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THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên luận án: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ CẮT VÀ THÔNG SỐ HÌNH 

HỌC CỦA DỤNG CỤ CẮT ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT QUÁ TRÌNH 

LẠNG PHI LÊ CÁ TRA/BASA. 

Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy. 

Mã số: 62.52.04.01 

Họ và tên NCS: Nguyễn Tuấn Hùng. 

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Doãn Sơn. 

Tên cơ sở đào tạo: Trường đại học Bách Khoa Tp HCM – ĐHQG Tp HCM 

Tóm tắt nội dung luận án 

Trước áp lực về chất lượng, số lượng và tiến độ yêu cầu từ các thị trường tiêu thụ 

ngày càng tăng cho các chế phẩm từ cá Tra, Basa Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tại, ngành chế biến thủy sản Việt Nam vẫn chưa 

đáp ứng được việc đồng đều về chất lượng sản phẩm cũng như năng suất sản xuất cho 

các sản phẩm này. Nguyên nhân chủ yếu của các vấn đề trên cơ bản xuất phát từ nguyên 

công phi lê thủ công tại các nhà máy chế biến trong khu vực. 

Trước thực trạng này, cơ khí hóa nguyên công phi lê nhằm thay thế giải pháp thủ 

công hiện tại là vấn đề cấp thiết, tuy nhiên, chất lượng sản phẩm và năng suất của giải 

pháp phi lê cơ khí chịu tác động chính bởi các yếu tố về dụng cụ cắt và chế độ cắt, vì 

vậy, việc “nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt và thông số hình học dụng cụ cắt đến chất 

lượng và năng suất phi lê cá Tra, Basa tại Đồng bằng sông Cửu Long” bằng giải pháp 

phi lê cơ khí là vấn đề cốt lõi cần được quan tâm. Đây cũng chính là mục tiêu nghiên 

cứu của luận án. Để đạt được mục tiêu trên, nội dung luận án được thể hiện trong 5 

chương, 83 tài liệu tham khảo, 6 phụ lục, 40 bảng số liệu và 64 hình. Các chương luận 

án bao gồm: 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: Tổng quan về các nghiên cứu 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 
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Chương 4: Kết quả và thảo luận 

Chương 5: Kết luận và kiến nghị 

Nội dung nghiên cứu 

Với mục tiêu nghiên cứu được xác định, luận án tập trung vào việc: 

- Nghiên cứu các đặc điểm về hình học, cơ học, hóa học và sinh học của đối tượng 

phục vụ cho việc phi lê bằng giải pháp cơ khí theo mục tiêu chất lượng và năng suất. 

- Xây dựng giải pháp phi lê cơ khí theo tính đặc thù của đối tượng nghiên cứu và 

theo mục tiêu chất lượng và năng suất phi lê. 

- Xây dựng mối quan hệ giữa chế độ cắt và thông số hình học dụng cụ cắt đến chất 

lượng và năng suất phi lê trong giai đoạn cắt ban đầu và trong quá trình cắt thực cho đối 

tượng nghiên cứu bằng giải pháp cơ khí. 

Các kết quả chính của luận án 

Với nội dung đã thực hiện, các kết quả nghiên cứu mang tính mới của luận án đạt 

được cụ thể như: 

- Xác định lực phá hủy và biến dạng đàn hồi cơ thịt. 

- Xác định các giai đoạn chuyển hóa sau khi chết. 

- Xác định thời điểm phi lê hợp lý theo mục tiêu chất lượng sản phẩm và năng suất 

phi lê. 

- Đề xuất các phương án định vị, kẹp, cắt và mô hình phi lê cơ khí theo tính đặc 

thù của đối tượng cũng như theo mục tiêu chất lượng và năng suất phi lê. 

- Xây dựng mối quan hệ giữa thông số hình học dụng cụ cắt, chế độ cắt với chất 

lượng sản phẩm và năng suất phi lê trong giai đoạn cắt ban đầu cho giải pháp phi lê cơ 

khí. 

- Xác định các yếu tố tác động chính từ dụng cụ cắt và chế độ cắt của giải pháp phi 

lê cơ khí đến mục tiêu chất lượng và năng suất trong giai đoạn cắt ban đầu. 

- Đề xuất giá trị góc sắc của dụng cụ cắt và chế độ cắt hợp lý cho mô hình thiết bị 

phi lê trong giai đoạn cắt ban đầu theo mục tiêu chất lượng sản phẩm và năng suất phi 

lê. 
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- Xây dựng mối quan hệ giữa thông số hình học dụng cụ cắt, chế độ cắt với chất 

lượng sản phẩm trong quá trình cắt thực cho giải pháp phi lê cơ khí. 

- Xác định các yếu tố tác động chính từ dụng cụ cắt và chế độ cắt của giải pháp phi 

lê cơ khí đến mục tiêu chất lượng trong quá trình cắt thực. 

Ý nghĩa khoa học 

Việc xác định được quy luật chuyển hóa sau khi chết và thời điểm phi lê hợp lý 

theo mục tiêu chất lượng và năng suất phi lê cho đối tượng là cơ sở khoa học cho việc 

xác định giai đoạn phi lê hợp lý theo mục tiêu nghiên cứu. 

Giải pháp phi lê cơ khí được xây dựng theo tính đặc thù cho đối tượng nghiên cứu 

là nền tản của công tác thiết kế thiết bị phi lê thay cho giải pháp thủ công hiện tại, đáp 

ứng yêu cầu cấp thiết của ngành thủy sản Việt nam. 

Mối quan hệ giữa thông số hình học dụng cụ cắt, chế độ cắt và năng suất, chất 

lượng phi lê cá Tra ở ĐBSCL được xây dựng trong các giai đoạn phi lê khác nhau bằng 

giải pháp cơ khí là nền tản cho các nghiên cứu về dụng cụ cắt, điều khiển chế độ cắt 

theo mục tiêu chất lượng và năng suất. Ngoài ra, các mối quan hệ này cũng là cơ sở xác 

định các yếu tố tác động chính đến mục tiêu chất lượng và năng suất phi lê trong các 

giai đoạn cắt khác nhau. 

Ý nghĩa thực tiễn  

Các giai đoạn chuyển hóa sau khi chết của cá Tra được xác định giúp các đơn vị 

chế biến lập kế hoạch sản xuất cụ thể, phù hợp với năng lực của mình trong từng công 

đoạn chế biến.  

Thời điểm phi lê hợp lý cho cá Tra được xác định giúp các đơn vị chế biến tiết 

kiệm chi phí trong khâu tồn kho và trữ lạnh nguyên liệu trước chế biến, giúp nâng cao 

chất lượng, năng suất và hiệu quả quá trình sản xuất sản phẩm này. 

Giải pháp phi lê cơ khí được xây dựng là nền tản cho việc chế tạo thiết bị phi lê 

phù hợp với tính đặc thù của cá Tra, Basa ở ĐBSCL nhằm thay thế giải pháp phi lê thủ 

công hiện hữu. 

Bộ thông số hình học đầy đủ của dụng cụ phi lê được xác định là cơ sở cho việc 

lập quy trình công nghệ chế tạo chúng theo điều kiện sản xuất trong nước, góp phần giải 
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quyết bài toán cấp thiết về nhu cầu dụng cụ cắt cho giải pháp phi lê cơ khí khi được triển 

khai ở quy mô công nghiệp. 

Mối quan hệ giữa chế độ cắt, đường kính dụng cụ cắt với chất lượng sản phẩm 

trong quá trình cắt thực được xây dựng là cơ sở thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều 

khiển chế độ cắt theo độ mòn dụng cụ cắt, đáp ứng mục tiêu chất chất lượng sản phẩm 

phi lê. 

Hướng phát triển của đề tài 

Các vấn đề ứng dụng cần nghiên cứu trên cơ sở của luận án này để giải quyết các 

bài toán cấp thiết của ngành chế biến thủy sản Việt Nam là: 

- Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo thiết bị phi lê cá trên cơ sở giải pháp 

phi lê cơ khí đã xây dựng theo điều kiện sản xuất trong nước. 

- Lập quy trình công nghệ chế tạo dụng cụ cắt cho thiết bị phi lê cơ khí phù hợp 

với điều kiện sản xuất trong nước trên cơ sở vật liệu và các thông số hình học được chọn. 

- Thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển chế độ cắt trên cơ sở các mối 

quan hệ giữa thông số hình học dụng cụ cắt, chế độ cắt với chất lượng, năng suất phi lê. 

- Thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát tự động độ mòn dao cắt trong quá trình vận 

hành của thiết bị phi lê. 

Các vấn đề học thuật cần nghiên cứu tiếp nối cứu trên cơ sở của luận án này là: 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu chế tạo đến tuổi bền của dụng cụ cắt trong 

quá trình phi lê cá Tra. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu chế tạo và bề dày lưỡi cắt đến độ ổn định của 

dụng cụ cắt trong quá trình phi lê cá Tra. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của lực kẹp trong quá trình cắt đến chất lượng và năng 

suất phi lê cá Tra. 

Người hướng dẫn      Nghiên cứu sinh 

 

     PGS.TS Trần Doãn Sơn.           Nguyễn Tuấn Hùng. 
    


