì nhiều 

mục đích khác nhau, nhất là đối với các ứng dụng trong đời sống. 

Nhƣng thực tế, khả năng chịu ăn mòn của loại thép này tùy thuộc 

theo các thành phần hợp kim của nó và môi trƣờng sử dụng, trong 

nhiều trƣờng hợp, nó còn nhạy cảm với ăn mòn hơn cả thép thƣờng 

(nhất là trong dung dịch muối clo, VD: muối ăn NaCl …) 

2.2.3.2. Đặc điểm thép không gỉ: 

2.2.3.3. Phân loại thép không gỉ: 

2.2.3.3.1. Phân loại theo tốc độ bị ăn mòn: 

2.2.3.3.2. Phân loại theo cấu trúc của thép: 

2.2.3.4. Tính chất và công dụng của một số nhóm thép không gỉ: 

2.2.3.4.1. Thép không gỉ martensite: 

2.2.3.4.2. Thép không gỉ ferrite: 

2.2.3.4.3. Tùy theo hàm lƣợng Cr, thép không gỉ ferrite đƣợc chia 

thành 3 nhóm: 

2.2.3.4.4. Thép không gỉ austenite:2.3. Lựa chọn nguồn nhiệt tạo 

nhiệt độ cho dung môi dầu trong máy. 

2.3.1 Than đá ( than tổ ong ) 

 

 

 

Khay chứa liệu Tay khóa 
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Hình 2.2: Than tổ ong có hiệu quả kinh tế rất cao 

Tuy có tính hiệu quả cao về kinh tế và thuận tiện trong quá trình sử 

dụng, nhƣng than tổ ong vẫn có nhƣợc điểm là trong quá trình cháy 

sản sinh ra một lƣợng khí CO. Gây ảnh hƣởng sức khỏe cũng nhƣ 

môi trƣờng, hệ sinh thái của con ngƣời. Việc áp dụng than đá để tạo 

nguồn nhiệt là không nên. Nên ở đây, chúng ta không chọn than đá 

làm nguồn nhiệt của máy chiên nhúng tự động. 

2.3.2. Nguồn nhiệt chuyển hóa từ điện năng. 

Điện trở đốt đƣợc làm từ các dây hợp kim có điện trở suất cao và 

chịu đƣợc oxy hóa ở nhiệt độ cao, dây điện trở đƣợc cuộn thành 

cuộn, thƣờng đƣợc bọc vào ống inox, tùy vào mỗi ứng dụng mà 

ngƣời ta thiết kế hình dạng ống khác nhau. Khi đƣợc cấp điện vào 

thì dây điện trở đốt sẽ chuyển điện năng thành nhiệt năng. 

Dây điện trở thông dụng hiện nay đƣợc làm từ hợp kim Niken-Crom 

(Ni 80 phần trăm, Cr 20 phần trăm) loại dây này có tính chịu nhiệt 

cao, có thể chịu nhiệt độ 1100 độ C. 

 

Hình 2.3: Dây điện trở Crom-Niken. 

http://kythuatdienviet.com/cam-bien-nhiet-do-loai-pt100-k.html
http://kythuatdienviet.com/bo-dieu-khien-nhiet-do.html
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Hiện nay điện trở đốt nóng đƣợc sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh 

vực cuộc sống, trong sản xuất, luyện kim, điện trở cho ngành thực 

phẩm, sử dụng điện trở trong lò đốt, điện trở đốt nóng cho lò hơi, 

điện trở sử dụng trong tủ sấy, máy tạo độ ẩm, lò sấy, điện trở cho lò 

ấp trứng, lò nƣớng, nồi đun nƣớc… 

Và mỗi dạng ứng dụng thì sẽ có các dạng điện trở khác nhau về hình 

dạng, công suất, điện áp, kích thƣớc, vật liệu, môi trƣờng hoạt động. 

Một số Điện trở đốt, điện trở đun nƣớc, điện trở sấy. 

– Điện trở đốt cho các loại khuôn đúc, máy ép nhựa, hay còn gọi là 

điện trở ra một đầu. 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Điện trở đốt ra một đầu. 

Có kích thƣớc nhỏ gọn, nhét vào các lỗ khuôn, sử dụng cho điện áp 

220VAC, Chiều dài và đƣờng kính tùy chọn theo yêu cầu. 

– Điện trở đun nƣớc, sử dụng cho các nồi nấu  áp suất, thực phẩm, 

nồi hơi, máy tạo độ ẩm, máy tạo áp suất. 

Hình 2.5: Điện trở đun nước loại 3 pha. 

http://kythuatdienviet.com/cam-bien-do-do-am-va-nhiet-do-phong.html
http://tudongdienviet.com/dong-ho-do-ap-luc-dong-ho-ap-suat.html
http://kythuatdienviet.com/dong-ho-ap-suat.html
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Điện trở đƣợc thiết kế cho điện 3 pha 220VAC hoặc 380VAC, thân 

đƣợc làm bằng inox 304 hoặc 316, tùy theo yêu cầu ngƣời sử 

dụng. Điện trở đốt, điện trở đun nƣớc, điện trở sấy đƣợc mắc kiểu 

sao. 

Ở đây ta chọn điện trở chữ U dùng điện 1 pha 220V thông dụng để 

dùng làm nguồn nhiệt tạo năng lƣợng cho nồi dầu của máy chiên chả 

tự động. Vì có giá thành cũng nhƣ công năng phù hợp với quy mô 

sản xuất tự động hóa cũng nhƣ sử dụng năng lƣợng thân thiện với 

môi trƣờng. 

Hình 2.6: Điện trở đun nước chữ loại 1 pha. 

2.4.Lựa chọn cơ cấu truyền động cho bộ phận nhúng. 

2.4.1. Thanh răng bánh răng: 

2.4.1.1.Bánh răng quay, thanh răng tịnh tiến. 

2.4.1.2.Thanh răng cố định, bánh răng vừa quay vừa tịnh tiến 

2.4.1.3.Bánh răng cố định, thanh răng vừa quay vừa tịnh tiến 

2.4.2. Cơ cấu truyền động Vit_me: 

2.4.3. Vit_me bi đƣợc gia công theo phƣơng pháp ép ren hay còn 

gọi là cán. 

2.4.4. Vit_me bi đƣợc gia công theo phƣơng pháp tiện mài ren 

2.4.5. Đai ốc vit_me bi: 

2.4.6 Truyền động bằng xi lanh thủy lực. 

2.4.7 Xi lanh thủy lực 

  

https://ngophangroup.com/vi/san-pham/vitme-fsud.html
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Hình 2.13: cấu trúc của xi lanh thủy lực. 

- 1, 10: Thân và ắc phía đầu cần xi lanh. 

- 2: Vú mỡ 

- 8: Vít khóa. 

- 9: Bạc đạn tự xoay (bạc đạn nhào) 

-  6, 7, 11, 12: Bích của xi lanh thủy lực phía không cần, gồm các lỗ 

gắn ống cấp dầu, giảm chấn, phốt làm kín giữa thân xi lanh và bích 

bu lông. 

-  4, 5, 19, 20: Mặt bích phần đầu cần xi lanh thủy lực gồm phốt làm 

kín giữa cần piston và phần ắc có cần, bạc lót dẫn hƣớng, lỗ vào ống 

dầu. 

-  13,14,15,16: Piston – đây là bộ phận chính của xi lanh thủy lực để 

ngăn cách giữa hai khoang có áp và không áp. Bao gồm thân piston 

và các phốt bằng cao su vừa chịu áp suất vừa làm kín cả hai chiều 

với vỏ xi lanh, lót giữa hai phốt bằng vật liệu chịu mòn. Thƣờng thì 

chiều dài nhỏ nhất của thân piston sẽ lớn hơn 2/3 kích thƣớc đƣờng 
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kính trong lòng xi lanh. 

- 21:  Cần Piston đƣợc làm thừ thép crom, đƣợc luyện cứng, bề mặt 

đƣợc mài tròn, mạ một lớp crom chống rỉ. 

-  18: Vỏ ngoài xi lanh thủy lực, thƣờng đƣợc chế tạo bằng thép hợp 

kim dẻo và bền, chịu đƣợc mài mòn và nhiệt độ. 

2.4.8 Nguyên lý hoạt động của xi lanh thủy lực 

2.4.9.Các hệ thống xi lanh thủy lực: 

Xi lanh một chiều: 

Xi lanh hai chiều: 

2.4.9.1.Ứng dụng của xi lanh thủy lực: 

2.4.9.2.Ưu nhược điểm của xi lanh thủy lực: 

Ƣu điểm: 

- Có khả năng truyền lực mạnh và nhanh với công suất cao. 

- Dễ sử dụng và sửa chữa mang lại hiểu quả cao cho hoạt động 

- Kết cấu nhỏ gọn, kết nối giữa các thiết bị với nhau dễ dàng bằng 

việc đổi chỗ cho các mối nối ống dẫn 

- Mang tính ứng dụng cao trong nhiều loại máy móc công trình. 

- Hoạt động với độ tin cậy cao, đòi hỏi ít về chăm sóc bảo dƣỡng. 

- Có thể giảm khối lƣợng và kích thƣớc nhờ chọn áp suất thủy lực. 

- Có thể sử dụng vận tốc cao mà không sợ bị va đập mạnh nhƣ trong 

trƣờng hợp cơ khí hay điện. 

- Dễ theo dõi và quan sát bằng áp kế, ngay cả những hệ mạch phức 

tạp 

- Thể đề phòng quá tải nhờ van an toàn 

Nhƣợc điểm: 

Bên cạnh những ƣu điểm tuyệt vời, xi lanh thủy lực cũng có một số 

nhƣợc điểm sau: 

-  Khi mới khởi động, nhiệt độ của hệ thống chƣa ổn định, vận tốc 
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làm việc sẽ thay đổi do độ nhớt của chất lỏng thay đổi làm ảnh 

hƣởng đến độ chính xác điều khiển 

-  Mất mát trong đƣờng dẫn ống và rò rỉ bên trong các phần tử làm 

giảm hiệu suất và phạm vi ứng dụng. 

- Khó giữ đƣợc vận tốc không đổi khi phụ tải thay đổi do tính nến 

đƣợc của dầu và tính đàn hồi của các ống dẫn đầu. 

Xi lanh thủy lực đảm bảo đƣợc yêu cầu đáp ứng hành trình đầu cuối của 

máy tuy nhiên máy đƣợc sản xất với tải trọng không cao nên, chúng ta 

không cần xử dụng đến phƣơng án xử dụng kết cấu cơ khí này. 

2.5. Xi lanh khí nén: 

2.5.1. Phân loại xi lanh khí nén 

2.5.1.1. Các loại xi lanh khí nén trên thị trƣờng: 

Xi lanh khí nén hoạt động đơn 

Xi lanh khí nén hoạt động kép xy lanh hai chiều 

2.5.1.2. Các loại xi lanh khí nén khác: 

2.5.1.3. Kích thƣớc các loại xi lanh khí nén 

2.5.1.4. Áp suất, bán kính, diện tích và mối quan hệ lực: 

Mối quan hệ giữa lực, áp suất và bán kính và các tính toán xi lanh khí 

nén nhƣ sau: 

F đại diện cho lực tác dụng 

R đại diện cho bán kính 

Π là pi, xấp xỉ 3.14159. 

P đại diện cho áp lực 

Để tích lực đẩy của một xi lanh khí nén thì cần các yêu cầu trên và 

đƣợc tính toán nhƣ sau 

Ví dụ xi lanh khí có thông số đƣờng kính piston là 100 mm = 10cm 

R(cm) Bán Kính piston x R(cm) Bán Kính piston x Π pi ( 3.14) x 
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6kgf (áp suất làm việc) 

F = (5x5)x3.14x 6kgf = 471 kg 

Như vậy với xi lanh đường kính piston 100 là áp suất làm việc 6kg sẽ 

đẩy được vật nặng 471kg chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các loại 

kích thước piston khác. 

2.5.1.5. Ứng dụng của xi lanh khí nén: 

Các loại xi lanh khí nén cũng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công 

nghiệp nhƣ công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến, công nghiệp 

gỗ, công nghiệp xi măng, đặt biệt trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn 

nhƣ lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, phân loại đóng gói sản phẩm 

thuộc dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo robot…  

 Nhƣ vậy ở đây ta chọn xi lanh khí nén làm cơ cấu truyền 

động vì : 

- Cơ cấu đơn giản, dễ gá đặt. 

- Giá thành rẻ , đáp ứng đƣợc yêu cầu đảm bảo hành trình đầu và 

cuối. 

2.6. Tính chọn xi lanh thủy lực: 

Áp dụng công thức tính lực của xi lanh khí nén ta có: 

    F= R x R x Π x P      (1) 

F đại d iện cho lực tác dụng 

R đại diện cho bán kính 

Π là pi, xấp xỉ 3.14159. 

P đại diện cho áp lực 

Ở đây yêu cầu máy cần lực đẩy và kéo có thể đảm bảo nâng hạ đƣợc 

5kg nguyên liệu đầu vào cùng với các cơ cấu vĩ mà các lực ma sát, 

lực đẩy Accimec ta cần một xi lanh có lực đẩy đảm bảo đẩy đƣợc 25 

kg. thay vào công thức (1) ta được R = 15mm 
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Vậy ta chọn xi lanh có hành trình 250mm có đường kính xilanh là 

30mm, và đường kính ty là 12 mm, với áp xuất làm việc là 6 Pa. 

CHƢƠNG 3: CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP 

3.1.Bản vẽ kỹ thuật chi tiết máy đƣợc đính kèm theo tập thuyết minh. 

3.2. Hình ảnh thực thế của máy sau khi chế tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quan máy sau khi hoàn thành. 

CHƢƠNG 4 : NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN. 

4.1. Sơ đồ khối nguyên lý hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

           

     Hình 4.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động 

1. Khung máy 

2. Nồi chiên 

3. Dầu dung dịch 

4. Vĩ nhúng 

5. Chả 

6. Xy lanh khí nén 

7. Dẫn hƣớng 
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            Ở trạng thái ban đầu, Xy lanh (6) rút về để Vĩ nhúng ở vị trí 

A. sau khi bật máy , bộ phận điều khiển sẽ cho ngƣời dùng thiệt lập 

nhiệt độ chiên (220 độ C). Sau khi nhiệt độ đạt ngƣỡng thiết lập, bộ 

phận điều khiển sẽ cho máy hoạt động, đèn màu xanh đƣợc bật lên. 

Sau khi bỏ chả vào vĩ chiên, ngƣời vận hành máy sẽ nhấn nút chạy, 

lúc này Xy lanh (6) đẩy ra, đƣng Vĩ nhúng (4) nhúng xuống Nồi 

chiên (2) và ngập trọng dung dịch dầu (3). Ở đây chúng ta sẽ cho giữ 

3 – 5 phút tùy theo yêu cầu độ chín của chả. Sau khi đủ thời gian 

nhúng trong bể. bộ phận điều khiển sẽ rút Xy lanh ( 6) về vị trí ban 

đầu, đƣa chả đã đƣợc chiên ra khỏi nồi chiên (2) đồng thời báo hiệu 

để ngƣời vận hành đổi mẽ mới. Trong quá trình hoạt động. cảm biến 

nhiệt độ sẽ liên tục đƣa thông tin về cho bộ điều khiển trung tâm, để 

đảm bảo Dầu dung dịch (3) luôn luôn đƣợc duy trì ở nhiệt độ đã 

đƣợc cài đặt ban đầu. Quá trình chiên tuần hoàn nhƣ trên. 

         Hiện tại, quá trình nghiên cứu máy chiên chả tự động chỉ dừng 

lại ở việc tự động duy trì tuyến tính nền nhiệt và khoảng thời gian 

ngâm nguyên liệu trong dung môi, đã đƣợc ngƣời vận hành cài đặt 

trƣớc khi khởi động máy. Đồng thời hiển thị thời gian, nhiệt độ cũng 

nhƣ cảnh báo bằng cụm đèn màu một cách trực quan cho ngƣời vận 

hành dễ dàng quan sát, xử lý lỗi khi vận hành. 
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Start 

4.3 Sơ đồ khối nguyên lý điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xy_lanh mở hết 

hành trình 

Nhấn nút 

Khởi động 

Đèn đỏ sáng 
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220
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Đèn xanh 

sáng 

Nhấn nút 

Chiên 

Đèn vàng 

sáng 

Kết thúc 1 
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Xy_lanh 
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4.4. Cảm biến. 

    Ở đây, máy chiên nhúng đƣợc trang bị cảm biến nhiệt độ Pt100. 

Hình 4.2 : Cảm biến Pt 100 

4.5. Công thức chứng minh điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ pt100: 

Theo chuẩn đơn vị đo thì lúc nhiệt độ ở 0oc thì điện trở của cảm biến 
nhiệt độ phải là 100Ω 
Ta có công thức sau: 
Rt = Ro (1+ AT + BT2 + C (T-100) T3) 
Trong đó A, B, C là các thông số mặc định: 
A = 3.9083×10-3 
B = 5.775×10-7 
C=-4.183×10-12 khi t<0oC và C=0 khi t>0oC 

Nhà sản xuất có cung cấp cho chúng ta một bảng tính có sẵn bên dƣới: 

Bảng 4.1: Bảng nhiệt độ và điện trở pt100 
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Dựa vào bảng trên ta thấy nhiệt độ càng tăng thì điện trở càng tăng; 

cho thấy sự phụ thuộc của điển trở 

4.5.1. Ƣu nhƣợc điểm của cảm biến nhiệt độ pt100: 

Đây là loại cảm biến nhiệt độ có thang đo thấp nhất -100 đến 650oC 

nhƣng nó đo rất chính xác hơn các loại cảm biến khác, độ đo chính 

các lên tới 99.9% 

Cấu tạo platinum có chức năng chịu nhiệt cao 

Chiều dài đa dạng, rất dễ sử dụng 

Loại cảm biến này còn có cái tên gọi khá đặc biệt đó là Sensor pt100 

Trên 650oC chắc chắn loại cảm biến này sẽ không đo đƣợc buộc 

phải dùng các loại sản phẩm cao cấp hơn. 

Chú ý : Chia sẻ với bạn một điều quan trọng là nếu dãy đo cảm biến 

đo đƣợc lên tới 650oC thì ta nên dùng nó để đo nhiệt độ dƣới 520oC  

tức là bằng 80% công suất thực tế của nó mục đích là để giữ cho sản 

phẩm có độ bền và tuổi thọ lâu hơn. 

4.5.2.Cách đấu dây cảm biến nhiệt độ pt100: 

Sản phẩm thƣờng có loại 2 dây, loại 3 dây, loại 4 dây nên mỗi loại có 

cách đấu dây khác nhau: 

Hình 4.3 các cách đấu dây của cảm biến 

4.5.3.Ứng dụng của các loại cảm biến nhiệt pt100: 

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN 

Kết quả đạt đƣợc: 

 Đã thiết kế và chế tạo thành công máy chiên chả tự động. 
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 Máy đã cho ra sản phẩm chiên có độ chín và màu sắc đồng 

đều nhau. 

Kết luận: 

- Đã nghiên cứu và hiểu về phƣơng pháp chế biến thức phẩm 

bằng cách chiên. 

- Đã nghiên cứu và nắm rõ về biến đổi hóa lý của dầu thực 

vật, dầu động vật khi đƣợc gia nhiệt. 

- Đã hiểu rõ về bản chất các kim loại, tính oxy hóa của các 

kiêm loại. 

- Đã nắm vững các nguyên tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các phƣơng pháp chế biến thực phẩm. 

- Đã nắm vững về phƣơng pháp điều khiển nhiệt độ và thời 

gian bằng các thiết bị thuộc dòng CH series Digital Temperature 

Controller Instruction Manual 

- Đặc biệt đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo thành công máy “ 

chiên chả tự động” cho hiệu năng hoạt động tốt và sản phẩm đạt yêu 

cầu cao. 

Đề xuất ý kiến. 

Qua quá trình tìm hiểu tôi thấy rằng ngành chế biến thực phẩm 

Trung bộ nói riêng và cả nƣớc nói chung đang ngày càng phát triển 

mạnh mẽ và là thế mạnh của khu vực. Chả và đồ chiên là một trong 

những thực phẩm thiết yếu của con ngƣời trong xu thế hiện nay, 

chính vì thế đồ án về “máy chiên nhúng tự động” là một dự án có 

triển vọng trong thời gian hiện tại và tƣơng lai. Máy có ý nghĩa thực 

tiễn nên tôi hy vọng sớm có thể đƣa vào sản suất thử nghiệm. 

Qua đồ án tốt nghiệp này tôi xin chân thành cảm ơn thầy hƣớng dẫn 

PGS.TS Đinh Minh Diệm cùng các thầy trong khoa Cơ khí đã tận 

tình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đồ án này.  

 

 


