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1 Lời giới thiệu  

Số 3-2020 CÔNG THÔN tiếp tục trình người đọc một số bài dịch về cơ giới hóa 

ngoài đồng, chế biến nông sản, và năng lượng từ sản phẩm nông nghiệp.  Người 

dịch chú ý đến bài về cày ngầm sâu, không phải vì có thể trực tiếp áp dụng ở 

Việt Nam, mà vì các ý tưởng từ bài báo.  Nghiên cứu về một loại máy nông 

nghiệp ngoài đồng --ở đây là cái cày-- đòi hỏi địa bàn rộng, thời gian dài.  Lợi 

ích kinh tế cho toàn xã hội là rất lớn.  Tuy chỉ lợi thêm 5 USD/ha mỗi vụ, nhưng 

nếu áp dụng cho cả triệu hecta, sau vài năm, qui ra VN.đồng sẽ là cả ngàn tỷ.  

Kinh phí nghiên cứu, dù chỉ vài tỷ đồng, cũng là quá lớn đối với các cơ sở cơ 

khí.  Họ chỉ quan tâm đến cái cày phải có góc nghiêng bao nhiêu độ, hay bán 

kính cong sao cho làm đất tốt;  để họ có thể chế tạo và bán thiết bị với giá mỗi 

cái cỡ chục triệu đồng.  Có người cũng mò mẩm thử sai, nhưng chắc không bao 

quát được như kết quả nghiên cứu cơ bản.  Các nghiên cứu này phải do các 

Viện cơ khí của trung ương hay của tỉnh đảm trách.  Các Viện này không đi sâu 

vào thiết kế chi tiết mẫu máy để chế tạo, trừ phi để kiểm chứng tính năng làm 

việc của máy.  Chế tạo phải do các công ty hoặc xưởng cơ khí thiết kế lại, trên 

cơ sở các thiết bị và vật liệu phù hợp tại nhà máy.  Qua 40 năm, hình như chúng 

ta đã quá "chuyên môn hóa", với các đề tài "nghiên cứu thiết kế chế tạo máy 

XXX...", ra được mẫu máy tính năng tốt, nhưng ra đồng làm vài hecta thì... trục 

trặc.  Hoặc thành tựu như "đã lắp đặt được dây chuyền chế biến cho công ty 

YYY".  Doanh thu vài tỷ đồng quá nhỏ so với nhiệm vụ phải giải quyết cơ giới 

hóa cho hàng triệu hecta đất, có thể đem lại lợi nhuận hàng trăm ngàn tỷ đồng.   

Còn các viện về sinh học thì "chúng tôi chỉ chọn giống, bảo vệ thực vật, canh 

tác, còn cơ khí đã được phân công cho viện trung ương lo".  Kết quả hiếm có 

máy nông nghiệp nào phù hợp với một cây trồng trên một loại đất cụ thể; rất ít 

nhà máy cơ khí có được số liệu cụ thể để ra mẫu máy hữu hiệu ngoài đồng.   

Có lẽ cần thay đổi cách làm trên.  Các viện cây trồng như Viện Lúa, Viện Ngô, 

Viện Mía Đường, Viện Cây Ăn Quả v.v, cần có bộ phận cơ khí để thí nghiệm 

cho cây trồng của mình trên các loại đất đai và địa bàn mà viện phụ trách.  Cơ 

sở không quá cồng kềnh, chỉ đủ để vận hành so sánh các máy móc sẵn có (trong 

nước hoặc ngoại nhập); nếu cần có thể chế tạo mẫu trong một xưởng cơ khí nhỏ, 

mục đích để kiểm chứng tính năng.  Chế tạo hàng loạt từ các kết quả nghiên cứu 

thành công sẽ do các công ty và cơ sở cơ khí đảm trách, sử dụng các số liệu cơ 

bản của Viện.   
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Cách làm mới này sẽ giúp tương tác giữa cơ khí và sinh học tốt hơn.  Thực ra 

cũng chẳng mới gì, thế giới đều làm như thế.  Ví dụ ở Mỹ, các máy nông nghiệp 

cụ thể là do John Deere, IH, v.v, hay hàng trăm công ty nhỏ hơn như Yetter, 

KelleyKMC v.v;  còn các nghiên cứu cơ bản do USDA-ARS (Sở Nghiên cứu 

Nông nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) và các Trường Đại học (cũng nhận 

kinh phí nhà nước) đảm trách.  Vai trò coi như phân công rõ, ít có trường hợp 

ngược lại.   

Thực tế ở Việt Nam cũng có vài Viện có tham gia nghiên cứu cơ khí như Viện 

Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Định Thành thuộc Tập đoàn 

Lộc Trời; có đóng góp cụ thể dù bộ phận cơ khí không tên tuổi đình đám.  Mới 

chỉ là tự phát, cần chính sách hỗ trợ của nhà nước, cụ thể với nhân sự, cơ sở vật 

chất, kinh phí nghiên cứu v.v, để mỗi Viện giúp phát triển nông nghiệp với cây 

trồng liên quan, thích hơp với khí hậu mỗi địa phương, trên các loại đất cụ thể 

của các vùng miền.  Như thế, nông nghiệp Việt Nam mới vững tin bước vào 

thời 4.0, với "hai chân" sinh học và cơ khí. 

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  

 

 

Có thể tải file PDF “Thông tin CÔNG THÔN” số 1, 2, 3, 4-2018;  1, 2-2019;   

1, 2, 3-2020 ở các website sau:  

https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE) có thể vào trực tiếp, hoặc vào 

Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn.  Hoặc:   

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    
  (Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”) 
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2 Ủ phân hữu cơ 

từ hỗn hợp phân heo và phế liệu bông vải 

Nguồn: Vanotti M. B., P. D. Millner, A. A. Szogi, C. R. Campbell, L. M. Fetterman. 2006. 

Aerobic Composting of Swine Manure Solids Mixed with Cotton Gin Waste,  Proceedings of 

the 2006 ASABE Annual International Meeting, Portland, Oregon, 9 - 12 July 2006 

Dẫn nhập 

Hệ thống ủ phân qui mô lớn cho trang tại heo 4300 con ở Duplin County (North Carolina, 

Mỹ) đã được Vannoti tóm tắt
*1

  Bài này báo cáo về kết quả đánh giá một cơ sở tập trung 

chuyển hóa tăng giá trị từ phân gia súc thành phân ủ (compost). 

Nghiên cứu  này là một phần của Chương trình Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ về Sử 

dụng phân gia súc và phế liệu nông nghiệp (USDA-ARS National Program 206: Manure and 

By-product Utilization)  

Mô tả qui trình ủ phân  

Ủ phân (composting) là quá trình tự nhiên ổn định chất hữu cơ và giảm mùi hôi và mầm bệnh 

trong phân;  quá trình do vi trùng và vi khuẩn háo khí (aerobic) tiêu hóa chất thải thành chất 

mùn ổn định.  Công trình làm phân ủ này là một nhà che mưa, chứa đống phân được khuấy 

động.  Phân được trộn với các chất bổ sung và chất độn (amendments and bulking agents) và 

được máy đảo trộn và thông thoáng, sau đó ủ thành đống dải dài trong ít nhất 30 ngày.  Quá 

trình diễn ra ở ba khu đất tiếp giáp nhau: 

1/ Một sân bê-tông, có máy xúc (front-end loader) tiếp nhận phân gia súc và các chất độn như 

phế phẩm bông vải (cotton gin trash) và dăm gỗ. 

2/ Các bể làm phân ủ, Có 5 bể dưới mái che, mỗi bể dài 58,5 m, rộng 2,0 m, cao 0,9 m 

(Hình 1).  Dùng máy đảo trộn (7,5 HP, hiệu Compost-A-Matic 210), di chuyển qua tất cả 

các bể và khuấy trộn đống phân ủ.  

3/ Các đống dải hong khô không đảo (curing static windrows) là giai đoạn cuối của quá trình 

ủ (Hình 2).  

 

 

                                                 

*1
 Vanotti, M.B., Szogi, A.A., Hunt, P.G., Millner, P.D., Humenik, F.J. 2007. Development of 

environmentally superior treatment systems to replace anaerobic swine lagoons in the USA. Bioresource 

Technology, Vol.98, Issue 17, pp3184-3194.  < https://www.researchgate.net/publication/228708932 > 
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Hình 1.  Bể ủ hỗn hợp phân heo và phế phẩm bông vải; 

máy đảo trộn di chuyển trên đường ray dọc theo bể.  

 

Hình 2. Các đống dải hong khô hoàn tất việc ủ 

phân.  Dải màu sẩm (bên trái) dùng hỗn hợp 

1SS:2CGT;  dải màu sáng (bên phải) dùng hỗn 

hợp 1 SS:2CGT:4WC.  

Phương pháp và phương tiện  

Cơ sở ủ phân ở trang trại Hickory Grove (bang North Carolina) hàng ngày tiếp nhận phân từ 

chuồng ở cách 50 km bằng rơ-moc. Đánh giá trong 6,5 tháng. 

Chọn 2 bể (bin) để xử lý phân cho trại có 4300 heo. 

Bin 1: nạp hỗn hợp theo thể tích 1SS: 2 CGT: 4WC (ký hiệu SS = swine solid, phân heo;  

CGT = cotton gin trash, phế liệu bông vải;  WC = wood chip, dăm gỗ) từ 16-07-2004 đến 27-

10-2004, tiếp theo, nạp hỗn hợp 1SS: 2 2GT từ 28-10-2004 đến khi kết thúc 15-01-2005. 

Bin 2: nạp 1SS: 2CGT từ 1-04-2004. Ủ phân hoàn thành sau khoảng một tháng, nên khi bắt 

đầu đánh giá ngày 1-06-2004 coi như bể này đạt trạng thái ổn định (steady state). 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích  

Phân heo: lấy mẫu từ mỗi rơ-moc vào trại và xác định ẩm độ; các mẫu trong 2 tuần được trộn 

thành mẫu để phân tích hóa học.  Phân ủ: mỗi tháng, lấy 2 mẫu từ đầu cuối mỗi bể ủ; và lấy 

mẫu sau hong khô. 

Thể tích của các loại hỗn hợp phân căn cứ vào số lượng các rơ-moc hoặc các gàu múc nạp 

vào hoặc xúc ra.  Gàu xúc được xác định thể tích bằng cách đong theo xô chậu.  Kiểm tra 

chéo thể tích phân ủ dựa vào thể tích đống ủ và khối lượng phân khảo sát ở các tính điểm 

khác nhau.  Kết quả cho thấy 94% trùng khớp giữa hai phương pháp.   

Dung trọng của phân, phế liệu bông vải, và dăm gỗ được xác định bằng các cân vật liệu chứa 

trong xô chậu 20 lít.  Ẩm độ được xác định bằng tủ sấy cho 15 mẫu lấy dọc theo bể ủ. 

Phân tích hóa lý  bao gồm : pH, độ dẫn điện (electrical conductivity, EC), N toàn phân (total 

nitrogen, TN), carbon (C), P toàn phần (total P, TP), đồng (Cu), kẽm (Zn), ammonia-N (NH4-

N), nitrate-N (NO3-N), và P hòa tan (soluble P PO4) theo phương pháp chuẩn
*2

.  Hàm lượng 

                                                 

*2
 APHA, AWWA, WEF. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition. 

Washington, D.C., USA. 
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C và TN được xác định theo phương pháp đốt.  Các chất vi lượng được đo thì phân tích ICP 

(inductively coupled plasma) v.v. 

Đo nhiệt độ ở 15 điểm dọc theo bể ủ, mỗi điểm lấy trung bình 3 số đọc.   

Phân tích vi sinh ở Phòng thí nghiệm Millner theo các qui luật chuẩn.   

Điều kiện vận hành của quá trình ủ phân  

(Bảng 1) Máy đảo trộn hỗn hợp đồng thời đẩy vật liệu đi dọc; cần khoảng 30 lượt để đưa 

phân ủ từ đầu vào này đến đầu cuối.  Mỗi tuần máy hoạt động 4- 6 lẩn, nên thời gian lưu trú 

khoảng 40 ngày (có vài ngoại lệ máy chạy ít hoặc nhiều lần hơn, do lượng phân vào ít hoặc 

nhiều hơn trung bình). 

Khi đã đến đầu cuối của bể, hỗn hợp được chuyển vào đống dải nằm yên (không đảo trộn) 

trong ít nhất 30 ngày để ổn định lại;  coi như đã "chín" sau giai đoạn hong khô này.   

Bảng 1. Điều kiện vận hành của quá trình ủ phân. 

ManureLoading Nạp phân  (Tháng DL) 6 7 8 9 10 11 12 1 TB 

Bin #1          

Volume Load  Thể tích nạp (m3/ngày) -- 2,98 3,84 1,74 4,14 3,38 2,23 4,81 3,30 

Number of turns /week Số lần đảo / tuần   -- 5,7 4,7 2,6 5,9 5,6 5,6 7,0 5,3 

Retention time (days) Số ngày lưu trú -- 36,9 44,3 81,8 35,8 37,5 37,2 30,0 43,4 

Moving velocity Tốc độ chuyển (m/ngày) -- 1,58 1,32 0,72 1,64 1,56 1,57 1,95 1,48 

Bin #2          

Volume Load  Thể tích nạp (m3/d) 3,57 3,70 2,47 1,24 3,62 2,97 1,68 4,81 3,01 

Number of turns /week Số lần đảo / tuần   4,4 4,5 5,9 3,3 6,3 4,4 5,0 6,5 5,0 

Retention time (days) Số ngày lưu trú 47,4 46,5 35,8 64,3 33,2 47,4 42,3 32,1 43,6 

Moving velocity Tốc độ chuyển (m/ngày) 1,24 1,26 1,64 0,91 1,76 1,24 1,38 1,82 1,41 

Ghi chú: Thể tích nạp (Volume load): của phân heo và vật liệu độn. 

             Tốc độ chuyển (Moving velocity): để di chuyển phân từ đầu vào đến đầu cuối, dài 58,5 m. 

              Số liệu tháng 7 và tháng 1 chỉ tính cho 15 ngày đầu. 

            Bảng 3.  Thành phần các chất trong phân sử dụng để ủ ở ở trang trại Hickory Grove 

 

Thành phần  

Nồng độ  

trung bình, % 

Nồng độ Min-Max 

trong tháng, % 

Total Nitrogen  N toàn phần  5,32 4,68- 5,75 

Ammonia Nitrogen N ammonia  0,34 0,27- 0,38 

Total Phosphorus  P toàn phần  4,03 2,98- 4,68 

Copper  Cu 0,32 0,31- 0,33 

Zinc  Zn 0,30 0,28- 0,33 

Total Carbon C toàn phần  38,16 33,52- 43,04 

Potassium K 0,54 0,46- 0,61 

Calcium  Ca 2,31 1,89- 2,68 

Magnesium Mg 2,09 1,96- 2,24 

Sulfur  S 1,25 1,19- 1,32 

    Ghi chú: Nồng độ tính theo khối lượng chất khô 

     N toàn phần bao gồm N ammonia 

     Số liệu trung bình từ 1-01-2004 đến 15-01-2005 
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Vật liệu độn thêm (bulking materials) 

Phân tưới có ẩm độ cao 83%, dung trọng cao 0,84 kg/L, và tỷ số C/N thấp khoảng 7,2, không 

tối ưu cho ủ phân háo khí.  Cần thêm các chất độn bổ sung để giảm dung trọng và độ, tăng độ 

xốp và tỷ số C/N.  Hỗn hợp bao gồm phế liệu bông vải và dăm gỗ theo tỷ lệ đã nêu trên.   

Bảng 4.  Đặc tính và thành phần các chất độn thêm vào phân heo (Nồng độ tính theo khối lượng chất khô) 

Characteristics of Bulking Agent Phế liệu bông vải  

Cotton Gin Trash (CGT) 

Dăm gỗ 

Wood Chips (WC) 

Density   Dung trọng (kg/L) 0,092 0,455 

Moisture Ẩm độ (%) 12,7 66,1 

Total Nitrogen N toàn phần (%) 1,02 0,67 

Total Phosphorus   P toàn phần (%) 0,18 0,30 

Copper  C (%) 0,0039 0,0087 

Zinc  Zn (%) 0,0070 0,0147 

Total Carbon C toàn phần (%) 42,88 42,13 

 

Điều kiện thời tiết  

Nhiệt độ trong thời gian khảo nghiệm thay đổi từ 

0 đến 32 oC (Hình 3).  

 

 

Hình 3. Nhiệt độ từ tháng 1-2004 đến tháng 1-2005. 

Cân bằng chất (mass balance of materials and nutrients) 

Bảng 5 (trích) ghi kết quả cân bằng các chất trong hổn hợp trước và sau khi ủ phân.  Trung 

bình, thể tích cuối giảm 29% so với thể tích ban đầu;  tổng khối lượng và carbon giảm 56% 

so với lượng ban đầu.  Vì carbon nuôi hoạt động vi sinh vật nên mất đi trong quá trình ủ. 

Bảng 5 (trích).  Cân bằng các chất trong hổn hợp trước và sau khi ủ phân.   

  Số liệu gộp (Bin 1+2) trích từ Bảng 5 gốc với số liệu riêng cho mỗi Bin.           #: sai số cân đo 

Cân bằng các chất trong hổn hợp  Hỗn hợp phân và 

chất độn thêm 

(TRƯỚC Ủ) 

Phân ủ 

 

(SAU) 

% 

Thu hồi 

%Recovery 

Hai Bins 1+2    

Material weight  Khối lượng hỗn hợp (kg) 388 000 215 400 55,5 

Material Volume  Thể tích hỗn hợp (m3) 1204 342 28,4 

Total Carbon  C toàn phần  (kg) 52 098 29 485 56,6 

Total Nitrogen  N toàn phần  (kg) 2 934 2 832 96,5 

Total Phosphorus  P toàn phần  (kg) 1 816 1 837 101,2 # 

Total Zinc  Zn toàn phần  (kg) 129,9 129,4 99,6 # 

Total Copper Cu toàn phần  (kg) 135,6 129,6 95,6 # 

Các chất P, Zn, và Cu là các chất không bốc hơi (còn lại ~100%)  nên có thể làm qui chiếu để 

đánh giá các chất bốc hơi được như N ammonia và Carbon CO2.  Kết quả cho thấy hầu như N 

được bảo toàn và ổn định, chỉ mất dưới 3,5% có lẽ do ammonia bay hơi.   
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Tính chất phân ủ 

Bảng 5 ghi kết quả phân tích phân ủ, với hai công thức chất độn thêm (Mix 1 và Mix 2). 

Xếp hạng dưỡng chất (cơ sở ướt) với Mix 1 là 1,1 N : 1,6 P2O5 : 0,6 K2O và với Mix 2 là 

1,5 N : 3,1 P2O5: 1,1K2O.  Phân ủ có ưu điểm N ổn định, chỉ 3,5% ở dạng ammonia hòa tan 

hay nitrate.  Phân không bốc mùi và không kéo ruồi đến.   

Bảng 6.  Tính chất phân ủ sau 30 ngày hong khô. 

 Phân ủ với Mix 1 

(1SS:2CGT:4WC) 

Phân ủ với Mix 2 

(1SS:2CGT) 

Moisture M  Ẩm độ M (%) 44,6 54,7 

Bulk density   Dung trọng  (kg/L) 0,47- 0,52 0,68- 0,72 

Total Carbon   C toàn phần  (%) 28,6 28,8 

Total Nitrogen   N toàn phần  (%) 2,01 3,22 

Ammonia-N  N ammonia  (%) 0,05 0,11 

Nitrate-N  N nitrate  (%) 0,019 0,003 

Total Phosphorus  P toàn phần  (%)  1,25 2,96 

Soluble Phosphorus P hòa tan (%) 0,33 0,60 

Potassium  K   (%) 0,90 2,01 

Calcium   Ca   (%) 1,21 2,77 

Magnesium   Mg  (%) 0,54 1,41 

Zinc   Zn   (%) 0,075 0,171 

Copper   Cu   (%) 0,068 0,165 

Sulfur   S  (%) 0,48 0,96 

   pH 6,50 6,71 

Electrical Conductivity  Độ dẫn điện   (mS/cm) 7,60 10,10 

►Hỗn hợp theo thể tích.  Ký hiệu SS = swine solid, phân heo;   

      CGT = cotton gin trash, phế liệu bông vải;  WC = wood chip, dăm gỗ). 

►Số (%) các chất, tính theo khối lượng khô;  

►Muốn đổi ra % khối lượng ướt, nhân cho  [ (100 - %M ) / 100 ]   với M = ẩm độ  

Nhiệt độ trong quá trình ủ phân  

Phân hủy háo khí là quá trình sinh nhiệt do vi sinh vật tiêu hóa chất hữu cơ.  Nhiệt độ trong 

đống ủ từ 54 đến 66 oC chứng tỏ hoạt động ổn định.  Nhiệt sinh ra cũng giúp giết mầm bệnh. 

Nhiệt độ đo được trong thời gian thử nghiệm được ghi ở Hình 4.  Nhiệt độ tăng nhanh đến 

hơn 55 oC trong 10 m từ đầu vào, và giảm đều dần khi phân di chuyển chậm về phía đầu ra, 

với tốc độ 1,41- 1,48 m/ngày.  Vậy đã giữ được nhiệt độ cao trong 10- 15 ngày.  Nhiệt độ 

trong đống ủ cao hơn khi môi trường lạnh hơn so với khí trời ấm hơn.  Ví dụ: Nhiệt độ đống 

ủ trong khoảng 15- 25 m đầu tiên là 55 oC trong các tháng hè (th.5-6-7) so với 63 oC trong 

mùa đông (tháng 11-12-1). 
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Hình 4.  Nhiệt độ trong đống ủ dọc từ đầu vào (0 m) đến đầu ra (58 m); 

Đo nhiệt độ trong khoảng 7h đến 9h30 sáng. 

Giảm vi khuẩn đường ruột nhờ quá trình ủ phân  

Bảng 7. Phân tích vi sinh phân tươi và phân ủ. 

    Total heterothrops = Tổng số vi sinh vật dị dưỡng.  

     Total fecal coliforms = Tổng số vi sinh vật đường ruột. 

          Log10 Reduction of Total fecal coliforms  

           = Tỷ số giảm fecal coliforms, qui ra Log10. 

 EPA Class A Biosolids = Xếp hạng theo tiêu chuẩn US.EPA. 

 
Phân tích ở ẩm độ của mẫu và qui về khối lượng khô kiệt. 

BDL = below detectable limit = dưới mức có thể phát hiện  

Mix 1: 1SS:2CGT:4WC;   Mix 2: 1SS:2CGT. 
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Đã đo:  a/ Tổng số vi sinh vật dị dưỡng (Total heterothrops) có lợi hoặc có hại.  b/ Tổng số vi 

sinh vật đường ruột (Total fecal coliforms) có hại, chỉ dấu cho xếp hạng phân ủ.   

Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US.EPA) đã có tiêu chuẩn phân loại các chất thải được xử 

lý:  "Class A Biosolids" phải có mật độ fecal coliform (fcu)  dưới 1000 MPN/ gram vật liệu 

rắn khô kiệt (dry).          [MPN = Most Probable Number = Số lượng với xác suất cao].   

Phân đạt tiêu chuẩn Hạng A này có thể dùng cho các vườn ươm, vườn cây, sân golf, có thể 

đóng gói/thùng để bán cho công chúng. 

Ủ phân heo với phế liệu bông vải và dăm gỗ, có đảo trộn cơ khí, đã giảm hẳn lượng mầm 

bệnh trong giai đoạn ủ phát nhiệt, và càng giảm hơn sau giai đoạn hong khô cố định tại chỗ 

trong ít nhất 30 ngày (Bảng 7).  Nếu chỉ có giai đoạn ủ nhiệt trong khoảng 43 ngày, số vi sinh 

vật đường ruột giảm chưa đáp ứng tiêu chuẩn "Class A", nhưng thêm 30 ngày hong khô 

(curing) phân đạt chất lượng tiêu chuẩn Class A của US.EPA. 

Kết luận  

Kết quả Dự án đã biến 388 tấn phân heo tươi thành 215 tấn phân ủ hữu cơ mang mùi đất và 

sử dụng cho bồi dưỡng đất và đất trồng cây trong chậu.  Thành phẩm phân ủ bảo toàn được 

95% N và các dưỡng chất khác.  Quá trình ủ đã loại bỏ phần lớn các mầm gây bệnh, và đạt 

tiêu chuẩn US.EPA Class A cho chất rắn sinh học.   Theo các kết quả đã đạt, hệ thống xử lý 

này đã được chứng nhận là "Sản phẩm Vượt trội về Môi trường, Environmentally Superior 

Technology" (Williams, 2006)
*3

. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 

Nghiên cứu trên cung cấp một số số liệu tham khảo về sản xuất phân ủ (composting).  Thực 

ra cũng có nhiều nghiên cứu ở nước ta.  Việt Nam không có nhiều phế liệu bông vải, nhưng 

hỗn hợp Phân heo+Rơm rạ là nguồn nguyên liệu rất lớn để làm phân ủ, như đã trình bày ở 

"CÔNG THÔN" số 2-2020.  Điểm gợi ý là hệ thống thiết bị cơ khí để làm phân ủ, sản xuất 

với khối lượng lớn, cho nhu cầu chất hữu cơ của hàng triệu hecta đất nông nghiệp ở 

Việt Nam. 

 

                                                 

*3
 

http://www.cals.ncsu.edu/waste_mgt/smithfield_projects/phase3report06/pdfs/report%20summary.

pdf 
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3 Cày ngầm sâu: tổng quan và đề xuất giảm chi phí 

cho một công đoạn bảo vệ đất 

Nguồn: Raper R. L.*, J. S. Bergtold*. 2007. In-row subsoiling: a review and suggestions for 

reducing cost of this conservation tillage operation. Applied Engineering in Agriculture 

Vol.23 No4 pp.463-471. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 
*USDA-ARS National Soil Dynamics Laboratory, Auburn, Alabama. 

Dẫn nhập 

Đất bị nén chặt (soil compaction) từ 1900 được biết là một nguyên nhân hạn chế năng suất 

cây trồng khi dùng máy kéo lớn.  Vết bánh xe làm giảm độ thấm nước, làm đọng nước, cây 

trồng kém phát triển.  Đất bị nén góp phần tạo lớp đế cày (hard pan) cản trở rễ cây phát triển.   

Làm đất (tillage) là phương pháp thông thường để giảm nén đất.  Nhưng với một vài điều 

kiện đất đai và khí hậu, làm đất thông thường có hại hơn lợi.  Cày sâu (còn gọi là cày ngầm, 

subsoiling) nếu quá mức sẽ làm đất mặt mất thàm thực vật phủ đất, gây chảy tràn và xói mòn; 

và cũng làm giảm chất hữu cơ, là tác nhân giúp giữ nước, giảm nén đất, và giảm khí nhà kính 

(Hudson 1994; Ekwue & Stone 1995; Thomas et al 1996).   

Định nghĩa (ASAE Standards 1999) cày ngầm (cày sâu) khi sâu hơn 35 cm.  Nhiều nghiên 

cứu cho thấy lợi ích của cày ngầm như tạo các lỗ rỗng (pore) giúp rễ cây phát triển và dễ 

thấm nước.  Nhưng vài nghiên cứu khác lại  không lập được ảnh hưởng của cày ngầm đến 

tăng năng suất cây trồng.  Lý do các khác biệt này do các điều kiện khác nhau về thiết bị, khí 

hậu, đất đai, cây trồng và phương thức canh tác. 

Phối hợp cày ngầm với cách giữ dư thừa cây trồng trên mặt đất giúp giảm nước chảy tràn và xói 

mòn đất.  Đây là các làm bảo vệ đất, làm đất hẹp theo hàng (in-row subsoiling, strip-tillage) 

không cày toàn bề mặt.  Như vậy tránh cho đất bị nén chặt, đồng thời giảm chi phí năng 

lượng vì ít đường chạy hơn.   

Do giá nhiên liệu tăng, chi phí làm đất hàng cũng tăng.  Khoa Kinh tế Đại học Mississippi ước 

lượng tổng chi phí chuẩn bị đất với bộ " Paratill 4 hàng" đã tăng từ 26,31 US$/ha năm 2003 

lên 33,52 $/ha, trong đó 8,4 $/ha (29%) là chi phí nhiên liệu.  Các chi phí khác: Lao động 

7,24 $/ha;  Bảo trì- sửa chữa 3,18 $/ha; và Chi phí cố định 14,70 $/ha.  Cần giảm chi phí năng 

lượng để giảm tổng chi phí.  Vì thế, 

Mục đích của chúng tôi là điểm lại các tài liệu về cày ngầm đã thực hiện ở vùng Đông-Nam 

nước Mỹ, từ đó đề xuất các giải pháp và cơ hội để tăng hiệu quả sử dụng cáy ngầm và giảm 

chi phí năng lượng.   

Làm đất sâu theo hàng: các lợi ích (In-row subsoiling benefits) 

Campbell et al (1974) nghiên cứu cày ngầm sâu 38 cm trên đất thịt pha cát ở South Carolina; 

cày sâu đã phá vỡ tầng A2, giảm độ cứng của đất, tăng độ thấm nước, và tăng độ sâu bộ rễ.  
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Reicosky et al (1977) cũng trích dẫn nhiều nghiên cứu cày ngầm sâu, làm tăng năng suất cây 

trồng và giảm độ chặt đất.  Tuy nhiên các nghiên cứu này ít có thông tin về cây trồng.  Ngoài 

ra, đất ở vùng Đông-Nam có thể chứa nhiều nhôm (Al) hòa tan, không thích hợp với cày sâu; 

có thể phải dùng vôi để khắc phục. 

Threadgill (1982) nghiên cứu qua 4 năm trên đất thịt pha cát ở Georgia để đánh giá ảnh 

hưởng của cày ngầm sâu 36- 38 cm đến độ chặt của đất.  Kết quả là độ bền đất giảm sau năm 

đầu, nhưng qua năm thứ hai thì không phát hiện được.  Tác giả khuyến cáo chạy máy theo 

hàng định trước (controlled-traffic) để giữ đất xốp hơn về lâu dài. 

Box & Langdale (1984) cũng nghiên cứu trên đất thịt pha cát ở Georgia; cày ngầm sâu 36 cm 

với nũi cày rộng 6,5 cm.  Kết quả: năng suất tăng, chia ra 56% do tưới và 10% do cày ngầm. 

Busscher et al (1986) nghiên cứu về ảnh hưởng lâu dài của cày ngầm trên đất cát pha thịt ở 

South Carolina, trụ cày thẳng dẹp 2 cm, lưỡi rộng 65 cm, làm sâu 50- 60 cm.  Sau một năm, 

vẫn thấy dấu vết của mùa cày năm trước, nhưng độ chặt của đất đã tăng từ 1,5 lên 2,5 MPa, 

làm rễ cây khó phát triển.  Kết luận là phải cày sâu hàng năm ở vùng này. 

Touchton et al (1986) nghiên cứu 2 năm ở Alabama về về cày sâu theo hàng trên hai loại đất.  

Trên đất bột pha cát (sandy loam)
#..#

 cày ngầm sâu 30 cm để phá vỡ lớp đế cày ở độ sâu 

20 cm.  Trên đất thịt pha bột (silt loam) không có lớp đế cày, chỉ cày ngầm theo hàng sâu 

20 cm.  Kết quả khác nhau:  năng suất bông vải cao nhất trong cả hai năm trên đất thịt pha 

cát, nhưng chỉ cao hơn trong năm đầu trên đất thịt pha bột.  

Clark et al (1993) nghiên cứu trong 2 năm, sử dụng cày ngầm "Paratill"#..# trên đất sét ở 

Georgia.  Có sáu trụ cày ngầm cách nhau 61 cm làm sâu 30 cm, trên đất còn dư thừa cây lúa 

mì mùa triệu, sau đó trồng cao lương (sorghum).  Kết quả: độ chặt đất đai tăng đáng kể ở độ 

sâu 14- 21 cm với so với lần sử dụng "Paratill" tăng lên.  Vì vậy cần cày ngầm hàng năm.   

Mullins et al (1997) đánh giá ảnh hưởng của cày ngầm theo hàng trên đất thịt pha bột ở vùng 

Bắc Alabama, và đất bột pha cát ở vùng Trung Alabama.  Cày ngầm sâu 38 cm kết hợp với 

bón phân hóa học.   Kết quả: chỉ tăng 22% năng suất bông vải  đất bột pha cát qua theo dõi 3 

năm;  trên các loại đất khác, cày ngầm không ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất.   

Smith (1995) nghiên cứu ảnh hưởng cày sâu trên đất sét ở Mississippi.  Dùng cày ngầm sâu 

40 cm, các trụ cong cách nhau 50 cm; trồng bông vải với khoảng cách giữa hàng 1 m.   

Không tưới chủ động, năng suất tăng 15%, nhưng năng suất chỉ tăng 8% khi có tưới.   

                                                 

#..#
 [ND] Chữ tiếng Anh 

qua hình ảnh: 

  tải từ www... 

 

   Sandy loam  → 

       Silt loam  → 

 

 

 
Cày ngầm "Paratill" 

 
"KMC Subsoiler" 

      (theo phân loại USDA) 
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Wesley & Smith (1991) thí nghiệm tương tự, nhưng với đậu nành, năng suất có tưới tăng đến 

73- 132% so với đối chứng không tưới.  [ND:3 yếu tố, làm đất, cây, tưới.] 

Busscher & Bauer (2003) nghiên cứu với đường chạy máy không đổi (controlled traffic), 

dùng cày ngầm "KMC"#..# trang trước sâu 0,4 m, trụ cày dẹp 2,5 cm và góc nghiêng 44o.  Mặc dù 

đất xốp ít chặt hơn, rễ mọc nhiều hơn, nhưng không tăng năng suất cây bông vải. 

Raper et al (1994) nghiên cứu cày ngầm với đường chạy máy kéo không đổi trên đất cát ở 

Alabama, đo độ chặt đất 5 năm kể từ khi bắt đầu.  Một nghiệm thức là dùng cày sâu "Deere" 

với các trụ cách nhau 25 cm để phá vỡ tầng đất sâu đến 50 cm.  Một nghiệm thức khác dùng 

cày ngầm "KMC" làm sâu 40 cm trước khi trồng.  Một nửa lô thí nghiệm không có máy kéo 

chạy, nhờ một giàn xe với bề rộng 6 m kéo cày.  Kết quả:  Cày sâu theo dải hàng năm với 

bánh máy kéo đi trên vết cũ không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng (Hình 1).  Các ưu điểm 

thường được gán cho "controlled traffic" không thành hiện thực do hàng năm cày ngầm phá 

vỡ tầng đất.  Raper et al (1998) lặp lại thí nghiệm với các nghiệm thức như trên; kết luận rằng 

khi không kiểm soát đường chạy, các lô có cày ngầm cũng lại bị nén như các lô chưa hề có 

cày ngầm (Hình 2). 

 
Hình 1. Đường đồng mức độ chặt (MPa)  

do ảnh hưởng của cày ngầm hàng năm: 

- không có bánh máy kéo đi qua (trên) 

- có bánh máy kéo đi qua (dưới). 

Hình 2. Đường đồng mức độ chặt (MPa)  

do ảnh hưởng của cày ngầm sau 5 năm: 

- không có bánh máy kéo đi qua (trên) 

- có bánh máy kéo đi qua (dưới). 

Schwab et al (2002) thí nghiệm trên đất thịt pha bột (silt loam) ở Alabama để đánh giá cày 

ngầm không lật; dùng cày "Paratill" hoặc "KMC" tới độ sâu 43- 45 cm.  Kết quả: cày sâu 

không lật hay cày âu theo hàng đều cho năng suất bông vải cao hơn 16% so với làm đất thông 

thường, và cao hơn 10% so với không làm đất; năng suất tăng nhờ giảm độ chặt đáng kể với 

cày ngầm. 
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Truman et al (2003) thí nghiệm trên chính các lô đất của Schwab ở trên, đo lượng nước mưa 

thấm và nước chảy tràn sau mỗi 2 giờ.  Kết quả:  các lô không làm đất hoặc cày ngầm và có 

dư thừa lúa mạch đen (rye) che phủ làm giảm từ 34% đến 10 lần so với các các làm đất khác 

(Hình 3).  Các lô làm đất thông thường bị xói mòn mất đất dấp 1,5 đến 4 lần so với không 

làm đất hoặc làm đất không lật.  Khuyến cáo: nên kết hợp làm đất hoặc không làm đất với dư 

thừa thực vật phủ đất cho vùng Tennessee Valley để tăng độ thấm nước và giữ ẩm, giảm chảy 

tràn và xói mòn đất.   

 

Hình 3. Tỷ lệ phần trăm nước thấm trong giờ mưa thứ hai trên đất đất thịt pha bột  ở Alabama,  

có hoặc không phủ dư thừa cây trồng.  

Self-Davis et al (1996) sử dụng cày "Paratill" sâu 32 cm trên đất thịt pha cát (sandy loam) ở 

Alabama, và so với sử dụng máy xới xáo cỏ "AerWway pasture renovator"
#..#*

.  Cả hai 

phương pháp đều làm tơi lớp đất bị chặt và làm tăng lượng sản xuất cỏ, nhưng sau đó đàn gia 

súc đi dẫm lên lại gây cho đất chặt trở lại như trước khi cày xới. 

Một lý do để cày ngầm là làm cho rễ xuống sâu hơn để hút nước trong đất.  Tuy nhiên nếu 

cấy có nước bằng các cách khác (tưới hoặc mưa đều) thì có thể cày ngầm mất tác dụng.  Giả 

thuyết này được Camp và Sadler (2002) kiểm chứng trên đất thịt pha cát ở Coastal Plains 

trong nhiều năm:  Tưới nước tăng năng suất bắp từ 8% đến 135%, trong lúc cày ngầm chỉ 

tăng năng suất 4-6%.   

Coates (1997) cũng nghiên cứu ảnh hưởng của cày ngầm và tưới nước trên đất thịt pha bột ở 

Arizona, sử dụng cày ngầm 3 thân sau khi máy nhổ thân bông vải.  Kết quả: khi có tưới, số 

cây trồng và năng suất đều không tăng, dù có cày ngầm. 

Tăng hiệu quả và giảm chi phí cày ngầm và theo hàng  

Cày ngầm đã chứng tỏ làm giảm nén chặt đất, giảm xói mòn và tăng năng suất ở vài loại đất 

và cây trồng, với cả hệ thống bình thường hay hệ thống bảo vệ đất đai.  Tuy nhiên, với hệ 

                                                 

#..#*
 

AerWway pasture renovator:

  [ND: Internet] 
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thống bảo vệ đất,  cày ngầm cần lưu ý đến ít phá vỡ đất và tăng độ phủ của dư hừa cây trồng.  Ví 

dụ, quyết định có cày sây hay không, chọn loại trụ cày, chọn độ sâu cày.  Đặc biệt do giá nhiên 

liệu tăng, cần chọn cách giảm chi phí cày ngầm. 

Các cách giảm năng lượng (chọn trụ cày và chạy máy theo hàng định trước; chọn thời điểm 

cày, chọn trụ cày, giảm độ sâu cày) được tóm tắt ở Bảng 1  với các tiết kiệm về nhiên liệu và 

chi phí tương ứng.   

Bảng 1:  Tiêu thụ và tiết kiệm nhiên liệu, và chi phí cày ngầm với các biện pháp tiết kiệm khác nhau 

 

Ghi chú: Chỉ ước lượng chi phí (thay đổi theo nhiều yếu tố: máy kéo, khoảng cách hàng trồng, số lần chạy v.v. 

 

Các tiểu mục sau giải thích các điểm tiết kiệm trên.   

Giảm năng lượng bằng chọn trụ cày và chạy máy theo hàng định trước 

Khi theo cách chạy máy theo hàng định trước (controlled traffic), cày ngầm có hiệu quả lâu 

hơn và giảm chi phí năng lượng.   

Raper et al (2005) thí nghiệm trong 4 năm trên đất thịt pha bột ở Alabama; sử dụng hệ thống 

lái tự động RTK (automatic-steering system) cho phép lái chính xác 2-3 cm.  Bốn nghiệm 

thức:  (1) không làm đất;  (2) cày ngầm KMC theo hàng;  (3) cày Paratill;  (4) cày Terratill.  

Điều chỉnh độ sâu cày ngầm ở 33 cm, vì lớp đất bị nén ở cạn khoảng 30 cm.  Yếu tố cày ở 4 

mức: không cày; cày hàng năm; cày lại sau hai năm; cày lại sau ba năm.  Cây phủ đất là lúa 

mạch đen (rye) do kết quả tốt ở các thí nghiệm trước đó.  Kết quả thu được năm 2003 (Hình 4):  

Lực kéo với cày hàng năm là 22,6 kN, giảm 9% so với cày lại sau hai năm 24,9 kN, và giảm 

16% so với cày lại sau ba năm 26,9 kN (mức xác suất P ≤  0,002).  Kết quả này xác nhận lại các 

kết quả của Threadgill (1982) và Busscher et al (1986), khuyến cáo nên cày ngầm hàng năm 

để giảm nén đất và cải thiện năng suất.   

Giảm nhiên liệu tiêu thụ với máy kéo JD8310 (133 kW) và cày ngầm Paratill 4 thân, chạy với 

tốc độ 8 km/h:  Cày toàn mặt đồng tiêu thụ 36,07 L/h; cày theo hàng định trước tiêu thụ 33,75 

L/h, giảm được 6% nhiên liệu.  Do đó, chi phí nhiên liệu giảm từ 33,52 $/ha xuống 

32,98$/ha; tiết kiệm nhiên liệu được 0,54$/ha. 
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Hình 4. So sánh lực kéo của các loại cày ngầm và tần suất cày.   

Các nghiệm thức cùng chữ thì không khác nhau với trắc nghiệm LSD0.10 (Raper et al., 2000b).  

Giảm năng lượng bằng cách chọn thời điểm cày ngầm 

Độ chặt của đất tùy thuộc nhiều vào ẩm độ đất, nên năng lượng cho cày ngầm cũng tùy thuộc 

ẩm độ.  Raper và Sharma (2004) nghiên cứu ảnh hưởng ẩm độ đến năng lượng và sự phá vỡ 

đất trên đất thịt pha cát ở Phòng Thí nghiệm Động học Đất (National Soil Dynamics 

Laboratory, NSDL) National Soil Dynamics Laboratory (NSDL) của USDA-ARS Alabama.  

Sử dụng 2 mẫu cày: a/ Cày trụ thẳng J.Deere 955; b/ Cày với trụ làm đất tối thiểu (minimum-

tillage) J.Deere 2100; cả hai đều cày sâu 33 cm.  Yếu tố ẩm độ đất có 4 mức:  ●Ướt (wet) 

11,2% theo khối lượng, là đất bão hòa nước;  ●Ẩm (moist) 9,9% ẩm độ;  ●Khô (dry) 6,5% 

ẩm độ; và ●Rất khô (very dry) 6,1%, chỉ chứa nước tích ẩm (hygroscopic water).  Kết quả: 

Lực kéo nhất với đất "rất khô" (Hình 5); nhưng cũng chính trên loại này, đất bị tơi vỡ nhiều 

nhất.  Do đó, điều kiện tốt nhất là với đất "khô", tuy độ tới vỡ giảm 13% so với đất "rất khô", 

nhưng lực kéo giảm nhiều, không khác so với đất ẩm.  Trụ thẳng (a/) giảm 33% lực kéo so 

với trụ (b/), nhưng tăng độ xáo trộn đất (surface disturbance) thêm 13%.  Ước lượng tiêu tốn 

nhiên liệu giảm 19% khi cày ở ẩm độ đất thích hợp, làm giảm chi phí nhiên liệu (Bảng 1) 

 

Hình 5.  Lực kéo với hai dạng trụ cày, trên đất " Norfolk sandy loam" 

Các chữ (a, b, c) chỉ khác biệt thống kê LSD0,10 
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Giảm lực kéo bằng cách chọn trụ cày 

Năm 1958 Nichols và Reaves đã thí nghiệm nhiều dạng trụ cày ở NSDL Alabama, gồm trụ 

thẳng, cong vừa, cong nhiều (Hình 6);  kết quả: trụ cong nhiều ít tốn năng lượng nhất.  Tuy 

nhiên sau này, các nghiên cứu khác trên đất thịt pha cát lại cho thấy trụ thẳng đặt nghiêng lui 

so với đường thẳng đứng giảm lực kéo so với trụ cong.   

 

Hình 6.  Các dụng trụ cày để đánh giá ảnh hưởng của độ cong của trụ đến lực kéo  

(Nichols & Reaves 1958).   

Điểm hạn chế của trụ cong là thiết kế chỉ cho một độ sâu nhất định (Hình 7), còn trụ thẳng thì 

độ sâu nào cũng được (Gill & Vanden Berg 1966).  Raper (2005) thí nghiệm so sánh trụ 

thẳng và trụ cong ở các độ sâu 23, 30, và 38 cm;  kết quả: Trụ thẳng nghiêng có lực kéo thấp 

hơn 7- 16% trên đất thịt pha cát, và thấp hơn 7- 14% trên đất thịt pha sét. 

 

  Hình 7. Độ sâu cày ngầm ảnh hưởng đến độ tơi vỡ đất: 

   (A): Cày cạn, độ cong trụ thích hợp; 

   (B): Cày quá sâu, phần cong ở sâu không làm giảm lực kéo; 

   (C): Cày sâu, độ cong trụ thích hợp  (Gill and Vanden Berg, 1966).  

Tiếp tục, Raper (2004) thí nghiệm so sánh 3 dạng trụ cày trên đất cát pha bột: "Paratill", 

"TerraMax", và "KMC45" ở các độ sâu 20, 30, và 40 cm.  Kết quả: Làm cạn, cày "KMC" 

làm giảm dung trọng đất tốt hơn hai dạng còn lại;  nhưng ở độ sâu hơn, cày " Paratill" lại làm 

tơi đất tốt hơn. 

Raper (2002) so sánh nhiều dạng trụ cày trên đất thịt pha cát (sandy loam) và đất thịt pha sét 

(clay loam) ở NSDL Alabama (Hình 8). 

[1]. SDN:  Trụ JD_955 dẹp 32 mm, mũi lưỡi rộng 70 mm. 

[2]. SDW:  Trụ JD_955 dẹp 32 mm, mũi lưỡi rộng 178 mm. 

[3]. SK45: Trụ "KMC" với góc nghiêng lui 45o. 

[4]. SK15W: Trụ "KMC" với góc nghiêng lui 15o và cánh gắn khớp phía sau. 

[5]. SK45W:  Trụ "KMC" với góc nghiêng lui 45o và cánh gắn khớp phía sau. 
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[6]. BBP:  Trụ "Paratill". 

[7]. BBT:  Trụ " Terratill". 

[8]. BWT:  Trụ " Worksaver TerraMax". 

Các trụ [1, 2, 3, 4, 5] thân thẳng; các trụ [6, 7, 8] có thân gấp khúc. 

 

Figure 8. Bentleg shanks (lower) and angled shanks (upper two rows) that were used in soil bin 

experiment at NSDL in Auburn, Ala. (Raper, 2002).  

Kết quả ghi ở Bảng 2.  Vùng tô xám là các trụ vượt trội cho mỗi chỉ tiêu.  Các chữ (a,b,c) 

theo sau số liệu, chỉ sai khác thống kê ở mức ý nghĩa 10%. 

  Bảng 2.  Lực kéo cày ngầm trên hai loại đất, "Norfolk sandy loam" và "Decatur clay loam"  

 

Tóm lại, chọn đúng loại trụ cày làm giảm lực kéo từ 27% đến 37%, từ đó giảm nhiên liệu và 

chi phí (Bảng 1). 
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Giảm lực kéo bằng cách giảm độ sâu cày 

Độ sây cày ngầm không cần quá bề dày lớp đất bị nén, vì sẽ tiêu tốn thêm năng lượng, sẽ xáo 

trộn quá mức lớp dư thừa thực vật trên mặt; ngoài ra sẽ gây ra lớp nén ở sâu hơn do máy kéo 

đi lại. 

Raper et al (2000a) thí nghiệm so sánh ảnh hưởng độ sâu cày ngầm trên đất thịt pha bột (silt 

loam soil) ở Alabama, tồng bông vải có cây lúa mạch đen che phủ,.  Trước đó, đo đạc cho 

biết lớp đất nén ngăn bộ rễ phát triển nằm sâu trong khoảng 10- 15 cm.  Nên đã so sánh cày 

ngầm sâu 18 cm và 33 cm.  Kết quả:  a) Cày sâu 18 cm tốn năng lượng chỉ bằng 50% so với 

cày sâu 33 cm;  b) Trong 3 năm thí nghiệm, năng suất cao nhất ở nghiệm thức 18 cm và có 

cây che phủ.  Vậy trên loại đất này, chỉ cần cày ngầm vừa đủ phá lớp đất nén, và đạt năng 

suất cây trồng cao.  Trong các thí nghiệm này, tất cả các nghiệm thức có cây che phủ đều cho 

năng suất cao hơn so với không che phủ (Hình 9). 

 

Hình 9.  Năng suất hạt bông vải, cho thấy lợi điểm của sử dụng cây che phủ (Raper et al., 2000b).  

Kết luận  

Tài liệu công bố rất nhiều về lợi ích của cày ngầm (giảm nén đất, tăng thấm nước, giảm xói 

mòn, tăng năng suất).  Tuy nhiên cần lưu ý cày ngầm tiêu tốn nhiều năng lượng.  Các biện 

pháp giảm năng lượng trong hệ thống bảo vệ đất đã được tóm tắt ở Bảng 1.  Tổng hợp cả 4 

biện pháp trên có thể giảm được 54% nhiên liệu, và giảm chi phí cày ngầm từ 33,52 US$/ha 

xuống còn 27,79 $/ha, tức là giảm được 11% tổng chi phí.   

Lời bàn thêm ( của người dịch [PHH] ) 

Nghiên cứu trên nằm xa tít ở Alabama (Mỹ) chắc chưa có thể vận dụng trực tiếp ở Việt Nam, 

vì điều kiện cây trồng, đất đai, và khí hậu hoàn toàn khác.  Điều có thể tham khảo là phương 

pháp nghiên cứu và sự kiên trì nghiên cứu trong nhiều năm, với một vấn đề có vẻ đơn giản là 

nên sử dụng cày ngầm như thế nào.  Chỉ giảm được 5,7 $/ha (33,52$-27,79$), nhưng là cơ sở để 

các nhà chế tạo máy tiếp tục đưa ra thị trường, nông dân yên tâm áp dụng cho hàng triệu hecta, 

đem lại lợi nhuận hàng triệu đô-la cho toàn xã hội.   
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4 Sấy cà chua bằng năng lượng mặt trời 

có hỗ trợ bằng chân không  

Nguồn: Rajkumar P., S. Kulanthaisami, G.S.V.Raghavan, Y.Gariepy, V.Orsat. 2006. Vacuum 

assisted solar drying of tomato slices.  Proceedings of the 2006 ASABE International 

Meeting, Oregon 9 - 12 July 2006. 

 

Dẫn nhập 

Cà chua (Lycopersicon esculentum) ở vùng ôn đới thường trồng theo vụ nên cũng ứ thừa theo 

vụ, gây tổn thất và bị mất giá;  cần chế biến và tồn trữ sản phẩm giữ được chất lượng với chi 

phí hợp lý cho thời điểm nghịch vụ. 

Cà chua sấy khô dạng xắt lát hay dạng bột được dùng chủ yếu cho chế biến các món ăn; thị 

trường ngày càng yêu cầu sản phẩm sạch hữu cơ.  Dù nhiều loại máy sấy có sẵn, vấn đề là khi 

sấy cần tránh quá trình oxy-hóa và sinh nhiệt, để không thay đổi chất lượng sản phẩm 

(Zanoni et al 1999); oxygen nằm sẵn trong tác nhân sấy.   

Sấy trong chân không (vacuum drying) là một phương pháp hữu hiệu để khắc phục vấn đề 

trên, có thể sấy cà chua và vẫn giữ được địa tính chống oxy-hóa (Shi et al 1999). 

Nghiên cứu này nhằm phát triển một máy sấy năng lượng mặt trời (NLMT) có hỗ trợ bằng 

chân không, sấy cà chua với các bề dày cắt khác nhau, và so sánh với phơi nắng, theo các đặc 

điểm sấy và ảnh hưởng của các thông số thời tiết.   

Phương pháp  và  phương tiện  

Thí nghiệm với giống cà chua "Olympian gold #4799" trồng trong nhà kính không phun 

thuốc, mua về trữ trong tủ lạnh 4 oC.  Chọn những trái cỡ 65- 75 g, để ổn định ngoài không 

khí trời trong một giờ và rửa sạch, cắt thành lát mỏng 4, 6, và 8 mm.  Sấy bằng máy NLMT 

có chân không (Vacuum assisted Solar Dryer, VSD), và phơi nắng (Open Sun Drying, OSD). 

([ND]: để dễ nhớ, ký hiệu tiếng Việt là SẤY và PHƠI) 

Máy sấy NLMT có hỗ trợ chân không  (vacuum assisted solar dryer) 

Máy được chế tạo ở Đại học McGill và thí nghiệm ở Montreal, Canada.  Máy (Hình 1) gồm 

có:  buồng sấy chân không là một ống chụp xuống bằng polycarbonate trong, đường kính 

190 mm và cao 254 mm;  một đĩa tròn gắn kín với ống chụp nhờ đệm nhựa PE, trong đó có 

bàn cân;  cảm biến nhiệt độ; và bơm chân không.  Mức chân không trong buồng sấy được van 

điều chỉnh giữ ở 25 mm Hg.  Đáy buồng sấy có lỗ thông để không đọng nước.   

Mẫu cà chua 100 g được cân cách nhau 1 phút với cân điện tử  có độ chính xác ± 0,01g.  Số 

liệu khối lượng và nhiệt độ được data-logger " Agilent 34970A"  gủi về máy tính.  Ba mẫu 
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sấy được lặp lại trong ngày từ 9h00 đến 17h00.  Sau 17h00, các mẫu được gói trong túi PE để 

sấy trong ngày kế tiếp.  Sấy cho đến khi khối lượng lát cà chua không giảm nữa. 

 

Hình 1. Máy sấy NLMT có hỗ trợ chân không  

Phơi nắng (open sun drying) 

Đặt mẫu 100 g cà chua trên khay sơn đen và trên cân điện tử chính xác ± 0,01g.  Ghi lưu dữ 

liệu nối với máy tính: khối lượng mẫu, nhiệt độ mẫu, nhiệt độ môi trường, ẩm độ tương đối 

không khí trời.  Cũng như sấy, lặp lại 3 lần trong thời gian 9h00 đến 17h00. 

 

Hình 2. Bố trí phơi nắng cà chua  

Ẩm độ (moisture content) 

Đo 3 mẫu cà chua và lấy trung bình ẩm độ, dùng tủ sấy chân không ở 70 oC trong 24 giờ 

(theo AOAC 1980). 

Màu sắc  (colour) 

Mẫu trước và sau sấy được đo màu bằng máy "Minolta CR-300 chromameter".  Cân chuẩn 

với tấm so màu Minolta cho các trị giá:  L chỉ độ trắng-đen;   a(+) màu đỏ;  a(-) màu lục, 

b(+) màu vàng;  b(-) màu xanh. 

Hoạt tính nước (water activity) 

Hoạt tính nước của mẫu trước và sau sấy được đo bằng máy "Aqua Lab", với nhiệt độ chuẩn 

23,4 ± 1°C.   ( [ND]: Hoạt tính nước là cách biểu thị khác của ẩm độ không khí cân bằng với 

ẩm độ vật liệu sấy.) 
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Tỷ lệ tái hút ẩm  (rehydration ratio) 

Khả năng tái hút ẩm được xác định bằng tỷ số giữa khối lượng mẫu đã tái hút ẩm và khối 

lượng mẫu khô.  Đặt 5 g mẫu khô trong lọ chứa 150 ml nước cất và đun sôi trong 5 phút, lấy 

ra, cho ráo nước tự do, và cân.   

Phân tích thống kê  

Với 3 lần lặp lại cho mỗi thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ nhiều yếu tố FRBD, 

dùng phân tích phương sai ANOVA và trắc nghiệm LSD với xác suất p ≤ 0.05. 

Kết quả  và  thảo luận  

Trong 20 ngày thí nghiệm vào tháng 8-2005 ở Montreal, biến thiên hàng ngày của bức xạ mặt 

trời, nhiệt độ khí trời, và tốc độ gió lần lượt là 151- 796 W/m2, 21- 30 oC, và 0- 5 m/s. 

Với SẤY và PHƠI lát cà chua 4 mm, không khí trời có nhiệt độ trong khoảng 25,7- 30 oC và 

ẩm độ không khí 17- 36%; nhiệt độ trong cà chua là 31,5- 48 oC với SẤY, và 27,3- 37.4 oC 

với PHƠI (Hình 3).  Nhiệt độ tối đa trong buồng sấy 48 oC ứng với nhiệt độ và ẩm độ không 

khí trời là 30 oC và 16%.  Nhiệt độ không khí sấy và vật liệu tăng từ 12h đến 14h, nói chung 

thay đổi liên tục vì bức xạ mặt trời thay đổi.  Sai biệt trung bình giữa vật liệu SẤY và PHƠI 

là 10,6 oC, có ý nghĩa, và đều cao hơn nhiệt độ khí trời, do nhiệt dẫn truyền và bức xạ khi sấy 

/phơi. 

 

Hình 3.  Nhiệt độ và ẩm độ không khí trời, nhiệt độ vật liệu SẤY và PHƠI cà chua lát 4 mm  

 

Tương tự, nhiệt độ vật liệu sấy/ phơi với lát 6 mm (Hình 4) và lát 8 mm (Hình 5).  Nhiệt độ 

vật liệu SẤY luôn luôn lớn hơn PHƠI, nghĩa là tốc độ  SẤY cũng lớn hơn PHƠI.   
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Hình 4.  Nhiệt độ và ẩm độ không khí trời, nhiệt độ vật liệu SẤY và PHƠI cà chua lát 6 mm  

 

Hình 5.  Nhiệt độ và ẩm độ không khí trời, nhiệt độ vật liệu SẤY và PHƠI cà chua lát 8 mm  

Nói chung, nhiệt độ vật liệu SẤY và PHƠI tăng chậm từ 9h đến 12h, đạt tối đa khoảng từ 12h 

đến 14h rồi giảm dần vì bức xạ giảm.  Ẩm độ tương đối của không khí trong buồng chân 

không giảm gần mức zero, vì mức áp suất chỉ 25 mm Hg. 

Đường giảm ẩm  

Đường cong giảm ẩm cà chua (lát dày 4, 6, 8 mm) của sấy NLMT có hỗ trợ chân không và 

của phơi nắng được thể hiện ở Hình 6 và Hình 7. 

 

Hình 6.  Đường giảm ẩm "SẤY"   

 

Hình 7.  Đường giảm ẩm "PHƠI"  
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Thời gian "SẤY" các lát 4, 6, và 8 mm là 360, 480, và 600 phút, nhanh hơn so với "PHƠI" 

(450, 600, và 750 phút). Do chênh lệch áp suất hơi cao hơn trong buồng chân không.  Bề dày 

lát cắt, dù chỉ sai khác vài mm, ảnh hưởng lớn đến thời gian sấy.  Giai đoạn tốc độ sấy không 

đổi rất ngắn, còn giai đoạn sấy tốc độ giảm dần khá dài cho cả hai cách SẤY và PHƠI.  Kết 

quả này cũng tương tự như các báo cáo về sấy hành lát của Praveen kumar et al (2006 và 

1991), Krokida et al (2003), và Prabhanjan et al (1995). 

Màu sắc  

Kết quả đo về màu sắc sản phẩm được ghi ở Bảng 1. 

Các trị số (L, a, b) đều khác nhau giữa "sấy" và "phơi", do thời gian phơi lâu hơn, gây ra các 

phản ứng hóa nâu (non-enzymatic browning, Maillard reaction).  Trị số a (màu đỏ) của "sấy" 

không thay đổi đáng kể do ở trong chân không, tránh oxy-hóa (Porretta & Sandei 1991). 

     Bảng 1.  Các chỉ số màu sắc của sấy NLMT có hỗ trợ chân không và của phơi nắng  

  "SẤY"   "PHƠI"  

 ‘L’  ‘a’ ‘b’ ‘L’  ‘a’ ‘b’ 

Cà chua tươi 38,84 12,64 12,06 38,84 12,64 12,06 

  Lát dày 4 mm 40,73 12,51 16,34 40,73 7,84 18,39 

  Lát dày 6 mm 43,64 12,55 15,08 43,64 8,44 19,13 

  Lát dày 8 mm 48,15 12,46 14,83 48,15 8,98 12,07 

LSD(5%) 1,29 0,13 0,78 0,83 0,26 0,50 

Hoạt tính nước 

Hoạt tính nước aw của cà chua tươi là 0,92.  Sau sấy, hoạt tính nước giảm cón 0,50 ± 0.017, 

ứng với ẩm độ sản phẩm 0,13 ± 0,01 (db) hay 11,5% ± 1% (wb).  Các độ dày khác nhau 

không ảnh hưởng ý nghĩa đến hoạt tính nước của sản phẩm.  Sản phẩm cần được bảo quản 

trong bao kín để tránh hút ẩm làm giảm chất lượng.   

           Bảng 2.  Hoạt tính nước  và Tỷ lệ tái hút ẩm của "SẤY" và "PHƠI"   

 Hoạt tính nước aw  Tỷ lệ tái hút ẩm  

 "SẤY" "PHƠI" "SẤY" "PHƠI" 

Cà chua tươi 0,920 0,920   

  Lát dày 4 mm 0,519 0,526 4,61 2,95 

  Lát dày 6 mm 0,539 0,527 4,75 3,15 

  Lát dày 8 mm 0,533 0,530 4,83 3,24 

LSD(5%) 0,031 0,017 0,14 0,08 

Tỷ lệ tái hút ẩm 

Bảng 2 cho thấy tỷ lệ tái hút ẩm của "SẤY" cao hơn "PHƠI" qua phân tích phương sai.  Tỷ lệ 

này cao chứng tỏ kết cấu ít thay đổi nên hút ẩm trở lại tốt hơn.  Trong mỗi nghiệm thức, lát 

4 mm cho tỷ lệ hút ẩm thấp hơn so với lát 6 hoặc 8 mm.  Lý do là với lát mỏng hơn, thành tế 

bào bị vỡ nhiều hơn, nên hút ẩm kém.  Kết quả này tương tự như báo cáo sấy cà chua của 

Sacilik et al (2006).  
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Kết luận  

Sấy cà chua bằng năng lượng mặt trời có chân không hỗ trợ giảm được thời gian sấy so với 

phơi nắng.  Thời gian sấy lát 4 mm nhanh hơn so với lát 6 hoặc 8 mm.  Thời gian sấy bị ảnh 

hưởng bởi các điều kiện thời tiết như bức xạ mặt trời, nhiệt độ và ẩm độ khí trời, tốc độ gió.  

Về màu sắc và tỷ lệ tái hút ẩm, "sấy" đạt kết quả tốt hơn so với phơi nắng. 

Lời bàn thêm (của người dịch)  

Sấy là một phương pháp để bảo quản rau quả, cùng với đóng hộp, làm nước ép v.v.  

Việt Nam có rất nhiều loại rau quả cần bảo quản như: xoài, mít, thanh long, đu đủ, mảng cầu, 

táo ta, cà-rốt, a-ti-sô v.v.  Vấn đề của sấy là làm sao giữ được chất lượng, và ít tiêu tốn năng 

lượng, vì ẩm độ rau quả rất cao 70-90%, nghĩa là để có 1 kg sản phẩm khô, cần bốc hơi từ 3 

đến 9 kg nước.  Nghiên cứu trên rất đáng tham khảo để sấy rau quả:  dùng NLMT để giảm 

chi phí năng lượng sấy; sấy ở nhiệt độ không cao để ít thay đổi tính chất hóa lý của sản phẩm;  

và hỗ trợ bằng chân không để giảm thời gian sấy, sấy càng nhanh chất lượng càng ít thay đổi. 
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5 Phát triển máy đập lúa hướng trục 

ở các tỉnh phía Nam (Việt Nam) 

Nguồn: Phan Hieu Hien. 1991. Development of axial-flow thresher in Southern Vietnam. 

AMA (Agricultural Mechanization in Asia, Africa, and Latin America) Vol.22, No.4, 

pp.42-45. 

Dẫn nhập 

Bài viết về máy đập lúa hướng trục (MĐHT, máy đập dọc trục, axial-flow thresher AFT) giới 

hạn ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), với 2,3 triệu ha 

trồng lúa (so với 5.7 ha toàn quốc, số liệu 1989). Đất ĐBSCL bằng phẳng, bị lụt hàng năm 

(Hình 1), sông rạch chằng chịt, vận cguyển bằng đường sông là chính.  Dân số ĐSCL năm 

1986 là 14 triệu người, 85% sống ở nông thôn, so với toàn 

quốc là 61 triệu người.  Mật độ dân ĐBSCL thấp nhất (so 

với trung bình toàn quốc) đã thúc đẩy đạt mức độ cơ giới 

hóa cao nhất Việt Nam, với 90% làm đất bằng máy, so với 

trung bình toàn quốc là 27% (1986).  Chính trong môi 

trường này mà máy đập hướng trục đã phát triển và trở 

thành thiết bị quan trọng cho nông dân ĐBSCL, với hơn 

90% lượng lúa được đập bằng máy.   

Hình 1. Đồng bằng Sông Cửu Long  

Lịch sử phát triển máy đập hướng trục 

Trước năm 1974, ở ĐBSCL chỉ có những máy tuốt cầm tay đơn giản, hoặc máy đập tiếp 

tuyến, năng suất đập (kg/giờ) thấp, và tốn nhiều lao động.  Ví dụ  máy đập lúa 400 kg/h, động 

cơ 10 HP, cần 5 người phục vụ.  Chất lượng đập không tốt, thường đập sót 3% và nhiều hạt 

lẫn trong rơm. 

Năm 1974, Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Nông cơ VIKYNO chế tạo máy đập lúa hướng trục 

đầu tiên theo bản vẽ do IRRI (Viện Lúa Quốc tế) cung cấp.  MĐHT có năng suất 700 kg/h, 

động cơ diesel 7 HP.  Máy được đem khảo nghiệm ở 4 tỉnh ĐBSCL.  Nông dân rất hào hứng, 

có người đòi mua ngay máy trình diễn!  Nên VIKYNO đã chế tạo 50 máy, với các đồ gá 

được chuẩn bỉ cho sản xuất hàng loạt. 

Từ 1975 đến 1979, nông dân-thợ cơ khí ở ít nhất 5 tỉnh ĐBSCL đã chế tạo MĐHT để sử 

dụng trong hộ và bán cho các hộ lân cận.  Các máy này dần dần được cải biến/ cải tiến, tuy 

lúc đầu giống dạng máy của VIKYNO (lúc đó, nhà máy này đã chỉ chuyên sản xuất động cơ).  

Có thể nói đây là giai đoạn "chép mẫu" (imitation phase), nhưng lưu ý là giá máy VIKYNO 

đắt gấp đôi so với máy do nông dân chế, dùng vật liệu tận dụng và "lấy công làm lời". 

Từ 1980 đến 1989 là giai đoạn "bùng nổ sáng kiến (innovative phase), mỗi huyện có vài 

xưởng cơ khí chế tạo MĐHT, đa dạng về mẫu mã và dãy công suất, đến 1989 trông khác hẳn 
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máy nguyên mẫu IRRI.  Năm 1988 tác giả ước lượng có khoảng 50 000 MĐHT ở ĐBSCL; 

máy cũng được dùng ở Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.  Máy bơm nước, MĐHT, và cày 

chảo là 3 máy nông nghiệp hàng đầu ở ĐBSCL (1989). 

Cấu tạo MĐHT và các "tiến hóa" 

MĐHT kiểu IRRI-VIKYNO (Hình 2) hay kiểu Nông dân-Thợ cơ khí (Hình 3) đều có hai 

cụm, bộ phận đập và bộ phận làm sạch 
#
.  

 

Hình 2.  Máy đập hướng trục IRRI-VIKYNO, 1974  

 

Hình 3.  Máy đập hướng trục do nông dân-thợ cơ khí chế tạo ở Việt Nam, 1988  

Máy hoạt động như sau: 

Bó lúa đặt trên bàn cung cấp được người lùa vào cửa cung cấp.  Trống đập tách hạt, hạt và 

rơm di chuyển theo vòng xoắn theo hướng dọc trục trống.  Hạt rơi qua máng trống, còn rơm 

đi đến cuối trống và được các cánh bắn rơm đẩy ra ngoài xa khỏ máy 5-10 m.  Hạt được làm 

                                                 

#
 [ND] Các giáo trình máy nông nghiệp in khoảng 1965 ở Hà Nội gọi "máy đập lúa" chỉ có bộ phận đập; nếu có 

thêm bộ phận làm sạch là "máy đập lúa liên hoàn".  Ở ĐBSCL việc làm sạch coi như mặc định cùng đập lúa, 

nên nông dân gọi gọn hơn: "máy đập" "máy tuốt" "máy phóng" v.v.  
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sạch bằng quạt và sàng, và đưa ra ống hứng vào bao.  Chuyển động hướng dọc trục của rơm 

là nhờ các cánh hướng dòng trên nắp trống đập, hoặc nhờ các răng đập được đặt nghiêng góc 

so với trục trống đập. 

Hệ thống Trống đập 

Trống đập của máy VIKYNO 1974 theo mẫu IRRI, có 128 răng trụ lắp thành 8 hàng.  Dễ 

dàng gia công thép tròn thành răng trụ trên máy tiện; nếu không có máy, có thể cắt đầu bulon 

M8x100mm.  Chỉ có điều 128 răng và 128 lỗ khoan trên trống làm tăng chi phí chế tạo.  

Nông dân-Thợ sau khi dùng các mẫu này, bắt đầu tìm các dạng răng khác để ít tốn kém hơn. 

Khoảng 1977 xuất hiện máy đâp với răng bản dẹp (flat tooth).  Răng được cắt từ nhíp xe hơi, 

uốn và bắt bulon vào trống đập (Hình 4).  Ở các máy đầu tiên, trống được làm từ ống thép 

100 mm, và có 30 răng.  Càng ngày, trống lớn hơn, và số răng giảm bớt.  Ví dụ năm 1982, 

trống ϕ1,6 m có 25-30 răng; đến 1985 còn 20-25 răng; và đến 1988 chỉ còn 11-18 răng.   

Giảm số răng đập, kéo theo giảm chi phí và khối lượng máy, là nhờ cải tiến biên dạng và sắp 

xếp răng trên trống.  Các góc xác định biên dạng răng (Hình 4): 

 Góc α = 25- 30o, là góc giữa bản dẹp và trục trống, có 

tác dụng đưa rơm đi dọc trục trống theo vòng xoắn.  Ở 

một số mẫu máy, góc này thay đổi từ chân răng đến 

đỉnh răng, vì bản dẹp được bẻ xoắn.  

 Góc β là góc ngiêng lui, để để quỹ đạo răng chập nhau 

và chuyền rơm từ răng này đến răng kế tiếp.  Góc này 

thường bằng 70o, tuy rằng có vài răng ở khoảng giữa 

trống có góc này bằng 90o để làm chậm dòng chảy 

rơm và giúp phân ly hạt qua máng trống.   

 

 

Hình 4.  Các góc của răng bản dẹp 

 Góc γ là góc chống ùn rơm, giúp rơm trượt ra khỏi răng.  Góc γ thay đổi từ 0 đến 45o, vì 

răng được uốn cong.   

 

Hiện nay (1989) có thể tạm chia máy đập hướng trục rung bản dẹp thành 3 cấp (categories), 

căn cứ vào chiều dài, năng suất đập, và công suất máy (Bảng 1).   

    Bảng 1 

Cấp 
Trống dài, 

m 

Năng suất 

đập, tấn/h 

Công suất, 

HP 
Ghi chú 

1 0,9- 1,2 0,8- 1,0 5- 7 Có thể khiêng đi với 2 người  

2 1,4- 1,8 1,2- 1,5 9- 12  

3 2,0- 2,4 2,0- 3,0 13- 20 Truyền động từ máy kéo 

Theo tác giả biết "kỷ lục" là máy với trống dài 2,5 m, có thể đập 8 ha lúa trồng giống năng 

suất cao. 

 

 



29 

Hệ thống Làm sạch và Chuyển lúa  

Bộ phận làm sạch của máy IRRI-VIKYNO gồm có quạt ly tâm, vít xoắn chuyển hạt, và sàng 

ống quay.  Hệ thống này khá phức tạp và không hiệu quả.   

Các mẫu máy do nông dân chế tạo theo 

hai kiểu rất thông dụng, và đều hiệu 

quả về làm sạch: 

a) Quạt hướng trục và sàng lắc dọc 

(Hình 5a).  Máng dưới sàng cũng 

lắc và đưa hạt về một đầu để vô 

bao. 

b) Quạt ly tâm hút và sàng lắc ngang 

(Hình 5b).  Sàng lắc nhưng không 

nhảy theo phương thẳng đứng, vì có 

4 lò xo kéo xuống dưới.  Hạt di 

chuyển dích-dắc, rơi qua lỗ sàng và 

đi xuống theo dốc sàng, qua trước 

họng hút của quạt nên các tạp chất 

nhẹ được hút ra ngoài.   

Hình 5. Hệ thống làm sạch của MĐHT Việt Nam: 

a) Quạt hướng trục và sàng lắc dọc   / 

b) Quạt ly tâm hút và sàng lắc ngang. 

Ở cả hai cách trên, hệ truyền động khá đơn giản, chỉ dùng 1 hoặc 2 dây đai.  Hiệu suất làm 

sạch khoảng 96- 98%. 

Năm 1982, hai viện nghiên cứu cũng thiết kế MĐHT dùng răng bản dẹp.  Các mẫu này cũng 

không hơn gì so với mẫu của nông dân, chưa nói đến các trục trặc cơ khí do thiếu khảo 

nghiệm và sử dụng dài ngày.  

Năm 1979 ở Khoa Cơ khí Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh cũng chế tạo 

một MĐHT theo mẫu IRRI;  sau đó thiết kế một mẫu lớn hơn liên hợp với máy kéo và khảo 

nghiệm với nhiều loại hạt:  lúa, bắp, đại mạch, và đậu nành.  Năng suất là 1500 kg/giờ với lúa 

và 600 kg/giờ với đậu nành.  Tuy tính đa dụng là một nét mới của MĐHT, nhưng mẫu này 

khi đâp lúa cũng không ưu điểm gì hơn so với  máy của nông dân, vì vẫn dùng các răng trụ. 

Bài học và kinh nghiệm  

Chưa tới 10 năm (1974- 1983) đã trở thành máy nông nghiệp hàng đầu ở các tỉnh Nam Bộ 

cho cơ giới hóa.  Vì sao phát triển nhanh như vậy?  Ai và điều gì đã góp phần vào sự phát 

triển này?  Quá trình đã diễn ra như thế nào?  -Tìm ra "manh mối" để trả lời các câu hỏi này 

có thể giúp cách đưa một thiết bị mới để cơ giới hóa nông nghiệp ở các nước đang phát triển 

như Việt Nam.  Với MĐHT, tác giả tin rằng nhờ các nguyên nhân sau: 

a) Trước hết, có nhu cầu cấp thiết cơ giới hóa khâu đập lúa, cần đến 20 ngày công/hecta; rất 

thiếu lao động vì ngay sau thu hoạch là làm đất, cũng cần nhiều nhân công. 

b) Có một mẫu máy với nguyên lý khá đơn giản nhưng hiệu quả, ở đây là mẫu MĐHT do 

VIKYNO chế tạo.  Nông dân-Thợ cơ khí rất cần chép mẫu lúc đầu.  Tuy chưa có các viện 
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nghiên cứu tham gia, nhưng có thể thấy VIKYNO đóng vai trò của viện nghiên cứu khi 

cung cấp được mẫu máy. 

c) Có đủ vật liệu chế tạo ngay ở cấp tỉnh hay cấp huyện.  Đó là: ●Các chi tiết ngoại nhập, 

như bạc đạn (vòng bi) dãy-6200, thép lá (tôn); kể cả đập dẹp tôn lợp nhà thay cho thép lá.  

●Các chi tiết chế tạo trong nước như bánh đai, bợ bạc đạn, dây đai V, thép tròn 6- 25 mm, 

bulon, con tán v.v.  ●Các phụ tùng cũ của xe hơi như lò xo nhíp xe, hộp số để dùng cho 

MĐHT tự hành.   

d) Chế tạo dựa trên các phương pháp gia công có sẵn tại địa phương:  hàn, nguội, khoan, 

tiện.  Không cần phay, bào, hay mài tinh. 

e) Có sẵn nguồn động lực để sử dụng.  Ước lượng năm 1975 có đến 200 000 động cơ xăng 

và diesel nhỏ ở Đồng bằng Sông Cửu Long, dùng cho bơm nước, xay xát, và xới đất.  

MĐHT có thể dùng các cỡ động cơ này. 

Khi đã được sử dụng MĐHT càng được phát triển rộng, nhờ các ưu điểm sau: 

a) Năng suất đập lúa cao, cao hơn tất cả các máy đập ngoại nhập, kể cả máy đầu tiên của 

IRRI.  

b) Máy khỏe và "không hư hỏng" nghĩa là nếu có hư hỏng, người thợ cơ khí ở gần đó sẵn 

sàng sửa chữa, hay cung cấp phụ tùng thay thế ngay. 

c) Máy phù hợp với điều kiện đất và đồng ruộng; có thể khiêng hoặc di chuyển qua bờ 

ruộng dễ dàng, hoặc vận chuyển trên ghe thuyền (chẹt) đến các cánh đồng khác.  

d) Chi phí khấu hao thấp vì giá máy khá rẻ, nhờ nguyên vật liệu đơn giản và công thợ thấp.  

Động cơ đa dụng cũng giảm bớt khấu hao khi đập lúa.  Năm 1988, giá máy cỡ 1,0 tấn/h 

khoảng 400 USD, chưa tính động cơ.  

 

Tóm tắt, tất cả các yếu tố, đặc điểm, và nguyên nhân trên góp phần vào điểm mấu chốt sau: 

Chi phí đập lúa bằng máy (4%) thấp hơn chi phí đập lúa thủ công (6%).   

Số trong ngoặc là chi phí nông dân chủ lúa trả cho chủ máy, tính theo phần trăm giá trị khối 

hạt lúa đập được. 

"Phương trình" trên khó giải được trong điều kiện của một nước mà lao động dồi dào, một 

ngày công lúc đó rẻ hơn 1 US$.  Nhưng đã giải được với trường hợp MĐHT.  Nhiều điều 

kiện tưởng như mâu thuẫn nhau đã dung hòa được với máy tuy đơn giản, nhưng khỏe, tin 

cậy, và năng suất làm việc cao. 

Kết luận  

Sự phát triển của MĐHT ở các tỉnh phía Nam gợi ý cho chúng ta suy nghĩ và thảo luận về 

một "chiến thuật" cơ giới hóa trong điều kiện khó khăn của một nước đang phát triển như 

Việt Nam.  Có lẽ các công việc cần làm là:   

a) Xác định nhu cầu thực sự, vấn đề thực tế cần giải quyết.   

b) Để rút ngắn thời gian, cần có Viện-Trường nghiên cứu đưa ra mẫu máy "làm việc được".  

Máy phải được sẵn sàng cho các xưởng cơ khí chép mẫu.  Sau đó, Viện-Trường phải theo 
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dõi sự phát triển ở các xưởng cơ khí này, và giúp họ cải tiến cho phù hợp.  Nông dân 

nghéo hay các thợ cơ khí nhỏ không đủ tiền mua bản quyền thiết kế cho cơ quan nghiên 

cứu  (IRRI không đòi trả bản quyền cho mẫu MĐHT). 

c) Công tác khuyến nông làm sao để nhiều người ở nhiều địa phương tham gia chế tạo và sử 

dụng máy.  Cuối cùng có thể nói công việc là của dân, do dân, và dĩ nhiên vì dân.   

 

Lời bàn thêm (của người dịch [ND] ) 

Năm 1993, có dịp công tác ở Thái Bình, [ND] có thấy vài MĐHT mua từ Vĩnh Long ra 

(Hình P1), trong lúc ở đó "khủng hoảng" về đập lúa, dân thậm chí dùng con lăn bằng đá để 

tách hạt lúa (Hình P2).  Nhưng chỉ 4 năm sau (1997) hầu như toàn tỉnh Thái Bình 100% dùng 

MĐHT, một số máy vẫn từ phía Nam ra, nhưng đa số được chế tạo tại các nhà máy và xưởng 

cơ khí ở Thái Bình.  Cũng là minh họa thêm cho cơ giới hóa phù hợp như bài trên.   

Hình P1.  Hình P2.  

 

MĐHT của Việt Nam được chính IRRI, nơi phát minh ra mẫu máy, gọi là "Vietnamese-type 

axial-flow thresher, VAFT". Năm 2020, đã hơn 6 năm sau khi MĐHT hoàn thành "nhiệm vụ 

lịch sử", có thể tham khảo trường hợp này để vận dụng cho máy gặt đập liên hợp, làm sao 

cho có một "mẫu máy Việt Nam" hiệu quả hơn và giá rẻ hơn máy ngoại nhập, mà cũng bền 

tương tự?  (Hiện tại máy gặt đập liên hợp Việt Nam đang "thua trên sân nhà"). 

--Bản vẽ đã có ở các Trường Viện và ít nhất ở 4 công ty cơ khí.  Qua các Hội thi, các máy 

này đã chứng tỏ tính năng làm việc ngoài đồng rất phù hợp.   

--Vẫn phải chấp nhận mua động cơ của nước ngoài.   

--Vấn đề là các vật liệu chế tạo tại địa phương;  không phải chỉ là vòng bi, dây đai v.v, mà là 

hộp giảm tốc và bộ bánh xích di động.   

--Vấn đề khác là phương pháp gia công cần chính xác hơn (với khuôn gá, máy CNC) so với 

tiện, hàn thủ công.   

--Chỉ các nhà máy cơ khí lớn ở Tp Hồ Chí Minh hoặc Trung ương mới giúp giải quyết hai 

vấn đề này. Nhưng các nhà máy này không có đủ nhân sự để "lội ruộng".  Vì vậy, các cơ sở 

cơ khí địa phương, sử dụng các cụm máy của các công ty cơ khí, sẽ phát huy sáng kiến thành 

các mẫu máy phù hợp với điều kiện đất và đồng ruộng (VN-type combine?) sao cho giá trị 

nội địa hóa chiếm 70% (như với MĐHT). 

Ý kiến các bạn thế nào?  Mong được phản hồi. 
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6 Điều khiển tốc độ sấy trái táo bằng vi ba  

Nguồn: Li Zhenfeng, G.S.V. Raghavan, N. Wang, C. Vigneault. 2010. Speed Control in 

Microwave Drying Of Apple. Proceedings of the ASABE Annual International Meeting, 

Pittsburgh, Pennsylvania, 20-23 June 2010 

 

Dẫn nhập 

Sấy rau quả bằng vi ba (microwave, vi sóng) là phương pháp tiết kiệm thời gian, năng lượng, 

và giữ được chất lượng; có thể phối hợp với nhiều phương pháp khác nhiều sấy không khí 

nóng, sấy chân không, thăng hoa v.v  (Garcia et al 1988; Prabhanjan et al, 1995;  Zhang et al 

2006).  

Sấy vi ba rau quả ở nhiệt độ và tốc độ không đổi, ẩm độ bốc thoát nhanh, mất mùi thơm, có 

thể cháy xém làm giảm chất lượng (Li et al 2009).  Có nhiều nghiên cứu để cải thiện chất 

lượng sấy vi ba, nhưng chưa có nghiên cứu để thay đổi tốc độ sấy.  Chua et al (2001) báo cáo 

sấy vi ba chuối với nhiệt độ thay đổi theo nhiều bậc, kết quả dạt màu sắc sản phẩm tốt hơn.  

Nhưng chưa có nghiên cứu thay đổi liên tục nhiệt độ sấy, có lẽ do khó theo dõi nhiệt độ lò vi 

ba, hoặc thiếu các kỹ thuật đo lường và điều khiển trong môi trường vi ba. 

Bài này báo cáo về một hệ thống sấy vi ba mới, có thể tự động thay đổi công suất vi ba, điều 

khiển nhiệt độ sản phẩm và đo khối lượng mẫu vật liên tục;  như vậy có thể thay đổi nhiệt độ 

và đường giảm ẩm (đường cong sấy) theo ý muốn.  Mục đích cụ thể là: 

1) Nghiên cứu đặc tính thay đổi của đường giảm ẩm theo nhiệt độ.   

2) Thay đổi đường giảm ẩm ở giai đoạn giữa, để cải thiện quá trình sấy.   

3) Tìm ra phương pháp đơn giản để điều khiển nhiệt độ, không cần đo khối lượng liên tục. 

Phương pháp và phương tiện  

Thiết bị sấy vi ba  

Đã dùng lò vi ba "Beaumark 02314 Matsushita" 600 W; lò có tấm xoay ở đáy để phân bố 

năng lượng vi ba.  Đã thay đổi mạch điện với một "phase controller" để tự động điều chỉnh 

liên tục công suất vi ba trong khoảng 0 đến 500 W (Hình 1).  Thêm một quạt nhỏ sau lò để 

rút hơi nước; giữ tốc độ quạt cố định trong thời gian thí nghiệm.   

Đặt mẫu vật sấy được trong đĩa Teflon xốp; treo đĩa dưới cân điện tử đo khối lượng.  Đặt cảm 

biến sợi quang (fiber optical sensor) "Nortech Fibronic" vào tâm mẫu vật để đo nhiệt độ.  Số 

liệu được truyền đến thẻ ghi lưu dữ liệu "PCI 6014, National Instruments".  Điều khiển tất cả 

bằng chương trình LabView. 
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Hình 1. Sơ đồ hệ thống sấy vi ba 

Chuẩn bị mẫu vật liệu sấy  

Sấy giống táo " Granny Smith"; ẩm độ đầu khoảng 87%.  Dùng máy cắt táo thành khối vuông 

10×10×10 mm và chần với nước nóng 80 oC trong 1 phút để diệt enzyme.  Mỗi mẫu nặng 

40 g được sấy xuống khoảng 10% độ (cơ sở ướt, wb).  Lặp lại 3 lần cho mỗi thí nghiệm.   

Bố trí thí nghiệm  

Đã thí nghiệm với 4 cách thức sấy (drying modes).  Công suất vi ba 300 W được giữ nhờ tác 

động ON-OFF để giữ nhiệt độ cố định.   

Cách thức 1:  Sấy với các nhiệt độ không đổi 30, 40, 50, 60, 70, and 80 oC.  Ghi luu số liệu 

nhiệt độ và công suất sau mỗi giây.  Tính tổng năng lượng tiêu thụ từ các công suất từng giây 

này.  Kiểm soát nhờ điều chỉnh nhiệt độ sấy theo tỷ lệ chênh lệch giữa ẩm độ cài đặt và ẩm 

độ thực tế.   

Cách thức 2:  Sấy theo một đường giảm ẩm kỳ vọng, để ẩm độ giảm từ 7,0 db (cơ sở khô 

700% db = 87,5% wb) xuống 1,0 db (100% db = 50% wb) trong 120 phút.  Ví dụ ở phút zero, 

nhiệt độ và ẩm độ cài đặt lần lượt là 50 oC và 7,0 db, nhưng ẩm độ thực tế là 7,5 db (88,2% 

wb).  Sai biệt giữa ẩm độ cài đặt và thực tế là 7,5 - 7,0 = +0,5 db (88,2 - 70,0 = 18,2 wb).  Số 

sai biệt +0,5 db này được nhân với hệ số 50 (qua thử sai) và bằng +25, vậy nhiệt độ được 

điều chỉnh lại bằng 50 + 25 = 75 oC.  Sau 120 phút, nhiệt độ sấy trở về mức cố định 50 oC.  

Chọn 50 oC vì tất cả các đặc tính chất lượng đều tốt, theo kết quả ở Cách thức 1.  Giới hạn 

Min-Max nhiệt độ sấy là 25 oC và 75 oC;  vì cao hơn 75 oC vật liệu bị cháy, và dưới 25 oC là 

nhiệt độ khí trời.  Điều khiển nhiệt độ bằng chương trình LabView, khi nhiệt độ thực tế thấp 

hơn cài đặt, mở điện (ON); ngược lại ngắt điện (OFF). 

Cách thức 3:  Từ nhiệt độ có được trong thí nghiệm trước để có đường giảm ẩm gần tuyến 

tính, đã lập ra một đường nhiệt độ tương tự nhưng đơn giản hơn để sấy.  Nhiệt độ tăng tuyến 

tính từ 25 đến 50 oC trong 120 phút, và giữ không đổi sau đó. 

Cách thức 4:  Để quá trình sấy đơn giản hơn nữa, chọn nhiệt độ sấy theo 3 cấp:  Sấy táo ở 30 
oC trong 60 phút đầu tiên, rồi 40 oC ở 60 phút tiếp theo, và 50 oC cho đến khi đạt ẩm độ cuối 

10% wb.  Vậy chỉ cần hai điều chỉnh nhiệt độ thủ công, thích hợp với áp dụng công nghiệp.   
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Đánh giá chất lượng  

Dùng máy đo màu sắc bề mặt "chromameter" CR-300X-Minolta Camera với diện tích đó 

đường kính 5 mm.  Các trị số:  L* từ 0 (đen) đến 100 (trắng), a* chỉ gam màu đỏ-lục, và b* 

chỉ gam màu vàng-xanh lam.  Đo 3 lần để lấy trung bình, và dùng trắc nghiệm Duncan để tìm 

sai khác có ý nghĩa ở mức xác suất α=0.05. 

Đánh giá cảm quan theo các chỉ tiêu: hình thức chung, mùi vị, độ mịn bề mặt (textual 

consistency); với hội đồng gồm 10 người (5 nam, 5 nữ, 20-50 tuổi, là sinh viên/ nhân viên 

Khoa Thực phẩm).  Mỗi người nhận 5 g mẫu; đánh giá trong phòng 20-22 oC dưới ánh sáng 

đèn huỳnh quang.  Xếp đánh giá theo 5 hạng: Không đạt, Kém, Trung bình, Tốt, Đạt 

(unsatisfactory, poor, neutral, good, satisfactory). 

Kết quả  và thảo luận  

Cách thức 1  

Hình 2a ghi các nhiệt độ sấy táo và Hình 2b ghi các đường giảm ẩm tương ứng.  Sấy ở nhiệt 

độ thấp hơn thì thời gian lâu hơn và tốn năng lượng hơn (Bảng 1).  Nhưng sấy ở nhiệt độ cao 

thì chất lượng giảm, có thể do bị cháy xém; vậy nhiệt độ ở khoảng giữa dung hòa được thời 

gian, năng lượng, và chất lượng (Bảng 2 và 3) 

 

(a)        (b) 

Hình 2.  Sấy táo ở nhiệt độ không đổi  

(a) Nhiệt độ, từ trên xuống dưới: 80, 70, 60, 50, 40, 30º C) 

(b) Ẩm độ tương ứng với các nhiệt độ, từ trái qua phải: 80, 70, 60, 50, 40, 30º C) 

 

Bảng 1.  Năng lượng và thời gian sấy với các cách thức sấy khác nhau  

Cách thức sấy  Cách1 

80ºC 

 

70ºC 

 

60ºC 

 

50ºC 

 

40ºC 

 

30ºC 

Cách 2 

Real 

time 

Cách 3 

Linear 

Cách 4 

Three 

step 

Năng lượng tiêu 

thụ  (kJ/g) 

17,92 17,34 16,44 17,52 17,93 21,22 16,96 19,83 21,15 

Thời gian  (phút) 50 70 90 110 185 480 180 180 200 

Kết quả giống như một nghiên cứu trước đây (Li et al 2009) rằng tốc độ sấy quá nhanh ở giai 

đoạn đầu làm mất hương vị sản phẩm, vì nước bốc hơi nhanh tạo ra các lỗ hỗng kéo theo các 
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mùi hương.  Vì vậy cần giảm tốc độ sấy lúc đầu, vừa tránh gây cháy đen, vừa giảm mất mùi 

vị, để chất lượng sấy cao hơn.   

        Bảng 2.  Các chỉ tiêu màu sắc của các mẫu sản phẩm sấy  

Cách thức sấy  L* a* b* 

Cách 1 80ºC 65,60 a b -0,59 a b 16,29 b c d e 

 70ºC 58,73 b c d -1,57 b c 17,94 b c d 

 60ºC 62,02 a b -0,88 a b c 15,15 d e 

 50ºC 53,94 c d -2,19 c d 15,42 c d e 

 40ºC 69,50ª -3,42 d e 19,08 b 

 30ºC 65,06 a b -3,67 e 22,37 a 

Cách 2 Realtime 61,22 b c -1,1 a b c 14,58 e 

Cách 3 Linear 52,83 d -0,18 a 10,98f 

Cách 4 3-step 61.84 a b -3.21 d e 18.16 b c 

a--f : Trị số kèm theo cùng chữ (trong cùng một cột) không khác nhau có ý nghĩa.   

Bảng 3.  Đánh giá cảm quan các mẫu táo sấy  

 

Unsatisfactory = không đạt.   Poor = kém.   Neutral = trung bình,   Good = tốt.   Satisfactory = đạt. 

Cách thức 2  

Theo Bảng 1,2, và 3 sấy ở 40 oC cho kết quả chất lượng tốt, và thời gian và năng lượng sấy 

chấp nhận được.  Để bắt chước đường giảm ẩm này trong giai đoạn đầu, chọn nhiệt độ sấy 

thay đổi để trong 120 phút đầu tiên để giảm từ 7,0 db xuống 1,0 db, sau đó giữ nhiệt độ 

không đổi 50 oC, như thế giảm được thời gian và năng lượng sấy.  Kết quả (Hình 3b) cho 

thấy dù đường giảm ẩm không theo đúng như thiết kế, nhưng sai biệt khá nhỏ, dưới 0,5 db.  

Khó giảm thêm được sai biệt này vì khống chế nhiệt độ trong khoảng 25- 75 oC.   
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Ở Hình 3a nhiệt độ ban đầu cao hơn 60 oC vì giả định ẩm độ đầu 7,0 db, nhưng ẩm độ thực tế 

lại khác.  Nên nhiệt độ giảm nhanh xuống 30 oC và sau đó tăng dần đến 50 oC.   

 

(a)       (b) 

Hình 3.  Sấy táo với điều khiển ẩm độ theo thực tế (real time moisture content control):  

(a) Diễn biến nhiệt độ.       (b) Diễn biến ẩm độ  

Cách thức 3 

Sấy theo Cách thức 2 ở trên đạt được đường giảm ẩm như mong muốn, nhưng khá phức tạp: 

Cần biết ẩm độ đầu, cân đo chính xác mẫu vật, tính toán ẩm độ tức thời (on-line) để điều 

chỉnh nhiệt độ sấy.  Như thế gây khó cho áp dụng ở qui mô công nghiệp.   

Cách thức 3 đơn giản hóa với điều khiển nhiệt độ thay đổi tuyến tính từ 25 đến 50 oC trong 

120 phút đầu, sau đó giữ nhiệt độ không đổi 50 oC (Hình 4a).  Không điều khiển mức giảm 

ẩm độ, chỉ ghi nhận để phân tích (Hình 4b).  Không phải đo ẩm độ đầu, không phải tính ẩm 

độ tức thời.  Kết quả đường giảm ẩm gần như tuyến tính giống như ở Cách 2, với phương 

thức đơn giản hóa này. 

 
(a)       (b) 

Hình 4.  Sấy tào với điều khiển nhiệt độ tuyến tính  

(a) Điều khiển  nhiệt độ;    (b) Ghi nhận đường giảm ẩm  

Cách thức 4 

Sấy theo Cách thức 3 ở trên vẫn phải có phần mềm điều khiển nhiệt độ, khó áp dụng ở qui 

mô công nghiệp.  Cách thức 4 đơn giản hóa với 3 mức nhiệt độ:  30 oC ở 60 phút đầu tiên, rồi 

40 oC ở 60 phút tiếp theo, và giữ 50 oC cho đến khi sấy xong (Hình 5a).  Cách này gần như 

bắt chước trường nhiệt độ ở Cách 2 và Cách 3; dể dàng điều chỉnh nhiệt độ bằng tay.  Đường 
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giảm ẩm (Hình 5b) cũng coi như là đường thẳng, tuy rằng có 2 điểm hơi gãy, ứng với hai thời 

điểm điều chỉnh nhiệt độ.   

 

 (a)       (b) 

Hình 5.  Sấy tào với điều khiển nhiệt độ 3 cấp 

(a) Điều khiển  nhiệt độ;    (b) Ghi nhận đường giảm ẩm  

Kết quả đánh giá chất lượng  

Bảng 2 ghi kết quả đo màu sắc.  Sấy ở Cách 1, chỉ số "L* value" đạt cao nhất, sản phẩm màu 

rất trắng.  Cách 2 và Cách 4 cũng đạt độ trắng L* cao. Tiếc rằng Cách 3 không đạt màu trắng. 

Bảng 3 ghi kết quả đánh gía cảm quan.  Sấy ở Cách 1, các nhiệt độ ở khoảng giữa cho kết quả 

mùi vị và cảm nhận tốt; ở 40 oC là tốt nhất.  Các Cách 2, 3, 4 đều cho dáng vẻ ưa nhìn; trong 

đó Cách 2 (real time) là tốt nhất, kể cả độ mịn bề mặt. 

Kết luận  

Sấy tào ở một nhiệt độ cố định không dung hòa được giữa 3 yêu cầu về thời gian, năng lượng 

sấy và chất lượng sấy.  Nhiệt độ cao rút ngắn thời gian sấy và giảm chi phí năng lượng, 

nhưng chất lượng sản phẩm không tốt.  Nhiệt độ thấp thì đạt vài chỉ tiêu chất lượng, nhưng 

sấy lâu và tốn nhiều năng lượng.  Sấy ở khoảng nhiệt độ vừa phải tuy đạt phần nào 3 yêu cầu 

trên, tuy vẫn có thể cải tiến thêm. 

Sấy tào theo một đường giảm ẩm tuyến tính đã có thể cải thiện theo 3 yêu cầu trên.  Tăng 

nhiệt độ dần dần trong giai đoạn đầu (120 phút với táo) đã đạt đường giảm ẩm gần như tuyến 

tính.  Thay thế với nhiệt độ 3 cấp cũng gần đạt giảm ẩm tuyến tính, và đơn giản hóa hệ thống 

điều khiển.  

Tóm lại, với sấy vi ba, nên điều khiển đường giảm ẩm và nhiệt độ tuyến tính. 

Lời bàn thêm (của người dịch ND) 

Sấy bằng vi ba chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam, dù có tiềm năng tiết kiệm thời gian 

và năng lượng.  Nghiên cứu trên đã gợi ý về một phương thức sấy vi ba và giữ được chất 

lượng sản phẩm .  Tuy chúng ta không trồng táo (apple) nhưng có rất nhiều trái cây nhiệt đới 

(xoài, chuối, ổi, sầu riêng v.v) có khả năng áp dụng sấy vi ba.  Cần nhiều nghiên cứu thực 

nghiệm theo hướng này và so sánh với các phương pháp đã được áp dụng, như sấy thăng hoa, 

sấy bơm nhiệt v.v, về cả 3 mặt: thời gian, năng lượng, và chất lượng.   
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7 Các đoạn phim video 

Các đoạn phim video sau được tải từ Internet.  Nguồn tài liệu này rất phong phú, 

nhưng độ tin cậy có thể rất khác nhau.  Chúng tôi đã cố gắng chọn, nhưng có thể 

vẫn sai sót chọn nhầm.  Nên người nghe ---ngoài chuyện giải trí--- cần xem xét 

kỹ lưỡng nếu muốn ứng dụng thực tế… 

Để vào các video clip này từ Google:  Hoặc chép /gõ các đề tựa, kể cả dấu “ ” ; 

           Hoặc chép /gõ  địa chỉ mạng, https://....   

 

Cày ngầm (subsoiler) 

YouTube:  "How to Use a Subsoiler" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ywhHsjp6CxE&feature=emb_logo 

YouTube:  "Cousins V-Form 5 leg Subsoiler for sale!" 

https://www.youtube.com/watch?v=jfuoLUEVEl4&feature=emb_err_woyt 

YouTube:  "Heavy Duty Single Tyne Subsoiler" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=UNRRmQ5n_3Y&feature=emb_logo 

 

Máy trộn ủ phân  

YouTube: "Compost-A-Matic quick process by Aggero" 

https://www.youtube.com/watch?v=HS21rU0D_8g 

 

Máy sấy chân không  

YouTube:  "Vacuum Drying: A revolution in dryers" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=lnVjxuCc4Wc&feature=emb_logo 

YouTube:  "Vacuum Drying Oven From NANBEI" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=kDxcAtSGNb0&feature=emb_logo 

 

 

 


