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Chương 1: Các đặc trưng vật lý

của thực phẩm
 Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

 Hệ đơn vị



1.1. Kích thước và hình dạng

• Mục đích:

– Đánh giá chất lượng

– Phân loại

– Quyết định giá thành
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1.1. Kích thước và hình dạng

• Kích thước

– Mô tả bởi kích thước của phần diện tích nhô ra (projected area) 

(rau, quả)

• Đường kính lớn nhất (2a)

• Đường kính trung gian (2b)

• Đường kính nhỏ nhất (2c)

– Mô tả bởi chiều dài, chiều rộng, chiều dày 

(các loại hạt)

– Xác định bằng thước caliper

• Lực nén lên vật liệu phải nhỏ nhất
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1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

• Hình dạng

– Hình học cơ bản: hình trụ, hình elip, hình cầu, ovan…

– Hình dạng khác

– Xác định sự khác nhau về hình dạng của các loại thực phẩm 

dựa vào tính cầu

• Giả thiết là thể tích của các thực phẩm rắn xấp xỉ bằng thể tích của hình 

elip được đặc trưng bởi đường kính lớn, trung gian, và nhỏ nhất

• Tính cầu là tỷ số của thể tích thực phẩm với thể tích hình cầu giới hạn 

bởi đường kính lớn nhất của vật thể
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V1: Thể tích hình elip, V2: thể tích hình cầu

2a, 2b, 2c: đường kính lớn nhất, trung gian, và nhỏ nhất
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1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

• Bài tập ứng dụng

1. Bài tập 1

Hạt ngô có đường kính lớn nhất, đường kính trung gian, và 

đường kính nhỏ nhất lần lượt là 12.01 mm, 8.15 mm, 5.18 mm. 

Anh /Chị hãy xác định tính cầu của hạt ngô.

2. Bài tập 2

Quả táo có đường kính lớn nhất, đường kính trung gian, và 

đường kính nhỏ nhất lần lượt là 70.1 mm, 67.6 mm, 56.4 mm. 

Anh /Chị hãy xác định tính cầu của quả táo.

3. Bài tập 3

Củ khoai tây có đường kính lớn nhất, đường kính trung gian, 

và đường kính nhỏ nhất lần lượt là 70 mm, 62 mm, 53 mm. Anh 

/Chị hãy xác định tính cầu của củ khoai tây.



1.2. Thể tích và diện tích bề mặt

• Thể tích

– Được xác định bằng phương pháp thay thế chất lỏng hoặc khí

– Sử dụng bình tỷ trọng (pycnometer) và chất lỏng thay thế (cho 

vật thể nhỏ như các loại hạt)

• Cân bình tỷ trọng theo trình tự như hình vẽ

• Chỉ sử dụng phương pháp này cho những chất rắn không tan trong chất 

lỏng
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– Sử dụng bình tỷ trọng (pycnometer) và chất khí thay thế

• Gồm hai bình có thể tích như nhau (V1=V2) được nối với đường ống nhỏ

• Valve 1, 2, 3 dùng để khống chế không khí vào trong từng bình và môi 

trường

• Vật liệu thực phẩm được đặt trong bình 2

• Valve 2, 3 đóng , mở valve 1 đến P1 (700-1000Pa) , khối lượng khí m

• Mở valve 2, cân bằng đạt được ở áp suất P3, khối lượng khí bình 1 là 

m1, bình 2 là m2

• Giả thiết khí trong bình là khí lý tưởng

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
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– Sử dụng phương pháp cân cho vật thể lớn hơn (rau, quả)

• Cốc thủy tinh điền một phần với nước

• Cân cốc + nước (mbf)

• Vật thể được nhúng ngập trong  nước (không chạm đáy) (mbfs)

• Lực đẩy = trọng lực của lưu chất 

• thể tích vật = thể tích chất lỏng bị chiếm chỗ
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1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
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• Diện tích bề mặt

– Sử dụng cách gọt vỏ với rau quả

– Sử dụng màng bao phủ (silicon với trứng, hạt to..), màng bột 

kim loại với các loại hạt nhỏ

– Xác định diện tích của lớp vỏ

Thể tích và diện tích bề mặt có thể ước lượng bằng 

cách sử dụng loại hình khối tương tự hoặc kết hợp các 

loại hình khối (hình cầu + hình trụ)
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– Thể tích và diện tích bề mặt cho một số hình khối cơ bản

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

Hình khối Thể tích Diện tích bề mặt

Hình cầu

Hình trụ

Hình lập phương

Hình hộp chữ nhật

Hình nón

Hình elip
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• Bài tập ứng dụng

1. Bài tập 1

Hạt đậu nành có đường kính lớn nhất, đường kính trung gian, và 

đường kính nhỏ nhất lần lượt là 8.46 mm, 7.54 mm, 6.65 mm. Khối 

lượng hạt đậu nành là 0.26 gram và khối lượng riêng là 1.22 g/cm3. 

Giả thiết rằng hạt đậu nành có hình dạng tương tự hình elip. Anh 

chị hãy tính thể tích của hạt đậu nành. Sai số về thể tích giữa phép 

tính  hình khối và thể tích thực của nó là bao nhiêu? 

2. Bài tập 2

Thể tích của lạc được xác định theo phương pháp thay thế chất 

khí. Hai thùng đo có thể tích bằng nhau 50 cm3. Mẫu được cho 

vào thùng chứa 2. Đầu tiên van 1 mở, van 2, 3 đóng. Không khí 

được bơm vào thùng 1 cho đến khi áp suất cân bằng 140 kPa. 

Tiếp đến van 1 đóng và mở van 2. Cân bằng mới được thiết lập ở 

áp suất 75 kPa. Xác định thể tích của lạc. 

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm



3. Bài tập 3

Để xác định thời điểm thu hái thích hợp cho cà chua, sự biến thiên 

về thể tích của quả theo thời gian được xác định nhờ phương pháp 

thay thế chất lỏng. Cà chua ở các độ tuổi khác nhau được cân xác 

định khối lượng ban đầu trước khi cho vào dụng cụ đo chứa 1 L 

dung dịch toluen (d = 900 kg/m3). Dụng cụ đo có khối lượng 100 g. 

Cân lại khối lượng của dụng cụ đo chứa toluen và cà chua. Kết 

quả được tổng hợp ở bảng sau:

Xác định thể tích của cà chua ứng với từng độ tuổi. Cho nhận xét.

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

Độ tuổi của cà chua Tổng khối lượng (dụng cụ
đo, toluen và cà chua) (g)

70 ngày 1170

75 ngày 1195

80 ngày 1205



1.3. Khối lượng riêng

• Khối lượng riêng = khối lượng/thể tích

• Khối lượng riêng chất lỏng

– Với chất lỏng tỷ trọng thường được sử dụng

– Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của chất lỏng so với khối 

lượng riêng của nước ở cùng nhiệt độ

• Khối lượng riêng chất rắn (solid density)

– Thể tích được xác định bằng cách  đuổi hết khí có trong các lỗ 

hổng của vật liệu rắn

• Khối lượng riêng hạt (particle density) 

– Thể tích được xác định bằng thể tích của các hạt (không tính 

đến khe hở giữa các hạt).

• Khối lượng riêng tổng thể (bulk density)

– Thể tích được xác định bằng tổng thể tích của cả khối vật liệu

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm



• Phương pháp xác định

– Xác định bằng bình tỷ trọng như mục 1.2

– Xác định bằng thước tỷ trọng kế (saccharometer, lactometer, 

oleometer….)

– Nếu thành phần của thực phẩm đã biết thì khối lượng riêng tính 

theo công thức:
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pp: khối lượng riêng thực phẩm (kg/m3 )

pi: khối lượng riêng của cấu tử thứ i (kg/m3)

Xi
w: Phần khối lượng của cấu tử i trong vật liệu (kg/kg) 
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– Khối lượng riêng của một số thành phần thực phẩm (kg/m3)

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

T: Nhiệt độ của thực phẩm (oC) (ứng dụng từ -40 đến 150oC)



• Bài tập ứng dụng

1. Bài tập 1

Tính khối lượng riêng của chất rắn có trong hạt đậu tương biết 

rằng đậu tương có độ ẩm là 13% (w/w), và khối lượng riêng tương 

ứng là 1.232 g/cm3. Khối lượng riêng của nước là 1.00 g/cm3.

2. Bài tập 2

Tính khối lượng riêng của bánh quy ở 20oC biết thành phần hóa 

học trong 100g bánh như sau:

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

Thành phần Hàm lượng trong 100 g (g)

Nước 4

Chất béo 22

Carbonhydrate 64

Protein 6

Tro 4



1.4. Độ rỗng

• Là tỷ lệ phần trăm không khí chiếm chỗ trong tổng thể

tích của khối thực phẩm

• Độ rỗng = thể tích khí/thể tích khối thực phẩm

• Xác định bằng khối lượng riêng của hạt (particle 

density) và khối lượng riêng tổng thể (bulk density)

1. Các đặc trưng vật lý

Va: thể tich của không khí trong khối vật liệu (m3)

VB: thể tích tổng thể khối vật liệu (vật liệu và không khí) (m3)

Vp: thể tích của vật liệu (m3)

𝞀B: khối lượng riêng tổng thể của khối vật liệu (kg. m-3)
𝞀p: khối lượng riêng của vật liệu (kg. m-3)
m: khối lượng tổng thể của khối vật liệu (kg)



• Xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng và chất khí

thay thế như mục 1.2
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• Bài tập ứng dụng

1. Bài tập 1

Độ rỗng của khối thóc được đo lường bằng bằng cách sử dụng 

phương pháp thay thế chất khí. Mẫu thóc được đặt trong bình 

thứ 2. Valve 2 và valve 3 đóng,  không khí được cho vào bình 1 

nhờ valve 1. Khi valve 1 đóng, áp suất cân bằng đạt 0.62 atm. 

Tiếp đến valve 2 được mở cho đến khi cân bằng mới được 

thiết lập ở áp suất 0.41 atm. Xác định độ trống rỗng của khối 

thóc.

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm



• Ví dụ từ kết quả nghiên cứu dự án Nafosted – FWO

2013

- Xác định thời điểm thu hái tối ưu cho cà chua Savior

• Sự biến đổi về khối lượng và màu sắc cà chua trong quá trình

phát triển và chín đột biến

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
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• Xác định thể tích, khối lượng và khối lượng riêng của cà chua

Savior trong quá trình phát triển và chín đột biến
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1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

• Xác định thể tích quả, thể tích khí trong tính toán cường 

độ hô hấp quả thuộc dự án Team 2015



1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

• Mối tương quan giữa cường độ hô hấp và nồng độ khí



2. Hệ đơn vị

2.1. Hệ đơn vị CGS (centimét – gam – giây)

– Dùng chủ yếu trong các phép đo vật lý.

2.2. Hệ đơn vị MKGS (mét – kilôgam – giây) 

– Dùng trong các phép đo kỹ thuật

2.3. Hệ đơn vị SI (International Standard of Units) (mét –

kilôgam khối lượng – giây)

– Được sử dụng rộng rãi nhất

– Là hệ thu gọn của MKGS

– SI được xây dựng dựa trên:

• 7 đơn vị đo lường cơ bản: kilôgam, mét, giây, ămpe, kelvin, mol, và 

candela.

• Một số đơn vị dẫn xuất: m/s, J/s, Pa, N, W/mK, etc.

• Các tiền tố: tạo ra bội số hoặc ước số của đơn vị đo



2. Hệ đơn vị

Hệ đơn vị đo SI của một số đại lượng thường dùng

Đại lượng Ký hiệu Đơn vị

Chiều dài ℓ m

Khối lượng m kg

Thời gian t s

Cường độ dòng điện I A

Nhiệt độ T K, oC

Cường độ sáng Iv Cd

Lượng chất mol mol

Áp suất P N/m2

Nhiệt dung riêng C J/kgK (J/kg.oC)

Độ nhớt động lực µ N.s/m2

Hệ số dẫn nhiệt λ W/m.K (W/m.oC)

Hệ số khuếch tán D m2/s

Website để chuyển đổi đơn vị: http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units

http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units


2. Hệ đơn vị

Những tiền tố tiêu chuẩn trong hệ đo lường SI

Bội

số

Tên deca hecto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta

Kí hiệu da h k M G T P E Z Y

Hệ số 100 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024

Ước

số

Tên deci centi mili micro nano pico femto atto zepto yocto

Kí hiệu d c m µ n p f a z y

Hệ số 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24

+ Trong phương trình toán biểu thị mối tương quan giữa các đại

lượng, bắt buộc phải có sự đồng nhất của các đại lượng tham gia

phương trình đó

+ Phải có sự đồng nhất về đơn vị của các đại lượng tham gia vào

phương trình.

(kJ) (kJ) (kJ) (kJ) (kJ)

!

54321 QQQQQ 



Chương 2: Truyền khối trong 

CNTP
 Định nghĩa và phân loại

 Biểu diễn thành phần pha

 Cân bằng pha

 Cơ chế quá trình truyền khối

 Động lực quá trình truyền khối



I. Định nghĩa và phân loại

1.1. Định nghĩa

– Truyền khối (mass transfer) là quá trình di chuyển vật chất từ vị 

trí này sang vị trí khác trong 1 pha hay từ pha này sang pha khác 

khi 2 pha tiếp xúc trực tiếp với nhau

– Hệ

• Là một hoặc nhiều vật thể được tách ra để nghiên cứu những. Tất cả phần 

ngoài hệ gọi là môi trường.

• Hệ kín: trọng tâm của hệ không chuyển động, không có sự trao đổi nhiệt và 

khối lượng với môi trường

• Hệ hở: trọng tâm của hệ chuyển động, có sự trao đổi nhiệt và khối lượng với 

môi trường

• Hệ đoạn nhiệt: không trao đổi nhiệt với môi trường

• Hệ cô lập: không có bất kỳ sự trao đổi năng lượng với môi trường

– Pha

• Là tập hợp mọi phần đồng thể của hệ, mọi điểm trong pha có các tính chất 

nhiệt động, vật lý, hoá học và thành phần như nhau, giữa các pha có bề mặt 

phân cách, qua bề mặt đó các tính chất của hệ biến thiên đột ngột.

• Vd: nước lỏng và nước đá tạo thành hệ dị thể hai pha: rắn và lỏng



I. Định nghĩa và phân loại

– Cấu tử

• Là hợp phần mà thành phần các pha trong hệ được xác định bởi nồng độ

của nó.

1.2. Phân loại

– Hấp thu (absorption): quá trình hút khí bằng chất lỏng (dung môi). 

Hấp thu (thể tích) ≠ hấp phụ (bề mặt)

• VD: làm sạch khí, tách hỗn hợp khí thành từng cấu tử riêng biệt

– Hấp phụ (adsorption): quá trình hút chất khí hay lỏng (adsorbent) 

bằng chất rắn xốp (absorbate), trong đó vật chất đi từ pha khí, 

lỏng vào pha rắn.

• Hấp phụ (adsorption) giải hấp phụ (desorption)

• Hấp phụ vật lý và hấp phụ hoá học

– Chưng cất (distillation): quá trình tách các hỗn hợp lỏng thành 

các cấu tử riêng biệt nhờ chênh lệch nhiệt độ sôi, vật chất đi từ 

pha lỏng vào pha hơi và ngược lại.

• VD: tách ethanol từ hỗn hợp sau lên men, tách tinh dầu, tách muối



I. Định nghĩa và phân loại

– Trích ly (extraction): quá trình tách các chất hòa tan trong chất 

lỏng hay chất rắn bằng chất lỏng hay chất rắn khác.

• Trích ly lỏng - lỏng (liquid – liquid extraction)

• Trích ly lỏng -rắn (solid – phase extraction)

• VD: tách tinh dầu, tinh chế protein, lọc nước…

– Kết tinh (cystallization): quá trình tách chất rắn trong dung dịch, 

vật chất đi từ pha lỏng vào pha rắn.

• VD: kết tinh đường từ mật mía, 

– Hòa tan (dissolution): quá trình vật chất đi từ pha rắn sang lỏng.

– Sấy khô (drying): quá trình tách nước ra khỏi vật liệu ẩm, vật 

chất đi từ pha rắn hay lỏng vào pha khí.

• VD: sấy ngũ cốc, quả…



II. Biểu diễn thành phần pha

2.1. Nồng độ (concentration)

• Nồng độ phần mol của cấu tử i trong pha lỏng và pha khí

• Nồng độ tỷ số mol của cấu tử i trong pha x và pha y

– Li, Gi : Số mol/lưu lượng mol của cấu tử i trong pha x, và pha y 

(mol/h)

– L, G : Số mol/lưu lượng mol của pha x, và pha y (mol/h)

Pha lỏng (pha x) Pha khí (pha y)

L

L
x i
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y i

Pha lỏng Pha khí
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X
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II. Biểu diễn thành phần pha

2.1. Nồng độ (concentration)

• Nồng độ phần mol của cấu tử i trong pha lỏng và pha khí

• Nồng độ tỷ số mol của cấu tử i trong pha x và pha y

• Nồng độ mol của cấu tử I trong pha x và pha y

Pha lỏng (pha x) Pha khí (pha y)
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II. Biểu diễn thành phần pha

• Nồng độ phần khối lượng của cấu tử i trong pha x và pha  y

• Nồng độ tỷ số khối lượng của cấu tử i trong pha x và pha y

• Nồng độ khối lượng của cấu tử i trong pha x và pha y

Pha lỏng (pha x) Pha khí (pha y)

Pha lỏng Pha khí
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II. Biểu diễn thành phần pha

: số mol/lưu lượng mol của cấu tử i trong pha x, và pha y (mol, mol/h)

: số mol/lưu lượng mol của pha x, và pha y (mol, mol/h)

:số mol/lưu lượng khối lượng của cấu tử i trong pha x & pha y (kg, kg/s)

: số mol/lưu lượng khối lượng của pha x và pha y (kg, kg/s)

• Mối quan hệ giữa nồng độ thành phần pha

Pha lỏng (pha x) Pha khí (pha y)
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II. Biểu diễn thành phần pha

• Mối quan hệ giữa nồng độ thành phần pha

Pha lỏng (pha x) Pha khí (pha y)

Xx 

Yy  x
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1 y
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II. Biểu diễn thành phần pha

• Mối quan hệ giữa nồng độ thành phần pha

Pha lỏng Pha khí

dd

ct

m

m
C % nRTPV 

M

m
n ct

V

mct
V

mct

VNn .

VNn .

n: số mol hỗn hợp; N: nồng độ mol (mol/L), ρ: tỷ khối (g/L)

C: nồng độ %; P: áp suất (Pa), V: thể tích (m3); 

R: hằng số khí 8.314 (J/mol K); T: nhiệt độ (K); 



II. Biểu diễn thành phần pha

1. Bài tập 1

• Đề  bài : cho dung dich axit axetic nồng độ 10% khối 

lượng trong nước ở điều kiện chuẩn. Hãy xác định

nồng độ phần mol và tỷ số mol của axit.

2. Bài tập 2

• Đề bài: Một dung dịch hỗn hợp gồm toluen và nước, 

trong đó phần mole của toluen chiếm 30%, dung dịch 

làm việc ở nhiệt độ 20oC. Xác định

a) Nồng độ phần khối lượng của các cấu tử trong hỗn hợp

b) Nồng độ tỷ số mol 

c) Nồng độ tỷ số khối lượng



II. Biểu diễn thành phần pha

3. Bài tập 3

• Đề bài: Nồng độ phần mol của một hỗn hợp khí trong 

buồng bảo quản CA cho táo ở 1oC và 105 Pa như sau: 

O2: 2%; CO2: 3%; và N2: 95%. Tính:

a) Nồng độ phần khối lượng của mỗi loại khí

b) Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp khí

c) Khối lượng riêng của hỗn hợp khí

d) Áp suất riêng phần của các khí thành phần.



II. Biểu diễn thành phần pha

• Ví dụ về bảo quản quả thanh long trong khí quyển kiểm 

soát (CA) thuộc dự án Team project 2015

Sơ đồ nguyên lý kho bảo quản CA



II. Biểu diễn thành phần pha

• Hình ảnh bộ trộn khí CA



II. Biểu diễn thành phần pha

• Hình ảnh hệ thống CA cho bảo quản thanh long



II. Biểu diễn thành phần pha

• Mối tương quan giữa cường độ hô hấp và nồng độ khí



II. Biểu diễn thành phần pha

2.2. Tốc độ khuếch tán (velocity)

• Là thay đổi lượng vật chất theo thời gian:

• Hỗn hợp có hai cấu tử A, B

• Tốc độ khuếch tán khối lượng:

• Tốc độ khuếch tán mol:

dt

dC
v i
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BBAA vxvxv .. 
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II. Biểu diễn thành phần pha

2.3. Thông lượng (flux)

• Thông lượng: lượng vật chất qua một đơn vị diện tích trong 

một đơn vị thời gian.

• Hỗn hợp có hai cấu tử A, B

– Thông lượng mol của cấu tử A:

– Thông lượng mol của cấu tử B

– Thông lượng mol của hỗn hợp

– Thông lượng khuếch tán mol của cấu tử A: 

– Thông lượng khuếch tán mol của cấu tử B :

AAA uCJ 

NxCvCN AAAAAA  )(. 

NxCvCN BBBBBB  )(. 

BBB uCJ 

BA NNN 

BA JJ 



III. Cân bằng pha

3.1. Khái niệm

• Giả thiết có pha Фx và Фy, cấu

tử M phân bố trong chúng

Ở t = 0, yM và xM = 0, 

• Khi chưa cân bằng sẽ xảy ra 

quá trình khuếch tán của cấu tử

giữa hai pha để đưa hệ về trạng

thái cân bằng

• Ở trạng thái cân bằng:

• Tại mỗi điều kiện xác định sẽ tồn tại một mối quan hệ cân 

bằng giữa nồng độ của cấu tử trong hai pha và được biểu 

diễn bằng đường cân bằng

0
dt

dC
v

X
M

M
Y

Y X

X*

y



H2O

NH3 + Không khí

III. Cân bằng pha

Gọi x, y là nồng độ của NH3 trong nước và không khí

vk là vận tốc của NH3 di chuyển từ pha khí vào pha lỏng 

vn là vận tốc của NH3 di chuyển từ pha lỏng vào pha khí

Khi t = t1, vk > vn

y giảm dần, x tăng dần

Khi t = 0, x = 0, y>0

H2O

NH3 + Không khí

1 2



III. Cân bằng pha

NH3 + Không khí

H2O

Khi t = t2, vk = vn

Quá trình cân bằng động:

y = ycb

x = xcb

Tại trạng thái cân bằng pha, quá trinhg di chuyển

vật chất giữa hai pha là như nhau

3



III. Cân bằng pha

Gọi x* và y* lần lượt là nồng độ cân bằng của M trong

x và y:

x* = f(yM)

y* = f(xM)

 Giới hạn của quá trình truyền khối là khi hệ đạt trạng

thái cân bằng.

• Chiều khuếch tán của cấu tử tuân theo quy luật:

• Giới hạn của quá trình truyền khối là khi hệ đạt trạng thái cân bằng.

• Chiều khuếch tán của cấu tử tuân theo quy luật:

• Nếu y < y*: vật chất chuyển từ pha lỏng vào pha khí

• Nếu y > y*: vật chất chuyển từ pha khí vào pha lỏng



III. Cân bằng pha

3.2. Quy tắc pha

• Cho phép xác định có thể thay đổi bao nhiêu yếu tố mà 

cân bằng không bị phá hủy.

C : số bậc tự do 

 : số pha trong hệ 

k : số cấu tử độc lập của hệ 

n : số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng lên cân bằng của hệ 

• Đối với QT truyền khối, n = 2 (T, P)

nkC  

2 kC



III. Cân bằng pha

3.3. Các định luật cân bằng pha

• Định luật Henry:

– Áp suất riêng phần p của khí trên chất lỏng tỷ lệ với phần mol x 

của nó trong dung dịch 

– Gọi y* là nồng độ cân bằng của i trong hỗn hợp có áp suất 

chung là P:

– Phương trình đường cân bằng:

*ii yPp 

ii xHp 

x
P

H
y *

pi: áp suất hơi riêng phần của cấu tử i trong hỗn hợp hơi

P: áp suất chung của hỗn hợp

H: hằng số Henry

x: phần mol x của cấu tử trong dung dịch

! Định luật Henry chỉ đúng với chất khí, thường áp dụng trong tính toán 

quá trình hấp thụ



III. Cân bằng pha

• Định luật Raoult:

– Áp suất riêng phần của một cấu tử trên dung dịch bằng áp suất 

hơi bão hòa của cấu tử đó (ở cùng nhiệt độ) nhân với nồng độ 

phần mol của cấu tử đó trong dung dịch

– Gọi y* là nồng độ cân bằng của i trong hỗn hợp có áp suất 

chung là P:

– Phương trình đường cân bằng:

– Theo định luật Dalton:

– Phương trình đường cân bằng:

ibhi xPp 

*ii yPp 
* bh
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P
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1

PT cân bằng chỉ đúng với dung dịch lý tưởng, thường áp dụng trong 

tính toán quá trình chưng luyện.
!

Nếu 3 cấu tử P = p1 + p2 + p3



III. Cân bằng pha

1. Bài tập 1

Một dung dịch lý tưởng tuân theo định luật Henry có 

hằng số Henry là 1.37 atm, áp suất làm việc của hệ 1.2 

atm, nồng độ pha lỏng bằng 0,38 phần mol. Hãy xác 

định nồng độ cân bằng của pha khí. 

2. Bài tập 2

Một dung dịch lý tưởng tuân theo định luật Raoult có áp 

suất hơi bão hòa bằng 675 mmHg, áp suất làm việc của 

hệ 727 mmHg. Xác định nồng độ cân bằng của pha khí 

khi nồng độ pha lỏng bằng 0,33 phần mol.



IV. Cơ chế quá trình truyền khối

4.1. Truyền khối bằng khuếch tán phân tử

• Là sự dịch chuyển vật chất ở mức độ phân tử để đạt đến

trạng thái cân bằng nồng độ của một chất trong pha đó.

• Xảy ra trong lớp màng ở chế độ chuyển động dòng, nhờ

sự tiếp xúc giữa các phân tử và sự tác dụng tương hỗ

giữa chúng.

• Xảy ra rất chậm, do đó quyết định tốc độ cho cả QT 

khuếch tán.

• Động lực là sự chênh lệnh nồng độ, khuếch tán từ nơi

có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp hơn.



IV. Cơ chế quá trình truyền khối

• Truyền khối

• Cân bằng



IV. Cơ chế quá trình truyền khối

4.1.1. Khuếch tán ổn định

• Nồng độ của chất khuếch tán ở mọi điểm trong không 

gian khếch tán không thay đổi theo thời gian

• Mô tả bởi định luật 1 của Fick:

Ji: thông lượng cấu tử i (mol/cm2.s) theo hướng z (m)

Ci: nồng độ cấu tử i (mol/m3)

Dim: hệ số khuếch tán của i trong hỗn hợp (m2/s)

D: 5.10-6 – 10-5 (m2/s) trong khí , 10-10 – 10-9 (m2/s) trong chất 

lỏng, 10-14 – 10-10 (m2/s) trong chất rắn.

• Giả thiết: C, T, p của hỗn hợp = cte

• Thường áp dụng trong quá trình chế biến và bảo quản 

thực phẩm.

z

C
DJ i

imi







IV. Cơ chế quá trình truyền khối

4.1.2. Khuếch tán không ổn định

• Nồng độ của chất khếch tán thay đổi theo cả thời gian và 

không gian

• Mô tả bởi định luật 2 của  Fick:

• Định luật 2 nhận được từ định luật 1 và cân bằng vật chất
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Dim: hệ số khuếch tán của i trong hỗn hợp (m2/s)

Ci: nồng độ cấu tử I (mol/m3)

t: thời gian (s)

z: vị trí của cấu tử (m)
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IV. Cơ chế quá trình truyền khối

4.2. Truyền khối bằng đối lưu

• Đối lưu tự nhiên: do sự chênh lệnh nồng độ hoặc mật độ

(biến đổi nhiệt độ, áp suất)

• Đối lưu cưỡng bức: tác dụng của ngoại lực (bơm, máy 

nén)

• Xảy ra trong nhân pha ở chế độ chuyển động xoáy

• Xảy ra nhờ sự xáo trộn của các phân tử trong dòng



V. Động lực của quá trình truyền khối
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• Là hiệu số giữa nồng độ làm việc và nồng độ cân bằng

• Có thể tính theo nồng độ pha Фx hoặc pha Фy 

∆  y  = y* - y hay ∆ y = y – y*

∆  x  = x* - x hay ∆ x = x – x*

! + Động lực là đại lượng biến thiên 

từ đầu đến cuối quá trình

+ Chất phân bố sẽ đi vào pha có 

nồng độ thấp hơn nồng độ cân 

bằng

Sơ đồ biểu diễn động lực của quá trình truyền khối



Chương 3: Tính chất lưu 

biến của thực phẩm
 Khái niệm

 Ứng dụng các tính chất lưu biến trong thực phẩm

 Phân loại vật liệu

 Ứng suất và biến dạng

 Đặc tính lưu biến của vật liệu nhớt



1. Khái niệm về lưu biến thực phẩm

• Khoa học nghiên cứu sự biến dạng  và dòng chảy của 

nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm

– Sự biến dạng: thực phẩm rắn  (rau quả, pho mát, hạt, bánh kẹo, 

thịt…), được mô tả bằng định luật Hooke

– Dòng chảy:  thực phẩm lỏng (sữa,  đồ uống, tương  ớt…), được mô tả 

bằng định luật Newton

• Mô tả mối tương quan giữa sự biến dạng,lực tác dụng ,và 

thời gian

• Tính chất lưu biến của thực phẩm phụ thuộc vào thành phần 

– Vật  liệu TP có  thể tồn tại trung gian giữa dạng lỏng và rắn do đó nó 

thể hiện tính nhớt đàn hồi

• Tính chất lưu biến quyết định  cấu trúc thực phẩm

– Vững chắc (firmness), cứng (hardness), khô cứng (crispiness), giòn, 

dễ gãy vỡ (brittleness), có thể kéo dài (extensibility)…



1. Khái niệm về lưu biến thực phẩm



2. Ứng dụng các tính chất lưu biến TP

• Thiết kế quá trình (process design): tính toán, thiết kế thiết 

bị như đường ống, bơm, máy ép đùn, máy khuấy trộn

• Phát triển sản phẩm (product development): xác định chức 

năng của các thành phần cấu thành sản phẩm

• Kiểm soát chất lượng của của nguyên liệu, bán thành 

phẩm và thành phẩm

• Kiểm tra tuổi thọ của sản phẩm

• Đánh giá cấu trúc thực phẩm thông qua mối tương quan 

với dữ liệu cảm quan (cảm giác trong miêng, độ đàn hồi, độ 

liên kết…)

• Thực hiện những nghiên cứu cơ bản về cấu trúc thực 

phẩm sử dụng mô hình toán học mô tả tính chất lưu biến

https://www.youtube.com/watch?v=cfHcnUMqQ3k



• Vật liệu đàn hồi (elastic material)

– Bị biến dạng dưới tác dụng của ứng suất hoặc lực

– Khi lực không còn nó tự khôi phục lại hình dạng ban đầu

• Gelatin pudding, trứng luộc….

• Vật liệu nhớt (viscous material)

– Bị biến dạng dưới tác dụng của ứng suất hoặc lực

– Khi lực không còn nó không có khả năng khôi phục lại hình 

dạng ban đầu

• Sữa, nước quả, siro đường….

• Vật liệu nhớt đàn hồi (viscoelastic)

– Trung gian giữa vật liệu đàn hồi và dẻo

– Khi ứng suất hay lực tác dụng nhỏ nó có thể khôi phục lại hình 

dạng ban đầu

– Khi ứng suất hay lực tác dụng lớn nó bị biến dạng vĩnh viễn

• Bột nhào, vanilla pudding, thịt , mứt quả….

3. Phân loại vật liệu



4. Ứng suất và biến dạng

4.1. Ứng suất (stress)

Là lực tác dụng (theo phương bất kỳ) trên một đơn vị 

diện tích

4.2. Biến dạng (strain)

• Biến dạng nén (bulk compression): lực tác dụng vuông 

góc với bề mặt (thể tích vật thay đổi)

– Ứng suất nén (stress)

– Độ biến dạng nén (strain) 
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https://www.youtube.com/watch?v=KBNAKUg09r4

https://www.youtube.com/watch?v=y1VyPTA7vU4

https://www.youtube.com/watch?v=D-R6xatWzbM

o

https://www.youtube.com/watch?v=KBNAKUg09r4
https://www.youtube.com/watch?v=y1VyPTA7vU4


4. Ứng suất và biến dạng

• Tỷ số poisson

• Young modulus 

• Bài tập 1: Một miếng xúc xích hình trụ có đường kính 2.5 cm 

và chiều cao 5.2 cm. Nếu miếng xúc xích chịu một áp lực 

nén 10 N thì chiều cao của nó thay đổi như thế nào biết 

rằng modun đàn hồi của xúc xích là 9.5x105 Pa.

• Bài tập 2: Một miếng pho mát hình trụ có đường kính 4 cm 

và chiều cao 5.5 cm. Nếu miếng pho mát chịu một áp lực 

nén 12 N thì đường kính miếng pho mát thay đổi như thế 

nào biết rằng modun đàn hồi của pho mát là 8x106 Pa, và tỷ 

số poisson la 0.18.
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4. Ứng suất và biến dạng

• Biến dạng kéo dài (extension) ): lực tác dụng vuông góc 

với bề mặt (chiều dài vật thay đổi)

– Ứng suất dài (stress)

– Độ biến dạng dài (strain)
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https://www.youtube.com/watch?v=WETV0TdFHQg

https://www.youtube.com/watch?v=WETV0TdFHQg


4. Ứng suất và biến dạng

• Biến dạng trượt (shear): lực tác dụng song song (tiếp

xúc) với bề mặt (lớp bề mặt dịch chuyển so với lớp phía

dưới)

– Ứng suất trượt

– Độ biến dạng trượt

https://www.youtube.com/watch?v=x-UiYHyAUaM
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a) Ứng suất trượt trên chất rắn

– Sự biến đổi hình dạng trong một thể tích không đổi

– Nếu vật liệu có tính đàn hồi (elastic material) thì định luật 

Hooke được áp dụng

https://www.foodtechcorp.com/shear-test-methods

https://www.youtube.com/watch?v=v9uYOeIBwZQ

.s G 
G: shear modulus  (Pa, N/m2)

4. Ứng suất và biến dạng

https://www.foodtechcorp.com/shear-test-methods


b) Ứng suất trượt trên chất lỏng

– Sự biến dạng tuân theo hàm số của thời gian

– Tốc độ biến dạng (strain rate)

– Trên thực tế tốc độ trượt (stress rate) thường được sử dụng 

nhiều hơn

.s G 
G: shear modulus  (Pa, N/m2)

*
d

dt


  (s-1)

4. Ứng suất và biến dạng

https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_l9V5UO4

https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_l9V5UO4


• Với chất lỏng nhớt lý tưởng 

– Độ nhớt là đại lượng vật lý đại diện cho ma sát trong của dòng 

chảy

– Đặc trưng cho trở lực do ma sát nội tại sinh ra giữa các phân tử 

khi chúng có sự chuyển động trượt lên nhau.

– Vai trò của độ nhớt trong thực phẩm

• Chấ t lượng , giá trị cảm quan và mong muốn của người tiêu dùng. 

• Sự biến đổi màu sắc, thành phần, khối lượng riêng, giá trị dinh dưỡng… 

• Là một trong những thông số quan trọng trong quá trình chế biến TP.  

*.s  

: độ nhớt động lực học (Pa.s) 
[Pa]  [Pa.s]   [1/s]

1Pa.s = 1000cP

1 Poise = 100cP

4. Ứng suất và biến dạng



– Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt

• Áp suất: áp suất càng tăng thì độ nhớt của chất lỏng Newton càng tăng

• Nồng độ: Khi nồng độ tăng thì độ nhớt tăng theo

• Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, độ nhớt giảm

• Loại phân tử

4. Ứng suất và biến dạng



5.1. Chất lỏng Newton

• Hằng số tỷ lệ  ᶯ = độ nhớt = trở lực dòng chảy, độ 

nhớt càng cao thì trở lực càng lớn

– Nước, sữa, dầu, mật ong, cồn….

5. Đặc tính lưu biến của vật liệu nhớt



5.2. Chất lỏng phi Newton

• Độ nhớt phụ thuộc vào tốc độ trượt

– Shear thinning: độ nhớt giảm khi tăng tốc độ trượt: sữa chua, 

cháo….

– Shear thickening: độ nhớt tăng khi tăng tốc độ trượt: bơ lạc

5. Đặc tính lưu biến của vật liệu nhớt



Chương 4: Tính chất nhiệt của

thực phẩm
 Nhiệt độ

 Nhiệt và enthalpy

 Nhiệt dung riêng

 Độ dẫn nhiệt

 Truyền nhiệt trong thực phẩm



4.1. Nhiệt độ

• Là tính chất vật lý của vật chất, đặc trưng cho mức độ

nóng hay lạnh của vật thể.

• Biểu thị động năng  của hệ  do sự chuyển động của 

các phân tử 

• Động năng tỷ lệ thuận với nhiệt độ 

• 3 đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong kỹ thuật
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4.1. Nhiệt độ

Một số điểm nhiệt độ cố định 



4.2. Nhiệt dung riêng

• Là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho một đơn vị đo 

lượng chất đó (khối lượng, mol) để nó nóng lên một 

đơn vị đo nhiệt độ.

• Đơn vị kJ/kgK hoặc kJ/kgoC

• Công thức ước lượng Cp cho thực phẩm khi biết hàm 

lượng nước

– Trên điểm đóng băng Cp = 0.837 +3.348 * Xw

– Dưới điểm đóng băng Cp = 0.837 +1.256 * Xw

Xw: Phần khối lượng của nước trong thực phẩm

• Công thức ước lượng Cp (kJ/kgK) khi biết thành phần 

thực phẩm

4.180 w 1.711 1.928 1.547 0.908Cp X Xp Xf Xc Xa    

Xp Xf, Xc, Xa:Phần khối lượng của protein, chất béo, carbonhydrate, và tro



• Công thức tổng quát

– Sự phụ thuộc của Cp (J/kgoC) vào nhiệt độ (oC) 

4.2. Nhiệt dung riêng

2



• Bài tập 1: Tính nhiệt dung riêng của khoai tây có hàm

lượng nước là 85% biết rằng:

– Cp của nước: 4186.80 J/kgK

– Cp của chất rắn: 837.36 J/kgK

• Bài tập 2: Tính nhiệt dung riêng của gạo ở 20 oC theo 3 

cách biết thành phần của gạo như sau:

Nhận xét kết quả thu được từ 3 cách tính.

4.2. Nhiệt dung riêng



4.3. Nhiệt và enthalpy

• Nhiệt cảm nhận (Nhiệt hiện)

– Khi có sự thay đổi nhiệt độ của vật

• Nhiệt ẩn : Q = m x r
– Do sự chuyển pha của vật chất 

– Các quá trình chuyển pha

• Nóng chảy và đông đặc

– Nóng chảy là quá trình chuyển từ pha rắn sang pha lỏng

– Đông đặc là quá trình chuyển từ pha lỏng sang pha rắn

• Thăng hoa và ngưng kết

– Thăng hoa là quá trình chuyển từ pha rắn sang pha hơi 

– Ngưng kết là quá trình chuyển từ pha hơi sang pha rắn

• Hóa hơi và ngưng tụ

– Hóa hơi là quá trình chuyển từ pha lỏng sang pha hơi

– Ngưng tụ là quá trình chuyển từ pha hơi sang pha lỏng

( )v cQ m r m H H    
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4.3. Nhiệt và enthalpy





• Nội năng (U)

– Là tổng của nội động năng của chuyển động hỗn loạn bởi các 

nguyên tử hay phân tử chứa trong vật và nội thế năng trong 

các liên kết phân tử, tính trong hệ quy chiếu gắn với khối tâm 

của vật hay hệ vật lý. 

– Tồn tại dưới dạng nhiệt và công

– dU = dQ + dU

• Enthalpy (H)

– Là nhiệt lượng của hệ cho 1 đơn vị khối lượng (KJ/kg)

– Là hàm trạng thái nhiệt động của hệ, đối với một hệ nhiệt động 

có thể trao đổi nhiệt và công với môi trường xung quanh

– H = U + pV; trong đó U là nội năng, p - áp suất và V - thể tích.

4.3. Nhiệt và enthalpy



4.4. Độ dẫn nhiệt

• Là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt 

của vật liệu thực phẩm

• Xác định bằng nhiệt lượng truyền qua một đơn vị diện 

tích vật liệu trong một đơn vị thời gian, dưới gradient 

của nhiệt độ. 

• Đơn vị của k (W/mK)

• k nước = 0.614W/moC

• k đá = 2.24 W/moC



Độ dẫn nhiệt của một số vật liệu ở 27 oC

4.4. Độ dẫn nhiệt



• k có thể được ước lượngkhi biết hàm lượng nước

• Sự phụ thuộc của k (W/moC) vào nhiệt độ (oC)

4.4. Độ dẫn nhiệt

(1 w)k kwXw ks X  

kw: độ dẫn nhiệt của nước, ks: độ dẫn nhiệt của chất rắn (0.259 W/mK) 

Khoảng nhiệt độ áp dụng: 0 – 90 oC



• K có thể được ước lượng khi biết thành phần thực 

phẩm và hướng truyền nhiệt

– Nhiệt truyền song song với thành phần thực phẩm

4.4. Độ dẫn nhiệt



• Giả thiết thực phẩm chứa nước, không khi , và chất rắn 

– Nhiệt truyền vuông góc với thành phần thực phẩm

4.4. Độ dẫn nhiệt



• Bài tập 1:Thành phần hóa học chính của cá hồi được 

liệt kê trong bảng dưới đây:

• Anh (Chị) hãy tính:

• 1. Khối lượng riêng của cá hồi

• 2. Độ dẫn nhiệt của cá hồi ở 4 oC trong trường hợp 

nhiệt truyền song song và vuông góc với các thành 

phần thực phẩm và cho nhận xét.

4.4. Độ dẫn nhiệt

Thành phần % khối lượng Khối lượng riêng 

(kg/m3)

Nước 63.5 995.7
Protein 21.5 1319.6

Chất béo 13.0 917.15
Carbonhydrate 0.8 1592.9

Tro 1.2 2418.2



4.5. Truyền nhiệt trong thực phẩm

• 4 cơ chế truyền nhiệt



4.5.1. Truyền nhiệt dẫn nhiệt

• Là quá trình truyền nhiệt từ phân tử này đến phần tử 

khác của vật chất khi chúng tiếp xúc với nhau

• Thường xảy ra trong vật thể rắn, do chênh lệch nhiệt độ

• Phần tử có nhiệt độ cao, dao động mạnh hơn sẽ va 

chạm với phân tử lân cận, truyền một phần động năng 

cho chúng

• Có thể xảy ra trong môi trường lỏng và khí nếu lưu chất 

đứng yên hay chuyển động dòng

• Dẫn nhiệt không ổn định

– Nhiệt độ thay đổi theo cả không gian  và thời gian (thiết bị làm 

việc  gián đoạn hoặc giai đoạn đầu và cuối của thiết bị làm việc 

liên tục)

4.5. Truyền nhiệt trong thực phẩm



• Dẫn nhiệt ổn định: phổ biến trong công nghiệp thực 

phẩm

– Nhiệt độ chỉ thay đổi theo không gian mà không thay đổi theo 

thời gian (thiết bị làm việc  liên tục)

4.5.1.1. Dẫn nhiệt ổn định qua tường phẳng một lớp hoặc 

nhiều lớp

a) Tường phẳng một lớp

• Lượng nhiệt truyền qua tường phẳng  theo định luật Fourier 

4.5. Truyền nhiệt trong thực phẩm

. 0 1( )
1

T T
Q A








b) Tường phẳng nhiều lớp

• Lớp thứ 1

• Lớp thứ 2

• Lớp thứ 3
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• Giả thiết rằng  dòng nhiệt  (heat flow) truyền là các lớp là như nhau: 

Q1. = Q2. = Q3. = Q.

• Tổng quát

– Dòng nhiệt dẫn qua n lớp là:

– Lượng nhiệt (heat quantity) dẫn qua n lớp trong thời gian t là
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4.5.1.2. Dẫn nhiệt ổn định qua tường ống một lớp hoặc 

nhiều lớp

a) Tường ống một lớp

– Lượng nhiệt truyền qua tường  ống  theo định luật Fourier 

– Dòng nhiệt dẫn qua toàn  mặt tường ống là:
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b) Tường ống nhiều lớp
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4.5.2. Truyền nhiệt đối lưu

• Là hiện tượng truyền nhiệt do các phân tử chất lỏng 

hoặc chất khí đổi chỗ cho nhau, xảy ra khi có chênh 

lệch nhiệt độ giữa các vùng của lưuchất

– Đối lưu tự nhiên nhờ lực đẩy Ácsimét

khi có chênh lệch nhiệt độ kéo theo chênh lệch

khối lượng riêng, phần tử có nhiệt độ cao hơn

thì nhẹ hơn sẽ đi lên, phần tử có nhiệt độ thấp

thì năng hơn sẽ đi xuống.

– Đối lưu cưỡng bức do ngoại lực tác động 

như bơm.
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• Dòng nhiệt truyền đối lưu

– Hệ số cấp nhiệt α là lượng nhiệt do một đơn vị bề mặt của 

tường cấp cho môi trường xung quanh (hay nhận từ môi 

trường xung quanh) trong khoảng thời gian 1s khi hiệu số nhiệt 

độ là 1 oC

– Yếu tố ảnh hưởng đến α

• Loại chất tải nhiệt (khí, lỏng, hơi)

• Chế độ chuyển động của chất tải nhiệt (dòng hay xoáy)

• Tính chất vật lý của chất tải nhiệt (η, p, k, Cp, P….)

• Hình dạng, kích thước… của bề mặt trao đổi nhiệt
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α: hệ số cấp nhiệt (W/m2 oC)

A: diện tích truyền nhiệt (m2)

Ts: Nhiệt độ của bề mặt nóng (oC)

Tω: Nhiệt độ của môi trường (oC) 



• Hệ số trao đổi nhiệt toàn diện
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4.5.3. Truyền nhiệt do sự chuyển pha

• Khi có sự chuyển pha xảy ra sẽ dẫn đến sự 

thay đổi enthalpy, entropy và thể tích

• Sự thay đổi của enthalpy ΔH dưới dạng nhiệt 

ẩn hóa hơi hoặc nhiệt ẩn nóng chảy
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– Ví dụ 1: Khi 1 kg hơi bão hòa ở 100 oC nhưng tụ trên bề mặt 

mát của thiết bị trao đổi nhiệt, nó sẽ giải phóng ra nhiệt ẩn hóa 

hơi, là sự thay đổi enthalpy từ dạng hơi bão hòa (2676 kJ/kg) 

sang dạng lỏng bão hòa (419 kJ/kg) ở áp suât thường.

• Vậy lượng nhiệt được truyền đi là 2676 – 419 = 2257 kJ/kg. 

• Nhiệt ẩn của hơi là Qhơi  =  ms * ΔH = 1 kg * 2257 kJ/kg =  2257 kJ 

– Ví dụ 2: Nếu sử dụng 1 kg nước lỏng ở 100 oC làm moi trường 

truyền nhiệt để làm tăng nhiệt độ của thực phẩm lên 10 oC thì 

lượng nhiệt cảm ứng là:

Q = m * Cp * ΔT = 1 kg * 4.2 kJ/kgoC * 10 oC  = 42 kJ

Như vậy cùng 1 khối lượng hơi hoặc nước, lượng nhiệt giải 

phóng khi có sự chuyển pha (nhiệt ẩn) có độ lớn gấp 50 lần so 

với lượng nhiệt khi không có sự thay đổi pha (nhiệt cảm ứng)

4.5. Truyền nhiệt trong thực phẩm



4.5.3. Bức xạ nhiệt

• Là quá trình truyền nhiệt bằng dạng sóng điện 

từ, nhiệt năng chuyển thành tia bức xạ truyền 

đi, khi gặp vật thể thì một phần năng lượng 

được vật hấp thụ, một phần phản xạ và một 

phần xuyên qua vật

• Không cần có sự tiếp xúc trực tiếp (như đối lưu, 

dẫn nhiệt) giữa các vật tham gia trao đổi nhiệt

• Rất có ý nghĩa trong kỹ thuật chế biến nhiệt độ 

cao.
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Chương 5: Tính chất quang học

của thực phẩm
 Sự tương tác giữa vật và ánh sáng

 Màu sắc thực phẩm



5.1. Sự tương tác giữa vật và ánh sáng

• Khi sóng điện từ (ánh sáng) truyền đến vật thì xảy ra sự 

tương tác giữa sóng và vật

• Yếu tố ảnh hưởng đến sự tương tác 

– Màu sắc, hư hỏng vật lý, sự có mặt của vật thể lạ trên bề mặt 

của vật

• Các loại bức xạ điện từ khác nhau được sử dụng để 

kiểm soát chất lượng của thực phẩm mà không cần 

phải công phá mẫu

– Bức xạ hồng ngoại được sử dụng để xác định hàm lượng nước 

của thực phẩm

– Khuyết tật bên trong của thực phẩm được phát hiện bởi tia X

• Bức xạ điện từ được truyền đi dưới dạng sóng và được 

phân loại theo bước sóng và tần số



Phân loại phổ điện từ theo bước sóng

và tần số



• Khi bức xạ điện từ có bước sóng nhất định truyền tới 

vật thì nó có thể:

– Phản xạ
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R: Hệ số phản xạ toàn phần

Io: năng lượng truyền tới vật

Iref : Năng lượng được phản xạ bởi vật

Ảnh hưởng của bức xạ tới 

Phản xạ



• Phản xạ gương 

– Tia phản xạ theo hướng nhất định

– Xảy ra với vật có bề mặt nhẵn, sáng bóng (tương tự tính chất của 

gương)

• Phản xạ tán xạ

– Tia phản xạ tán xạ theo mọi hướng

– Xảy ra với bề mặt thô ráp, đục mờ
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Phản xạ gương

Phản xạ tán xạ



– Hấp thụ

– Truyền qua
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T: Độ truyền quang

A: Độ hấp thụ

OD: tỷ lệ tương đối giữa năng lượng tới và năng 

lượng sau khi đi ra khỏi vật

Io: năng lượng truyền tới vật

I1 : Năng lượng  đi vào vật

I2: Năng lượng chạm tới mặt đối diện của vật 

Iout: Năng lượng rời khỏi vật



• Truyền tán xạ

– Khi ánh sáng  xuyên vào vật, nó bị phân tán  ở  bề mặt đối diện của vật

– Ánh sáng sau khi rời vật được  tán xạ  theo mọi hướng

• Truyền thẳng

– Ánh sáng truyền qua vật mà không bị tán xạ

– Sử dụng trong phân tích hóa học và đo màu của dung dịch
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Truyền tán xạTruyền thẳng



– Tỷ lệ tương đối của những loại năng lượng này (phàn xạ, hấp 

thụ, truyền qua) phụ thuộc vào hình dạng bề ngoài của vật

• Vật trong suốt: cho toàn bộ ánh sáng truyền qua

• Vật mờ (không thấu quang) nếu nó hấp thụ hoặc/và phản xạ ánh sáng mà 

không cho ánh sáng truyền qua

– Với bề mặt không thấu quang, một số sóng ánh sáng được hấp thụ 

và một số phản xạ, kết quả là màu sắc được hình thành

• Vật đen tuyệt đối khi toàn bộ ánh sáng nhìn thấy bị vật hấp thụ
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• Khúc xạ ánh sáng
– Hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa 

hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.

– Hiện tượng đổi hướng đường đi của bức xạ điện từ, hay các 

sóng nói chung, khi lan truyền trong môi trường không đồng 

nhất.

– Chiết suất n (chỉ số khúc xạ) của một vật liệu là tỷ số giữa tốc 

độ ánh sáng trong chân không và tốc độ pha của bức xạ điện 

từ trong vật liệu.

– Định luật Snell

i: Góc tới, r: góc khúc xạ

n1 là chiết suất môi trường 1

n2 là chiết suất môi trường 2
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– Tỉ số n2/n1 không thay đổi, phụ thuộc vào bản chất của hai môi 

trường 

– gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ (môi 

trường 2) đối với môi trường chứa tia tới (môi trường 1)

– Ứng dụng để đo chỉ số khúc xạ

• Chất khô hòa tan trong dịch nước quả

• Chỉ số khúc xạ của dầu thực vật, tinh dầu

• Hàm lượng nước trong mật ong

5.1. Sự tương tác giữa vật và ánh sáng



5.2. Màu sắc thực phẩm

5.2.1. Định nghĩa và tầm quan trọng của màu sắc

• Là một đặc tính chất lượng quan trọng của thực phẩm vì nó 

xác định khả năng chấp nhận sản phẩm của người tiêu dùng

• Trong một số trường hợp đo màu sắc thực phẩm có thể thay 

cho phân tích hóa học

– Xác định carotenoid tổng số

– Xác định độ già, độ chín của quả trong quá trình bảo quản, chế 

biến….

– Hàm lượng cám trong bột

• Là một hiện tượng cảm nhận phụ thuộc vào người quan sát 

và điều kiện quan sát

• Là đặc tính của ánh sáng, đo được qua cường độ và bước 

sóng ánh sáng

• Màu sắc của vật chỉ được nhìn thấy khi ánh sáng từ vật phát 

sáng/nguồn sáng chiếu hoặc soi vào vật



• Ánh sáng nhìn thấy có tần số từ 3.9x1014 Hz đến 

7.9x1014 Hz 

• Ánh sáng có bước sóng khác nhau sẽ nhận được sự 

cảm nhận màu khác nhau

• Khi ánh sáng tương tác với vật chất, chỉ một số bước 

sóng nhất định trong vùng nhìn thấy có thể truyền qua 

hoặc phản xạ

• Bức xạ ở bước sóng khác nhau được cảm nhận bởi 

mắt người màu sắc khác nhau

• Tại một số bước sóng có cường độ lớn hơn bước sóng 

khác, do đó màu sắc cũng có cường độ mạnh hơn

• Sự hấp thụ chọn lọc tại một số bước sóng trong vùng 

khả kiến xác định màu sắc của vật
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• Bước sóng không được hấp thụ mà được phản xạ hoặc 

truyền qua vật thể sẽ được nhìn thấy bởi mắt người

– Vật thể màu xanh phản xạ quang phổ  ánh sáng xanh nhưng 

hấp thụ màu đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây và tím

– Nếu tất cả năng lượng bức xạ trong vùng khả kiến được phản 

xạ bởi bề mặt không thấu quang (opaque), vật được cảm nhận 

là màu trắng

– Nếu tất cả năng lượng bức xạ trong vùng khả kiến được hấp 

thụ, vật là vật đen tuyệt đối

– Khi sự hấp thụ chiếm ưu thế, màu sắc cảm nhận được có 

cường độ nhỏ

– Màu sắc của của vật thể được đo và biểu thị bởi đường cong 

quang phổ, trong đó phần ánh sáng tới (được phản xạ hay 

truyền qua) là hàm số của bước sóng trong vùng khả kiến
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Đường cong quang phổ
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• Vật thể, nguồn sáng và mắt người là những điều kiện 

cần cho màu sắc

• Mắt người có thể cảm nhận được khoảng 10 triệu màu 

sắc (200 màu, 20 – 25 độ bão hòa, 500 độ sáng)

• Sự cảm nhận màu sắc khác nhau ở mỗi người, phụ 

thuộc vào tuổi, giống, trạng thái, thói quen….

• Do đó thiết bị đo màu được phát triển
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• Màu sắc của một vật được mô tả bởi:

– Màu (hue)

• Đỏ, vàng, da cam, xanh lục, xanh da trời……

• Cảm nhận được do sự khác nhau trong 

hấp thu năng lượng ở bước sóng khác nhau

• Màu sắc thể hiện trên bánh xe màu

– Độ sáng (lightness)

– Độ bão hòa (saturation)

Bánh xe màu
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– Độ sáng (lightness)

• Mô tả màu sắc từ  mức độ tối đến sáng của vật

• Thay đổi theo chiều dọc

• Giá trị của độ sáng độc lập với độ màu (hue)

– Độ bão hòa

• Mức độ rõ ràng về màu sắc của vật

• Độ bão hòa thay đổi từ trung tâm ra ngoài rìa 

của không gian màu 

• Độ bão hòa độc lập với màu và độ sáng 
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Bởi việc tạo khoảng giá trị cho ba thông số: 

màu, độ sáng, và độ bão hòa, màu sắc

có thể được định lượng 



5.2.2. Hệ màu sắc

a) Hệ màu Munsell

– Phát triển năm 1898 bởi Albert Munsell

– Sử dụng 3 thông số để mô tả

màu sắc của vật : 

• Màu: đỏ, vàng, da cam, lục, lam….

• Độ sáng: 

– Mô tả mối tương quang giữa ánh sáng

bị hấp thụ và phản xạ , độc lập với ʎ

– Được chia khoảng từ 0(đen) – 10 (trắng),

• Độ bão hòa

– Mô tả màu từ màu xám (gray shade, bão hòa thấp) đến màu tinh

khiết (pure hue, bão hòa cao)

– Được chia lkhoảng từ 0-10 hoặc 0-16
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b) Hệ không gian màu CIE L∗a∗b∗ (CIELAB)

– Phát triển năm 1976

– Sử hữu nhiều ưu điểm hơn so với các hệ màu khác vì đưa đến 

hệ màu đồng nhất hơn

– Sử dụng phổ biến nhất hiện nay

– Màu sắc của bất kỳ vật thể trong không gian màu được xác 

định bởi tọa độ màu L*, a*, và b∗

• L*:  thể hiện độ sáng  từ 0 (đen) đến 100 (trắng)

• a*:  thể hiện dải màu xanh lục (-60) đến đỏ (+60)

• b*:  thể hiện dải màu xanh nước biển (-60) đến vàng (+60)

c) Hệ không gian màu L* C*h

– Sử dụng biểu đồ màu tương tự hệ L∗a∗b∗

– Sử dụng tọa độ hình trụ thay vì hình chữ nhật

– Màu sắc của bất kỳ vật thể trong không gian màu được xác 

định bởi tọa độ màu L*, C*, và h
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b)
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• L*:  thể hiện độ sáng  từ 0 (đen) đến 100 (trắng)

• C*:  cường độ màu: 0  - 60 (0 - ở trung tâm , xa trung tâm giá trị này tăng dần )

• h:  góc màu

– h = 0o trùng với +a* (màu đỏ)

– h = 90o trùng với +b* (màu vàng)

– h = 180o trùng với -a* (màu xanh lục)

– h = 270o trùng với -b* (màu xanh dương)

5.2. Màu sắc thực phẩm



c) Không gian màu Hunter Lab

– Màu sắc vật thể được xác định bởi tọa độ màu L, a, và b

• L:  thể hiện độ sáng  từ 0 (đen) đến 100 (trắng)

• a:  thể hiện dải màu xanh lục (-100) đến đỏ (+100)

• b:  thể hiện dải màu xanh nước biển (-100) 

đến vàng (+100)

5.2. Màu sắc thực phẩm



5.2.3. Thiết bị đo màu sắc

a) Thiết bị đo màu (Colorimeter)

– Gồm 3 bộ phận

• Nguồn sáng

• Kính lọc được sử dụng để thay đối sự phân bố năng lượng của ánh sáng 

tới và ánh sáng phản xạ

• Đầu dò để ánh sáng phản xạ thành tín hiệu điện

– Mỗi màu sắc có một mẫu phản xạ (fingerprint reflectance 

pattern) trong quang phổ

– Máy đo màu đo màu sắc thông qua 3 kính lọc

– Cần thiết phải sử dụng sự hiệu chỉnh của màu tương tự với vật 

(calibration bằng bảng màu chuẩn trước khi đo) 
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• Nguyên lý hoạt động của mắt người để cảm nhận màu sắc



https://www.youtube.com/watch?v=toqxH9UIXJs



5.2. Màu sắc thực phẩm

• Ví dụ từ kết quả nghiên cứu của dự án Nafosted – FWO 

2013:

– Đo màu sắc quả cà chua để dự đoán thời điểm thu hái tối ưu
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Sự thay đổi về màu sắc và khối lượng cà chua trong quá trình phát triển và chín đột biến



5.2. Màu sắc thực phẩm

• Dự đoán thời điểm thu hái tối ưu cho cà chua dựa vào 

khối lượng và màu sắc quả



Chương 6: Tính chất bề mặt

của thực phẩm

 Sức căng bề mặt

 Chất hoạt động bề mặt

 Hệ keo trong thực phẩm



6.1. Sức căng bề mặt

• Bản chất của sức căng bề mặt và sức căng bề mặt liên 

pha

– Xét một cốc nước với bề mặt phân cách pha lỏng (H2O) và pha khí

– Mỗi phân tử nước được giữ trong “lồng” tạo bởi các phân tử xung 

quanh

– Các phân tử luôn có chuyển động nhiệt

• Phân tử  sở hữu động năng

• Động năng là hàm số của thời gian và khi đủ lớn phân tử có khuynh hướng 

thoát khỏi “lồng” và khuếch tán sang “lồng” bên cạnh.

– Năng lượng hoạt hóa của cấu tử A trong lòng thể tích

– Năng lượng hoạt hóa của cấu tử B

trên bề mặt

Tương tác của các phân tử H2O

bên trong và trên bề mặt chất lỏng 

1/2A iE E E 

1/2B qE E E 



6.1. Sức căng bề mặt

– Vì q < i nên EB < EA :

• Nhiều phân tử  khuếch tán khỏi bề  mặt hơn là đến bề mặt

• Khoảng cách giữa các phân tử ở bề mặt lớn hơn trong lòng thể tích

 Lực hấp dẫn giữa các phân tử trên bề mặt (// với bề mặt), tạo ra sức căng bề mặt 

 Nhờ lực này mà EB tăng lên cho đến khi đạt cân bằng động giữa bề mặt và trong 

lòng thể tích

– Tương tự với hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau

• Lực tương tác giữa các phân tửcùng loại > Lực tương tác giữa các phân tử khác loại 

, do đó hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau

• EB < EA  ,Lực hấp dẫn giữ các phân tử trên bề mặt, tạo ra sức căng bề mặt liên pha

– Sức căng bề mặt là lực căng trên một đơn vị chiều dài, xuất hiện ở bề 

mặt giữa chất lỏng và các chất khí, chất lỏng hay chất rắn khác; có bản 

chất là chênh lệch lực hút phân tử khiến các phân tử ở bề mặt của chất 

lỏng thể hiện đặc tính của một màng chất dẻo đang chịu lực kéo căng

– Sức căng bề mặt là công cơ học thực hiện khi lực căng làm cho diện 

tích bề mặt thay đổi một đơn vị đo diện tích.

– Như vậy, sự tạo ra bề mặt là không lợi về năng lượng. Hệ dị thể luôn 

luôn có khuynh hướng thu hẹp bề mặt.



6.2. Chất hoạt động bề mặt

• Là một chất làm ướt có tác dụng làm giảm sức căng bề 

mặt của một chất lỏng

• Cấu tạo của chất hoạt động về mặt:

một đầu ưa nước và một đuôi kị nước

• Khi bị hấp phụ trên bề mặt phân pha của hệ N/D:

– Đầu ưa nước hướng về pha phân cực

– Đuôi kị nước hướng về pha ghét nước

– Tạo thành đơn lớp trên bề mặt, do đó làm giảm năng lượng tự 

do của hệ, tăng độ ổn định của hệ

– Chất hoạt động bề mặt có tác dụng ổn định hệ nếu đặc tính ưa 

nước cân bằng với tính ghét nước, đặc trưng bởi giá trị HLB (0 

– 20) (độ cân bằng ưa kị nước ), HLB = 20 x (Mh/M)

• Mh là khối lượng phân tử của thành phần ưa nước của phân tử và M là 

khối lượng phân tử của toàn bộ phân tử,

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_c%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_%C6%B0a_k%E1%BB%8B_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1


– Giá trị HLB = 0 tương ứng với 1 phân tử ưa béo hoàn toàn

– Giá trị HLB = 20 tương ứng với 1 phân tử ưa nước hoàn toàn.

– Giá trị HLB có thể được sử dụng để tiên đoán các tính chất 

hoạt động bề mặt của 1 phân tử: 

• HLB < 10: Có thể hòa tan béo (không thể hòa tan nước)

• HLB > 10: Có thể hòa tan nước (không thể hòa tan béo). 

• HLB từ 4-8 chỉ ra một tác nhân pha bọt

• HLB từ 7-11 chỉ ra một chất nhũ hóa hệ nước trong dầu (N/D)

• HLB từ 12-16 chỉ ra một chất nhũ hóa hệ dầu trong nước (D/N) 

• HLB từ 11-14 chỉ ra một tác nhân thấm ướt.

• HLB từ 12-15 chỉ ra một tác nhân tẩy rửa

• HLB từ 16-20 chỉ ra một tác chất gây hòa tan (hợp chất mà hòa tan các 

hợp chất kỵ nước vào trong dung dịch nước).
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6.3. Hệ keo trong thực phẩm

6.3.1. Hệ keo là gì?

• Là hệ có độ phân tán cao và dị thể, trong đó chất phân 

tán (pha phân tán) - được chia nhỏ đến dạng tập hợp 

các phân tử, nguyên tử, ion (kích thước hạt khoảng 10-9

- 10-7 m) và được phân bố trong môi trường phân tán 

đồng nhất (pha liên tục).



6.3. Hệ keo trong thực phẩm

6.3.2. Phân loại hệ keo trong thực phẩm

Một số hệ keo điển hình trong thực phẩm

Tên hệ Pha phân tán Pha liên tục Sản phẩm thực phẩm

Sol Rắn Lỏng Nước quả, đồ uống, siro

Gel Lỏng Rắn Jam (pectin), lớp gel (bột

ngô) trên bánh ngọt, jelly 

(gelatin)

Nhũ tương Lỏng Lỏng Mayonnaise, sữa

Nhũ tương rắn Lỏng Rắn Bơ, margarine

Hệ bọt Khí Lỏng Whipped cream, lòng

trắng trứng đánh thành

bọt, sinh tố quả

Hệ bọt rắn Khí Rắn Meringue, bánh mì, bánh

ngọt, Kem (ice cream)



6.3. Hệ keo trong thực phẩm

a) Hệ sol và gel

• Hệ sol (dung dịch keo) là một hỗn hợp trong đó hạt chất 

rắn phân bố trong pha lỏng

• Trong một số trường hợp hỗn hợp này cần được gia 

nhiệt và khuấy, khi làm nguội, hệ sol chuyển thành hệ 

gel (giống chất rắn)

– Khi gelatin được phân tán trong nước và gia nhiệt thì tạo thành 

sol, khi làm nguội  các phân tử protein hình thành nên mạng 

lưới và giữ nước để tạo thành gel



– Khi tinh bột ngô hòa với nước và gia nhiệt, hạt tinh bột sẽ hấp 

thụ nước và phân tán trong nước và tăng độ nhớt. Khi làm lạnh 

hỗn hợp trở thành dạng gel

– Pectin hỗ trợ sản xuất jam để giúp đông tụ (trong điều kiện hàm 

lượng đường > 50% và mội trường H+)

– Agar cũng tạo thành gel….

6.3. Hệ keo trong thực phẩm
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b) Hệ huyền phù

• Là hệ có môi trường phân tán lỏng, chất phân tán rắn, 

kích thước hạt lớn hơn kích thước keo, các hạt của 

huyền phù có thể nhìn thấy được trong kính hiển vi

• Huyền phù cũng hấp thụ và phân tán ánh sáng, không 

bền vững sa lắng

• Hạt huyền phù không có chuyển động Brown, không có 

khả năng khuyếch tán và không có áp suất thẩm thấu.

• Các hạt huyền phù có lớp vỏ solvat hoá

• Khi có mặt chất điện ly, chúng bị keo tụ
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c) Hệ nhũ tương

• Khái niệm

– Là hệ có pha phân tán là chất lỏng và pha liên tục cũng là chất lỏng 

hoặc chất rắn

– Hạt nhũ tương luôn có hình cầu.

– Điều kiện để tạo thành nhũ tương:

• Hai chất lỏng không tan hay tan rất ít vào nhau

• Trong hệ cần có chất ổn định gọi là chất nhũ hóa

• Chất nhũ hóa

– Phân tử gồm hai phần:

• Đầu ưa nước

• Đầu ghét nước

– Chất nhũ hóa giữ cho pha phân tán trong pha 

liên tục, giúp ổn định hệ nhũ tương
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• Phân loại hệ nhũ tương

– Theo bản chất của chất phân tán và môi trường phân tán

• Hệ nhũ tương dầu trong nước (D/N)

– Chất phân tán là chất lỏng không phân cực (dầu), còn môi trường phân tán 

là chất lỏng phân cực (nước)

• Hệ nhũ tương nước trong dầu (N/D)

– Chất phân tán là chất lỏng phân cực (nước, dấm), còn môi trường phân tán 

là chất lỏng không phân cực (dầu)

• Phương pháp phân biệt hệ nhũ tương D/N và N/D:

– Khảo sát khả năng thấm ướt với bề mặt ưa nước hay ghét nước

– Khả năng trộn lẫn của chúng với nước và dầu

– Khả năng hòa tan phẩm màu của chất phân tán hay môi trường phân tán...

– Theo nồng độ pha phân tán

• Nhũ tương loãng: nồng độ pha phân tán < 0,1%, chúng có độ phân tán cao 

• Nhũ tương đậm đặc: nồng độ pha phân tán < 74%, ở đây các hạt vẫn giữ nguyên 

dạng hình cầu và độ bền vững của chúng do chất nhũ hoá quyết định.



• Nhũ tương đậm đặc cao độ: nồng độ pha phân tán > 74%, hạt bị biến dạng 

thành hình khối đa diện, sắp xếp chặt sát với nhau và ngăn cách nhau bởi 

lớp môi trường rất mỏng. Hệ có tính chất cơ học giống gel và các hạt 

không thể sa lắng được.

• Độ bền của hệ nhũ tương

– Phụ thuộc vào bản chất và nồng độ chất nhũ hoá vì chất nhũ 

hóa hấp phụ lên bề mặt làm cho sức căng bề mặt của hạt giảm 

và gây ra lực đẩy giữa các hạt

– Chất nhũ hoá quyết định loại nhũ tương là D/N hay N/D.

– Các chất nhũ hoá thường dùng là chất HĐBM, xà phòng, chất 

CPT hay các tinh bột sắn.
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d) Hệ bọt

– Là hệ phân tán khí trong môi trường phân tán lỏng. 

– Các hạt bọt chiụ sự nén của các hạt bên cạnh nên bị mất dạng hình cầu, 

trở thành những hình đa diện phân cách bởi một màng rất mỏng của môi 

trường phân tán.

– Bọt chỉ tạo thành khi trong hệ có chất tạo bọt. 

– Độ bền vững của bọt phụ thuộc vào bản chất, nồng độ chất tạo bọt và 

các yếu tố bên ngoài.

– Độ bền của bọt được đánh giá bằng thời gian sống của bọt

– Bọt có thể điều chế bằng cách sục khí vào 

dung dịch chất tạo bọt hay khuấy lắc dung

dịch chất tạo bọt.

Cấu tạo của hệ bọt



• Ví dụ khi lòng trắng trứng được đánh, do lực cơ học làm cho albumin mỏ

mạch và hình thành mạng lưới, giữ không khí bên trong (whipping cream)

• Khi lòng trắng trứng được gia nhiệt, protein sẽ bị đông tụ và tách ẩm, do 

đó hình thành nên dạng bọt cứng (meringue, bánh mì, bánh ngọt, ice 

cream…) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_l9V5UO4

https://www.youtube.com/watch?v=qSHXG-5ShFk

https://www.youtube.com/watch?v=ypQuZX5MVsI

6.3. Hệ keo trong thực phẩm

https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_l9V5UO4
https://www.youtube.com/watch?v=qSHXG-5ShFk

