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1 Lời giới thiệu  
Tập “Thông tin CÔNG THÔN Số 4-2018” là số cuối của năm 2018 (tuy phát 
hành hơi trễ) tiếp theo ba Số 1, 2, 3, mong tạo được diễn đàn với nhiều ý kiến, 
quan trọng là tạo được một sự đồng thuận tương đối về một số vấn đề hiện nay 
của “Công Thôn” Việt Nam. 

Nhân đây, cũng xin bàn thêm về từ “Công Thôn”, viết tắt từ “Công nghiệp hóa 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn”. Đây là gợi ý từ tiếng Anh “Agriculural 
Engineering, AE”, áp dụng với Hoa kỳ, Anh quốc và Úc, bao gồm các lĩnh vực 
“Engineering”:  Cơ giới hóa nông nghiệp; Tài nguyên đất và nước; Xây dựng 
chuồng trại, nhà xưởng; Sau thu hoạch và chế biến nông sản và thực phẩm; 
Năng lượng trong nông nghiệp.  Nhưng với Nhật thì khác! Agriculural 
Engineering là thủy lợi- thủy nông, còn cơ giới hóa nông nghiệp là một ngành 
riêng, Agriculural Mechanization.  Ở Pháp, với nội dung như ở Mỹ, phải dùng 
hai từ “Machinisme agricole, cơ khí nông nghiệp” và “Génie rural, xây dựng 
nông thôn”  

Ở Việt Nam, hai thập niên 1970 và 1980, một số Khoa trong các Trường Đại 
học có dùng từ “Công Thôn” theo nhiều nghĩa khác nhau:  Công nghiệp hóa 
nông nghiệp, Công trình nông thôn, Công tác nông thôn v.v.  Đa phần vẫn là cơ 
khí nông nghiệp, có thêm một hai môn học về xây dựng…   

Từ 2011, Tạp chí Công nghiệp nông thôn (tiếng Anh: Journal of Rural Industry) 
do Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam (Vietnamese Society of Agricultural 
Engineering, VSAGE) xuất bản.  Đây là một tạp chí chuyên ngành uy tín, có 
bình duyệt (peer review); Ban Biên tập gồm các nhà khoa học hàng đầu trong 
nước; có nhiều bài nghiên cứu nguyên bản về cơ giới hóa nông nghiệp.  

Nhưng như cái tên của Hội, đại đa số các bài là về cơ khí nông nghiệp.  Chúng 
tôi có thử đếm các bài về khoa học công nghệ trong 8 số tạp chí:  81 /85 bài 
(95%) là về máy móc cơ giới ngoài đồng và công nghệ sau thu hoạch- chế biến.  
Chữ “Agricultural Engineering” được sử dụng theo nghĩa Việt Nam!  Tên tiếng 
Anh của Tạp chí “Rural Industry” là công nghiệp nông thôn, không sát lắm với 
sử dụng máy móc ngoài đồng.  

Tóm tắt, từ Mỹ qua Pháp, Nhật, Việt Nam, cùng một từ ngữ, nhưng nghĩa và 
nội dung khác nhau nhiều.   

Bản tin Công Thôn này,  tuy chỉ tóm dịch các bài báo đã xuất bản, nhưng cũng 
muốn chuyển tải nội dung AE như ở Anh Mỹ, không phải chì là cơ khí nông 
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nghiệp.  Qua mấy chục năm làm việc, chúng tôi tin rằng cơ khí không thể đứng 
một mình, phải tương tác với nhiều lĩnh vực khác mới nâng tầm nông nghiệp 
lên hiện đại, sản xuất lớn. 

Vì vậy, cũng muốn đổi tên Bản tin cho phù hợp.  Ví dụ “Công nghệ phục vụ 
nông nghiệp”. Nhưng chữ Engineering dịch thành Công nghệ (Technology) 
không chỉnh lắm.  Nhưng nếu dịch là Kỹ thuật thì ở Việt Nam rất nhiều ngành 
mang tên kỹ thuật: kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng hoa 
lan, nuôi cá cảnh v.v (chú trọng đến sinh học, rất ít về Engineering). 

Mong nhận được các góp ý của các bạn về tên gọi và nội dung tương ứng.   

 

Sắp đến Tết Kỷ Hợi 2019,  

    Kính chúc bạn đọc một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng   

 
Phan Hiếu Hiền  

phhien1948@gmail.com  
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2 Nông nghiệp bảo vệ đất-nước  
Nguồn: Dillaha T., C. H. Shenk, K. Moore. 2010. Conservation Agriculture and Ecosystem 
Services. Conference Proceedings of “21st Century Watershed Technology: Improving Water 
Quality and Environment” 21-24 Feb.2010, Costa Rica, ASABE Publ. No701P0210cd. 

Dẫn nhập 
Nông nghiệp bảo vệ đất-nước (Conservation Agriculture, dịch tiếng Việt có thêm “đất-nước” 
cho rõ nghĩa; viết tắt NNBVĐN) là hệ thống sản xuất nông nghiệp với đặc điểm: 

 Giữ thảm thực vật (từ dư thừa cây trồng múa trước hay cây che phủ) để cải thiện chất 
lượng đất đai.   

 Giảm thiểu xáo trộn đất do cày bứa. 

 Luân canh phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội-môi trường của địa phương, nhằm cải 
thiện “sức khỏe” đất đai, và kiểm soát sâu bệnh. 

NNBVĐN khác với nông nghiệp với làm đất truyền thống (cày bừa)––nguyên nhân gây xói 
mòn làm giảm độ phì nhiêu của đất, và giảm lượng hữu cơ trong đất.  Đất không đủ hữu cơ 
làm giảm khả năng giữ nước trong đất, cây trồng khó chống chịu khô hạn; đồng thời giảm 
hiệu suất sử dụng phân bón.   

Năm 2009, toàn thế giới có khoảng 1530 triệu hecta cây trồng (Thenkabail et al 2009), trong 
đó chỉ khoảng 106 triệu ha theo NNBVĐN (Derpsch và Friedrich 2009), tăng so với 45 triệu 
ha năm 1999.  Trong tổng số 106 triệu ha này, năm nước (Mỹ, Brazil, Argentina, Canada, 
Australia) chiếm 91%, tức khoảng 97 triệu ha.  Đây là các nước cơ giới hóa nông nghiệp cao 
độ.  Mỹ và Brazil là hai nước dẫn đầu, mỗi nước chiếm khoảng 25% diện tích NNBVĐN 
toàn thế giới.  Chủ yếu áp dụng với các nông trại lớn, chỉ trừ Brazil cũng có nhiều nông hộ áp 
dụng NNBVĐN (Derpsch 2001). 

Lợi ích của Nông nghiệp bảo vệ đất-nước 
Các lợi ích này được gọi là “Ecosystem services”, là từ các quá trình tự nhiên mà môi trường 
tạo ra tài nguyên cần cho sự sống của con người và sinh vật khác. Các “hệ thống dịch vụ sinh 
thái” được phân loại theo Millennium Ecosystem Assessment (2005).  Chương trình 
“Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research 
Support Program (SANREM CRSP) cung cấp thông tin về NNBVĐN ở qui mô nhỏ tại các 
nước đang phát triển, xem http://www.oired.vt.edu/sanremcrsp . 

Các mục sau trình bày chi tiết về “Ecosystem services”. 

Giảm khí nhà kính và biến đổi khí hậu 

Lợi ích lớn của NNBVĐN là tăng lượng hữu cơ (carbon) trong đất.  Báo cáo của Lal (2004) 
rằng lượng thu giữ carbon (sequestration) tới nay là 42 to 78 tỷ tấn ( gigaton), trong đó 55%-
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66% là từ đất nông nghiệp và đất bạc màu;  nếu cải thiện quản lý các loại đất này có thể thu 
giữ 0,4-1,2 tỷ tấn C mỗi năm, bằng 5-15% khí thải nhà kính từ carbon; rằng canh tác không 
làm đất sẽ tăng lượng carbon hữu cơ từ 0,1 đến 0,1 tấn/ ha/ năm (tùy loại đất) và đạt đến mức 
cân bằng sau vài thập kỷ. 

Cung cấp thực phẩm 

Tăng lượng carbon trong đất sẽ tăng độ phì nhiêu của đất và năng suất cây trồng, nhất là với 
các nông hộ nhỏ đã hàng thế kỷ lấy đi carbon và dưỡng chất do thâm canh, họ không có tiền 
mua hoặc không tiếp cận được nguồn phân bón để bù lại cho đất.    

Giller et al (2009) điểm lại ảnh hưởng của NNBVĐN đến năng suất nông nghiệp ở vùng Cận-
Sahara (Bảng 3) và kết luận rằng số liệu nghiên cứu hiện có chưa đủ rõ ràng và nhất quán; 
cần chỉ ra các điều kiện kinh tế xã hội và môi trường thich hợp nhất cho nông hộ nhỏ ở vùng 
này.   Các yếu tố từ NNBVĐN cản trở tăng năng suất cây trồng bao gồm:  cạnh tranh sử dụng 
dư thừa cây trồng cho mục đích khác, tăng lao động làm cỏ, thiếu nguồn vật tư khác. 
Bảng 3.  Các yếu tố NNBVĐN ảnh hưởng đến năng suất cây trồng (Giller et al 2009)  

Ảnh hưởng  Ngắn hạn Dài hạn 
 
 
Tốt 

Tăng khả năng giữ nước. 
Giảm xói mòn đất. 
Giảm nước chảy tràn. 
Tăng độ thấm nước.  
Giảm biên độ thay đổi nhiệt độ đất.  

Giảm bốc thoát nước từ đất.  
Tăng chất hữu cơ cho đất.  
Tăng lượng đạm vô cơ. 
Tăng độ kết nối hạt đất 
    (soil aggregation). 

 
 
Không tốt  

Giảm cố định dưỡng chất 
     (immobilization) 
Nẩy mầm kém. 
Tăng cỏ dại. 
Tăng mầm bệnh từ dư thừa cây trồng. 
Giảm sự pha trộn chất hữu cơ vào đất. 

Đất bị nén (với đất cát thô). 
Tăng độ acid của đất.  
Ngộ độc Nhôm. 
Úng nước (trên đất khó thoát nước). 

Số liệu khác từ các kết quả nghiên cứu: 

 Mức hữu cơ trong đất ở nhiều vùng nhiệt đới đã giảm xuống chỉ còn 0,1-0,2%, tức là đất 
đã thoái hóa đến độ không sử dụng hữu hiệu phân bón và nước mưa. 

 Mức giới hạn (tối thiểu) của tỷ lệ hữu cơ ở hầu hết các vùng nhiệt đới là 1,1% để cây 
trồng hấp thụ tốt dưỡng chất cho phát triển # và tận dụng nước mưa (Lal 2009; Aune 
và Lal 1997). 

 Tăng 1 tấn carbon hữu cơ cho đất bạc màu (Lal 2004) làm tăng năng suất 20-40 kg/ha với 
lúa mì, 10-20 kg/ha với bắp, và 0,5-1 kg/ha với đậu đũa (cowpea) 

 Rockström et al (2007) thí nghiệm ở nhiều nước Đông Phi châu (Hình 1) cho thấy 
NNBVĐN tăng năng suất cây trồng do thu giữ nước tốt hơn. 

 

                                                
# [ND]:   1,1% hữu cơ = 15 tấn hữu cơ /hecta, cho lớp đất mặt 10 cm (giả thiết dung trọng đất 1,35 kg/Lit). 
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Hính 1.  Tăng năng suất bắp nhờ NNBVĐN, thí nghiệm ở Đông Phi châu (Rockström et al 2007) 

Tích trữ nước trong đất  

Nghiên cứu ở miền Nam Australia (khí hậu bán khô hạn) trong 8-10 năm, biện pháp không 
làm đất  đã tăng tốc độ thấm nước (hydraulic conductivity) gấp 8 lần trên đất sét, và gấp l2 ần 
trên đất thịt pha cát (Bissett và O’Leary 1996); điều này gợi ý  rằng NNBVĐN hữu hiệu hơn 
với các loại ít khó thấm nước như đất sét.  Ở vùng khô hạn ít mưa NNBVĐN giúp tăng sử 
dụng nước hữu hiệu, nhưng nếu không có lớp mặt phủ hữu cơ (do dùng thảm thực vật cho 
chăn nuôi, chất đốt v.v) thì ngay cả không làm đất với NNBVĐN cũng chỉ tạo lớp đất trọc, 
đóng váng (crust) làm giảm khả năng thấm nước.  Rockström et al (2009) so sánh các 
phương thức NNBVĐN ở vùng khô hạn; năng suất cây trồng cao hơn so với làm đất thông 
thường trong mùa ít mưa, nhưng không sai khác nhiều trong mùa mưa nhiều.  Điều này gợi ý 
NNBVĐN chủ yếu là một hệ thống “thu hoạch” nước mưa, để dành cho lúc khô hạn. 

Các tác giả khác (Fabrizzi et al 2005; Thierfelder và Wall 2009) thí nghiệm ở Argentina, 
Zimbabwe, Zambia v.v cũng báo cáo các kết quả tương tự: NNBVĐN có khả năng giữ nước 
và  sử dụng nước tốt hơn. 

Nhiều báo cáo nghiên cứu (Mikha & Rice 2004, ở Kansas;  (Madari et al 2005, ở Brazil), cho 
thấy NNBVĐN cải thiện kết cấu đất, có lợi cho tích trữ nước; tỷ lệ hạt đất lớn 
(macroaggregates) nhiều hơn, nhiều C và  N hơn, so với làm đất thông thường. 

Với NNBVĐN, năng suất sử dụng nước (water productivity) ở vùng Đông và Nam Phi châu 
tăng 10- 40% do thấm giữ nước mưa/ nước tưới, đồng thời giảm thất thoát do bốc hơi, chảy 
tràn, thẩm thấu v.v;  năng suất cây trồng cũng tăng 20- 120% (Rockström et al 2007). 

Chống xói mòn đất  

NNBVĐN giảm xói mòn đất, đó là rõ ràng từ hàng trăm báo cáo nghiên cứu.  Câu hỏi là có 
cần NNBVĐN liên tục hay không;  khả năng bảo vệ đất kéo dài bao lâu nếu trở lại làm đất 
thông thường?  Nghiên cứu ở Mississippi (Dabney et al 2004) cho thấy xói mòn đất giảm 
đáng kể sau 5- 10 không làm đất và thêm 1 năm sau khi cày bừa trở lại, nhưng năm tiếp sau 
đó không còn tác dụng chống xói mòn nữa nếu tiếp tục cày bừa. 

Phân tán chất dinh dưỡng  

Ở Nigeria, Lal (1997) đánh giá ảnh hưởng đường dốc (10- 60 m) và phương pháp làm đất (có 
và không) đến các dưỡng chất trong đất, và tổn thất dưỡng chất do chảy tràn.  So với làm đất 
thông thường, không làm đất có C hữu cơ, N, N, CEC, Ca, Mg, Bray-I P đều cao hơn.  Tổn 
thất cũng ít hơn, chỉ 24% so với có làm đất.  Powers et al (2001) cũng báo cáo các kết quả 
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tương tự; không làm đất tăng độ thẩm thấu nước, lượng vi sinh vật, và  N vô cơ; lưu ý đến 
việc bón phân vùi dưới mặt đất (thay vì rãi) để tránh bị trôi rửa. 

Kết luận  
Kinh nghiệm với Nông nghiệp bảo vệ đất-nước (NNBVĐN) cho thấy mâu thuẫn giữa lợi ích 
ngắn hạn của nông dân và lợi ích lâu dài của xã hội; chuyển qua NNBVĐN cần đến 3- 5 năm 
mới thấy hiệu quả kinh tế (FAO 2003).  Với nông trại lớn, cơ giới hóa cao, NNBVĐN đã 
được thừa nhận vì tăng năng suất, hiệu quả, và được mở rộng nhanh trên thế giới.  Các cơ chế 
đang được thiết lập để bán chỉ tiêu giảm carbon cho thị trường CDM.  Nhưng hộ nông dân 
nhỏ bán carbon với số lượng nhỏ sẽ bị chi phí cao, tính trên máy đơn vị bán được;  SANREM 
CRSP và nhiều Dự án khác đang nghiên cứu cách chi trả thich hợp với nông hộ nhỏ, để 
khuyến khích họ chuyển qua NNBVĐN, nhất là trong các năm đầu khi chưa thấy rõ lợi ích.  
Lưu ý rằng việc bán carbon này không kéo dài vô tận, vì mức carbon trong đất theo cách 
quản lý tốt với NNBVĐN sẽ đạt cân bằng sau vài thập kỷ. 

Ngoài việc thu giữ carbon để giảm biến đổi khí hậu và tăng năng suất cây trồng, NNBVĐN 
còn làm “dịch vụ” cải thiện hệ thống sinh thái, bao gồm: chống xói mòn, giảm tổn thất thuốc 
bảo vệ cây trồng và phân bón, tăng hiệu quả sử dụng nước cho cây tròng, giảm lượng chảy 
của sông suối và nguy cơ lụt ở vùng hạ lưu lúc cao điểm mưa. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 
Một nhận xét rút ra từ bài này: 

Hơn 90% đất canh tác theo “bảo vệ đất-nước” trên thế giới  được thực hiện tại 5 nước có mức 
độ cơ giới hóa nông nghiệp cao.  Vậy có lẽ khi đề ra một biện pháp NNBVĐN nào đó, câu 
hỏi song song cần đặt ra là “với công cụ cơ giới nào?”. Ví dụ:  

Ở vùng nhiệt đới, không làm đất làm cho cỏ dại dễ phát triển hơn.  Có nhà nông học cho rằng 
“Không có cỏ dại hay cỏ khôn! Chỉ cỏ là chất hữu cơ cho cây trồng”.  Vậy máy móc nào 
nhanh chóng băm vụn/ vùi cỏ vào đất?  Không thể là phun thuốc diệt cỏ, hại môi trường lắm! 
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3 Tính chất vật lý và lưu biến 
của phân động vật (Bài tổng hợp tài liệu) 

Nguồn: Kariyama I. D., X. Zhai, B. Wu. 2018. Physical and rheological properties of animal 
manure: a Review. Transactions of the ASABE Vol.61 No3 pp.1113-1120 ISSN 2151-0032 
https://doi.org/10.13031/trans.12768. 

Dẫn nhập 
Lưu chất được phân 3 loại theo tính chất lưu biến:  (1) Newtonian, độ nhớt chỉ phụ thuộc 
nhiệt độ;  (2) phi-Newtonian, độ nhớt tùy thuộc nhiệt độ và tốc độ trượt --shear rate;  (3) phi-
Newtonian, độ nhớt tùy thuộc nhiệt độ, tốc độ cắt, và thời gian (Wu 2013).  Độ nhớt của phân 
tươi giảm khi nhiệt độ tăng (Kumar et al, 1972; Chen 1986; Achkari-Begdouri & Goodrich 
1992).  Tính chất lưu biến (K và n, rheological properties) chịu ảnh hưởng của các tính chất 
vật lý như hàm lượng chất rắn (total solid TS), dung trọng, kích cỡ hạt và phân bố; của tính 
chất hóa học như hàm lượng protein, chất bột, chất béo, v.v.  Do đó, tính chất lưu biến là 
quan trọng trong thiết kế bể biogas, như kích thước bể, đường kính ống dẫn, chọn thiết bị 
bơm, khuấy trộn, v.v, và ảnh hưởng đến mức độ trộn đều và công suất điện tiêu thụ (Chen và 
Hashimoto 1979), chế độ dòng chảy, lượng ga sinh ra v.v.  Theo O’Neil (1985), hỗn hợp 
phân lỏng có tính chất càng giống Newtonian khi tốc độ phân hủy tăng.  Sản lượng biogas 
tăng theo nồng độ TS và VS (volatile solid); TS cao dẫn đến các vấn đề do lưu biến như 
khuấy trộn không tốt, làm giảm năng suất sinh ga;  nghiên cứu này kết luận rằng các tính chất 
lưu biến và sự truyền nhiệt / truyền chất quyết định tính kinh tế của kỹ thuật biogas. 

Các phương trình và hệ số tương hợp K (consistency coefficient) 
K là hệ số liên hệ giữa ứng suất cắt  (shear stress, Pa) và tốc độ trượt  (shear rate, s-1) 

 

 
Hình 2 (gốc).  Độ nhớt biểu kiến của phân bò tươi thay đổi theo:  

(a) hàm lượng chất rắn %TS và %mạt cưa ở 24 oC ;   (b) %TS và nhiệt độ, ở tốc độ trượt 30 /s 
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Hình 2 tóm tắt các nghiên cứu của Kumar et al (1972).  Độ nhớt của phân lỏng (slurry, hỗn 
hợp phân và nước) của bò giảm khi tăng độ đậm đặc (từ (4.1% đến 14.8% TS) và  khi nhiệt 
độ tăng (8, 24, và 42 oC).   

Thí nghiệm với hảm lượng mạt cưa phụ thêm (% của khối lượng phân) cho thấy 5- 9% mạt 
cưa làm giảm độ nhớt phân với TS 5,5- 9%, nhưng lại tăng với TS hơn 9% và 5% mạt cưa.  

 
Hình 3.  Hệ số tương hợp K (consistency coefficient) thay đổi theo %TS  

ở nhiệt độ nhiệt độ tăng 8, 24, 42 oC, và tốc độ cắt 30/s 

Hình 3 cho thấy hệ số K thay đổi theo hàm số exponential của %TS, nghĩa là độ nhớt cũng 
tăng như thế.  

[ND chỉ dịch  nghiên cứu tiêu biểu trên]  Các nghiên cứu khác của Hashimoto và Chen 
(1976), Bashford et al (1977), Kumar et al 1972, Hashimoto and Chen, 1976, Chen và Shetler 
1983, Chen (1986), Achkari-Begdouri và Goodrich (1992), Umetsu et al (1995), Landry et al 
(2004), El-Mashad et al (2005), Langner và Bibeau (2009), Salehiyon et al (2015), Liu et al 
(2015).  Các nghiên cứu này liên quan đến phân bò, gà, heo v.v, với các yếu tố ảnh hưởng 
như %TS, nhiệt độ, tốc độ cắt, các tạp chất khác (cát, hữu cơ v.v). Nói chung, hệ số K tăng 
khi %TS tăng và khi nhiệt độ giảm.  Bảng 1, 2, 3, 4 tóm tắt các phương trình và trị số của K 
với các loại phân khác nhau, trong các điều kiện khác nhau. 
Bảng 1.  Phương trình để tính hệ số K  
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Bảng 2.  Trị số K với phân bò  

 Ghi chú: Dấu (.) chỉ số thập phân 

     20 to 60 = từ 20 đến 60 

Bảng 3.  Trị số K với phân heo 

 
Bảng 4.  Trị số K với phân gia cầm 

 

Các phương trình và chỉ số  n  (flow behavior index ) 
Chỉ số dòng chảy  n trong phương trình liên hệ giữa ứng suất cắt  và tốc độ cắt : 

  
Các nghiên cứu về chỉ số n chịu ảnh hưởng của hai yếu tố:  TS và nhiệt độ.  Ví dụ, Kumar et 
al (1972) nhận thấy với phân lỏng của bò: TS dưới 5%, dòng chảy theo kiểu Newtonian 
(n = 1);  trên 6%, chảy theo kiểu phi-Newtonian (n < 1).  Hình 5 là liên hệ giữa n và TS trong 
khoảng nhiệt độ khảo sát. 

 
Hình 5.  Chỉ số dòng chảy n của phân bò sữa, trong khoảng nhiệt độ từ 8 đến 42 oC (tốc độ cắt 30/s)  
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Trong khoảng TS từ 6 đến 11%, n thay đổi từ 0,2610 đến 0,5428, trung bình 0,3457, độ lệch 
chuẩn 0,0868.   

Các nghiên cứu về chỉ số n với các kết quả khác của:  Staley et al (1973), Hashimoto và  
Chen (1976), Chen (1981), Chen và  Shetler (1983), Chen (1986), Bashford et al (1977), 
Achkari-Begdouri và  Goodrich (1992), Umetsu et al (1995), El-Mashad et al (2005), Landry 
et al (2004), Langner và Bibeau (2009), Salehiyon et al (2015),  

Nói chung, chỉ số n tăng khi %TS giảm, và  n tăng khi nhiệt độ tăng, đặc biệt ở vùng nhiệt độ 
thấp .  Bảng 6, 7, 8, 9 tóm tắt các phương trình và trị số của n với các loại phân khác nhau, 
trong các điều kiện khác nhau. 
Bảng 6.  Phương trình để tính chỉ số n  

 
 

Bảng 7.  Chỉ số n với phân bò  

 
Ghi chú: Dấu (.) chỉ số thập phân 

 20 to 60 = từ 20 đến 60  

Bảng 8.  Chỉ số n với phân heo 

 
Bảng 9.  Chỉ số n  với phân gia cầm 
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Kết luận 
Tính chất vật lý và lưu biến của phân lỏng động vật là quan trọng cho thiết kế các bể xử lý 
biogas và các ứng dụng kỹ thuật khác.  Nói chung, phân lỏng chảy theo kiểu phi-Newtonian, 
độ nhớt giảm khi tốc độ cắt trượt tăng; có thể áp dụng phương trình hàm số mũ để mô tả liên 
hệ giữa ứng suất cắt và tốc độ cắt trượt.  Tuy nhiên, cần thận trọng khi tiên đoán theo các 
phương trình này, vì số liệu chưa nhiều, khoảng đo chưa rộng, và còn phụ thuộc vào khẩu 
phần ăn của vật nuôi, xử lý phân v.v.  Có thể phải đo cụ thể khi chưa tính ra được các giá trị 
của các thông số này. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 
Có thể chúng ta chưa hình dung sẽ áp dụng được gì nhiều các tính chất lưu biến của phân 
lỏng cho thiết kế kỹ thuật cụ thể.  Bài báo trên phản ánh quan điểm:  Các vấn đề đều liên 
quan đến tính chất vật liệu, kể cả phân heo phân gà; tất cả đều cần được đo lường để xác lập 
kiến thức khoa học, như câu nói sâu sắc của Sir W. Thompson (Lord Kelvin) #.#. 

Giáo dục ở Việt Nam có lẽ thiếu về thực nghiệm và đo lường; nên bắt đầu ngay từ Trung học 
cơ sở.  Dụng cụ không nhất thiết phải đắt tiền, có thể tự chế; quan trọng là tạo được “tập quán 
đo” và biết sai số của dụng cụ và phương pháp đo.  Để khi lớn lên vào đời, các em chiêm 
ngưỡng được được khối lượng đồ sộ của khoa học qua mấy trăm năm phát triển, không 
những từ lý thuyết sách vở, mà từ những trải nghiệm thực tế; từ đó có những phán đoán và 
“tuyên bố” ít chủ quan hơn.   

 

 

                                                
#.# “… I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you 
know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your 
knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely 
in your thoughts advanced to the state of Science, whatever the matter may be."  

in [Popular Lectures, Vol. 1, "Electrical Units of Measurement", 1883-05-03] 
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4 Thiết kế và phát triển máy trồng khoai mì  
Nguồn:  Lungkapin J., V.M. Salokhe, R.Kalsirisilp, H.Nakashima. 2009. Design and 
development of a cassava planter. Transactions of the ASABE Vol.52, No2, pp393-399. 

Dẫn nhập 
Thái Lan, nước trồng khoai mì (sắn) đứng thứ ba thế giới, năm 2005 xuất khẩu 5 triệu tấn, 
chiếm 56% lượng khoai mì xuất khẩu toàn thế giới ((FAO 2006).  Diện tích khoai mì ở Thái 
Lan hơn 1 triệu hecta, ở 48 tỉnh trong tổng số 78 tỉnh (OAE, 2005, 2006).  Thiếu lao động là 
vấn đề trong canh tác khoai mì ở Thái Lan, nhất là lúc cao điểm.  Các trang trại lớn hiện đã 
cơ giới hóa canh tác khoai mì, trừ công đoạn trồng mì, vẫn thủ công, trễ thời vụ,  rất tốn kém.  
Có nhiều máy trồng khoai mì ở Brazil, Nigeria, Colombia, nhưng đều đặt hom nằm ngang; 
nông dân Thái thích trồng hom thẳng đứng hoặc nghiêng.  Năm 2005, một viện nghiên cứu 
đã phát triển thử nghiệm một máy tròng mì;  ngoài người lái máy, cần thêm 3 người ở sau để 
trồng thủ công.  Vì vậy, cần phát triển một loại máy trồng vừa chặt khúc thân mì, vừa trồng 
hom mì đặt thẳng đứng (Lungkapin 2007). 

Phương pháp và phương tiện  

Thông tin liên quan đến yêu cầu trồng khoai mì  

Đã đo các tính chất vật lý của thân khoai mì của các giống nông dân thường trồng: KU-50, 
Rayong-90, và Rayong-5.  Đường kính thân 10- 29 mm, chiều cong 0- 260 mm, chiều cao 
430- 1500 mm (Hình 1).  Khối lượng thân 31- 564 g [ND:?], ẩm độ trung bình 60% (cơ sở 
ướt).  Trị số tối đa, hoặc số phân vị 95% (95th percentile = 95% lần quan sát nhỏ hơn trị số 
này) được dùng để thiết kế một số bộ phận của máy trồng.   

 
Hình 1. Kích thước thân cây khoai mì  

Đánh giá các bộ phận của máy trồng trong phòng thí nghiệm  

Đã chế tạo bộ phận cắt thân và bộ phận trồng để đánh giá trong phòng thí nghiệm.   

Bộ phận cắt thân gồm có: khung sườn, cơ cấu cam, ống dẫn, địa cưa, và tấm đáy.  Động cơ 
0,37 kW dẫn truyền cơ cấu cam;  động cơ 0,75 kW kéo đĩa cưa.  Người vận hành dùng tay 
thả thân cây vào ống dẫn, thân tới tấm đáy và được đĩa cắt thành khúc hom.  Cơ cấu cam xác 
định số lần cắt của đĩa, mỗi vòng quay trục cam ứng với hai lần cắt.  Thay đổi chiều dài hom 



15 

bằng điều chỉnh vị trí tấm đáy.  Kết quả khảo nghiệm: chất lượng cắt tốt nhất với đĩa cưa 60 
răng và tốc độ đĩa cưa 1200 vòng/phút, tốc độ trục cam 50 vòng/phút #*#. 

Bộ phận trồng gồm có một mũi rạch, bộ phận lấp đất dạng tấm trượt, bánh dẫn động, đĩa phân 
phối, ống dẫn, và ống xuống hom.  Khảo nghiệm cho thấy trồng tốt nhất với lưỡi rạch rộng 
65 mm, cao 300 mm và có thể nới thêm 50 mm.  Tấm trượt lấp đất với chiều dài tối ưu 400- 
600 mm nằm song song với lưỡi rạch.  Góc ống xuống hom 15- 30o so với thẳng đứng.  Khảo 
nghiệm với đất thịt pha cát cho thấy hom rơi xay xát 100%, tạo góc 76o trong mặt thẳng đứng 
theo hướng tiến so với với đường nằm ngang, và 86o trong trong mặt thẳng đứng thẳng góc 
với hướng tiến. 

Thiết kế và chế tạo mẫu máy trồng khoai mì  

Từ kết quả trên, đã chế tạo một mẫu thử nghiệm máy trồng khoai mì, gồm các bộ phận:  
khung sườn, bộ phận cắt, bộ phận trồng, bộ phận đào rãnh, bánh truyền động; nối treo 3 điểm 
với máy kéo (Hình 2). 

 
a. Hình tháo rời 

 
 b. Phối cảnh.   c. Nhìn từ bên phải  

 
Hình 2. Sơ đồ máy trồng khoai mì  

(1) Khung trên, chứa thân;   (2) Bộ phận cắt  
(3) Bộ phận bón phân;   (4) Bánh dẫn động  
(5) Bánh giới hạn độ sâu;   (6) Bộ phận trồng \; 
(7) Bộ phận san đất;   (8) Bộ phận tạo rãnh; 
(9) Khung dưới;   (10) Bộ phận treo 3 điểm.   

 

Bộ phận cắt. Cắt cây mì thành hom 200- 300 mm và đưa vào ống dẫn của bộ phận trồng; 
gồm có: đĩa cắt, cơ cấu cam, tấm đáy, ống dẫn, và hệ truyền động (Hình 3). 

Đĩa cắt và tốc độ cắt: Đĩa cắt từ lưỡi cưa đường kính 10” (25,4 cm), 60 răng, quay 1200 
vg/phút.  Truyền động từ trục PTO đến trục cắt với tỷ số truyền 0,37 / 1, qua bánh răng nón 
và hai dây đai (Hình 3), . 

                                                
#*# Lungkapin, J. 2007. Development of a cassava planter. Unpublished D. Eng. Dissertation. Asian Institute of 
Technology, Bangkok, Thailand.  
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Hình 3.  Bộ phận cắt và truyền động  

Cơ cấu cam và tốc độ trục cam:  Cơ cấu cam dùng để xác định số lần cắt của đĩa cưa, nên 
năng suất cắt tùy thuộc tốc độ cam, bị giới hạn bởi năng suất cung cấp thủ công;  đã tìm ra tốc 
độ cam phù hợp là dưới 50 rpm, dùng tính tỷ số truyền (Hình 4). 

 
Hình 4.  Truyền động đến bộ phận bón phân và cơ cấu cam 

Tính toán sao cho 1 vòng quay của bánh xe chủ động ứng với 4 lần cắt; nên tốc độ tiến tối đa 
của máy (V) là 4,35 km/h (do trục cam quay tối đa 50 rpm), tính từ đường kính bánh chủ 
động (D = 0,70 m), và tốc độ quay của bánh xe chủ động (Nmax = 33 rpm ). 
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Tấm đáy có nhiệm vụ giới hạn chiều dài hom cắt và đưa hom vào ống xuống bộ phận trồng.  
Tấm có 2 mảnh, tấm trên cố định, tấm dưới quay (Hình 4).  Có thể điều chỉnh góc mở θ của 
tấm dưới tùy theo tốc độ tiến, vì tốc độ quay của tấm dưới tùy thuộc tốc độ tiến, tính theo:. 

θ = ω t ;  và   t = √ (2 l) /g  

với: ω = vận tốc góc của tấm dưới (độ/s);     t =  thời gian rơi của hom (s) 

  g = gia tốc trọng trường = 9,81 m/s;    l = chiều dài hom 

Tính ra được:  

Góc mở θ bằng 42° 64°, 85°, và 108° lần lượt ứng với tốc độ tiến 1,3; 1,9; 2,6; và 3,2 km/h. 

Bánh dẫn động có mấu bám bằng thép, dường kính 700 mm, ở cuối máy trồng, có lò xo 
ép để bánh luôn luôn tiếp xúc với đất.   Bánh truyền động cho bộ phận bón phân, tấm đáy, và 
cơ cấu cam (Hình 4). 

Ống rơi dẫn hom, làm bằng thép dày 3 mm, đường kính 80 mm, phù hợp với kích thước 
hom mì.  Vị trí ống có xét đến số liệu hình thể của người lao động; khoảng cách từ cùi chỏ 
đến tay nắm nhỏ hơn 395 mm với 95% người nam, nhỏ hơn 363 mm với 95% người nữ; do 
đó ống ỏ cách khoảng 363 mm từ ghế nôi công nhân.   

Bộ phận bón phân, gồm có thùng chứa 60 kg phân, bộ phận định lượng phân, và ống dẫn 
phân.  Bộ phận định lượng loại vít xoắn, đường kính 70 mm, bước 30 mm, được truyền động 
xích từ bánh dẫn động; khi bánh nâng lên hoặc hạ xuống sẽ tự động ngắt hoặc nhập truyền 
động này. 

Bộ phận trồng (Hình 5) gồm mũi rạch, ống dẫn hom, bộ phận lấp, và cơ cấu điều chỉnh. 

 
 

Hình 5.  Bộ phận trồng và bộ phận lấp đất  
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Nếu trồng trên luống, bộ phận lấp đất loại lưỡi úp phù hợp hơn so với tấm lấp đất.  Mũi rạch 
có góc nghiêng 30- 35° so với đường nằm ngang, phía sau rộng 65 mm, cao 300 mm, và phần 
vách kéo thêm 50 mm.  Ống dẫn hom nghiêng góc 15- 30° so với phương thẳng đứng.  Mũi 
rạch và ống dẫn được lắp độc lập trên cùng một khung.  Cơ cấu điều chỉnh thay đổi độ nén 
đất trên hom bằng lò xo. 

Bộ phận tạo luống.  Ở Thái Lan, khoai mì được trồng trên đất bằng hoặc trên luống.  Nếu 
trồng trên luống, dùng một cặp chảo đường kính 600 mm (được sử dụng phổ biến để tạo 
luống).  Điều chỉnh góc tiến của chảo trong khoảng 42- 45o, góc nghiêng của chảo trong 
khoảng 15- 25o.  Điều chỉnh khoảng cách chảo để tạo luống rộng 700 mm, cao 300- 350 mm.  
Nếu trồng trên đất bằng thì tháo chảo ra. 

Phương pháp khảo nghiệm máy trồng khoai mì  

Thử trong phòng thí nghiệm với tốc độ bộ phận cắt 1500 rpm; và tốc độ bánh dẫn 
động ở 5 mức (11, 16, 21, 26, và  31 rpm) thay đổi bằng bộ inverter. 

Hiệu suất cắt (ef, %) tính theo công thức ef = sa / sex * 100,      (5) 

với:  sa = số hom được cắt;  sex = số hom lý thuyết = 2 t Nw , trong đó: 

    t = thời gian thử (phút);  Nw = tốc độ bánh dẫn động, rpm. 

Năng suất trồng CF (ha/giờ) tính theo công thức CF = V W / 10    (6) 

với:  V =  vận tốc tiến của máy, tính với đường kính bánh 0,6 m và giả định bánh lún 0,05 m. 

        W = bề rộng làm việc (cho một hàng) = 0,9 m. 

Công suất bộ phận cắt trong điều kiện không tải và có tải. 
Thay đổi tốc độ động cơ máy kéo. đo tốc độ trục PTO và dùng cảm biến đo momen xoắn. 
Công suất tính theo công thức  P = 2 π T N / 60,000      (7) 

với:  P = công suất (kW);   T = momen xoắn (N.m);   N = tốc độ trục PTO (rpm). 

Công suất máy trồng  
Thí nghiệm trên đất sét; làm đất bằng cày chảo và phay.  Ẩm độ 20,7% (cơ sở khô); dung 
trọng đất 1,18 g/cm3; kích cỡ cục đất trung bình 13,3 mm.  Độ chặt đất (với mũi đo côn) là 
0,10;  0,25;  0,76;  1,06;  và 1,20 MPa tương ứng với các độ sâu 50, 100, 150, 200, và 
250 mm.  Thử với 3 tốc độ tiến (1,3;  1.9;  và 2.6 km/giờ) bằng cách thay đổi số tiến 1, 2, 3 
của máy kéo (Ford 6640; 57,4 kW), vẫn cố định tốc độ động cơ ở 1500 rpm. 

Đo công suất trong 4 lần thí nghiệm sau: Lần 1: của máy trồng .  Lần 2: của máytrồng và bộ 
phận san phẳng. Lần 3: của bộ phận bón phân và cơ cấu cam.  Lần 4: của bộ phận lên luống.  
Cũng đo độ trượt bánh xe. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, thử trên đường chạy khoảng 40 m.  Cố định độ sâu mũi 
rạch ở 150 mm, và và bề rộng mũi ở 900 mm.  Đặt các cục thép nặng 300 kg vào thùng hom 
để giả lập khối lượng hom mì.  Đổ đầy phân trong thùng phân. 

Đo lực kéo máy bằng cảm biến ứng suất, gắn giữa máy kéo và máy trồng; kết quả đọc, ghi và 
phân tích bằng phần mềm Catman của Hottinger Baldwin Messtechnik. 
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Đánh giá ngoài đồng.  

Thử nghiệm trên đồng mì ở tỉnh Sakaeo của Thái Lan, phỏng theo qui chuẩn của RNAM 
(1995) với máy cấy lúa.  Làm đất trước đó bằng cày 3 chảo ở độ sâu 200-250 mm, và phay.   

Tính toán kinh tế để tìm điểm hòa vốn và thời gian hoàn vốn.. 

Kết quả và thảo luận  
Thử trong phòng thí nghiệm (Bảng 1, không chép lại) cho thấy Hiệu suất cắt khoảng 
97% với vận tốc tiến dưới 2,6 km/giờ, nhưng giảm xuống 94và 91% lần lượt ở các vận tốc 3,2 
và 3,8 km/giờ; vi với tốc độ cao, người thợ bị áp lực nên cung cấp hom không đều.  Vậy vận 
tốc tiến 2,6 km/h đạt năng suất trồng CF 0,26 ha/giờ là hợp lý. 

Công suất bộ phận cắt  (Hình 6, không chép lại) cho thấy với tốc độ động cơ từ 1200 
đến 1800 rpm, momen xoắn T khi có tải (cung cấp hom) khoảng 40 N.m, gấp đôi so với khi 
không tải (khoảng 20 N.m). Từ đo, tính công suất P cũng gấp đôi (khoảng 2 kW so với 1 
kW). 

Lực kéo máy.  Hình 7 chỉ kết quả lực kéo toàn máy và các bộ phận ở các vận tốc tiến, lực 
tăng với vận tốc lớn.  Dộ trượt bánh khoảng 6,4- 8,3%.  Tổn thất do các cơ cấu truyền động 
(xích, bánh răng) trong khoảng 0,19- 0,25 kN. 

 
Hình 7.  Lực kéo của máy trồng và các bộ phận ở các vận tốc tiến khác nhau  

Kết quả đánh giá ngoài đồng.  

Phân tích thống kê với LSD5% cho thấy:  Hiệu suất làm việc ngoài đồng (field efficiency) ở 
ba vận tốc 1,7 -- 2,0 -- 2,4 km/giờ không khác nhau, khoảng 63-67%.  Nhưng năng suất thực 
tế làm việc tương ứng là 0,11 -- 0,14 -- 0,16 ha/giờ, có khác nhau khi tăng vận tốc.  Thời gian 
không hữu hiệu chủ yếu ở quay vòng đầu bờ, chiếm 19,5- 23,2% tổng thời gian.  Thời gian nạp 
hom chiếm 4,1- 9,7%  tổng thời gian. 

Tiêu thụ nhiên liệu   

Ứng với ba vận tốc 1,7 -- 2,0 -- 2,4 km/giờ, tiêu thụ nhiên liệu là 2,6 -- 2,7 -- 3,1 L/giờ tức có 
tăng khi vận tốc tăng.  Tuy nhiên, với diện tích thử 2000 m2 và qui ra hecta (24,2 -- 20,2 --
19,9 L/ha) thì nhiên liệu giảm khi vận tốc tăng. 
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Kiểu trồng và Chất lượng trồng. Theo tập quán địa phương, kiểu trồng theo độ sâu 
trồng là 135 mm, khoảng cách hom giữa hàng và trên hàng là 900 mm và  500 mm.  Kết quả 
ở cả 3 vận tốc trên đều đạt gần mức điều chỉnh.  Góc nghiêng hom, so với đường ngang trong 
mặt phẳng thẳng đứng theo hướng tiến là 63- 71º, và so với đường ngang trong mặt phẳng 
thẳng đứng thẳng góc với hướng tiến là 88- 89º.  Chất lượng trồng tóm lược ở Bảng 4 sau: 
       Bảng 4. Chất lượng trồng  

Hom trồng với độ đứng phù hợp  87,5- 90,2% 
Hom trồng đứng không phù hợp hoặc nằm trên đất  3,0- 4,4% 
Hom bị tổn thương  0% 
Tỷ lệ sót 1 hom kế tiếp nhau 2,8- 3,6% 
Tỷ lệ sót 2 hom kế tiếp nhau 0,6- 0,8% 
Tỷ lệ hom bị lấp nằm ngang trong đất  3,1- 5,3% 
Tỷ lệ hom nẩy mầm 89,6- 90,6% 

Tỷ lệ nẩy mầm thường bị yếu tố khác ảnh hưởng như tuổi và chất lượng cây mì giống, thời 
gian tồn trữ.  Các thí nghiệm trước của Sinthuprama (1980) và Chankam (1994) ở Thái Lan 
cho thấy với hom để ngoài trời 15 ngày, tỷ lệ sống của hom là 76- 93%.  Vì thế, tỷ lệ nẩy 
mầm trồng bằng máy ở trên được coi là đạt. 

Phân tích kinh tế.  

Chi phí trồng máy gồm 2 phần: Định phí (khấu hao, sửa chữa, lãi vay, nhà xưởng v.v), và 
Biến phí (thuê máy kéo, nhiên liệu, lao động, và chi phí làm đất). 

Vào thởi điểm nghiên cứu, chi phí trồng thủ công ở Thái Lan là 100 USD/ha, kể cả chi phí 
bón phân và lên luống.  Giả định máy trồng có tuổi thọ 6 năm và thuê máy kéo, và vận tốc 
tiến 2,4 km/giờ, diện tích để đạt điểm hòa vốn là 25 ha.  Để đạt thời gian hoàn vốn trong 01 
năm, máy phải trồng được 81 hecta.  Điều kiện này có thể được nếu có mưa thuận đều hoặc 
có chủ động tưới để trồng.   

Kết luận  
Máy trồng khoai mì được thiết kế cho điều kiện đất ở Thái Lan, với các bộ phận đã mô tả; có 
thể trồng trên đất bằng hoặc trên luống.  Kết quả khảo nghiệm: năng suất trồng 0,11- 0,16 
ha/giờ; hiệu suất làm việc ngoài đồng 63- 67%; tiêu thụ nhiên liệu 20- 24 L/ha.  Lực kéo tối 
đa 1,55 kN/hàng.  Hom đứng đúng yêu cầu đạt 87- 90%; hom sót 3,6- 4,2%;tổn thương hom; 
tỷ lệ nẩy mầm 89,6- 90,6%.  Tóm tắt, đạt qui cách và chất lượng trồng. Máy đơn giản, dễ chế 
tạo.   

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 
Hiện nay (2018), ở Tây Ninh (theo một số video YouTube), có nhiều máy trồng khoai mì 
hoạt động hiệu quả.  Nhưng tìm số liệu khảo nghiệm khoa học và đánh giá thực tế, cũng khá 
hiếm.  Bạn đọc nào có số liệu, xin chia sẻ, để cùng quảng bá cho nông dân các vùng khác ứng 
dụng cơ giới hóa… 
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5 Nghiên cứu sấy khoai mì, và kết quả  
triển khai ứng dụng máy sấy khoai mì xắt lát 

Nguồn: Tran Van Tuan, Le Q,uang Vinh, Nguyen Van Xuan. 2015. Research on cassava 
drying, application and promotion of the reversible airflow flatbed dryers for sliced cassava. 
Journal of Food Science and Engineering 5 (2015) 150-158. doi: 10.17265/2159-
5828/2015.03.007 

Dẫn nhập 
Khoai mì (sắn) là cây trồng đứng thứ tư trong số các loại cây lương thực ở các nước đang 
phát triển, sau lúa gạo, ngô và lúa mì. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu tinh bột khoai mì 
đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan. Năm 2013 diện tích khoai mì ở nước ta 544 100 ha, 
sản lượng 9,74 triệu tấn; những năm gần đây, cây khoai mì đã trở thành cây hàng hoá góp 
phần rất lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo cho nông dân vùng cao, vùng xa.  Khoai mì 
làm nguyên liệu sản xuất ethanol đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử cây trồng 
này. Khoai mì càng có giá trị, đã và đang là cây trồng được ưu tiên nghiên cứu phát triển 
trong tầm nhìn chiến lược của Quốc gia.  

Để phát triển cây khoai mì hiện nay, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, ngoài các yếu tố 
thuộc sản xuất như giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hoạch, v.v, việc đầu tư theo chiều 
sâu vào công nghệ chế biến sau thu hoạch có tính chất quyết định trong việc duy trì sản lượng 
và nâng cao giá trị xuất khẩu. Trong đó khâu sơ chế sau thu hoạch (sản xuất khoai mì xắt lát 
khô) có vai trò không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, mà nổi 
bật nhất chính là khâu phơi sấy. Trong những năm gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, 
phơi nắng thường xuyên gặp nhiều bất trắc và nguy cơ giảm chất lượng sản phẩm . Đây là hệ 
quả tất yếu nếu vẫn tiếp tục lệ thuộc vào nguồn năng lượng "khi cần không có và khi có thì 
không cần".  

Từ nhu cầu thực tiễn đó, Trung tâm Năng lượng và Máy 
Nông nghiệp thuộc Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh  
(TT.NLMNN) đã tiến hành nghiên cứu và triển khai ứng 
dụng cơ giới hóa trong việc sơ chế khoai mì để giảm chi phí, 
từ đó giúp mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người dân. 

Phương pháp và phương tiện nghiên cứu  

Máy sấy thí nghiệm 

Nhằm xác định các thông số hình học của máy cũng như để 
lựa chọn các thông số của chế độ sấy (nhiệt độ sấy, lưu lượng 
không khí sấy, v.v), đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm sấy 
khoai mì trên máy sấy thí nghiệm (Hình 1). Máy gồm các bộ 
phận: (1) Buồng sấy: gồm nhiều khay sấy, được thiết kế theo 

 
Hình 1. Máy sấy khoai mì  
trong phòng thí nghiệm 
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nguyên lý đảo chiều gió, (2) Quạt sấy ly tâm, (3) Bộ phận cấp nhiệt: gồm các thanh điện trở, 
nhiệt độ sấy được điều khiển tự động, và (4) Hệ thống đo nhiệt độ tự động kết nối với máy vi 
tính hoặc có thể đo nhiệt độ bằng phương pháp thủ công. 

Máy sấy khoai mì quy mô sản xuất kiểu vỉ ngang, đảo chiều không khí sấy SRA 

Từ năm 2002, máy sấy tĩnh đảo chiều không khí SRA đã được Trung tâm Năng lượng và 
Máy Nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM (ĐHNL) thiết kế, chế tạo và triển 
khai ứng dụng thành công trên nhiều loại nông sản khác nhau như: lúa, bắp, tiêu, cà phê,... 
với nhiều ưu điểm nổi bật về chất lượng sản phẩm và chi phí sấy (Phan H.Hien và ctv 2003). 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý sấy đảo chiều với lớp hạt 

nằm ngang 

Hệ thống máy sấy khoai mì xắt lát trong 
nghiên cứu này được thể hiện như Hình 2 và 
Hình 3, với các bộ phận chính gồm: (1) Bộ 
phận cấp nhiệt: là một lò đốt củi vụn cấp nhiệt 
trực tiếp, (2) Quạt sấy: sử dụng quạt hướng 
trục có 2 tầng cánh, (3) Buồng sấy: dạng 
buồng hộp với buồng gió bên hông, có hệ thống phân phối gió để sấy được theo chiều từ dưới 
lên và từ trên xuống.  

Phương pháp lấy mẫu, xác định giảm ẩm độ của khoai mì trong quá trình sấy 

Đánh dấu 6 vị trí lấy mẫu trên toàn bề mặt bể sấy để xác định ẩm độ, thực hiện 5 lần trong mẻ 
sấy. Lấy mẫu (3 lớp: trên, giữa, dưới) tại vị trí đã bố trí sẵn; cân khối lượng mẫu ban đầu và 
cân khối lượng mẫu theo thời gian;  cuối mẻ sấy, lấy các mẫu cho vào tủ sấy để sấy khô kiệt 
ẩm còn trong mẫu, và từ đó, xác định được ẩm độ của mẫu qua các thời điểm sấy. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu sấy khoai mì trong phòng thí nghiệm 
  a) Kết quả nghiên cứu sấy lớp mỏng  (Bảng 1, Hình 4 và 5) 

Qua 3 mẻ thí nghiệm sấy lớp mỏng (với ẩm độ khoai mì ban đầu trung bình khoảng 65%): 

- Các thí nghiệm đều được tiến hành với bề dày lát khoai mì là  20 mm. Mẻ thí nghiệm 1 
cho thời gian sấy ngắn hơn là do sử dụng củ khoai mì non nên dễ thoát ẩm hơn. 

- Ở Mẻ 2 và 3, mẫu khoai mì được sử dụng trong thí nghiệm là giống nhau và có cùng thời 
điểm thu hoạch.  Mẻ 2 và 3 khác nhau về chế độ sấy, trong 2 giờ đầu tốc độ giảm ẩm của 2 
thí nghiệm gần bằng nhau. Sau đó, giảm ẩm của mẫu ở Mẻ 3 nhanh hơn do nhiệt độ sấy lớn 
hơn. Nhưng sau khi nâng nhiệt độ (tức là sau khi đã sấy được 6 giờ), tốc độ giảm ẩm của Mẻ 
2 giảm nhanh hơn Mẻ 3.  Thời gian sấy của hai thí nghiệm này không chênh lệch nhiều. 

 
Hình 3. Sơ đồ phối cảnh chung máy sấy khoai mì 

đảo chiều không khí sấy SRA 
 (1) Lò đốt củi vụn,     (5) Đường gió trên 
 (2) Quạt sấy               (6) Đường gió dưới 
 (3) Ống gió hông       (7) Lưới sàn 
 (4) Sàn lỗ                  (8) Cửa nhập-tháo liệu 



23 

Khoai mì sau sấy ở Mẻ 2 và 3 tương đối giống nhau, lát khoai mì không bị teo nhỏ, lớp vỏ 
ngoài của khoai có màu xám hơi nhăn. 

- Với bề dày lát khoai mì khoảng 20 mm, có thể sấy với nhiệt độ lên đến 70 oC mà không ảnh 
hưởng tới chất lượng sản phẩm.  Vì khoai mì là loại củ dễ chảy nhựa nên trong thời gian đầu, 
cần nhanh chóng nâng nhiệt độ sấy đến khoảng 50 oC để tránh hiện tượng lát khoai bị chảy 
nhựa dẫn đến sản phẩm sau khi sấy sẽ có màu vàng. 
  Bảng 1. Bảng thông số sấy lớp mỏng với máy sấy thí nghiệm 

 Mẻ 1_LM Mẻ 2_LM Mẻ 3_LM 
Khối lượng khoai mì ban đầu, g 2 413 2 392 2 263 
Nhiệt độ sấy, oC: 
  - 6 giờ sấy đầu tiên, oC 
  - Sau 6 giờ sấy, oC 

 
60 
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70 

Lượng gió, m3/s  0,002 0,002 0,002 
Khối lượng khoai mì sau sấy, g 946 950 907 
Tỉ lệ giảm ẩm 2,55 2,52 2,49 
Ẩm độ khoai mì sau sấy, % 12,3 12,5 13,0 
Thời gian sấy, giờ 12,5 16 17 
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Hình 4. Quá trình giảm ẩm (Mẻ 1_LM)  Hình 5. Diễn biến nhiệt độ (Mẻ 1_LM) 

 
  b) Kết quả thí nghiệm sấy lớp dày (Hình 6 và 7) 
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Hình 6. Quá trình giảm ẩm của mẫu  
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Hình 7. Diễn biến nhiệt độ theo thời gian  
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Qua 2 thí nghiệm có cùng các điều kiện về nhiệt độ sấy 70 oC, bề dày lớp vật liệu sấy 0,5 m, 
và bề dày lát khoai  20mm, chúng tôi nhận thấy rằng 70 oC không ảnh hưởng đến tính chất 
của lát khoai mì.  Nhờ có đảo chiều không khí sấy, độ đồng đều ẩm độ khá cao trong lát 
khoai ở các lớp trên, giữa và dưới, đây là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng sấy khoai mì.       

Kết quả triển khai ứng dụng máy sấy khoai mì lát vào sản xuất 
Sau khi có số liệu sấy trong phòng thí nghiệm, đã sử dụng kết quả để làm cơ sở thiết kế cũng 
như chọn chế độ sấy áp dụng cho máy sấy khoai mì ở quy mô sản xuất với hai cỡ công suất là 
8 tấn/mẻ và 16 tấn/mẻ. (Kết quả ở Bảng 2; Hình 8 đến 13). 

Kết quả khảo nghiệm máy sấy khoai mì lát SRA-8 và SRA-16 

  
Hình 8 & 9. Máy sấy khoai mì lát SRA-8 (8 tấn/mẻ) với bộ thu năng lượng mặt trời  

(lắp đặt tại Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) 

  
Hình 10 & 11. Máy sấy khoai mì lát SRA-16 kiểu xây cố định (lắp đặt tại tỉnh Hòa Bình) 

   
Hình 12. Quá trình giảm ẩm (TN1, máy SRA-8)  Hình 13. Quá trình giảm ẩm (TN3, SRA-16) 
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Bảng 2. Kết quả khảo nghiệm máy sấy khoai mì lát SRA-8 và SRA-16. 
Loại máy Máy sấy SRA-8 Máy sấy SRA-16 

Thí nghiệm TN1 TN2 TN3 TN4 
Địa điểm thí nghiệm Quảng Nam Quảng Nam Hòa Bình Hòa Bình 
Có kết hợp Năng lượng mặt trời Không Có Không Không 
Khối lượng khoai mì lát tươi, kg 7950 8050 1570 1620 
Ẩm độ khoai mì lát ban đầu, % 65,3 65,7 65,0 65,4 
Ẩm độ sau sấy trung bình, % 14,1 13,5 14,3 14,8 
                   Độ lệch chuẩn, % 1,5 1,8 1,4 1,7 
Chiều dày lớp khoai mì lát sấy, m 0,8 0,8 0,8 0,8 
Nhiệt độ sấy trung bình, 0C 67,5 70,5 68,9 70,4 
Lưu lượng khí sấy, m3/s  5  5  10  10 
Tĩnh áp buồng sấy, mmH2O 20- 25 20- 25 20- 30 20- 30 
Thời gian sấy, giờ 28 25 25,5 25 
Thời điểm đảo gió, sau … giờ  19 17 17 16 
Tiêu thụ củi vụn, kg/giờ 57,7 36,0 115,5 120,5 

Bảng 2 cho thấy thời gian sấy trong khoảng 25-28 giờ, đạt ẩm độ 13,5-14,8%. Hai mẫu máy 
SRA-8 và SRA-16 đạt năng suất và tiêu chuẩn chất lượng sấy.  Điểm nổi bật là chênh lệch 
ẩm độ cuối của sản phẩm khá thấp, và không tốn công cào đảo vật liệu trong quá trình sấy. 

Hiệu quả kinh tế ứng dụng máy sấy SRA cho khoai mì xắt lát 
Ứng dụng máy sấy SRA cho khoai mì đã giảm được chi phí sấy, do giảm chi phí lao động 
vận hành máy, không tốn công cào đảo khoai mì lát (là loại vật liệu khó thực hiện cào đảo 
thủ công), giảm chi phí mặt bằng lắp đặt máy. Bảng 3 trình bày các chi tiết tính chi phí sấy. 
    Bảng 3. Chi phí sấy khoai mì xắt lát ở 2 loại máy sấy SRA-8 và SRA-16  

Loại máy Máy sấy SRA-8 Máy sấy SRA-16 
Thành phần  đ/kg khô Tỷ lệ, %   đ/kg khô Tỷ lệ, % 
Khấu hao và sửa chữa 85 21,0 83 23,7 
Lãi vay 19 4,7 18 5,3 
Điện năng (kéo quạt sấy) 49 12,1 55 15,7 
Chi phí chất đốt (củi vụn)  95 23,3 106 30,1 
Công lao động 156 38,3 86 24,5 
Thuê đất 3 0,7 2 0,7 

CỘNG 407 100 351 100 

Chi phí sấy được tính dựa trên các cơ sở ban đầu như:  giá thành đầu tư (SRA-8: 110 triệu 
đồng, SRA-16: 210 triệu đồng), tuổi thọ các máy sấy tính 7 năm; lượng khoai mì sấy mỗi 
năm của máy sấy SRA-8 là 264 tấn khô, với máy sấy SRA-16 là 520 tấn khô.  Tính được chi 
phí sấy là 407 đ/kg với máy SRA-8, 351 đ/kg với máy SRA-16.  Chi phí sấy ở máy SRA-8 
cao hơn SRA-16 do khối lượng sấy thấp hơn, nên khấu hao cao hơn, lao động tốn hơn. 

Với giá khoai mì tươi hiện nay dao động khoảng 1300- 1400 đ/kg, giá bán khoai mì lát khô 
khoảng 4000 đ/kg, cộng thêm chi phí sấy từ 350- 410 đ/kg, và tỷ lệ tươi/khô là 2,5/1 khi sấy, 
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chi phí (kể cả mua nguyên liệu tươi) cho 1 kg khoai mì khô từ 3.600- 3.650 đ/kg. Như vậy, 
việc đầu tư sơ chế khoai mì lát đem lại hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận của người dân.  
Ngoài ra với việc sấy khoai mì với ẩm độ cao (khoảng 65%) tốn rất nhiều năng lượng nhiệt, 
do vậy nếu kết hợp thêm năng lượng mặt trời vào làm nguồn nhiệt hỗ trợ, thì mức chi năng 
lượng sẽ giảm được 40%, chi phí sấy giảm thêm được 15- 20 %.   

Hiệu quả về mặt xã hội của việc ứng dụng máy sấy khoai mì lát 
So với việc phơi khoai mì thủ công thì số công lao động khi sử dụng máy sấy đảo chiều SRA 
chỉ chiếm khoảng 10%. Với tình hình lao động ngày càng khan hiếm, nâng cao mức độ cơ 
giới hóa khâu sấy là đúng lúc và cần thiết. 

Kết quả ứng dụng máy sấy khoai mì lát vào thực tế 
Tính đến tháng 7/2015, đã có 10 máy sấy khoai mì xắt lát từ 8 -30 tấn/mẻ (trong đó có 2/3 là 
máy sấy loại 16 tấn/mẻ), đã được lắp đặt và chuyển giao tại các tỉnh như Quảng Nam, Đắk-
Nông, Hòa Bình.  Phản hồi từ phía khách hàng về chất lượng sấy cho thấy sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu, đảm bảo làm thức ăn gia súc của các nhà máy, và chi phí sấy chấp nhận 
được.  Máy đã phát huy hiệu quả, và được người sử dụng chấp nhận.  

Kết luận  
Hệ thống máy sấy khoai mì lát kiểu tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió SRA được thiết kế, chế tạo 
và đưa vào ứng dụng thực tế có hiệu quả, đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Độ đồng đều của khoai mì lát sau khí sấy cao, không bụi tro, ám khói và tàn lửa.  

- Cấu tạo đơn giản, giá thành chấp nhận được, dễ vận hành và không tốn công cào đảo khoai 
mì trong quá trình sấy. 

- Chi phí sấy chấp nhận được, một kg khoai mì lát khô là 407 đồng/kg ở máy sấy SRA-8, và 
351 đồng/kg ở máy sấy SRA-16.  

- Đã có 10 máy sấy được đưa vào sản xuất thực tế tại các địa phương. 

Người dịch: ThS Lê Quang Vinh 

Lời bàn thêm (của PHH) 

Đưa năng lượng mặt trời làm nguồn nhiệt bổ sung để sấy nông sản  là giải pháp phù hợp để 
vừa tránh thời tiết mưa nắng thất thường, vừa làm khô nhanh hơn.  Thế giới đã có hàng trăm 
kết quả sấy với nhiệt mặt trời, nhưng tuyệt đại đa số với qui mô nhỏ (vài kg đến vài chục kg) 
nên đa số chưa được ứng dụng cho sản xuất thực tế.  Sấy với qui mô lớn (cỡ chục tấn) như 
báo cáo trên đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, với sản lượng lớn, mùa vụ sấy không thể 
kéo dài... 
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6 Thông thoáng có kiểm soát không khí trời 
cho bảo quản: Ảnh hưởng đến chất lượng lúa 

Nguồn: Ranalli R.P., T.A. Howell Jr., D.R. Gardisser. 2001. Controlled Ambient Aeration 
During Rice Storage II: Effects on Rice Quality. ASAE Meeting Presentation Paper No. 01-
6113; California, USA. 

Dẫn nhập  và  Tổng quan tài liệu  
Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy là các tính chất lý-hóa của lúa gạo tùy thuộc vào điều 
kiện và thời gian bảo quản.  Sự “lão hóa” (aging, thành “gạo cũ”) làm thay đổi tỷ lệ gạo 
nguyên, độ hấp thu nước (Villareal et al 1976), độ cứng của hạt, độ nở hạt gạo (Dhaliwal et al 
1990; Sajwan et al 1989, 1983; Hamaker et al 1993).  Theo Perez và Juliano (1982) các thay 
đổi này rõ nét nhất trong 3 tháng bảo quản đầu tiên.   

Bảo quản trong phòng thí nghiệm (Daniels et al 1998; Perdon et al 1997) cho thấy xu hướng 
chung trong 2-3 tháng đầu bảo quản, rằng tỷ lệ gạo nguyên tăng lên rồi lại giảm; độ hồ hóa 
tăng trong 3 tháng đầu rồi giảm xuống.  Bảo quản ở các nông trang rất khó dự đoán, vì các 
điều kiện “vi khí hậu” trong khối lúa;  rất ít tài liệu được công bố. 

Thông thoáng (aeration) là thổi không khí qua khối hạt để làm nguội và điều chỉnh ẩm độ hạt 
(Bala, 1990);  không khí trời ảnh hưởng lớn đến điều kiện hạt bảo quản.  Có hai cách điều 
khiển quá trình thông thoáng:  Điều khiển thủ công, tùy thuộc kinh nghiệm của người vận 
hành, xem xét thời tiết để quyết định thời gian thông thoáng.  Điều khiển tự động (controlled, 
có kiểm soát) dùng cảm biến theo dõi không khí để kích hoạt thông thoáng đạt tối ưu.  

Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của các điều kiện bảo quản tại nông 
trang đến chất lượng lúa gạo.  Cụ thể là xác định ảnh hưởng của phương thức thông thoáng, 
bề dày lớp lúa , vị trí hạt lúa trong kho, thời gian bảo quản đến các tính chất hóa-lý của lúa.   

Phương pháp và phương tiện  
Giống lúa Cypress thu hoạch vào tháng 9-2000 ở Aekansas, được sấy xuống 12-14% với máy 
sấy tĩnh ở 32 oC trong 2-3 ngày và dưa vào bảo quản trong 6 “bin”, mỗi bin đường kính 
12,8 m, cao 7 m, chứa khoảng 600 tấn lúa.  Quạt cho mỗi bin công suất 22,4 kW /1750 rpm 
tạo suất lượng gió 1,3 m3/phút /tấn hạt;  suất này được sử dụng phổ biến ở các vùng trồng lúa 
ở Mỹ. 

03 bin được thông thoáng với bộ điều khiển cảm biến nhiệt độ, theo ba giai đoạn.  Giai đoạn  
đầu, thông thoáng khi nhiệt độ thấp hơn 24 oC, nhưng ngừng khi cảm biến ẩm độ không khí 
(RH) báo RH quá cao làm hạt hồi ẩm, tính theo phương trình Henderson (ASAE Standards 
1997).  Giai đoạn kế, khi nhiệt độ hạt đạt 24 oC, cài đặt bộ điều khiển ở 15,5 oC và 70% RH.  
Giai đoạn cuối, cài đặt ở 45 oF (7,2 oC) và  65% RH.   Chế độ vận hành này đã được sử dụng 
tốt với bắp (Arthur 1994) và lúa mì (Reed và Harner III 1998). 
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03 bin đối chứng được thông thoáng theo kinh nghiệm và phán đoán của người quản lý vận 
hành; cũng khó tiên đoán hay lặp lại.  

Lấy mẫu lúa.  Cứ cách 1 tháng, lấy 6 mẫu lúa ở các vị trí Bắc (N), Nam (S) và giữa Tâm (C) 
ở hai độ sâu 0,9 m và 2,7 m.  Các phân tích hóa-lý bao gồm: 

Ẩm độ (cơ sở ướt). Xác định 2 mẫu, bằng tủ sấy 24 giữa ở 130 oC  

Tỷ lệ gạo nguyên.  Cũng 2 mẫu, mỗi mẫu 150 g, bóc vỏ bằng máy Satake Huller, xát trắng 
bằng máy Seedboro McGill #2 đến mức xát (degree of milling) 90 5 đo bằng máy Satake 
MM1-B.  Phân chia gạo nguyên và gạo gãy bằng sàng Grainman Shaker Table.   

Tính chất nấu cơm.  Nấu gạo với nhiều nước (Bhattchayra và Sowbhagya 1971).  Đặt mẫu 
20 g gạo nguyên trong một túi lưới kim loại; túi này được nhúng vào cốc vại (beaker) chứa 
150 mL nước.  Nấu ở 204 oC trong 10 phút và tiếp theo ở 149 oC trong 10 phút; sau đó vớt túi 
lưới ra và để ráo trong 10 phút.  Cân lượng cơm để biết khối lượng nước hấp thu so với lượng 
gạo ban đầu, từ đó tính được Tỷ số hấp thu = Lượng nước / Lượng gạo.  Lặp lại với 2 mẫu. 

Tính chất hồ dán (pasting properties).  Xay gạo nguyên thành bột với máy nghiền mẫu Udy 
Cyclone và sàng “40 mesh”.  Nung nóng 2 gram bột trong 1 giờ ở 130 oC, xác định ẩm độ 
bột, thêm nước để đạt ẩm độ 12%.  Dùng máy Newport Scientific Rapid Visco Analyzer 
Series 4 để xác định độ nhớt của bột nhão.   

Phân tích thống kê ANOVA để xác định sự khác biệt có  ý nghĩa ở mức xác suất  0,05. 

Kết quả và thảo luận  
Phân tích ANOVA (Bảng 2, không chép lại) cho thấy Thời gian bảo quản ảnh hưởng có ý 
nghĩa đến thay đổi ẩm độ, tỷ lệ gạo nguyên, và tỷ số hấp thu nước.  Kết quả này trùng khớp 
với các báo cáo của Perdon et al (1997) và  Daniels et al (1998).  Phương thức xử lý thông 
thoáng (thủ công hoặc tự động) ảnh hưởng đến ẩm độ, tỷ lệ gạo nguyên, và độ nhớt cuối kỳ.  
Độ sâu lấy mẫu không ảnh hưởng đến các tính chất hóa-lý này.  Nhưng vị trí lấy mẫu ảnh 
hưởng có ý nghĩa đến tỷ lệ gạo nguyên.    

Hình 1 là Tỷ số hấp thu nước theo thời gian bảo quản.  Với cả hai nghiệm thức, tỷ số này tăng 
trong hai tháng đầu, sau đó giảm nhẹ; Tỷ số với thông thoáng tự động hơi cao hơn so với 
thông thoáng thủ công, tuy khác biệt không ý nghĩa.  Kết quả này tương hợp với kết quả do 
Perdon et al (1997) báo cáo. 

   
  Hình 1.  Tỷ số hấp thu nước.         Hình 2. Độ nhớt cuối kỳ  (theo thời gian bảo quản)  
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Độ nhớt của bột nhão chỉ tăng chút ít ở cuối kỳ bảo quản (Hình 2); kết quả cũng tương hợp 
với kết quả của Perdon et al (1997). 

 

 
Hình 3. Ẩm độ hạt thay đổi  

theo thời gian bảo quản  

 
Hình 4. Tỷ lệ gạo nguyên (HRY) thay đổi  

theo thời gian bảo quản  

Hình 3 chỉ sự thay đổi ẩm độ theo thời gian bảo quản.  Lúa vào thông thoáng thủ công có ẩm 
độ cao, nên giảm ẩm độ đáng kể trong tháng đầu, sau đó giảm rất ít, từ 12,8% xuống 12,5%.  
Lúa thông thoáng tự động cũng giảm ít, từ 12,7% xuống 12,3%.  Sự khác biệt giữa hai 
phương thức tuy có ý nghĩa thống kê, nhưng không đáng kể về vật lý. 

Hình 4 chỉ sự thay đổi tỷ lệ gạo nguyên HRY theo thời gian bảo quản, cách thông thoáng, và 
vị trí hạt trong bin chứa.  HRY tăng ít nhất ≈2% sau 1-3 tháng bảo quản; kết quả này tương 
hợp với kết quả do Daniels et al. (1998) báo cáo.  HRY luôn thấp hơn tại vị trí ở tâm (C), vì 
các tạp chất (cỏ, bụi v.v) tập trung ở trung tâm; kết quả cũng giống với kết quả do Howell et 
al (2000) báo cáo. 

Kết luận  
Tuy số liệu giữa 2 phương thức không giống nhau theo thời gian bảo quản, có thể rút ra xu 
hướng chung: Tỷ số hấp thu nước tăng lúc đầu rôi giảm; Độ nhớt bột nhão chỉ tăng chút ít;  
Ẩm độ giảm nhanh luc đầu và sau đó giảm chậm hơn; Tỷ lệ gạo nguyên tăng theo thời gian 
bảo quản, nhưng tăng ít hơn ở vị trí trung tâm.   

Tự động hóa việc bảo quản không ảnh hưởng xấu đến chất lượng hóa-lý của hạt.  Thay đổi 
các tính chất hạt với bảo quản trong bin chứa cũng giống như trong phòng thí nghiệm.   

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Kết quả của bài trên đã làm rõ thêm ưu điểm bảo quản lúa bằng biện pháp thông thoáng, được 
áp dụng phổ biến ở các nước Âu Mỹ.  Đây là cách mà ngành lúa gạo Việt Nam cần có để đáp 
ứng yêu cầu của sản xuất lớn.  Tuy nhiên cần các so sánh trong phòng thí nghiệm, và thử 
nghiệm cụ thể với qui mô vừa (cỡ 100 tấn, khá dài hạn 3-5 năm) trước khi nhân rộng, vì nếu 
sai sót với hàng ngàn tấn sẽ dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế.  Điều kiện khí hậu nhiệt đới, ví 
dụ ở Đồng bằng Sông Cửu Long, rất khác khí hậu ôn đới của Âu Mỹ...  
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7 Mô hình hóa sấy lúa trong máy sấy tháp 
với dòng chảy không khí và hạt thẳng góc nhau 

Nguồn:  Prakash B., S. Mukhopadhyay, T. J. Siebenmorgen. 2017. Mathematical modeling of 
a cross-flow rice dryer. Transactions of the ASABE Vol. 60 No.3 pp.999-1009, ISSN 2151-
0032, https://doi.org/10.13031/trans.12155.  

Dẫn nhập 
Lúa nước (rough rice) ở Bang Arkansas (Mỹ) thường được thu hoạch ở ẩm độ đến 22% và 
được sấy xuống 12- 14% để bảo quản tốt (Schluterman và Siebenmorgen 2004).  

Ở qui mô công nghiệp (Rumsey 
và Rovedo 2001), Mỹ sử dụng 
phổ biến máy sấy tháp không 
khí thổi ngang (cross-flow 
column dryers, Hình 1).  Hạt di 
chuyển xuống giữa hai vách 
lưới lỗ, và không khí chảy theo 
hướng thẳng góc với cột hạt 
(“cross”). Bề dày lớp hạt 0,25-
 0,45m; chiều cao đoạn cột sấy 
3- 30 m. 

 
Hình 1. (a) Ảnh chụp, (b) Sơ đồ máy sấy qui mô công nghiệp,  

loại không khí chảy ngang 

Thời gian hạt đi qua đoạn cột sấy được điều chỉnh bằng trục tháo liệu ở đáy máy sấy.  Tốc độ 
sấy không đều giữa hạt ở vách trong tiếp xuc với không khí nóng, và hạt ở vách ngoài gặp 
không khí nguội và ẩm hơn.  Để giảm sự không đồng đều này, một số máy sấy có thêm bộ 
phận đảo hạt (grain inverter, grain turnflow) để hoán đổi vị trí hạt. 

Từ thập niên 1960, nhiều mô hình đã mô tả quá trình sấy.  Allen (1960), Nelson (1960), dùng 
phân tích thứ nguyên;  Boyce (1965), Bakker-Arkema et al (1967); Henderson (1968) dùng 
cân bằng nhiệt và khối, được chia thành 3 loại mô hình “logarithmic”, “equilibrium”, và  
“non-equilibrium, không cân bằng” (Cenkowski et al., 1993).  Mô hình “không cân bằng” 
dùng ít giả định nhất và thường được cho là chính xác hơn (Zare et al 2006, Naghvi et al 
2010);  mô hình toán của máy sấy tháp ngang dòng cũng tương tự như của máy sấy tĩnh 
(Brooker et al 1992);  một lớp hạt dày được coi như tập hợp nhiều lớp mỏng, và trạng thái 
được mô tả bằng 4 tính chất: ẩm độ hạt, nhiệt độ hạt, ẩm độ không khí, và  nhiệt độ không 
khí.  Chỉ có vài báo cáo kiểm chứng mô hình với ẩm độ hạt và nhiệt độ không khí tại từng lớp 
(Morey và Li 1984, Noomhorm và Verma 1986); đa số chỉ kiểm chứng với ẩm độ trung bình.  
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Dù được sử dụng phổ biến, rất ít mô hình báo cáo chi tiết với máy sấy tháp (Rumsey và 
Rovedo, 2001). 

Gạo được tiêu thụ nguyên hạt (khác với bắp, lúa mì để xay bột) hạt gạo gãy làm giảm giá trị 
kinh tế.  Gạo nứt gãy liên quan đến sự chuyển hóa của tinh bột từ thể cứng “glassy” #*qua thể 
mềm “rubbery” (Cnossen và Siebenmorgen 2000, Schluterman và Siebenmorgen 2007); các 
thể trạng này tùy thuộc ẩm độ và nhiệt độ hạt trong cột sấy tháp tại từng vị trí (Yang et al 
2003), cần được tiên đoán để giảm gãy gạo;  nhưng hiện không có báo cáo nào liên quan với 
máy sấy tháp. 

Mục đích của nghiên cứu này là lập được mô hình toán mô tả quá trình truyền nhiệt và truyền 
chất giữa hạt lúa và không khí trong máy sấy tháp loại ngang dòng; và kiểm chứng với số liệu 
thực nghiệm về ẩm độ hạt, ẩm độ không khí, và nhiệt độ không khí qua bề dày lớp hạt.  Tiếp 
theo, dùng mô hình để tiên đoán thể trạng của hạt lúa trong máy sấy này. 

Phát triển mô hình  
Nhóm phương trình vi phân riêng phần (partial differential equation, PDE) phi tuyến tính,  
được dùng cho hầu hết các mô hình không cân bằng, các phương trình này dựa trên cân bằng 
nhiệt và chất giữa hạt và không khí (Brooker et al 1992) trong một “khối đối chứng” (control 
volume); giải tích phân bằng phương pháp số.   

Một phương pháp khác (dùng trong nghiên cứu này) dùng phần tử khối hữu hạn (discretized 
volume elements, voxels) trong máy sấy để tính cân bằng nhiệt và chất; phương pháp này đơn 
giản hơn, tránh phải lập các PDE và giải tích phân.   

Mô hình hình học 

 
Hình 2. Sơ đồ các voxel trong máy sấy tháp 

dòng ngang 

 

 
Hình 3. (a) Thứ tự tính toán các voxel trong máy sấy tháp 
dòng chảy thẳng góc;   (b) Sơ đồ một voxel với đường vào-

ra của hạt và không khí sấy  

                                                
#* “Glass state” là thể gương, thủy tinh;  trong bài này dịch là “thể cứng” vừa thuận tiếng Việt, vừa không quá 
sai ý nghĩa, và đối lại với thể mềm “rubbery state”;  dịch thành chữ “mềm” cũng chỉ để thuận tai, thực ra 
“rubbery” là đàn hồi như cao su.  
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Có thể hình dung cột tháp hạt như nhiều voxel (khối hộp điểm ba chiều) như Hình 2, mà hạt 
và không khí sấy đi xuyên qua.  Khi thể tích voxel cực nhỏ, coi như tính chất hạt và không 
khí đồng đều nhau trong voxel này.  Khi dòng không khí (KK) và hạt vào không đổi, máy sấy 
ở trạng thái ổn định, nghĩa là tính chất hạt và KK trong mỗi voxel.  Qui ước như Hình 2, hạt 
chảy xuống theo hướng z, KK chảy theo hướng x, các voxel theo bề rộng cột sấy (hướng y) có 
cùng tính chất.  Như vậy, đã đơn giản hóa thành bài toán 2 chiều.   

Chọn kích thước x, y, z của voxel sao cho vừa sức của máy tính và độ chính xác cần có.   

   Thời gian hạt đi từ một voxel đến voxel kế tiếp là t =  z / vg với  vg (m s-1) là tốc độ chảy 
xuống của hạt (tốc độ chảy của hạt và không khí khác nhau). 

Các giả định được dùng cho mô hình: 

(1). Độ co rút (shrinkage) của hạt không đáng kể trong khi sấy. 

(2). Chênh lệch nhiệt độ trong mỗi hạt không đáng kể. 

(3). Truyền dẫn nhiệt giữa các hạt không đáng kể.  

(4). Không khí có ẩm độ và nhiệt độ đồng đều ở mặt vào tiếp xúc với hạt. 

Các giả định trên thường được áp dụng với các mô hình không cân bằng (Brooker et al 1992, 
Srivastava và John 2002). 

Phương pháp tính  

Bốn tính chất của hạt và KK (Ẩm độ hạt cơ sở khô M, số thập phân; Tỷ lệ ẩm của không khí 
W, kg hơi nước/ kg KK khộ;  Nhiệt độ hạt θ, oC;  Nhiệt độ không khí T, oC)  xác định trạng 
thái mỗi voxel. 

Để giải phương trình cân bằng nhiệt và chất ở mỗi voxel, cần biết tính chất đầu vào của voxel 
trước đó, ví dụ (Hình 3), voxel 10 cần biết tính chất của hạt ở voxel 9, và của KK ở voxel 3. 

Phương trình ở mỗi voxel 

Tính chất hạt và KK đầu vào ký hiệu bằng Mi, θi và  Wi, Ti;  đầu ra ký hiệu M, θ, và W, T. 

Đầu tiên, biết nhiệt độ KK vào Ti, tính ẩm độ tương đối của KK vào RH (số thập phân) bằng 
các phương trình trắc ẩm (psychrometric). Tiếp theo, tính ẩm độ cân bằng của hạt Me (số thập 
phân) với phương trình Chung-Pfost (Bảng 1); nếu trị số RH tính ra cao hơn 0,99 thì coi như 
RH = 0,99.  Từ đó, tính ẩm độ M, dùng phương trình sấy lớp mỏng:  

      (M - Me) / (Mi - Me)  = e-k t       (1) 

trong đó  k là hằng số sấy (drying constant), số thực nghiệm tùy thuộc vào nhiệt độ sấy, theo 
thí nghiệm của Cnossen et al (2002) trong khoảng 40- 60 oC (Bảng 1), áp dụng với lúa hạt dài  
(Prakash và Pan 2012).  Ghi chú:  Lúa hạt ngắn, dùng phương trình Page (1949) cần đến hai 
thông số.  

Lượng nước mất đi mg (kg) trong một voxel khi ẩm độ giảm từ Mi đến M, tính theo: 

    mg =  x y z  g (Mi - M) / (1 + Mi)    (2) 

với g (kg m-3) là dung trọng của lúa, tùy thuộc vào ẩm độ hạt;  g  tính ở ẩm độ vào Mi coi 
như không đổi ở mỗi voxel. 
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Tương tự, tính lượng nước thêm cho không khí thổi qua mỗi voxel trong thời gian t theo: 

      ma  =  va t y z da  (W - Wi)     (3) 

với:  va (m/s) là vận tốc bề mặt của KK sấy;  da là dung trọng của KK sấy (kg/m3), tùy 
thuộc vào T và W.  

Biết lưu lượng khối của KK sấy (Ga  , kg s-1 m-2), tính được:  

va  =  Ga / da   (Brooker et al 1992) 

Lượng nước mất từ hạt bằng với tính lượng nước thêm cho không khí,  mg =  ma.  
 Bảng 1.  Tính chất cơ-lý-nhiệt của lúa  

 
Cân bằng hai phương trình (2) và (3), tính được W; 

    (4) 

Nhiệt truyền từ KK đến hạt trong mỗi voxel (qin, watt) được tính theo công thức: 

          qin = h (av x y z) (T - θ)    (5) 

với h là hệ số truyền nhiệt đối lưu (W m-2°C-1), và av là tỷ số diện tích hạt trên một đơn vị 
thể tích (m2 /m3).   

Tính  h như với khối hạt hình cầu (Geankoplis 2000): 

       (6) 

với:   là độ rỗng (porosity, void fraction) của hạt;  JH là hệ số Colburn;  cp là nhiệt dung 
của không khí (J kg-1 °C-1);   là độ nhớt của không khí (Pa s);  k là hệ số dẫn truyền nhiệt 
(W m-1 °C-1);  và  Re là số Reynolds.  Chữ in thấp (subscript) f chỉ rằng các tính chất ở 
nhiệt độ màng (film temperature) Tf = (θ + T) /2, với giả định hạt đẳng nhiệt. 
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Nhiệt  để bốc ẩm (qvap, watt) tính theo : 

         (7) 

với:  (J/kg) là ẩn nhiệt bóc hơi nước từ hạt ở nhiệt độ không khí sấy.    

Nhiệt cảm (sensible heat) hạt nhận được trong mỗi voxel (qacc) tính theo: 

      qacc  =  g  (x  y z) cg (∂θ/∂t)    (8) 

với:  cg (J kg-1 °C-1) là nhiệt dung của lúa.   

Cân bằng nhiệt:     qin =  qvap  +  qacc        (9) 

Thế các biểu thức ở (7) và (8) vào (9), nhận được: 
        (∂θ/∂t)  =  P (θ - T)  + Q                (10) 

  
với:

    
Trong thời gian ngắn t, thay đổi tính chất KK và hạt coi như rất nhỏ, nên P và Q được xem 
như hằng số trong thời gian này. Ước lượng ∂M/∂t bằng (Mi - M) /t , còn các trị số khác của 
hạt và không khí trong P và Q được ước lượng với (M + Mi)/2,  (W + Wi)/2, θi và T.

Với các giả định trên, (10) trở thành phương trình vi phân thường (ordinary differential 
equation, ODE) và phân tích giải ra được: 

 
Trong thời gian t, lượng nhiệt bốc hơi nước (Qvap, joule), nhiệt cảm hạt nhận được (Qacc, J), 
và nhiệt do không khí cung cấp (Qair, J), được tính theo: 

  
với:  cda là nhiệt dung KK khô (J kg-1 °C-1), và cwv là nhiệt dung hơi nước (J kg-1 °C-1). 

Không khí sấy cấp nhiệt để hạt nóng lên và bốc hơi nước, nên: 

      Qair  =  Qvap  + Qacc               (16) 

Thế (13), (14), (15) vào (16), giải ra: 

 
Biết nhiệt độ T và ẩm độ của hạt trong voxel, tính được nhiệt độ chuyển hóa cứng (glass 
transition temperature) của hạt Tgt theo phương trình ở Bảng 1;  nếu T > Tgt, hạt chuyển ra 
trạng thái mềm (Schluterman và Siebenmorgen 2007). 
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Giải mô hình trên nhờ phần mềm MATLAB; chọn kích thước x = 1,27 mm (Hình 1) và thời 
gian t = 30 s.  Với labtop Dell i7, giải tính thường chưa đến 2 phút. 

Chỉnh sửa các thông số không hợp lý của không khí  

Do dựa trên nhiều giả định, mô hình có thể tính ra vài kết quả không hợp lý.  Ví dụ, ẩm độ W 
của một voxel cao dẫn đến tính RH hơn 100%; nguyên nhân có thể do các phương trình về 
sấy lớp mỏng hay về ẩm độ cân bằng không bao hết khoảng biến thiên trong máy sấy.  
Trường hợp này, xử lý cho RH bằng 100% và tăng nhiệt độ không khí để vẫn có ẩm độ W đã 
tính (Noomhorm và Verma 1986).   

So sánh tương đồng giữa máy sấy ngang dòng chảy và lớp hạt tĩnh  

Mặc dù khác nhau về dòng hạt chảy, quá trình sấy ở máy sấy tháp dòng ngang và máy sấy 
tĩnh có thể mô hình hóa như nhau.  Khác biệt duy nhất là thay thế biến số chiều cao cột sấy z 
bằng biến số  t = z / vg (Brooker et al 1992).  Như thế với máy sấy tháp dòng ngang, đã biến 
bài toán hai chiều ổn định (steady) thành một chiều chuyển tiếp (transient). Ở máy sấy tháp 
ngang dòng (Hình 4a) vị trí hạt được xác định bởi tọa độ x từ buồng gió, và thời gian t đã ở 
trong cột sấy.  Ở máy sấy tĩnh (Hình 4b) với các voxel giống nhau theo chiều x, nhưng tính 
chất hạt thay đổi theo chiều thời gian t.  Sự tương đương như thế cho phép kiểm chứng mô 
hình trong máy sấy tháp bằng máy sấy tĩnh trong phòng thí nghiệm, dễ chế tạo và khảo 
nghiệm hơn. 

 
    (a)              (b) 

Hình 4. Sơ dồ voxel ở  (a) Máy sấy tháp dòng ngang, lớp lúa xoay 90o;    (b) Máy sấy tĩnh  

Lưu ý nhiệt độ và lượng gió ở máy sấy tháp cao hơn nhiều so với máy sấy tĩnh, nên cần chọn 
các thông số này từ quan sát các máy sấy làm việc ở qui mô sản xuất. 

 

Phương pháp và phương tiện  

Lấy mẫu lúa  

Thí nghiệm với giống lúa “Roy J” thu hoạch ở Trại Nghiên cứu lúa của Đại học Arkansas, ẩm 
độ khoảng 22%; lúa được làm sạch và bảo quản ở 4 oC trong bao kín. 
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Máy sấy thí nghiệm  

Được chế tạo để kiểm chứng mô hình toán.  Nhiệt độ và ẩm độ không khí sấy được điều 
khiển bằng buồng Espec có điện trở và bộ phận làm lạnh.  Quạt ly tâm 0,56 kW hút không 
khí từ buồng sấy và thổi qua lớp hạt 

 
Hình 5. Sơ đồ máy sấy lớp hạt tĩnh trong phòng thí nghiệm  

Buồng sấy gồm một hộp gỗ, một cột nhựa hình trụ chứa lớp lúa, và 10 cái rỗ (basket) có lưới, 
ở đáy có đệm cao su làm kín chu vi.  Hộp gỗ là buồng tích gió (plenum), nơi đo các tính chất 
không khí vào.  Đo ẩm độ hạt ở 10 lớp lúa sau khi sấy xong.  Mỗi cái rỗ có gắn một thiết bị 
ghi lưu (datalogger) hiệu HOBO theo dõi nhiệt độ và ẩm độ không khí sấy, gian cách 1 phút.  
Hai datalogger khác được đặt trong hộp gỗ để theo dõi không khí sấy đầu vào. 

Như đã nói trên, máy sấy thí nghiệm có thể dùng để nghiên cứu cho máy sấy tháp ngang 
dòng.  Lúa ở rỗ dưới cùng tương ứng với lớp lúa gần vách không khí sấy vào ở máy sấy 
ngang dòng, còn lớp trên cùng ứng với lớp lúa với không khí sấy thoát ra. 

Thí nghiệm sấy  

Lúa được được đưa từ kho lạnh và đạt nhiệt độ môi trường sau 24 giờ, và đưa vào sấy. Mỗi rỗ 
chứa 270 g lúa, hợp chung thành khối lúa hình trụ tròn đường kính 127 mm và cao 380 mm. 

Bảng 2 ghi nhiệt độ và ẩm độ của không khí sấy, và của hạt lúa trước khi sấy.  Do chỉ đo 
được ẩm độ sau khi sấy xong, thời gian sấy cho 3 lần thử có khác nhau, để xác định ẩm độ 
hạt ứng với mỗi thời gian sấy (bằng phương pháp tủ sấy).  Tuy bộ điều khiển được cài đặt ở 
60 oC, nhiệt độ sấy thực tế thấp hơn (Bảng 2) do hao tổn nhiệt theo đường ống dẫn.  Vận tốc 
không khí qua mặt lúa là 0,56 m3 s-1 m-2, đo bằng dụng cụ đo gió Omega HHF141. 
     Bảng 2.  Các điều kiện tiến hành  3 thí nghiệm  

 Thí nghiệm TN1 TN 2 TN 3 
Thời gian sấy,  phút 30 60 90 
Ẩm độ hạt ban đầu, % wb  20,5 20,5 20,5 
Nhiệt độ hạt ban đầu, oC  21,5 19,6 22,7 
Nhiệt độ không khí sấy vào, oC  56,6  0,3 57,3  0,5 58,5  0,4 
Ẩm độ tương đối KK sấy, % 13  1 13  1 11  1 

Ghi chú:  Số trung bình  Độ lệch chuẩn  
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So sánh kết quả tính toán theo mô hình và kết quả đo thực tế bằng Độ lệch sai số chuẩn (root 
mean square error, RMSE) tính theo công thức: 

  
với X là đại lượng cần so sánh;  Xm là số tính theo mô hình;  Xe là số thực nghiệm.  

N = 10 (số lớp lúa).  Ghi chú: RMSE có cùng thứ nguyên với đại lượng X. 

Do rất khó đo nhiệt độ hạt qua lớp lúa dày, nên không kiểm chứng thông số này của mô hình 
(một hạn chế lâu đời cho nghiên cứu mô hình hóa tới nay).  

 

Kết quả và thảo luận  

Kiểm chứng mô hình  

Hình 6 là so sánh ẩm độ giữa thực nghiệm và tính theo mô hình.  Như dự đoán, lúa ở gần 
buồng gió khô nhanh hơn lúa ở xa hơn. Sai biệt giữa lúa ở hai vách là 3,6% ẩm độ sau 30 
phút sấy.  Sự chênh lệch này cũng được thấy ở các máy sấy tháp ngang dòng qui mô sản xuất 
(Schluterman và Siebenmorgen 2004).  

Sai biệt giữa tính toán và thực nghiệm không quá 1% ẩm độ (Hình 6).  Trước đây Rumsey và 
Rovedo (2001), và Zare et al (2006) cũng đạt được sai biệt này, nhưng với so sánh ẩm độ 
trung bình.   

 
Hình 6. So sánh ẩm độ hạt giữa thực nghiệm và tính theo mô hình  

Hình 7 là so sánh giữa thực nghiệm và tính theo mô hình về nhiệt độ và ẩm độ tương đối 
(RH) của không khí sấy.  Sai biệt giữa thực nghiệm và mô hình tăng khi khoảng cách càng xa 
buồng gió; giải thích là do tính chất không khí một voxel tùy thuộc các phép tính các voxel ở 
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trước, nên sai số tích lũy sẽ tăng lên.  Morey và Li (1984) cũng báo cáo kết quả tương tự với 
mô hình hóa hạt bắp với lớp dày. 

 
Hình 7. So sánh nhiệt độ và ẩm độ tương đối của không khí giữa thực nghiệm và tính theo mô hình  

Độ lệch sai số chuẩn RMSE giữa tính toán và thực nghiệm (Bảng 3, không chép lại) khá nhỏ: 
(0,6- 0,8% với ẩm độ hạt; 3,2- 4,7 oC với nhiệt độ không khí; 3,7- 9,7% với RH không khí) là 
chấp nhận được, tương đương với RMSE của các nghiên cứu sấy lúa lớp mỏng 
(Hacihafizoglu et al 2008).   

Bốn yếu tố giải thích sai biệt giữa tính toán và thực nghiệm, bao gồm:  tính chất hạt thiếu 
chính xác; các giả định khi lập mô hình; độ chính xác của dụng cụ đo; sai biến sinh học của 
các mẫu hạt.  Quan trọng nhất là tính chất hạt, phương trình ẩm độ cân bằng và hằng số sấy 
chỉ lấy theo tài liệu (Brooker et al 1992), không bao quát hết các điều kiện thí nghiệm của 
máy sấy tháp.  Ngoài ra, hệ số truyền nhiệt trích dẫn theo vật thể hình cầu (không phải hạt 
lúa) có thể gây sai số về truyền nhiệt cho mô hình.   
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Trạng thái chuyển hóa cứng (glass transition ) của hạt lúa  

Biến chuyển hạt từ trạng thái “cứng” qua “mềm” tùy thuộc nhiệt độ và ẩm độ hạt.  Giả định 
ẩm độ trong hạt là đồng đều, mô hình có thể tiên đoán trạng thái của hạt như Hình 8, dùng số 
liệu của Thí nghiệm 1 (Bảng 2).  Lớp hạt dày (ngang) 380 mm, và thời gian hạt đi từ đầu vào 
đến đầu ra cột sấy là 30 phút.  

 
Hình 8. Bản đổ màu trong không gian cột tháp sấy dòng thẳng góc (tính theo mô hình)  

của ẩm độ, nhiệt độ, và  trạng thái hạt; với số liệu của Thí nghiệm TN1   

Dù hạt vào cột sấy với tính chất đồng đều và ở trạng thái cứng, sấy gây chênh lệch ẩm độ và 
nhiệt độ làm hạt biến dần qua thể mềm và cuối cùng ở đầu ra đều ở thể mềm.  Hình 8 cho 
thấy rõ ảnh hưởng của nhiệt độ, còn ẩm độ ảnh hưởng không nhiều đến sự thay đổi trạng thái 
hạt.   

 
Hình 9. Trạng thái hạt trong cột máy sấy tháp dòng thẳng góc,  

với ẩm độ đầu vào khác nhau (20, 18, 16%), sau 30 phút sấy (như thí nghiệm TN1).   

Sấy lúa với máy sấy tháp thường được thực hiện nhiều lượt (pass) với ẩm độ vào của lượt sau 
thấp hơn lượt trước.  Hình 9 mô phỏng trạng thái hạt với ba ẩm độ đầu vào khác nhau.  Ẩm 
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độ vào càng cao thì biến mềm càng nhiều.  So sánh: Với ẩm độ vào 20%, hạt ở đầu ra ở trạng 
thái nhão, còn với ẩm độ vào 16%, hạt ở đầu ra vẫn giữ trạng thái cứng.   

Sau mỗi lượt sấy, hạt lúa vào thùng ủ (tempering bin) và có thể truyền nhiệt cho nhau, từ đó 
có thể thay đổi trạng thái.  Hiện tượng chuyển đổi “cứng-mềm” (glass transition) là quá trình 
thuận nghịch (Biliaderis et al 1986; Zeleznak và Hoseney 1987) giữa hai trãng thái.  Tuy liên 
hệ giữa biến chuyển trạng thái và độ nứt gãy gạo cần được tìm hiểu thấu đáo hơn, cách tiếp 
cận với mô hình này sẽ là công cụ mạnh để nghiên cứu thêm về liên hệ này, từ đó có cơ sở để 
giảm độ nứt hạt gạo. 

Kết luận  
Đã lập được mô hình tiên đoán tính chất hat và không khí trong máy sấy tháp dòng chảy 
thẳng góc, áp dụng các phương trình truyền nhiệt và truyền chất vào các phần tử khối hữu 
hạn trong tháp sấy.   

Đã kiểm chứng mô hình với máy sấy trong phòng thí nghiệm.  Kết quả tiên đoán theo sát kết 
quả thực nghiệm, qua chỉ tiêu RMSE, sai biệt không quá 1% ẩm độ hạt, 5 oC nhiệt độ KK 
sấy, và 10% RH không khí sấy.  Từ đó có thể giúp cải tiến và tối ưu hóa vận hành máy. 

Đã sử dụng mô hình để tiên đoán trạng thái hạt “cứng-mềm” trong cột sấy.  Sự thay đổi trạng 
thái này thường được coi như liên quan đến dộ nứt gãy gạo, nên có thể dùng mô hình này cho 
các nghiên cứu mới về độ nứt hạt.   

Độ chính xác mô hình này có thể được cải tiền với các phương trình về sấy lớp mỏng và hằng 
số sấy ứng với giống lúa sử dụng, với khoảng biến thiên của không khí sấy thường dùng 
trong máy sấy tháp, và với hệ số truyền nhiệt cho hạt lúa.  Nếu bổ sung sự truyền nhiệt trong 
nội bộ mỗi hạt lúa, mô hình có thể giúp hiểu sâu hơn về quá trình sấy. từ đó giúp xử lý để 
giảm độ nứt gãy gạo.   

 

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Mô hình toán trong kỹ thuật, nói đơn giản là diễn tả quan hệ giữa biến số Y và các biến số X1, 
X2,…, Xn  bằng một hay nhiều biểu thức toán học, với một vài hệ số nhận được từ thực 
nghiệm. Mô hình toán đã có từ rất lâu, đã giúp con người thiết kế chế tạo từ các đồ vật gia 
dụng đến máy bay hay phi thuyền không gian.  Các công thức này, thường gọi là “lý thuyết” 
khi tiên đoán được thực tế với sai số rất nhỏ hoặc khá nhỏ. 

Mô hình hóa là công cụ rất mạnh cho nghiên cứu quá trình sấy để xây dựng lý thuyết, vì rất 
khó bố trí các nghiệm thức để so sánh (các bố trí RCD, RCB v.v trong thống kê) các mẻ sấy 
thực tế; ví dụ 10 tấn lúa của mẻ này ẩm độ 24,5% nhưng khó lặp lại mẻ khác với cùng ẩm độ. 

Mặt tích cực là như thế, nhưng khó khăn ở tính chất vật liệu (hạt).  Nói theo máy tính là 
“Gigo” rác vào rác ra.  [ND] có thử với nhiều phương trình sấy lúa lớp mỏng đã công bố, từ 
28% xuống 14% ẩm độ hạt, với không khí 43 oC và 35% RH; vài kết quả về thời gian sấy: 
2,5; 4; 6; 10 giờ (chênh lệch 3- 4 lần).  Vậy áp dụng mấy phương trình này vào mô hình hóa, 
chắc phải có “rác ra”.  Dè dặt như thế để nhấn mạnh đến tính chất vật liệu, điều mà bài báo 
trên có lưu ý nhưng chưa làm (chỉ trích dẫn tài liệu đã công bố).  [ND] nhớ lại dự Hội thảo 
“ASEAN Post-harvest Seminar” năm 1991 ở Manila (Philippines), chủ tọa  session chỉ vào 3 
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người trình bày 3 bài về mô hình hóa và nói “Now we have the bible in drying --nay đã có 
phúc âm về sấy rồi”.  Đã 30 năm qua ở Mỹ (bài báo trên) cũng như ở Việt Nam, ứng dụng 
máy sấy (hiện đại hoặc thô sơ) đã đi một bước dài, mà các thiết kế mới vẫn chưa dựa vào các 
mô hình trên.   

Dè dặt như thế để không kính cẩn nhìn simulation như cái đền thờ, nhưng chúng tôi vẫn quả 
quyết rằng mô hình hóa là cách mạnh mẽ nhất để hiểu sâu về quá trình sấy.  Con đường 
nghiên cứu khoa học còn dài ở phía trước, “lý thuyết” càng tới gần khi chúng ta để ý đến tính 
chất vật liệu. 

Điều ghi nhận thứ hai về bài báo trên là liên quan giữa nhiệt độ sấy và thể cứng-mềm của hạt 
lúa glassy-rubbery state, tức là liên quan đến độ nứt vỡ hạt gạo.  Tuy mới là kết quả bước 
đầu, nhưng cảm nhận là nhiệt độ 56 oC không phải là tốt cho sấy tháp, dù sấy nhiều lượt.  
Trong một bài báo sau, chúng tôi sẽ dịch một báo cáo về máy sấy tháp với 43 oC với kết quả 
rất tốt.   

 

 


