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Lời giới thiệu

Tập “Thông tin CÔNG THÔN Số 1-2018” phát hành đầu năm 2018 được nhiều
bạn bé đón nhận, đánh giá hữu ích, và góp nhiều ý kiến cụ thể. Chúng tôi rất
cám ơn những lời khích lệ để tiếp tục…
Về các góp ý nên sắp xếp nội dung (Cơ khí, Thủy nông, Chế biến v.v) theo từng
số, hoặc theo từng khu trong mỗi số, chúng tôi thấy mỗi số chỉ 6- 10 bài, lướt
qua Mục lục là biết về nội dung. Ngoài ra, để “lung tung” như thế cũng có điểm
hay là mỗi người thấy chuyên ngành hẹp thường tương tác với nhiều ngành
khác của Công Thôn; vấn đề lớn của nông nghiệp chỉ được giải quyết liên
ngành…
Nếu quan tâm đến một bài cụ thể, người đọc có thể in ra giấy; hoặc in thành file
PDF riêng (ví dụ: trang xx-yy) rất dễ dàng, với các phần mềm đọc PDF như
Abode Reader hay Pdf Architect v.v; đặt tên khác cho file và lưu trữ ở thư mục
của mình.
Về tài liệu tham khảo, mỗi bài gốc đều ghi rất chi tiết, tập thông tin này chỉ tóm
tắt nên xin lược bỏ. Tuy nhiên trong bài viết đều có ghi (Tác giả, Năm xuất
bản) nên người đọc nếu đánh ra 2 từ khóa này cũng dễ tìm với Goggle. Một số
tài liệu đặc biệt quan trọng liên quan đến phương pháp nghiên cứu được chép lại
ở chú thích cuối trang (footnote).
Bắt đầu từ số này, chúng tôi mời một số cộng tác viên để góp bài. Số 2 này có
sự góp sức của KS Nguyễn Hồng Ngọc (Cơ khí K2, ĐHNN4) và TS Nguyễn
Thanh Nghị (TT Năng lượng-Máy NN); cám ơn các bạn, và mong có thêm
nhiều cộng tác viên để cùng “chia lửa”.
Nguyên tắc chung cho “Thông tin Công Thôn” là không đăng các nghiên cứu
gốc (No original research paper). Chỉ tóm tắt lại các bài đã đăng đâu đó, nghĩa
là với 3 mức, ưu tiên từ cao tới thấp, như sau:
 Các bài đăng báo có Phản biện (Peer Review), như ASABE Transactions.
Dĩ nhiên, phải được phép của nhà xuất bản.
 Các bài đã báo cáo ở Hội nghị (Proceedings), như ASABE Meeting Papers.
Cũng phải được phép của nhà xuất bản hoặc tác giả.
 Các bài đã có thông tin trao đổi cho rất nhiều người và có góp ý phản hồi
của nhiều người. Hoặc ít nhất có đăng báo phổ thông, với công việc thực tế,
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nhiều người biết, kiểm chứng được. Thường các bài này do chính tác giả gửi
đến.
Dự định ban đầu đưa tập tin PDF lên Facebook, nhưng cách này chỉ gửi được
cho các bạn bè đã xác định trong nhóm, y như với email.
Nên bắt đầu từ số này, các tập “Thông tin CÔNG THÔN” phát ra được “ký gửi”
ở các website sau:
http://caem.hcmuaf.edu.vn/ (Trung tâm Năng lượng-Máy nông nghiệp, Trường
Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh).
http://maysaynonglam.com và http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html
Ấn phẩm khoa học của “Máy Sấy Nông Lâm”.
Các bạn ở các cơ quan khác nếu có Website muốn đăng tải tập tin, xin viết
email cho chúng tôi, để bàn thảo và đồng ý phổ biến.
Hoan nghênh các góp ý của các bạn. Trân trọng kính chào.
Phan Hiếu Hiền
phhien1948@gmail.com
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Xói mòn do mưa ở vùng đông bắc nước Áo

Nguồn: Klik A., F. Konecny. 2012. Rainfall erosivity in northeastern Austria. ASABE
Transactions Vol.56(2)719-725, American. Society of Agricultural and Biological Engineers.

Dẫn nhập
Trên thế giới, xói mòn đất do nước và nước mưa làm cho đất đai nông nghiệp xuống cấp
nhiều nhất (Dijk và ctv 2002; Ellison 1947).
Hệ số xói mòn do nước mưa-chảy tràn R của mô hình RUSLE Revised Universal Soil Loss
Equation (Renard et al., 1997) được sử dụng phổ biến.
………
Biến đổi khí hậu không chỉ làm tăng nhiệt độ trái đất, mà còn ảnh hưởng đến mưa, dẫn đến
ảnh hưởng đến độ xói mòn do chảy tràn (Pedersen và Hasholt 1995; Erpul và ctv 2003).
Semenov và Bengtson 2002; Klik và Truman 2003). Theo ước lượng của Liên minh châu
Âu EU (EEA 2000), nguy cơ xói mòn đất độ biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến 80% đất nông
nghiệp EU vào năm 2050.
Mục đích nghiên cứu này là sử dụng số liệu ở 51 trạm đo mưa của vùng đông bắc nước Áo
để: 1/ tính độ xói mòn do mưa (rainfall erosivity) ở vùng này; 2/ phân tích số liệu xem độ xói
mòn do mưa có thay đổi theo thời gian hay không.

Phương pháp và phương tiện
Số liệu quan trắc của 51 trạm đo mưa (cách khoảng 15 phút, đo trong 9- 49 năm, tùy trạm) ở
hai tiểu bang rộng 31 200 km2, bằng 36% diện tích và là vùng nông nghiệp chính của nước
Áo (Austria). Số liệu tóm tắt ở Bảng 1 [ND: không chép lại các chi tiết của 51 trạm]. Tất cả
các trạm chỉ đo số liệu mưa từ tháng 5 đến th.10 (mùa trồng trọt), nên hệ số xói mòn R
(erosivity factor) cũng tính cho các tháng đó. Có 95% mưa bão cũng trong các tháng này.
Bảng 1. Số liệu về mưa ở Áo.

Upper Austria (31 trạm)
Lower Austria (20 trạm)

(số trung bình  độ lệch chuẩn)

Số
lần bão
15,9 4,9
21,7 4,4

Lượng mưa
(mm)
514,7 168,7
652,2 155,7

R
(MJ mm ha-1 h-1
885,2 355,9
982,1 317,8

I30
(mm h-1)
10,9 1,6
10,7 0,6

[Ghi chú: Người dịch lược bỏ chi tiết, chỉ nêu số liệu tiêu biểu để hình dung;
qua đó thấy “mưa” và “bão” rất nhẹ nhàng so với Việt Nam.]

Hệ số R tùy thuộc động năng E của mưa và cường độ mưa I30 (lượng mưa tối đa trong 30
phút của các trận mưa bão trong năm). Châu Âu coi I30 hơn 10 mm là mưa bão gây xói mòn
(Rogler và Schwertmann 1981). Theo tiêu chí này đã phân tích hơn 23 000 trận mưa bão.
Tính lần lượt theo các công thức sau:
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 Động năng er tính trên mỗi đơn vị chiều cao mưa:
I = lượng mưa ứng với khoảng thời gian t.
 Động năng mỗi trận mưa:

; Vr = tổng chiều cao mưa của trận mưa.
r = 1…o = số khoảng thời gian

 Hệ số xói mòn do chảy tràn Ri (MJ mm ha-1 h-1 năm-1):
với:

I30 = lượng mưa tối đa trong 30 phút;

n = số năm

Tính E và I30 theo Rainfall Intensity Summarization Tool #2.1.
Phân tích thống kê. Dùng trắc nghiệm Mann-Kendall (Mann 1945; Kendall 1975) phân tích
theo chuỗi thời gian (time series analysis) kiểm chứng giả thuyết H0: Độ xói mòn không có
xu hướng thay đổi theo thời gian…

Kết quả và thảo luận
Bảng 1 ở trên tóm tắt về lượng mưa.

Hình 2. Lượng mưa ở Austria; hai tiểu bang trong nghiên cứu này là Upper Austria và Lower Austria

Hình 2 (bài gốc) thể hiện lượng mưa ở Áo. Nói chung, lượng mưa đã tăng 21% từ 1979-1988
đến 1989-1998, và 14% từ 1989-1998 đến 1999-2008; kết quả phân tích của Pruski và
Nearing (2002) mức độ xói mòn tăng 4- 96%.
Hình 3 thể hiện liên hệ hồi qui tuyến tính giữa và hệ số xói mòn R và P (P mm là chiều cao
cột nước mưa hay vũ lượng -- chỉ tính từ tháng 5 đến tháng 10).
Hình 4 mô tả hệ số xói mòn R tăng theo thời gian (có ý nghĩa thống kê) ở hơn 90% các trạm
có số liệu hơn 25 năm. Nhưng Hình 5 thì ngược lại ở nhiều trạm khác với số liệu ít năm hơn,
thống kê không cho thấy R tăng theo thời gian. Vì vậy, cần số liệu dài hạn để tiên đóan tốt
hơn.

#2.1

USDA-ARS. 2010. RIST: Rainfall Intensity Summarization Tool, ver. 3.0. USDA-ARS. Washington, D.C.
Available at: www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=3251 .
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Hình 3. Liên hệ hồi qui tuyến tính giữa và hệ số xói mòn R và lượng mưa P

Kết luận
Đã sử dụng quan trắc của 51
trạm đo mưa (cách 15 phút) ở
hai tiểu bang Upper Austria
(UA) và Lower Austria (LA)
để tính hệ số xói mòn do mưa
R và xác lập liên hệ giữa
lượng mưa hàng năm và R.
Số liệu ở LA biến động nhiều
hơn nên hệ số tương quan
thấp hơn.

Hình 4. Hệ số xói mòn R (trung bình 5 năm) tăng theo thời gian

Phân tích theo chuỗi thời gian
cho thấy xu hướng tăng lượng
mưa, độ xói mòn, số lượng và
cường độ mưa bão ở hầu hết
các trạm của LA, nhưng chỉ ở
một số trạm của UA. Sự thay
đổi lượng mưa ảnh hưởng đến
độ xói mòn, do đó các chiến
lược bảo vệ đất đai cần hoạch
định cho phù hợp trong tương
lai.
Hình 5 Hệ số xói mòn R (trung bình 5 năm)
không tăng theo thời gian
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Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch)
Phương trình chỉnh sửa phổ quát về hao tổn đất
(Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE): A = R * K * L * S * C * P
với:

A:

Lượng đất bị mất hàng năm do xói mòn,

tấn / (ha*năm)

R:
K:

Hệ số do mưa,
Hệ số xói mòn do đất

MJ *mm / (ha * giờ * năm)
tấn * ha * giờ / (ha*MJ *mm)

L:

Hệ số về chiều dài đất,

(không thứ nguyên )

S
C:

Hệ số về độ dốc đất,
Hệ số về quản lý cây phủ đất

(không thứ nguyên )
(không thứ nguyên )

P:

Hệ số về hỗ trợ thực tế

(không thứ nguyên )

Phân loại về độ mất đất:
(tấn /ha /năm)
1 Rất thấp (chấp nhận)

<6

2 Thấp

6- 11

3 Vừa

11- 22

4 Cao

22- 33

5 Nghiêm trọng

> 33

Người đọc có thể tham khảo về RUSLE trong các tài liệu sau (tải từ Internet):
Millennium EMS Solutions. 2017. Soil Erosion Calculator User Manual. http://www.mems.ca
Renard K.G, G.R Foster, G.A Weesies, D.K McCool, D.C Yoder. 1997. Predicting soil erosion
by water: A guide to Conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation
(RUSLE). U.S Department of Commerce, Agricultural Handbook No703, 404 pp.
Foster G.R, G.A Weesies, D.K McCool, D.C Yoder, Renard K.G. 1999. Revised Universal Soil
Loss Equation User’s Manual
Wall G.J, D.R Coote, E.A Pringle & I.J. Shelton (eds). 2002. RUSLEFAC: RUSLEfor Application
in Canada: A Handbook for Estimating Soil Loss from Water Erosion in Canada. Research
Branch, Agriculture and Agri-Food Canada. Ottawa. Contribution No. AAFC/AAC2244E. 117 pp.

Nghiên cứu về xói mòn đất có rất nhiều trên thế giới (Google). Ở Việt Nam cũng có các
nghiên cứu tương tự, ví dụ:
Tung Gia Pham, J. Degener, M. Kappas. 2018. Integrated universal soil loss equation (USLE)
and Geographical Information System (GIS) for soil erosion estimation in A Sap basin: Central
Vietnam. International Soil and Water Conservation Research Vol.6(2018)99-110.

Nhưng chúng tôi chưa tìm đọc được các nghiên cứu về vai trò tương tác của cơ khí để đóng
góp vào việc giảm xói mòn đất đai… Việt Nam là nước với lượng mưa ở đa số các tỉnh là
1500- 2500 mm, gấp 3- 5 lần so với hai tiểu bang của Áo ở nghiên cứu trên, nên xói mòn do
mưa có lẽ sẽ khủng khiếp hơn. Vấn đề của ĐẤT và NƯỚC...
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Nghiên cứu điều khiển cân bằng
máy san phẳng ruộng lúa

Nguồn: Luo X, Z. Zhao Q. Li, Z. Wang, Z. Zhou, S. Sun, J. Zhang. 2004. Study on leveling
control for a paddy laser leveler. Paper No 071078, an ASABE Meeting Presentation.

Dẫn nhập
Ruộng lúa cần được san phẳng chính xác để
tiết kiệm nước tưới, giảm chi phí sản xuất, và
tăng năng suất lúa. Công nghệ san laser trên
đất trồng lúa có hai ứng dụng: cải tạo nhiều
mảnh nhỏ thành một cánh đồng lớn, và chuẩn
bị đất gieo cấy. Ứng dụng thứ nhất có thể
dùng hệ thống máy tương tự như làm đường
bộ hay san đất khô. Đề tài này nhắm đến ứng
dụng thứ hai, với nhiều điều kiện khác biệt
như đất mềm, không đồng đều, cỏ dại lởm
chởm, dẫn đến nhu cầu phải có hệ thống máy
san khác so với ứng dụng thứ nhất (Hình 1).
Hính 1. Máy san laser ruộng lúa với bừa san 2,4 m
Hệ thống san liên hợp với máy kéo 2ZK-6 (Nhật). Ngoài hệ thống điều khiển nâng hạ bằng
laser thông thường, bừa san (“gàu san”) còn được gắn 2 cảm biến để kiểm soát và điều khiển
cân bằng ngang. Bừa rộng 2,4 m có thể di chuyển lên và xuống bằng một xy lanh thủy lực
hướng dẫn bởi laser, và xoay từ bên này sang bên kia bằng một xy lanh thủy lực khác. Kết
hợp hoạt động độc lập của hai xy lanh khiến bừa gàu luôn giữ cân bằng ngang ở độ cao theo
mặt phẳng laser đã định.
Hệ thống kiểm soát và điều
khiển cân bằng ngang sử dụng
kết hợp hai bộ cảm biến
MEMS để phát hiện độ
nghiêng của gàu và một vi
mạch ARM7 thực hiện thuật
toán điều khiển như sơ đồ
Hình 2.
Bài này trình bày về hệ thống
điều khiển cân bằng ngang của
bừa san.

Hình 2. Sơ đồ bộ san laser
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Thiết kế cấu trúc hệ thống
Có hai cách để bắt buộc bừa phải luôn luôn giữ được cân bằng ngang khi san trên các ruộng
lúa có độ cứng bề mặt không đồng đều. Cách thứ nhất dùng 2 hệ thống điều khiển laser riêng
biệt để điều khiển độc lập 2 xy lanh; cách này tốn tiền hơn do cần 2 bộ nhận và điều khiển
laser, đồng thời cũng phức tạp trong lắp đặt và cân chỉnh, do bừa khá nặng và nhiễu giữa hai
bộ điều khiển. Cách thứ hai dùng một hệ thống laser để kiểm soát độ cao của bừa qua một
xy lanh, và một hệ thống kiểm soát điều khiển độ cân bằng ngang của bừa thông qua một xi
lanh khác được áp dụng trong thiết kế của chúng tôi.

Bừa san và hệ thống thủy lực
Bừa san (Hình 3) được thiết kế phù hợp với
đất ruộng miền nam Trung Quốc. Bừa nặng
~100 kg, liên hợp với máy kéo 16 mã lực.
Hình 3. Bừa san

Sơ đồ hệ thống thủy lực ở Hình 4. Bình chứa dầu thủy lực áp suất cao để ổn định áp suất.
Thùng làm nguội (11) giữ nhiệt độ dầu dưới 70 oC. Hai van solenoid (loại 3 vị trí, 4 cửa)
điều khiển hai xy-lanh lực, một để nâng hạ, và một để điều chỉnh thăng bằng ngang. Hệ
thống này hoạt động tốt trong các khảo nghiệm ngoài đồng.

Hình 4. Hệ thống thủy lực

Thiết kế hệ thống kiểm soát cân bằng ngang
Nguyên lý cơ bản
Có ba prototype (thiết bị mẫu) hệ thống kiểm soát cân bằng ngang được triển khai. Prototype
đầu dùng cảm biến thủy (chất lỏng), không dùng bộ vi xử lý. Prototype kế dùng cảm biến
thủy, có bộ Gyro (viết tắt của gyroscope-aided sensor, cảm biến hỗ trợ với con quay giữ
thăng bằng), và bộ vi xử lý 8-bit C8051F330D. Prototype cuối dùng kết hợp Gyro và bộ gia
tốc tích hợp vi mạch điều khiển 32-bit AT91SAM7S64..
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Prototype 1: Kiểm soát cân bằng bởi cảm biến thủy
Sử dụng bộ cảm biến thủy 12V, 4-20 mA, phát hiện độ nghiêng không quá 30 độ so với
phương ngang, thời gian phản ứng dưới 250 ms. Bộ điều khiển sử dụng mạch IC vừa xử lý
nhận các tín hiệu để ổn định toàn hệ thống, vừa giảm nhiễu giữa hai hệ thống điểu khiển độ
cao và hệ thống cân bằng.
Prototype 2: Kiểm soát cân bằng bởi một cảm biến thủy có hỗ trợ Gyro
Cảm biến thủy trên có phạm vi hoạt động giới hạn và dễ bị rung lắc trong khi làm việc, đặc
biệt khi đặt trên bừa liên kết bằng cơ cấu 3 điểm, có thể đưa ra những tín hiệu sai dẫn đến
điều khiển xy lanh sai.
Để ổn định hệ thống kiểm soát, một Gyro được lắp thêm để đo tỷ lệ thay đổi độ nghiêng của
bừa. Khi Gyro cho tín hiệu bừa bị nghiêng và nhiễu do các dịch chuyển bên không ảnh
hưởng thì hệ thống kiểm soát bằng cảm biến thủy. Nguyên lý được áp dụng là xy lanh chỉ
hoạt động khi và chỉ khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
1. Cả hai cảm biến thủy và Gyro phát hiện nghiêng;
2. Cả hai cảm biến thủy và Gyro phát hiện không có nghiêng.
Prototype 3: Kiểm soát cân bằng bởi một Gyro và một gia tốc kế (accelerometer)
Cảm biến gia tốc được sử dụng để thay thế cho cảm biến thủy để cải thiện độ trễ. Cảm biến
gia tốc ADXL103 (độ phân giải cao và băng thông rộng, với độ phân giải 1 m(g) tại 60 Hz),
và cảm biến Gyro được sử dụng đồng thời để đo độ nghiêng chính xác hơn với thuật toán kết
hợp (Hình 5).

Hình 5. Hệ thống điều khiển thăng bằng của Prototype 3

Cảm biến gia tốc được gắn vào bừa để theo dõi độ nghiêng của bừa dựa trên phương trình:
 = Arcsin (Ax / g)
 là góc nghiêng đo được; Ax là gia tốc đo được bằng cảm biến dọc theo trục x của bừa
(Hình 6) khi không tồn tại bất kỳ rung lắc hoặc dịch chuyển. Khi có dịch chuyển các bên làm
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nhiễu số đo Ax thì cảm biến Gyro sẽ hỗ trợ cung cấp độ lệch đáng tin cậy. Tại mỗi thời điểm,
các số đo của hai cảm biến đều được tính toán hai thông số pitch và rate tương ứng và so
sánh với nhau; nếu các con số phù hợp thì số đo của gai tốc kế sẽ được dùng để điều khiển
bừa; ngược lại thì sẽ dùng số đo của Gyro. Với thuật toán kết hợp này, độ nghiêng của bừa
được đo chính xác tại thời điểm bất kỳ không phân biệt có rung lắc hay không.
Nên gắn cảm biến gia tốc trên
trục quay của bừa để tránh ảnh
hưởng của việc rung lắc. Cải tiến
đáng kể của prototype này còn có
thêm việc sử dụng mạch lắp sẵn
ADC 10-bit cùng vài thuật toán
đọc 14-bit để tăng giải pháp tính
toán.

Hình 6. Cảm biến gia tốc đo độ ngiêng

Kết quả thử nghiệm
Thử nghiệm san ruộng lúa được thực hiện với prototype cuối cùng ở trang trại của trường.
Một trạm điện tử (Electronic Total Station) có khả năng đo kích thước 3D được sử dụng để
ghi lại bề mặt phẳng của ruộng trước và sau khi san. Số đo được lấy cách khỏang 3 cm theo
cả hai hướng. Kết quả độ phẳng trước khi san là 5 cm, sau khi san là dưới 3 cm. Vậy hệ
thống này có thể san đạt độ phẳng chính xác dưới mức 3 cm, và đáp ứng yêu cầu trồng lúa.
Hình 7 và Hình 8 là đồ thị 3D của bề mặt ruộng trước và sau san phẳng.

Hình 7. Mặt ruộng TRƯỚC khi san

Hình 8. Mặt ruộng SAU khi san

Người dịch tóm tắt: KS Nguyễn Hồng Ngọc

Lời bàn thêm (P.H.Hiền)
San laser trong điều kiện ruộng ngập nước là yêu cầu ở nhiều nơi không thể giữ ruộng khô để
san. Nhưng cho tới nay, các nghiên cứu giải quyết vấn đề này gần như là “nhiệm vụ bất khả
thi”. Viện Lúa Quốc tế IRRI vào thập niên 1990 cũng có thử nghiệm san nước (wet laser
leveling) nhưng không không phổ biến được. Lý do là san laser để đạt độ chính xác trong
vòng 3 cm, mà bánh máy kéo 50-100 cm lún hơn 10 cm ở ruộng nước...
Nghiên cứu trên của GS Zhao và ctv sử dụng máy kéo 16 HP (thường thấy ở máy cấy lúa, với
bánh xe hẹp y hệt) và giàn bừa 2,4 m; có lẽ chỉ “cào cào” chút ít. Kết quả chỉ là “giảm từ
5 cm xuống dưới 3 cm”; thực sự cỡ 5 cm chưa cần san. Nghiên cứu có giá trị ở thiết kế các
bộ điều khiển và vi mạch v.v, gợi ý tham khảo khi thiết kế các bộ laser cho ruộng khô.
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4

Thông thoáng bình thường và thông thoáng
lạnh cho lúa và bắp ở Texas

Nguồn: Maier D. E,. G. Moreira, F. W. Bakker-Arkema. 1992. Comparison of conventional
and chilled aeration of grains under Texas conditions. Transactions of the ASABE
(American Society of Agricultural Engineers) Vol. 8(5)pp.660-667.

Dẫn nhập
Thông thoáng lạnh (chilled aeration) cho phép bảo quản giữ được chất lượng hạt lương thực
trong thời gian dài, không phụ thuộc thời tiết. Thông thoáng lạnh khởi đầu từ thập niên 1960
và đến 1990 đã được áp dụng mỗi năm với 25 triệu tấn hạt ở 50 nước (Brunner, 1990).
Thông thoáng bình thường (với không khí, conventional aeration) làm nguội hạt xuống mức
cao hơn nhiệt độ môi trường chừng vài độ. Ngược lại, thông thoáng lạnh (chilling aeration)
đưa nhiệt độ hạt thấp hơn nhiệt độ môi trường. Hình 1 mô tả quá trình làm lạnh hạt. Không
khí được thổi qua giàn lạnh, hạ nhiệt độ đến mức cài đặt, nhưng tăng ẩm độ tương đối RH.
Để tránh cho hạt hút ẩm, không khí này được được tăng nhiệt nhờ giàn nóng, để đạt RH
khoảng 60- 75%. Kiểm soát được nhiệt độ và RH thổi vào hạt là ưu điểm nổi bật của thiết bị.
Bảng 1 nêu một số đặc điểm kỹ thuật của một thiết bị tiêu biểu. Sau lần làm lạnh đầu tiên,
theo định kỳ cần lặp lại việc làm lạnh để giữ nhiệt độ mong muốn.
Bài này trình bày khảo
sát việc làm lạnh ở Texas
và so sánh với các
phương
pháp
thông
thoáng bình thường.
Khảo sát với bắp (ngô) và
lúa thu hoạch vào tháng 7
các năm từ 1988 đến
1990.

Hình 1. Sơ đồ hệ thống làm lạnh hạt
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Bàng 1. Đặc điểm kỹ thuật của một thiết bị làm lạnh hạt tiêu biểu (*)

Năng suất làm lạnh:
Lưu lượng không khí lạnh:
Tải làm lạnh của máy nén:
Công suất điện:
Máy nén:
Quạt không khí lạnh:
Quạt bộ ngưng tụ:
TỔNG

Trung bình: 330- 340 tấn / ngày
Tối đa: 500 tấn / ngày
18 000 m3/h, áp suất 100 mm H2O
14 200 m3/h, áp suất 300 mm H2O
107 kW, ở 30 oC ngưng tụ, và 0 oC bay hơi
23,2 kW
22,0 kW
4 x 2,2 kW
54 kW

(*) Mã hiệu KK-400, do Cty Sulzer-Escher Wyss (Đức) chế tạo.

Tham khảo tài liệu
Thiết bị làm lạnh hạt được thương mại hóa ở Đức từ 1958 (Escher Wyss 1960), để tạm trữ
hạt ẩm, do lượng lớn về từ máy gặt đập liên hợp, máy sấy không đáp ứng kịp. McCune và
ctv (1963) công bố bảo quản được cao lương 19% ẩm độ ở 10 oC ở Texas trong 6 tháng.
Heidt và Boiling (1965) trữ lúa mì làm lạnh đến 7 oC được 20 ngày; trữ lạnh bắp 30% ẩm độ,
được 10 ngày. Burrell và Laundon (1967) công bố đầu tiên ở Anh về trữ lạnh lúa mì ở 4 oC
trong silo cao 10,5 m, được 3 tháng, với xử lý làm lạnh lại sau 2 tháng.Có thể tạm trữ hạt ẩm
để chờ sấy, sâu mọt không phát triển nếu nhiệt độ hạt dưới 5 oC. Navarro và ctv (1973) trữ
lạnh lúa mì 12% trong silo bê-tông cao 19,5 m trong điều kiện khí hậu Israel. Ở Australia,
Hunter và Taylor (1980) trữ lạnh lúa mì; Thorpe và Elder (1982) phối hợp làm lạnh hạt và
xử lý thuốc với nồng độ thấp. Ben-Efrain và ctv (1985) dùng thiết bị lạnh ở Israel khi nhiệt
độ cao quá, không áp dụng thông thoáng bình thường được; phối hợp hai cách thông thoáng
như vậy, đậu nành được bảo quản đến 4 năm. Sutherland (1986) tổng hợp 10 năm làm lạnh
hạt ở Australia; ở những nơi quạt nóng không thông thoáng bình thường được, thì cần thiết
phải làm lạnh hạt. Komba và ctv (1987) nghiên cứu 3 kiểu bảo quản lạnh ở miền trung Âu
châu: ẩm độ thấp 14-15% ở 10-12 oC; hơi cao 16-22% ở 5-8° C, và cao hơn 22% ở 4-5° C;
bảo quản lạnh tiêu thụ năng lượng ít hơn bảo quản bình thường. Bakker-Arkema và ctv
(1989) nghiên cứu ảnh hưởng suất lượng gió và ẩm độ hạt đến tốc độ làm lạnh và giảm ẩm
hạt bắp trong lần làm lạnh đầu tiên, trong điều kiện khí hậu ôn đới; và mô hình hóa quá làm
lạnh. Maier et al. (1989) trữ bắp 18% ẩm độ ở 4-6 oC ở miền trung-tây Mỹ với thiết bị đã
thương mại hóa; phân tích kinh tế cho thấy có lợi trong nhiều trường hợp. Làm lạnh lúa gạo
đã được sử dụng ở Tây Ban Nha và Ý (Brunner 1989; Finassi 1987). Rius (1987) báo cáo
tăng 20% thu hồi gạo nguyên. Ở Malaysia, phối hợp làm lạnh và sấy đã tăng thêm 40% năng
lực sấy lúa (Chek 1989). Làm lạnh ở Mỹ được thử nghiệm cho gạo lứt và gạo đồ (Brunner,
1990). Nếu thông thoáng với khí trời ở vùng nóng bức, nhiệt độ hạt sẽ tăng cao khi bảo quản
dài hạn, làm sâu mọt phát triển (Nour và ctv 1988). Do vậy, bảo quản hạt ở vùng phía nam
nước Mỹ phải xông trùng, dù đã có thông thoáng. Thông thoáng lạnh có thể bảo quản hạt an
toàn ở vùng này mà không cần xông trùng. Ngoài ra, nếu vẫn sử dụng thuốc, thời gian tác
dụng của thuốc sẽ lâu hơn (Thorpe và Elder 1982).
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Mô hình AERATE
Phân tích bảo quản thông thoáng có thể dùng mô hình sấy lớp cố định (fixed-bed) theo
Bakker-Arkema (1984), mặc dù mô hình dùng phương trình đạo hàm riêng được coi là chính
xác hơn (Parry 1985) nhưng đòi hỏi thời gian máy tính nhiều hơn. Thời gian thông thoáng
hạt khá dài cỡ 100- 250 giờ với lượng gió thấp. Mô hình cân bằng nhiệt và khối trong nghiên
cứu này gọi là AERATE do Michl (1983) phát triển, và được Muhlbauer (1987) và Maier
(1988) bổ sung; các mô hình này cải biến từ “equilibrium-type fixed-bed grain drying model”
của Thompson (1972).
Chương trình AERATE cần dữ liệu nhập về chế độ thông thoáng, điều kiện môi trường, hình
dạng thùng/silo chứa hạt, và loại hạt. Trong nghiên cứu này, mô hình thông thoáng bình
thường sử dụng số liệu nhiều năm cũ; mô hình thông thoáng lạnh sử dụng số liệu khí hậu
thực ở vùng trồng lúa và bắp ở Texas.
Hoạt động của thiết bị làm lạnh được ghi ở Hình 2 trong 5 ngày mùa hè ở vùng trung-tây của
Mỹ. Nhiệt độ ngoài trời thay đổi trong khoảng 10 đến 28 oC, nhưng nhiệt độ không khí làm
lạnh chỉ thay đổi giữa 6 và 7 oC. Ẩm độ tương đối RH của không khí được làm lạnh là 90 ±
2%, dù RH khí trời thay đổi từ 25 đến 98%. Tóm tắt, kiểm soát được nhiệt độ và RH.

Hình 2. Nhiệt độ và Ẩm độ không khí tháng 5-1989
ở vùng trung-tây nước Mỹ

Hình 3. Nhiệt độ và Ẩm độ không khí ở Texas, từ
tháng 8 đến tháng 10- 1988

Phương pháp và phương tiện
Chọn 2 công ty kinh doanh lúa và bắp để thí nghiệm. Lúa chứa trong 60 xi-lô (silo) bê-tông
3,7 m, chiều dày hạt 15,3 m, sức chứa 91 tấn mỗi xi-lô. Bắp chứa trong 36 xi-lô bê-tông
9,1 m, chiều dày hạt 23,8 m, sức chứa 1200 tấn/ xi-lô. Thu hoạch lúa và bắp cuối tháng 7
DL, sấy đến 13%, nhiệt độ hạt vào xi-lô khoảng 38 oC. Nghiên cứu thông thoáng bình
thường với suất lượng gió 0,1 m3/phút/tấn hạt; theo 4 chế độ: (1) Thông thoáng liên tục; (2)
Thông thoáng khi RH khí trời thấp hơn 75%; (3) Thông thoáng từ 10h đến 16h; (4) Thông
thoáng từ 22h đến 4h sáng. Thông thoáng lạnh để hạ nhiệt độ hạt xuống 15 oC, cũng với suất
lượng gió 0,1 m3/phút / tấn hạt.
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Với thông thoáng bình thường, tính toán nhiệt độ hạt và ẩm độ hạt trong xi-lô trong 3 tháng
bảo quản nóng nhất (tháng, 8, 9, 10 DL) dùng số liệu khí hậu trung bình của 3 năm từ 1988
đến 1990.
Mô hình AERATE sử dụng số liệu khí hậu thực tế đo cách nhau 3 giờ (Cục khí tượng quốc
gia NOAA, 1988,1989,1990) để mô hình hóa quá trình làm lạnh với thiết bị ở Bảng 1.
Không khí được làm lạnh xuống 15 oC, RH đạt 58% với bắp, và 63% với lúa.

Kết quả và thảo luận
Thông thoáng bình thường

Khí hậu ở vùng thí nghiệm ghi ở Hình 3. Nhiệt độ và RH trung bình là 26,3 oC và 75,5%;
khoảng biến thiên 13,3- 38,9 oC và 27- 100%.
Ẩm độ tối ưu để bảo quản ở Texas là 12,513% với lúa và 13- 14% với bắp. Với lúa
13% ẩm độ hoặc với bắp 14% ở nhiệt độ
26,3 oC, RH cân bằng đều ở khoảng 70%
(Hình 4); ở 15 oC, RH cân bằng khoảng
65%.
Với thông thoáng bình thường liên tục,
nhiệt độ và ẩm độ hạt trong 3 năm 19881990 khá giống nhau, trong khoảng 2728 oC và 12,6-12,8%, nên các kết quả chỉ
trình bày với năm 1988 (Hình 6), lưu ý hạt
giảm nhiệt độ theo thời tiết tháng 10.

Hình 4. Ẩm độ cân bằng của lúa và bắp ở 26,3 oC

Hình 6. Nhiệt độ và ẩm độ hạt lúa được thông thoáng liên tục ở Texas từ th.8 đến th.10-1988
Hình 5, 7, 8, 9, 10: không chép lại ở bài tóm dịch này, vì tính tương tự như hình trên.
Kết quả tóm tắt ở Bàng 2 và Bảng 3
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Kết quả tổng hợp được ghi ở Bảng 2 và 3.
Bảng 2 và 3 (gốc). Nhiệt độ và ẩm độ hạt dùng thông thoáng bình thường (TTBT) và thông thoáng lạnh
với lúa và bắp ở Texas, bảo quản từ tháng 8 đến tháng 10 / 1988.
Số trung bình [Khoảng biến thiên Min-Max]

LÚA

BẮP

Chế độ 

Nhiệt độ hạt, oC

Ẩm độ hạt, %

Nhiệt độ hạt, oC

Ẩm độ hạt, %

TTBT, liên tục

27,8 [21,1-37,8]

12,8 [12,2-13,2]

28,3 [21,9-37,8]

13,0 [12,4-13,6]

TTBT, khi RH<75%

29,3 [24,0-37,8]

12,1 [11,6-13,0]

29,6 [24,5-37,8]

12,3 [11,8-13,0]

TTBT, 10h-16h

29,3 [24,7-37,8]

12,3 [11,9-13,0]

29,8 [25,2-37,8]

12,5 [12,0-13,0]

TTBT, 22h-4h sáng

26,9 [21,0-37,8]

12,9 [12,7-13,3]

27,6 [21,8-37,8]

13,0 [12,8-13,4]

TT lạnh: Lúa, 124 giờ

15,2 [15,0-15,5]

12,9 [12,8-12,9]
15,2 [15,1-15,5]

12,9 [12,9-13,0]

Bắp, 154 giờ

Các nhận xét:


Thông thoáng tác động với lúa và bắp khá giống nhau: ẩm độ hạt trung bình trong xi-lô
12,5 ± 0,5%, nhiệt độ hạt trung bình trong thời gian khảo sát mùa hè 28 ± 2° C.



Thông thoáng liên tục ít làm hạt bị sấy quá khô ở lớp dưới (cả với lúa và bắp), nhiệt độ
hạt khá thấp (xấp xỉ bằng trường hợp thông thoáng 22h-4h sáng), và ít sai biệt ẩm độ
nhất; được khuyến cáo sử dụng với khí hậu Texas.



Thông thoáng 22h-4h sáng làm nhiệt độ hạt thấp nhất, tuy nhiên gây ra chênh lệch ẩm độ
lớn trong xi-lô; lớp hạt đáy hút ẩm thêm tới 1.5% trong thời gian ba tháng bảo quản.



Thông thoáng 10h-16h khi RH < 75% làm lớp hạt dưới đáy quá khô, chênh lệch ẩm độ
đến 2% so với lớp trên.

Thông thoáng lạnh
Các kết quả trên của thông thoáng bình thường (Hình 5, 6, 7, 8, 9, 10) trái ngược rõ với kết
quả thông thoáng lạnh (Hình 11 và 12)
Lúa: Nhiệt độ hạt từ 38 oC được hạ xuống 25 oC trong 54 giờ, và dưới 15,5 oC trong 124 giờ,
khi đó, nhiệt độ trong khối hạt chênh lệch không quá 0,5 K (K = sai biệt 1 oC). Ẩm độ hạt từ
13,8% hạ xuống 13,0% vào cuối thời gian làm lạnh; chênh lệch cuối khoảng 0,1% (Hình 11).
Bắp: Làm lạnh xi-lô 1200 tấn hạt xuống xuống thấp hơn 25 oC trong 66 giờ làm lạnh, dưới
15,5 oC (60 oF) trong 154 giờ. Ẩm độ cuối đạt 13,0% với chênh lệch lớp dưới và lớp trên nhỏ
hơn 0,1%. Chênh lệch nhiệt độ cuối cũng nhỏ hơn 0,5 K.
Tóm tắt, ở 15,5 oC và 12,5-13,0% ẩm độ, hạt có thể bảo quản “vô thời hạn” ở Texas, giảm
đáng kể rủi ro bị sâu mọt phá hại (Baur 1984).
Lưu ý: tùy công suất của thiết bị làm lạnh, nhiều xi-lô có thể được làm lạnh đồng thời, với bố
trí đường ống thông thoáng thích hợp.
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Hình 11. Nhiệt độ và ẩm độ hạt lúa được thông
thoáng lạnh, với khí hậu Texas

Hình 12. Nhiệt độ và ẩm độ hạt bắp được thông
thoáng lạnh, với khí hậu Texas

Một vấn đề cần xem xét là bao lâu mới phải làm lạnh trở lại, vì hạt lại tăng nhiệt độ vì khí
hậu nóng ở Texas. Trả lời bằng mô hình hệ thống làm lạnh và bảo quản hạt (Maier 1992):
Lợi ích kinh tế của làm lạnh hạt phải lớn hơn các chi phí, kể cả đầu tư. Maier và ctv (1989)
đã làm bài toán so sánh ở Mỹ. Lợi ích bao gồm: (a) tiết kiệm một phần chi phí sấy; (b) Ít
mất khối lượng hạt hơn; (c) Tăng giá trị nhờ ít giảm chất lượng. Với điều kiện kinh tế ở Mỹ
(1992) đầu tư lắp đặt thiết bị làm lạnh hạt là có lợi. Với khí hậu Texas, cần kể thêm phần tiết
kiệm do không dùng thuốc xông trùng, mà chỉ có thông thoáng lạnh mới đáp ứng được.
Bắp hảo hạng có giá trị thương phẩn của cao hơn 0,75- 1 US$/Lb (Lb = 0,45 kg), chưa kể khả
năng giảm được 10% hao hụt do bảo quản.
Lúa có đặc điểm giảm tỷ lệ gạo nguyên nếu sấy quá khô hoặc chưa đạt. Giá gạo đồ $16/cwt
hay 350US$/tấn (1992) là khá hấp dẫn để ứng dụng bảo quản thông thoáng lạnh để bảo quản
lúa và điều hòa gạo.

Kết luận
Với điều kiện khí hậu ở Texas:
-

Thông thoáng bình thường lúa và bắp trong các những tháng mùa hè (th.8-th.10) không
thể đưa nhiệt độ hạt xuống thấp hơn 28 oC.

-

Thông thoáng bình thường liên tục làm cho lúa và bắp bị quá khô ở lớp dưới đáy xi-lô.

-

Thông thoáng bình thường với bộ điều khiển thời gian khi RH < 75% dẫn đến hoặc quá
khô hoặc chưa đủ khô trong khối hạt.

-

Thông thoáng lạnh với kích cỡ phù hợp có thể giảm nhiệt độ lúa và bắp xuống thấp hơn
15,5 oC (60 oF) trong các xi-lô thương mại trong mùa hè, trong vòng 120- 160 giờ.

-

Thông thoáng lạnh có thể giữ đồng đều ẩm độ hạt ở 13% trong xi-lô lúa hoặc bắp
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Lời bàn thêm (của người dịch)

►Bài báo xuất bản năm 1992 nên các tác giả chưa công bố một số chi tiết khác. Ví dụ bao
lâu thì phải làm lạnh lặp lại? Gần đây, Công ty Frigo-Tec (tên mới của Sulzer-Escher) đã thử
nghiệm ở Thái Lan, khuyến cáo sau 30 ngày nên lặp lại làm lạnh, kéo nhiệt độ xuống 15 oC.
Nguồn: Braunbeck, C.M. 2014. Conservation of stored grain cooling. In: Proc. 11th Int’l
Conference on Stored Product Protection 24-28 Nov.2014 Chiang Mai, Thailand.
►Theo các kết quả thử nghiệm ở Thái Lan, năng lượng điện cho lần làm lạnh đầu tiên, giảm
nhiệt độ từ 35 oC xuống 15 oC khoảng 8- 10 kWh/tấn hạt, tùy điều kiện khí hậu (nhiệt đới).
Cho các lần lặp lại kế kiếp, năng lượng mỗi lần chỉ bằng 20-25% so với lần đầu.
Gạo nguyên xay xát từ lúa bảo quản lạnh tăng thêm 3% so với bảo quản thông thường.
Nguồn: C.M. Braunbeck (thông tin cá nhân).
► Thiết bị làm lạnh KK460Tropic (công suất gấp rưỡi KK400 ở bài báo trên):
Giá khoảng 120 000 US$.
Nguồn: Một công ty ở TP Hồ Chí Minh.
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5

Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp:
Tưới tiêu và Thông thoáng bảo quản hạt

Nguồn: Phan Hieu Hien. 2017. Solar photovoltaic applications in agriculture: Cases for
irrigation and for grain aeration. Proceedings of the 5th Int’l Conference on Sustainable
Energy, 4- 6 December 2017, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam.
Phan Hieu Hien. 2018. Investment in solar photovoltaic for agriculture, and related case
studies with innovative energy efficiency solutions. Presentation at the Conference“Power &
Electricity World, Vietnam”, 10-11 April 2018, Ho Chi Minh City.

Dẫn nhập
Trên thế giới, điện mặt trời (ĐMT, solar photovoltaic) đã được áp dụng nhiều trong nông
nghiệp (van Campen và ctv 2000), với nhiều tài liệu được công bố (USDA 2015).
Ở Việt Nam, nhiệt mặt trời được dùng để sấy (Phan H.Hiền và ctv 2009; Truong Q. Trường
và ctv 2016 #5.1) để sấy nui, cá v.v ở qui mô sản xuất, sử dụng bộ thu nhiệt ống trụ; số liệu đạt
1 MJ/h / m2 bộ thu.
Nhưng áp dụng ĐMT qua 30 năm từ 1980 khá hạn chế, vì nhắm vào hộ gia đình, qui mô nhỏ,
tốn kém ắc-quy mau hỏng (Phan H.Hien. 2016). Gần đây, được phép nối lưới, ĐMT sẽ trở
thành nguồn năng lượng tái tạo chủ lực.
Hiện tại, giá điện lưới thay đổi theo mức sử dụng. Ví dụ (phỏng vấn ở Long An 2017) một
nhà máy xay xát được cho định mức 53 000 kWh/tuần với giá (tương đương)
0,066 USD/kWh; quá mức này phải trả đơn giá gần gấp đôi. Trong một tuần tiêu biểu, người
chủ đã trả 3500 USD và 600 USD (82 tr.đ và 15 tr.đ) tương ứng với hai mức giá này.
Vậy, các ứng dụng bổ sung trong kinh doanh nông nghiệp cần xem xét chọn thêm năng lượng
tái tạo phát điện, trong đó năng lượng mặt trời (NLMT) bao gồm ĐMT, có tiềm năng nhất.
Báo cáo này trình bày hai ứng dụng ĐMT trong nông nghiệp:
a) ĐMT để bơm nước cho một trang trại ở Việt Nam.
b) Thông thoáng để bảo quản hạt dài hạn, với thiết kế xi-lô 1000 tấn, dùng NLMT.

#5.1

Phan H.Hien, L. Q. Vinh, T. T. T. Thuy, T. V. Tuan. 2009. Development of solar-assisted dryers for food
and farm crops. Transactions of the ASABE Vol.52 No4 pp.1255-1259.
Truong Q. Truong, T.V. Tuan, L.V. Tuan, N.A. Trinh, V.T. Tien. 2016. Development of a solar-assisted
dryer for fish. Proceedings of the Int’l Conference “Sustainable Agriculture and Environment” at Nong-Lam
University, 13-14 Dec. 2016.
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Phương pháp và phương tiện
Phân tích kỹ thuật so sánh lý thuyết và thực tế:
a) Phỏng vấn /quan sát ở trang trại 40 ha ở Bình Phước, sử dụng NLMT cho bơm tưới.
b) Thông thoáng: Sử dụng số liệu thực nghiệm trước đây ở 3 tỉnh Tây Nam bộ, làm cơ
sở trong thiết kế kho bảo quản 1000 tấn, sử dụng năng lượng mặt trời.
Tính toán kinh tế, dùng thời gian hoàn vốn và tỷ suất hoàn vốn nội tại IRR.

Kết quả: Ứng dụng điện mặt trời cho tưới tiêu
Trang trại 40 ha ở Bình Phước có 15 thiết bị tưới NLMT, tổng công suất 75 kW. Mỗi thiết bị
5 kW gồm:  50 tấm pin 100 W, bộ chuyển đổi điện 48 V DC thành 380 V AC (Hình 1),
không ac-quy;  Ao trữ 20 m * 20 m * 4 m sâu, chứa được 1500 m3 nước cho 3 thiết bị trên
(Hình 2);  Bơm 200 m3/ngày từ giếng sâu vào ao;  Bơm điện (và bơm diesel dự phòng) để
tưới vườn cây.
Đầu tư (giá 2015): Hệ pin MT: 220 tr.đ (từ 2 USD/watt). Bơm, giếng, ao: 72 triệu (cho 3 bộ
*5 kW). Cộng: 220 + 72/3 = 244 tr.đ (cho 5 kW).
Chi phí: Tính đủ khấu hao, lãi vay, v.v, chi phí bơm 1 m3 nước với ĐMT là 460 đ, thấp hơn
so với bơm diesel (600 đ), nhưng vẫn cao hơn nếu có điện lưới (310 đ). Lưu ý: năm 2018,
giá pin MT giảm nhiều, chỉ còn còn 1 USD/watt, nên chi phí bơm ĐMT giảm còn 360 đ/m3.
Tương lai không xa, giá pin MT còn giảm nữa, nên chi phí ĐMT sẽ gần bằng điện lưới.

Hình 1. Ba hệ thống bơm NLMT, 3 x 5 kW

Hình 2. Ao 1500 m3 cho ba hệ thống NLMT

Kết quả: Ứng dụng điện mặt trời cho thông thoáng bảo quản hạt
Khác biệt giữa chế độ thông thoáng ở vùng ôn đới và vùng nhiệt đới

Ở vùng ôn đới, thông thoáng là làm nguội hạt từ nhiệt độ 30- 35 oC do hô hấp, xuống nhiệt
độ môi trường 10- 20 oC. Do không khí có ẩm độ tương đối (RH, relative humidity) thấp,
dưới 60%, nên thổi khí trời liên tục sẽ giữ được hạt khô như sau khi sấy.
Ngược lại, ở vùng nhiệt đới như Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thông
thoáng cũng hạ nhiệt do hô hấp, nhưng chỉ đến 28- 30 oC, là nhiệt độ vài giờ trong ngày, khi
thông thoáng với RH < 75% để hạt lúa cân bằng ở 13,5- 14% ẩm độ, phù hợp cho bảo quản
dài hạn (Hình 3).
Vào tháng 3DL (mùa khô), thông thoáng từ 9h đến 18h khi RH<75%. Vào tháng 8 (mùa
mưa) RH chỉ thấp hơn 80% từ 10h đến 16h, vậy cần nhiệt phụ thêm từ một lò đốt nhỏ hoặc
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Hình 3. Ẩm độ cân bằng của lúa
theo nhiệt độ và ẩm độ không khí
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NLMT để hạ RH còn 70- 75% (Hình 4). Mùa khô hay mưa, ban đêm RH đều rất cao (hơn
92%) nên không thể dùng không khí trời để thông thoáng, trừ phi dùng lò đốt khá lớn để đưa
RH xuống 70-75%, khá tốn kém.

.
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Hình 4. Nhiệt độ và ẩm độ tương đối RH ở Cần Thơ vào
tháng 3 và tháng 8; số liệu trung bình 5 năm 1988-1992

Số liệu thực nghiệm về thông thoáng lúa

Bảo quản lúa dùng quạt thông thoáng được thí nghiệm và ứng dụng ở 3 Tỉnh phía Nam #5.2.
Đầu tiên thí nghiệm với qui mô nhỏ 1 tấn, sau đó tăng lên 30 tấn, 70 tấn, và 400 tấn, sử dụng
quạt và lò của các máy sấy có sẵn. Qui trình lập được, sấy hạt xuống 13% ẩm độ và thông
thoáng mỗi tuần 4 giờ, đã được áp dụng cho hơn 2000 tấn lúa; kết quả xác nhận về kỹ thuật
và tính kinh tế cho thông thoáng chủ động. Lúa giống có thể trữ được ít nhất 7 tháng; bảo
quản lúa thương phẩm được 11 tháng, không ảnh hưởng đến chất lượng xay xát.
Thiết kế: Chọn suất lượng không khí (Fkk) cho thông thoáng lúa

Suất lượng “gió” Fkk (m3/giờ/tấn hạt) ảnh hưởng đến 2 biến số là Tổn áp Δp qua lớp hạt
(ASAE 1996), và Công suất quạt P để thông thoáng, gải sử hiệu suất chung là 40%.
Tóm tắt các tính toán (vòng lặp):
(a) Tính thử với silo trụ 17 m, lớp hạt 16 m, chứa 2000 tấn lúa. Theo tài liệu#5.3 Fkk = 5- 7
m3/h/t nếu thông thoáng 24/24h. Chọn Fkk = 6,6 m3/h/t, ứng với quạt lưu lượng 3.8 m3/s; tổn
áp 59 mm H2O, công suất quạt 5.5 kW, cũng được. Tiếp tục, tính thời gian thông thoáng theo
hai cách:
 Phương trình cân bằng nhiệt (Brooker và ctv 1992).
 Ước lượng: 01 thể tích hạt cần 900- 1000 thể tích không khí thông thoáng (Navarro 2002).
Cả hai cách đều ra kết quả 220 giờ thông thoáng, bằng 9 ngày x 24 giờ. Vì khí hậu ở Cần
Thơ chỉ cho phép thổi 8 giờ/ngày, nên phải cần 28 ngày cho 220 giờ, quá dài và không an
toàn cho hạt.

#5.2

Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Hùng Tâm. 2004. Công nghệ bảo quản thông thoáng để tồn trữ lúa tại Đồng bằng
sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội nghị “Ứng dụng các giải pháp phát triển công nghệ sau thu hoạch ở An Giang”,
Sở Khoa học-CN An Giang, 17-18 /6/2004.
#5.3

S. Navarro, R. Noyes (ed). 2002. Mechanics & physics of modern grain aeration management. CRC Press.
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(b) Vì thế tăng Fkk gấp nhiều lần. Với silo 2000 tấn, ϕ17 m * 16 m ở trên:
Chọn Fkk = 13,2 m3/h/t (gấp đôi trường hợp a), tổn áp 128 mm H2O, công suất quạt 24 kW,
nghĩa là khó chọn quạt, hoặc chọn được nhưng tốn kém, cả về đầu tư và năng lượng.
(c) Vì vậy, cần giảm bế dày lớp hạt. Ví dụ trên, giảm bề dày còn 8 m, vẫn ϕ17 m, chứa 1000
tấn; với Fkk = 13,2 m3/h/t, tổn áp = 29 mm H2O, và công suất quạt =2,7 kW, khá thấp.
(d) Vậy tăng Fkk = 26,4 m3/h/t (gấp 4 lần trường hợp a), lớp hạt 8m, chứa 1000 tấn, quạt 7,5
m3/s, công suất 11,9 kW, tổn áp 64 mm H2O, chấp nhận được. Thời gian thông thoáng 56
giờ, nghĩa là 7 ngày x 8 giờ/ngày, cũng chấp nhận được.
Tóm lại, ở vùng nhiệt đới, cần suất lượng gió gấp 2- 4 lần so với ở vùng ôn đới.
Các vấn đề về cân bằng nhiệt và cân bằng khối cho thông thoáng

Hao tổn chất khô (DryMatterLoss DML), thể hiện bằng C6H12O6 được tính từ phương trình
hô hấp: C6H12O6 (180 kg) + 6 O2 ---> 6 CO2 (264 kg) + H2O (108 kg) + 2834 MJ nhiệt.
Vậy 1 kg DML sinh ra 1,47 kg CO2; 0,6 H2O và 15,7 MJ nhiệt.
Nước H2O làm tăng ẩm độ hạt Wg; nhiệt sinh ra làm tăng nhiệt độ khối hạt Tg.
Người ta đo CO2, tính được DML, và đã xác lập được: DML là hàm số của Wg , Tg, và thời
gian bảo quản tstor (Seib và ctv 1980; Sauer 1992).
Ví dụ: Tháng 3DL ở Cần Thơ, Ta = 27 oC, Wg = 14.5%, tstor = 1 tuần = 168 giờ, tính toán
được: 1 tấn hạt mất 0,11 kg DML sinh ra 0,66 kg H2O và 17,2 MJ nhiệt.
Có 2 vấn đề liên quan về DML; đã tính được giải pháp, với tóm tắt các tính toán dưới đây:
Vấn đề 1: 1a) Ẩm độ hạt tăng bao nhiêu? 1b) Làm sao hạ ẩm độ xuống mức ban đầu?
Trả lời: 1a) Một tuần, hạt tăng 0,066% ẩm độ. Ba tháng, tăng 0,8%. Nghĩa là hạt 14% ẩm độ
sẽ thành 14,8%. Độ tăng này thấp hơn, so với ảnh hưởng của không khí ẩm có thể tăng ẩm
độ hạt lên tới 16,3%.
1b) Giải pháp: sấy thông thoáng, nghĩa là quạt thổi không khí có RH = 70- 75% để
đưa ẩm độ hạt trở về 13,5- 14%. Nếu không khí quá ẩm, cần nâng nhiệt độ Ta khoảng 3 oC
(Td = Ta +3). Thời gian thông thoáng tùy thuộc nhiệt độ không khí sấy Td, suất lượng gió Fkk ,
và tính được nhờ đồ thị không khí ẩm (Brooker và ctv 1992). Ví dụ: với Fair =26 m3/h/tấn, và
có nhiệt phụ nâng Td sao cho RH ≈70%, tính được thời gian sấy là 23 giờ liên tục. Hoặc
tránh ban đêm, thời gian là 3 ngày x 8 giờ/ngày, có thể thêm nhiệt phụ từ mặt trời, tùy thời
tiết. Tính với 1000 tấn như trên, cần có quạt 7,5 m3/s, tổn áp 63 mm H2O, công suất 11 kW.
Về nguồn nhiệt phụ, có thể chọn trong ba cách:
 Lò đốt than đá, tiêu thụ 4 kg/giờ; được dùng khi RH trên 70% (ngày hoặc đêm); hoặc
 Lò đốt trấu, tiêu thụ 12 kg/giờ; có bộ phận cấp trấu và cào tro tự động để bớt công canh;
 Bộ thu nhiệt mặt trời. Nếu dùng ống thu nhiệt plastics đường kính 1 m, chiều dài cần thiết
tính ra là 90 m (chia nhiều đoạn song song), để diện tích mặt thu như là 90 m2, đạt công
suất nhiệt là 90 MJ/giờ. Dĩ nhiên, nhiệt mặt trời chỉ dùng được vào ban ngày.
Vấn đề 2: 2a) Nhiệt độ hạt tăng bao nhiêu do hô hấp? 2b) Dùng thông thoáng để hạ nhiệt độ
xuống bằng nhiệt độ môi trường, cần bao nhiêu lượng không khí, và thổi trong bao lâu?
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Trả lời (tóm tắt các tính toán):
2a) Nhiệt độ hạt tăng 10 oC. Nếu ban đầu là 28 oC, hạt sẽ nóng đến 38 oC.
2b) Lượng không khí cho thông thoáng: 1 530 m3 cho 1 m3 hạt lúa. Với silo chứa 1000 tấn
lúa, và quạt lưu lượng 7,5 m3/s (đã tính trên) thời gian thông thoáng là 57 giờ.
Chi phí bảo quản lúa bằng phương pháp thông thoáng

Với silo 1000 tấn lúa, ước tính chi phí bảo quản cho 6 tháng, dùng các số liệu sau:

● Nếu sử dụng điện lưới:
Lò đốt trấu 1000 USD.
Giá điện lưới: 0,12 USD/ kWh
● Các số liệu khác (lãi suất, giá ngày công lao
động v.v) coi như không khác nhau.
Kết quả tính thể hiện ở Hình 6.

NLMT = 12,8; Điện lưới = 14,0 USD /tấn
6

Ch phí, USD /tấn

● Silo và thiết bị 120 000 USD.
● Nếu sử dụng NLMT:
a) Pin MT 24 000 USD.
(Giá pin 2 USD/watt năm 2015);
b) Bộ thu nhiệt MT 2000 USD.
((không chi phí cho điện lưới).

5
4
3
2
1
0

Khấu
hao

Lãi
vay

Sửa Điện Nhiệt Lao Linh
chữa lưới (chất động tinh
đốt)
NLMT

.

Điện lưới

Hình 6. So sánh chi phí bảo quản lúa
bằng NLMT và điện lưới (6 tháng)

Chi phí bảo quản 6 tháng dùng NLNT rẻ hơn 1,2 USD/tấn so với dùng điện lưới. Nếu bảo
quản 1000 tấn /6 tháng hay 2000 tấn/năm, tiết kiệm được mỗi năm 2400 USD nhờ NLMT.
So với đầu tư NLMT 26 000 USD, thời gian hoàn vốn là một năm nếu chỉ dùng nhiệt MT,
hoặc 11 năm nếu sử dụng cả nhiệt và điện mặt trời. Dùng ĐMT, hoàn vốn 11 năm và IRR
chỉ 4% không hấp dẫn lắm. Tuy nhiên nếu giá pin MT giảm còn 1 USD/watt (đã thấy giữa
năm 2018), thời gian hoàn vốn còn 6 năm và IRR 15%, chấp nhận được.
Bài toán kinh tế trên không bàn đến lợi ích của bảo quản (tùy thuộc nhiều yếu tố) nằm ngoài
phạm vi thảo luận.
Tóm tắt thiết kế silo bảo quản lúa 1000 tấn, dùng năng lượng mặt trời

● Kích thước:  17m * 8 m lớp hạt.
● Quạt 7,5 m3/s; tổn áp 64 mm H2O.
công suất 11,9 kW (giả sử 40% hiệu suất).
● Điện mặt trời (nối lưới) 12 kW.
● Thông thoáng 56 giờ = 7 ngày * 8 giờ/ngày
● Bộ thu nhiệt mặt trời:
Loại: ống trụ plastic  1 m * dài 29 m;
Diện tích thu nhiệt : 90 m2 ;
Công suất thu nhiệt: 90 MJ/giờ (25 kW).

Hình 5. Silo bảo quản hạt

Các công ty trong nước hoặc nước ngoài đều có thể chế tạo silo theo qui cách trên (Hình 5)

24

Kết luận
Hai trường hợp áp dụng điện mặt trời được trình bày theo cách khác nhau. ĐMT cho bơm
tưới đã vận hành thực tế, trùng khớp với các tính toán lý thuyết. ĐMT cho thông thoáng hạt
được tính với thiết kế silo 1000 tấn, dựa trên cơ sở các thí nghiệm trước đây. Cả hai cho thấy
khả thi về kỹ thuật và lợi ích kinh tế. Nông nghiệp cần áp dụng NLMT rộng rãi hơn nữa.

Lời bàn thêm (của người dịch)

Bảo quản lúa phải đạt tối thiểu 6 tháng (dù thực tế có thể xay và bán trong 1- 4 tháng)
để có thế mạnh của người bán khi thương thuyết (khác với dưa hấu, khách hàng yêu sách thì
phải hạ giá để khỏi đổ bỏ). Muốn vậy, cần chuyển qua bảo quản đổ xá có thông thoáng, chứ
hiện nay bảo quản trong bao chỉ giữ được 3 tháng. Việc chuyển đổi phải có cơ sở thực
nghiệm với khối lượng lớn; bài trên chỉ cung cấp số liệu sơ khởi.
“Thuận lợi” của thí nghiệm bảo quản là trong quá trình theo dõi, nếu thấy chất lượng đi
xuống tới mức báo động, thì ngưng thí nghiệm và lô lúa vẫn bán được theo giá thị trường.
Sau đó lặp lại thí nghiệm hoặc thay đổi một ít, như thế thí nghiệm kéo dài “vô tận”, như ở Mỹ
đã thực nghiệm bảo quản lúa đến 8-30 năm. Thí nghiệm “tiến hóa” (evolutionary) là cách
duy nhất để theo dõi số lượng lớn, giá trị cao; 1000 tấn lúa trị giá 200 000 USD không cho
phép thí nghiệm kiểu so sánh bình thường.
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6

Năng lượng và hiệu suất
của hệ thống sấy tháp ngang dòng
Nguồn: Billiris M.A, T.J Siebenmorgen, G.L Baltz. 2014. Energy use and efficiency of ricedrying systems: I. On-farm cross-flow dryer measurements. Applied Engineering in
Agriculture Journal, Vol.30(2)pp.205-215. ASABE.

Dẫn nhập
Từ 1960 đến 2012, sản xuất lúa ở Mỹ đã tăng 3,5 lần (USDA 2013). Năm 1994 năng lượng
cho sấy lúa ở Mỹ tương đương khoảng 2 triệu tấn dầu thô (Verma 1994), chiếm 55% trong
tổng năng lượng sản xuất và chế biến lúa gạo (theo sau là thu hoạch 15%, gieo sạ 10%, vận
chuyển 6%, xay xát 4% (Kasmaprapruet và ctv 2009).
Nghiên cứu này tiến hành ở Arkansas, bang chiếm 47% diện tích sản xuất lúa ở Mỹ. Phần
lớn lúa ở Arkansas được sấy ở các nhà máy, nhưng vẫn còn một phần đáng kể được sấy ở
nông trại với máy sấy nhiệt độ thấp 25-38 oC, lượng gió cũng thấp 0,03-0,1 m3/s/tấn (BakkerArkema và Fontana 1983). Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, sấy ở nông trại chuyển qua
sử dụng máy sấy tháp ngang dòng (cross-flow dryer), tương tự như mẫu máy trong nghiên
cứu này.
Chi phí sấy lúa ở Mỹ thay đổi từ 9-29 USD/acre (22-72 USD/ha), tùy vùng (Economic
Research Service 2004). Năng lượng là phần quan trọng của quá trình sấy, nên cần xác định
năng lượng và hiệu suất năng lượng sấy, nhằm đạt hiệu suất tối đa.
Đánh giá năng lượng sấy bằng mức tiêu hao năng lượng riêng (THNLR), tính bằng tổng số
năng lượng cung cấp cho máy sấy chia cho khối lượng nước bốc hơi từ hạt. Báo cáo của
Brinker và Anderley (2012): THNLR với một máy sấy ngang dòng có thu hồi nhiệt là 4810
kJ/kg (đã sấy 3100 tấn bắp, nhiệt độ sấy 40 oF =4,5 oC); với một máy ngang dòng khác là
4203 kJ/kg (đã sấy 3100 tấn từ 22% xuống 15% ẩm độ, nhiệt độ sấy 38 oF; với một máy sấy
không thu hồi nhiệt là 6530 kJ/kg.
Xác định hiệu suất năng lượng bằng so sánh THNLR với năng lượng lý thuyết Etheo, là năng
lượng tối thiểu để bốc hơi nước từ hạt (Kudra 2004). Etheo thay đổi từ 2500 đến 2670 kJ/kg
tùy nhiệt độ sấy (Fluck và Baird 1980).
Mục đích nghiên cứu này là đo lường năng lượng sử dụng và hiệu suất năng lượng của máy
sấy ngang dòng dùng ở các nông trại, với các điều kiện nhiệt độ môi trường và nhiệt độ sấy
khác nhau.
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Phương pháp và phương tiện
Mô tả hệ thống sấy

(A)

(B)

Hình 1. Mặt cắt dọc (A) và cắt ngang (B) của máy sấy

Hình 1A là chiếu cạnh máy sấy 1126 GSI Group, có sức chứa 22,4 tấn hạt, dùng cho nghiên
cứu này ở Arkansas. Hình 1B là mặt cắt ngang máy sấy. Qui trình sấy tóm tắt ở Hình 2.

Hình 2. Qui trình sấy

Hạt từ đầu vào được vít tải đưa vào hai cột tháp sấy. Hạt ra nhờ hai vít tải điều chỉnh tốc độ
và lượng chảy của hạt căn cứ vào ẩm độ cuối cài đặt. Quạt hướng trục (đường kính 1,067 m,
công suất 40 HP) thổi không khí trời được lò đốt nung nóng (nhiệt tối đa 3000 kW, đốt ga
propane) thổi ngang từ buồng gió xuyên qua cột hạt giữa hai vách lưới lỗ. Máy sấy liên kết
với hai silo chứa tạm có tháo hạt ở đáy; và silo tồn trữ, chuyển tải bằng xích cào rộng 0,25 m.
Hai silo chứa tạm giống nhau, đường kính 7,32 m, cao 16,2 m. Silo đầu tiên có trang bị quạt
ly tâm (10 HP, 3450 rpm) và lò đốt công suất 120-410 kW, để nâng nhiệt độ hạt mới thu
hoạch lên ~30 oC. Hạt từ silo này vào máy sấy, sấy Lượt I (first pass) với nhiệt độ 57 oC, hạ
ẩm độ từ 18-21% xuống ~15,5%. Sau đó, hạt được ủ (tempered) ở silo thứ hai trong ~1-10
giờ. Ủ xong, hạt vào máy sấy Lượt II (second pass), nhiệt độ sấy 49 oC, ẩm độ lúa giảm từ
~15,5% xuống ~12,0%, sau đó được chuyển qua silo trữ, đường kính 18,3 m, cao 19,7 m, sức
chứa 4200 m3. Ở silo trữ, ủ hạt 2 giờ và thông thoáng với không khí trời, lượng gió 0,46 m3/s
nhờ hai quạt ly tâm; tốc độ bề mặt 0,105 m/s qua lớp hạt.
Đo lường về năng lượng

Khảo nghiệm 5 lần trong năm 2011 và 3 lần năm 2012 (Bảng 1). Năm 2011, có 3 lần với qui
trình sấy hai lượt mô tả trên, và 2 lần sấy một mạch từ ẩm độ đầu Mci xuống ~12,5% với
nhiệt độ 50 oC. Thời gian sấy từ 10 đến 20 giờ. Giống lúa dài CL XL745, kích thước
9,61 x 2,71 x 1,97 mm. Bảng 1 tóm tắt số liệu các lần sấy.
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Bảng 1. Tóm tắt các lần khảo nghiệm năm 2011 và 2012

Lần

Số
lượt

Khối lượng lúa
ở MC1 , kg

1
2
3
4
5

2
1
1
2
2

271 410
185 710
214 280
295 910
240 810

1
2
3

2
2
1

221 930
222 910
332 930

M1 [a]
MCf [b]
Lượt I, %
Lượt II %
Tháng 9-10, 2011
21,7
13,0
18,6
13,3
16,6
13,2
18,9
13,3
21,0
13,3
Tháng 8-9, 2012
17,6
12,6
18,2
12,7
17,4
12,4

Nhiệt độ sấy,Tda/Ta [c]
Lượt I, °C Lượt II,°C
56 / 23
49 / 18
48 / 29
50 / 27
45 / 20

49 / 16
…,
…,
46 / 14
48 / 17

52 / 19
49 / 9,0
44 / 22

43 / 22
44 / 23
…,

Ghi chú: [a] MC1 = ẩm độ thu hoạch
[b] MCf = Ẩm độ cuối của lượt cuối.
[c] Tda = Nhiệt độ không khí sấy; Ta = Nhiệt độ môi trường (trung bình)
Năng lượng nhiệt cho sấy lúa tính bằng công thức: Ethermal, kJ/kg = V * Ea / mw
với:

V = thể tích khí propane đã sử dụng, m3.
Ea = nhiệt trị của khí propane = 93 740 kJ/m3.
mw =khối lượng nước bốc thoát cho mỗi lượt sấy, kg.
(tính từ lượng lúa vào, ẩm độ vào và ẩm độ ra).

Nếu lần sấy có 2 lượt, tính với tổng propane và tổng hơi nước của 2 lượt.
Mỗi lần sấy lấy lúa từ một cánh đồng, chở về bằng 9-13 xe tải, mất một ngày.
Không đo năng lượng điện cho quạt và vít tải, vì nghiên cứu của Hellevangvà Reff (1987)
cho thấy propane chiếm 98% tổng năng lượng sấy. Dù vậy cũng ước lượng năng lượng quạt
dựa trên công suất 40 HP in gắn trên các động cơ điện.
Tính hiệu suất năng lượng của quá trình sấy

Hiệu suất năng lượng η = Etheo / Ethermal *100
với:

Etheo = năng lượng lý thuyết để bốc thoát hơi nước, kJ/kg nước,
Ethermal = năng lượng nhiệt cung cấp cho máy sấy, kJ/kg nước bốc thoát.

Ước lượng Etheo theo Billiris và ctv (2011) với lúa hạt dài:

Đo nhiệt độ T và ẩm độ tương đối RH

T và RH của môi trường và không khí sấy được đo bằng cảm biến và datalogger Hobo Pro v2
U23-001 cách khoảng 5 phút; có 4 cảm biến trong buồng không khí sấy.
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Kết quả và thảo luận
Ẩm độ hạt

Hình 3(A) và 3(B) là ẩm độ đầu vào và ẩm độ cuối cùng của 6 khảo nghiệm năm 2011. Ẩm
độ thu hoạch luôn cao hơn ẩm độ đầu vào máy sấy một ít, vì tác dụng làm khô khi nung nóng
hạt. Ẩm độ cuối sau khi ủ hơi cao hơn ẩm độ ra khỏi máy sấy, vì ủ có tác dụng cân bằng ẩm
giữa tâm hạt và mặt ngoài hạt; do đó nên lấy ẩm độ này để tính về năng lượng.

Hình 3. (A) Ẩm độ ban đầu; (B) Ẩm độ cuối cùng

Tiêu tốn năng lượng và hiệu suất năng lượng (Bảng 2)

Năng lượng nhiệt cung cấp cho máy sấy Ethermal thay đổi trong khoảng 2840-5130 kJ/kg.
Năng lượng lý thuyết để bốc thoát hơi nước Etheo trong khoảng 2480-2570 kJ/kg. So với số
liệu Ethermal của Maier và Bakker -Arkema (2002) là 3 480 to 10 450 kJ/kg; số liệu của Otten
và ctv (1980) với bắp là 3 860- 11 960 kJ/kg, cũng dùng máy sấy tháp ngang dòng.
Năng lượng điện Eelect ước lượng trên bảng in công suất gắn với động cơ, chỉ chiếm 3% tổng
năng lượng nhiệt và điện, tương tự như kết quả của Hellevang và Reff (1987).
Hiệu suất năng lượng η thay đổi trong khoảng 44 đến 90%.
Table 2. Energy requirements and energy efficiency for the tests conducted in 2011 and 2012.

Lần

Propane, m3 ga

1
2
3
4
5

1410
526
255
866
1211

1
2
3

791
760
757

Etheo,

kJ/kg Ethermal, kJ/kg
Tháng 9-10, 2011
2 480
4 870
2 540
4 340
2 560
2 840
2 520
4 250
2 510
5 310
Tháng 8-10, 2012
2 560
5 840
2 550
5 070
2 570
3 730

Eelect, kJ/kg

Hiệu suất η

160
140
140
145
140

51
58
90
59
47

170
104
100

44
50
69

Sau đây xem xét ảnh hưởng các yếu tố đến Ethermal và η.
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Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy và nhiệt độ môi trường đến hiệu suất năng lượng

Các lần sấy được thực hiện với các điều kiện môi trường rất khác nhau (Hình 4). Nung nóng
hạt tiêu tốn năng lượng thấp nhất, do không khí thoát ra gần như bão hòa. Ethermal lượt II cao
hơn lượt I, vì khó bốc hơi hơn khi hạt khô, và vì nhiệt độ môi trường thấp vào ban đêm.

Hình 4. Năng lượng nhiệt (Ethermal) các lần khảo nghiệm
(Ghi chú: Năng lượng nung nóng hạt 2012 được tính chung với Lượt I)

Hình 5 cho thấy năng lượng sấy tỷ lệ nghịch
với nhiệt độ môi trường (R2 = 0,62), tương tự
như nghiên cứu của Bakker-Arkema và ctv
(1978), do mất nhiệt nhiều hơn ở nhiệt độ thấp.
Hình 6 biểu thị ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm
độ môi trường đến hiệu suất năng lượng η.
Khác với Ethermal, η có tính đến ẩm độ của hạt
và nhiệt độ sấy, nhưng tương quan hồi qui vẫn
không cao (hệ số R2 là 0,54 và 0,40) nên chỉ
nêu ra hướng biến thiên, có lẽ còn nhiều yếu tố
ảnh hưởng khác.

(A)

Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường
đến tiêu thụ năng lượng sấy

(B)

Hình 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường (A), và ẩm độ không khí RH (B), đến hiệu suất năng lượng
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Trong các thí nghiệm này, không tìm ra được tương quan giữa nhiệt độ sấy và hiệu suất năng
lượng, dù về lý thuyết là có. Lý do có lẽ do nhiệt độ sấy Tda thay đổi trong khoảng hẹp (4555 oC) so với thay đổi của nhiệt độ môi trường Ta thay đổi trong khoảng 14-29 oC.
Tiên đóan về Ethermal và η, lập phương trình hồi qui với sai biệt (Tda - Ta), kết quả:
Ethermal = 2 048 + 214 * (Tda - Ta) - 54 792 * (mw / md) ,
và

η = 95,2 - 2,4 * (Tda - Ta) + 95,2 * (mw / md)
trong đó:

với

R2 = 0,80

R2 = 0,72

mw = khối lượng nước bốc hơi trong quá trình sấy
md = khối lượng chất khô của hạt.

Vậy, hiệu suất tăng khi lượng nước bốc hơi nhiều (ẩm độ cao), và giảm với sai biệt lớn giữa
nhiệt độ sấy và nhiệt độ môi trường.
Chi phí sấy

Giá propane lỏng năm 2011 là 529 USD/m3, và
nhiệt trị của ga propane là 93 740 kJ/m3
(tính từ dung trọng của propane lỏng 500 kg/m3,
và propane ga 1,9 kg/m3; 1 m3 propane lỏng cho
ra 263 m3 propane ga).
Tính ra được Chi phí, và minh họa ở Hình 8.
Chi phí (USDcent /kg nước)
= 0,0021 Ethermal
= 4,3 + 0,45 * (Tda – Ta) - 115 (mw / md)

Hình 8. Chi phí nhiệt sấy

Kết luận
Năng lượng nhiệt cho máy sấy Ethermal thay đổi trong khoảng 2480- 5130 kJ/kg, với 11 lần
khảo nghiệm. Hiệu suất năng lượng η thay đổi từ 44 đến 90%. Chi phí nhiệt cho sấy (hạ ẩm
độ từ 17-21% xuống ~13%) trong khoảng 7,7 đến 12,0 USDcent/kg nước. Có tương quan
tuyến tính giữa Ethermal và sai biệt Nhiệt độ sấy-Nhiệt độ môi trường.

Lời bàn thêm (của người dịch)
Sấy với khối lượng hàng trăm tấn rất tốn công, nhưng số liệu thu được có giá trị thực tế, chỉ
định hướng, nhưng chưa thành qui luật chặt chẽ về liên hệ đầu vào-đầu ra. Bài này có giá trị
tham khảo về các số liệu năng lượng và các yếu tố ảnh hưởng; số liệu về nhiệt khá chính xác
khi sử dụng ga propane. Thực tế (tháng 5-2018) với chi phí ga qui ra 1800-2700 VNđồng/kg
nước bốc hơi, so với sử dụng trấu để sấy lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (~400 đ/kg nước),
thì trấu là lựa chọn kinh tế hơn ở Việt Nam.
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7

Lò đốt trấu tự động

Nguồn: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Lê Quang Vinh, Nguyễn Văn Xuân. 2015. Kết
quả nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất lò đốt trấu tự động. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học
toàn quốc về Cơ khí tại Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015.

Đặt vấn đề
Sau khi thu hoạch, nông sản cần được làm khô kịp lúc và đúng cách xuống đến mức có thể
bảo quản lâu dài, nhằm tránh nảy mầm, nấm mốc dẫn đến giảm chất lượng. Nếu không có
biện pháp phơi - sấy kịp thời, đúng kỹ thuật thì tổn thất sau thu hoạch rất cao, và ảnh hưởng
lớn đến chất lượng chế biến sau đó. Hiện nay, ở ĐBSCL hơn 90% lượng lúa sấy bằng máy
trong dân chủ yếu bằng máy sấy tĩnh vỉ ngang loại không đảo chiều gió kiểu (SHG) và loại
có đảo chiều gió (SRA). Hai mẫu máy sấy này đều được Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM (ĐHNL) thiết kế và lắp đặt (SHG năm 1983, SRA năm 2003), sau đó đã được nông
dân và các nhà kỹ thuật cải tiến dần.
Gần đây, nghiên cứu đưa vào sử dụng các mẫu máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng về mặt sản lượng đã được nhiều đơn vị tiến hành. Các máy sấy này
đều được lắp với lò đốt trấu kiểu ghi nghiêng sử dụng nhiên liệu trấu rời hoặc củi trấu làm
nguồn cung cấp nhiệt cho quá trình sấy. Lò đốt trấu rời ghi nghiêng như hiện nay có nhiều
nhược điểm: tốn công lao động để cấp trấu và tháo tro với gian cách từ 5 đến 10 phút, tro bụi
nhiều, và hiệu suất thấp. Do đó, vấn đề là cần thiết kế một mẫu lò đốt trấu rời ưu việt hơn (tự
động cấp trấu và tháo tro) để giảm thiểu công lao động vận hành, không tro bụi và tàn lửa đi
vào buồng sấy, mà vẫn đảm bảo được hiệu suất khí sấy và những chỉ tiêu kỹ thuật.
Bài này tóm tắt về một mẫu lò đốt trấu tự động được Trung tâm Năng lượng và Máy Nông
nghiệp (thuộc ĐHNL) thiết kế, chế tạo, khảo nghiệm, và ứng dụng vào sản xuất từ năm 2013.

Phương pháp và phương tiện
Trấu là loại chất đốt rất khó để thiết kế tự động theo phương pháp có ghi. Do vậy, chọn thiết
kế đốt trực tiếp trấu rời, không ghi. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động như Hình 1: Trấu được
vít tải (6) chuyển vào thùng trấu (5) và được cấp vào lò đốt nhờ vít tải (8). Trấu cháy được
nhờ quạt cấp gió (9). Ban đầu trấu cháy tại buồng đốt sơ cấp tạo ra chất bốc tiếp tục được đốt
cháy ở vùng thứ cấp và được cấp gió thứ cấp tạo xoáy (7). Hỗn hợp không khí cháy qua vách
lắng bụi (3) trước khi đi vào trong máy sấy theo đường (2). Tro được tự động tháo ra nhờ lực
đẩy của trục vít (8) và được tháo ra theo chu kỳ nhờ vít tháo tro (1). Hệ thống được điều
khiển tự động bởi hộp điều khiển trung tâm (10).
Khảo nghiệm mẫu lò đốt quy mô phòng thí nghiệm sau khi chế tạo theo thiết kế trên. Từ kết
quả khảo nghiệm lò đốt tự động 10- 15 kg/giờ (Hình 2), đã chọn các thông số tốt nhất để thiết
kế các mẫu lò đốt công suất lớn hơn từ 40- 250 kg/giờ, đã khảo nghiệm trong sản xuất thực
tế, như lò đốt công suất từ 40- 60 kg/giờ cho máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió SRA-10 lắp
đặt ở Bà Rịa- Vũng Tàu, máy sấy tháp 10 tấn/mẻ lắp ở Đồng Tháp và lò đốt 200- 250 kg/giờ
cho máy sấy tầng sôi năng suất 10 tấn/giờ lắp đặt ở Tanzania, Châu Phi (Hình 3, 4, 5).
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(1) Vít tháo tro
(2) Ống lấy nhiệt
(3) Vách lắng tro
(4) Nắp lò
(5) Thùng trấu
(6) Vít cấp trấu
(7) Gió thứ cấp
(8) Vít cấp trấu
(9) Quạt cấp gió
(10) Bộ điều khiển trung tâm
Hình 1. Sơ đồ lò đốt trấu tự động

Hình 2. Lò đốt tự động với ống khảo nghiệm

Hình 3. Lò đốt trấu tự động
cho máy sấy tĩnh đảo chiều gió

Hình 4. Lò đốt trấu tự động
cho máy sấy tháp

Hình 5. Lò đốt trấu tự động
cho máy sấy tầng sôi

Dụng cụ và thiết bị đo dùng cho nghiên cứu gồm có: ống khảo nghiệm, áp kế, nhiệt kế, ống
pitot, dụng cụ đo gió bề mặt, máy đo ẩm độ, tủ sấy mẫu, cân khối lượng, cân điện tử, đồng hồ
đo số vòng quay, máy đo công suất điện.
Các thông số đo đạc và tính toán trong mỗi thí nghiệm bao gồm: Suất tiêu thụ trấu Mf
(kg/giờ); Lưu lượng không khí sấy Mair (m3/s); Nhiệt độ sấy Td (0C), và Nhiệt độ môi trường
Ta (0C); Hàm lượng khí CO2, O2 và CO trong khí cháy, đo bằng thiết bị KEG-500 có độ
chính xác 0,01% (100 ppm); Ẩm độ lúa trong quá trình sấy, đo bằng máy Kett.
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Hiệu suất khí sấy
trong đó:

Cp: Nhiệt dung riêng của không khí, kJ/kg/K;
Lhv: Nhiệt trị thấp của nhiên liệu trấu, kJ/kg

Kết quả và thảo luận
Kết quả khảo nghiệm lò tại phòng thí nghiệm với lò đốt thí nghiệm

Lò đốt được lắp đặt cùng ống khảo nghiệm có thể điều chỉnh tĩnh áp, lưu lượng không khí
sấy được xác định dựa theo phương pháp khảo nghiệm quạt. Loại lò đốt này có thể điều
khiển công suất từ 10- 15 kg/giờ nhằm tìm ra hiệu suất tốt nhất cho từng mức tiêu thụ trấu, từ
đó chọn ra các thông số tốt nhất như thể tích buồng đốt, diện tích ghi lò. Kết quả thí nghiệm
cho thấy hiệu suất khí sấy cao nhất đạt từ 71,6 đến 82,7% ở công suất 12 kg/giờ (Bảng 1). Đồ
thị biểu diễn diễn biến nhiệt độ sấy, nhiệt độ môi trường và độ nâng nhiệt độ trong thí nghiệm
4, được trình bày trên Hình 6.

Hình 6. Đồ thị biểu diễn nhiệt độ ở tại ĐHNL
Bảng 1. Kết quả khảo nghiệm lò đốt trấu tự động tại phòng thí nghiệm

Thí nghiệm

TN1

TN2

TN3

TN4

Thông số \ Địa điểm TN

ĐHNL

ĐHNL

ĐHNL

ĐHNL

Nhiệt độ khí sấy TB, 0C
Độ lệch chuẩn nhiệt độ khí sấy, 0C

47,7
0,64

45,5
0,53

44,3
0,50

46,5
0,48

Nhiệt độ môi trường TB, 0C

33,5

31,9

30,6

33,0

2,18
15,1
71,6

2,18
14,0
74,1

2,18
13,5
77,3

2,18
12,0
82,7

3

Lưu lượng khí sấy, m /s
Suất tiêu thụ trấu, kg/giờ
Hiệu suất khí sấy, %
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Kết quả khảo nghiệm lò đốt trấu tự động trong sản xuất thực tế

Các lò đốt công suất lớn hơn lắp đặt ở Bà Rịa-Vũng Tàu (40- 60 kg/giờ) cho máy sấy tĩnh vỉ
ngang đảo chiều gió SRA-10; ở huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp cho máy sấy tháp 10 tấn/mẻ;
ở Tanzania, Châu Phi (lò đốt 200- 250 kg/giờ) cho máy sấy tầng sôi năng suất 10 tấn/giờ. Kết
quả được trình bày ở Bảng 2.
Bảng 2: Kết quả khảo nghiệm lò đốt trấu tự động trong sản xuất thực tế

Dùng cho máy sấy
Thí nghiệm (TN)

SRA-10

MSTh-10

MSTS-10

TN5
Bà Rịa
VT

TN6
Bà Rịa
-VT

TN7
Đồng
Tháp

TN8
Đồng
Tháp

TN9
Tanzania
Châu Phi

TN10
Tanzania
Châu Phi

Nhiệt độ khí sấy TB, 0C
Độ lệch chuẩn, 0C

45,2
0,62

45,3
0,5

42,2
0,48

43,0
0,53

70,0
0,52

71,1
0,63

Nhiệt độ môi trường TB, 0C
Lưu lượng khí sấy, m3/s
Ầm độ lúa ban đầu, %
Ẩm độ lúa sau sấy, %
Thời gian sấy, giờ
Chênh lệch ẩm độ cuối, %

32,6
9,9
25,1
14,0
9,3
0,55

33,0
10,1
25,3
13,8
9,5
0,63

28,0
6,8
30,3
12,2
13,3
0,18

28,1
6,8
30,8
12,0
14,2
0,13

27,2
14,9
29,5
24,1
0,05
0,08

26,9
14,7
29,5
24,0
0,05
0,1

Suất tiêu thụ trấu, kg/giờ

49,1

49,7

42,2

43,0

247,0

249,7

Hiệu suất khí sấy, %

81,8

82,9

81,2

83,4

84,4

84,8

Địa điểm TN

Ghi chú:

SRA-10: máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió năng suất 10 tấn/mẻ.
MSTh-10: máy sấy tháp năng suất 10 tấn/mẻ.
MSTS-10: máy sấy tầng sôi năng suất 10 tấn/giờ.

Hình 7 và Hình 8 là diễn biến nhiệt độ và ẩm độ mẻ sấy TN5, lò đốt với máy sấy SRA-10.
Nhiệt độ sấy ổn định; ẩm độ cuối đạt 14%, chênh lệch ẩm độ giữa các lớp là 0,55%.

Hình 7. Đồ thị biểu diễn nhiệt độ mẻ sấy TN5

Hình 8. Đường giảm ẩm mẻ sấy TN5

Theo đánh giá của người thực hiện thí nghiệm và chủ cơ sở sử dụng lò đốt và máy sấy, chất
lượng lúa sau sấy đạt yêu cầu và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Nhiệt độ sấy lúa đối với
máy sấy tĩnh đảo chiều gió không quá 450C, với máy sấy tháp không quá 430C, với máy sấy
tầng sôi không quá 720C nên không ảnh hưởng đến độ nứt hạt của lúa sau khi sấy. Màu và
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mùi của lúa sau sấy không bị ảnh hưởng bởi khí cháy của lò đốt, hiệu suất lò đốt cao, mức độ
ổn định nhiệt độ sấy cao nên đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cũng như chi phí sấy.
Hàm lượng khí CO, CO2, O2 cũng được đo đạc; tại mức lò đốt làm việc hiệu quả thì hàm
lượng khí CO trong hỗn hợp khí cháy là 75 ppm (nhỏ hơn so với mức giới hạn tiêu chuẩn của
môi trường là 100 ppm hay 0,01%).

Phân tích ảnh hưởng giá thành đầu tư đến chi phí sấy
Tổng đầu tư máy sấy lúa SRA-10 lắp lò đốt trấu ghi nghiêng là 165 triệu đồng, nếu lắp lò đốt
trấu tự động là 195 triệu đồng, giá cao hơn 30 triệu đồng. Tính cho tuổi thọ máy là 5 năm, và
lượng lúa sấy trong năm là 1500 tấn: Chi phí sấy (gồm cả khấu hao, lãi vay v.v.) ở máy sấy
với lò đốt trấu ghi nghiêng là 133 đồng/kg; với lò đốt tự động là 137 đồng/kg, cao hơn 4
đồng/kg, không đáng kể; nhưng lò đốt tự động đã giảm công lao động vận hành lò, và nhiệt
độ khí sấy ổn định hơn.

Kết luận
Lò đốt trấu tự động đã được thiết kế, chế tạo, và đưa vào ứng dụng với nhiều công suất khác
nhau từ lò đốt công suất nhỏ trong phòng thí nghiệm đến các lò công suất lớn hơn sử dụng
cho máy sấy tĩnh vỉ ngang, máy sấy tháp, và máy sấy tầng sôi. Nhờ tự động, nhiệt độ khí sấy
ổn định so với nhiệt độ cài đặt làm cho chất lượng lúa sấy tốt, giảm được công lao động trong
quá trình vận hành lò. Lò đốt trấu tự động có hiệu suất khí sấy cao hơn những lò đốt trấu ghi
nghiêng hiện đang sử dụng phổ biến hiện nay.
Người tóm tắt: TS Nguyễn Thanh Nghị
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