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Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, là một trong những cây ăn quả hàng đầu hiện nay. Dứa được trồng ở nhiều vùng
trong cả nước, quả dứa dùng để ăn tươi, chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu. Thông thường cứ sau hai năm
dứa được nhổ đi và trồng lại. Thân lá dứa sau thu hoạch chiếm một khối lượng rất lớn, gây tốn rất nhiều công sức
cho việc làm sạch đồng ruộng. Cây dứa cần được làm nhỏ và rải đều trên mặt đồng. Điều này làm quá trình phân
hủy thân lá dứa nhanh hơn và không gây cản trở cho quá trình làm đất tiếp theo. Cho đến hiện nay, ở Việt Nam
chưa có một công cụ hay mẫu máy nào đảm bảo được yêu cầu trên. Người trồng dứa vẫn chủ yếu thực hiện bằng
phương pháp thủ công, thậm chí dùng thuốc diệt cỏ để phá hủy thảm dứa. Điều này gây mất rất nhiều công sức
hoặc độc hại cho người và đất trồng. Vì vậy việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một mẫu máy làm nhỏ thân lá dứa sau
thu hoạch sẽ góp phần làm giảm giá thành sản phẩm dứa, giải phóng mặt đồng nhanh, không gây độc cho người lao
động và đất trồng, phù hợp với mục tiêu làm dứa xuất khẩu hiện nay ở Việt Nam. Bài báo này trình bày kết quả, lựa
chọn nguyên lý, tính toán và thực nghiệm xác định một số thông số chính của bộ phận cắt làm cơ sở cho thiết kế chế
tạo mô hình máy làm nhỏ thân lá dứa sau thu hoạch.
Từ khóa: Máy băm thân, lá dứa; làm nhỏ thân, lá dứa; cây dứa sau thu hoạch.

Defining Principles and Key Parameters of a Cutting Unit
as the Basis for the Designing and Manufacturing
a Pineapple Post-Harvest Residues Chopping Machine
ABSTRACT
Pineapple is a tropical fruit tree grown in many parts of the country for fresh and processed products for export.
Normally every two years pineapple plants are removed and replanted. Pineapple residues (leaves and stems) after
harvesting account for a very large volume, which takes a lot of effort to reuse as arganic matter to soil. The present
study aimed at designing and manufacturing a machine for chopping of pineapple leaves/stems to reduce pineapple
cost. This paper presents the results, principles, calculations and defining key parameters of cutting unit as the basis
for the design and manufacture of pine apple stem/leaf chopping machine.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
DĀa là cåy ën quâ nhiệt đĆi, là một trong
nhĂng cây ën quâ hàng đæu hiện nay. DĀa đþĉc
trồng ć nhiều vùng trong câ nþĆc, quâ dĀa dùng
để ën tþĄi, chế biến thành các sân phèm xuçt
khèu (dĀa khoanh, dĀa miếng, dĀa hộp, nþĆc
dĀa cô đðc, cock tail...)
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Cây dĀa dễ trồng trên đçt xçu, đçt dốc...
chi phí cho đæu tþ chëm sòc ít tốn kém, thu hồi
vốn nhanh. DĀa đþĉc trồng ć nhiều vùng miền
trên câ nþĆc, trên diện tích khoâng 40.000 ha,
vĆi sân lþĉng trên 500.000 tçn/nëm, 90% diện
tích têp trung ć phía nam. Các tînh có diện tích
trồng dĀa lĆn gồm: Tiền Giang (14.800 ha),
Kiên Giang (10.000 ha), Long An (1000 ha)„
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Hình 1. Cánh đồng dứa

Hình 2. Thu hoạch dứa và cây dứa sau thu hoạch
Trung bình cĀ sau hai nëm ngþąi ta phâi
trồng läi cây dĀa mĆi. Cây dĀa sau thu hoäch
cæn phâi đþĉc phá bó và dọn dẹp để trâ läi đồng
ruộng cho vý trồng mĆi. Đåy là vçn đề lĆn cûa
các vùng trồng dĀa. Theo các số liệu đþĉc tìm
hiểu täi Công ty cổ phæn thăc phèm xuçt khèu
Đồng Giao, vĆi mêt độ trồng trung bình 5,5 vän
cây/ha, khối lþĉng một cây dĀa sau thu hoäch
(đã lçy quâ) tÿ 3 - 7 kg, khối lþĉng thân lá dĀa
sau thu hoäch phâi xā lċ hàng nëm tÿ 100 –
200 tçn/ha. Nhþ vêy, phá bó thân lá dĀa và dọn
ruộng sau thu hoäch để chuèn bð đçt cho chu kĊ
mĆi chiếm một khối lþĉng công việc rçt lĆn
trong canh tác cây dĀa, để giâm chi phí lao
động cho công đoän này, hiện nay ngþąi trồng
dĀa thþąng áp dýng một số phþĄng pháp sau:
- Dùng máy kéo líp bánh lồng hoðc máy
kéo bánh xích chäy trên thâm dĀa để làm dêp
nát thân, lá dĀa. PhþĄng pháp này cò þu điểm
là đĄn giân và không phâi líp thêm bçt cĀ một
máy nông nghiệp nào khác. Tuy nhiên, cách

này không làm đĀt đþĉc sĉi dĀa, cây dĀa dêp
nát thþąng bð cuốn thành bối, gåy khò khën cho
việc làm đçt sau đò.
- Dùng máy phay: PhþĄng pháp này hoät
động tþĄng tă nhþ máy phay đçt nhþng thay vì
líp lþĈi phay, nò đþĉc líp các lþĈi dao đðc biệt,
dao đþĉc líp lóng trên trống. Khi trống quay,
dao có tác dýng va đêp rçt mänh, cít đĀt và
làm nát thân cây dĀa. Cách thĀc này do phþĄng
cít dọc theo thân cây dĀa nên tác dýng làm nát
thân lá dĀa là chû yếu.
- Dùng dao cít có một đïa: đåy là loäi công
cý cít do ngþąi trồng dĀa Đồng Giao tă chế.
Máy làm việc khá hiệu quâ nhþng chþa triệt để.
+ Nguyên lý cçu täo và hoät động: máy có
cçu täo đĄn giân chî gồm một trýc đĀng líp trên
khung máy, trên trýc líp một đïa dao và trên
đïa dao líp các dao cít. Máy kéo truyền chuyển
động cho trýc, dao quay sẽ cít đĀt cây dĀa ć
phæn gốc.
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+ Ưu điểm: VĆi nguyên lý này thì cây dĀa
sẽ đþĉc cít thành hai phæn còn phæn gốc sẽ
đþĉc cày lêt lên sau. Cây dĀa bð cít đĀt ć phæn
gốc không täo thành các bối sĉi.
+ Nhþĉc điểm: Nëng suçt không cao, dĀa
chþa đþĉc cít ngín, khi cày cây dĀa vén bð thu
thành đống, không cày lçp đþĉc lá dĀa, cây dĀa
lâu phân huČ.
- Phun thuốc diệt có, chą dĀa chết khô rồi
đốt: Đåy là phþĄng pháp ít tốn công nhçt nhþng
đðc biệt nguy hiểm đối vĆi vùng trồng cåy ën
quâ xuçt khèu. Về låu dài đçt trồng sẽ bð nhiễm
độc, dén đến sân phèm nông nghiệp không xuçt
khèu đþĉc. Ở công ty Đồng Giao, phþĄng pháp
này không đþĉc khuyến khích, nhþng ngþąi dân
vén tă làm.
Theo một cách tiếp cên khác, gæn đåy Công
ty cổ phæn thăc phèm xuçt khèu Đồng Giao hĉp
tác vĆi Viện nëng lþĉng thuộc Viện khoa học
Việt Nam và một công ty Nhêt Bân thăc hiện
dă án sā dýng thân lá dĀa sau thu hoäch nhþ
một nguồn nguyên liệu đæu vào để täo khí sinh
khối phýc vý việc phát điện. Dă án vén đang
tiếp týc nhþng hiện täi hiệu quâ vén chþa đät
đþĉc nhþ mong muốn. Việc coi thân lá dĀa sau
thu hoäch là một nguồn nguyên liệu là hoàn
toàn đúng đín và khâ thi trong thąi điểm hiện
nay. Nếu coi thân lá dĀa là nguồn nguyên liệu
thì ngoài việc täo khí sinh khối còn có thể xā lý
theo các hþĆng sau:
+ Cít nhó thân lá dĀa thành tÿng đoän
ngín đû để không gây cân trć cho quá trình làm
đçt; Vùi lçp vĆi đçt để các đoän thân lá dĀa tă
phân hûy
+ Bëm nhó thân lá dĀa, thu thêp về đða
điểm têp trung, xā lý làm phân compos
+ Làm nhó thân lá dĀa, phối trộn vĆi các
nguyên liệu khác làm thĀc ën cho đäi gia súc.
Nhþ vêy, thân lá dĀa sau thu hoäch chiếm
một khối lþĉng rçt lĆn, gây tốn rçt nhiều công
sĀc cho việc làm säch đồng ruộng. Cây dĀa cæn
đþĉc làm nhó và râi đều trên mðt đồng. Điều này
làm quá trình phân hûy thân lá dĀa nhanh hĄn
và không gây cân trć cho quá trình làm đçt tiếp
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theo. Cho đến hiện nay, ć Việt Nam chþa cò một
công cý hay méu máy nào đâm bâo đþĉc yêu cæu
trên. Ngþąi trồng dĀa vén chû yếu thăc hiện
bìng phþĄng pháp thû công, thêm chí dùng
thuốc diệt có để phá hûy thâm dĀa. Điều này gây
mçt rçt nhiều công sĀc và độc häi cho ngþąi và
đçt trồng. Vì vêy việc nghiên cĀu, thiết kế, chế
täo một méu máy làm nhó thân lá dĀa sau thu
hoäch sẽ góp phæn làm giâm giá thành sân phèm
dĀa, giâi phóng mðt đồng nhanh, không gåy độc
cho ngþąi lao động và đçt trồng, phù hĉp vĆi mýc
tiêu làm dĀa xuçt khèu. Bài báo này trình bày
kết quâ lăa chọn nguyên lý, tính toán và thăc
nghiệm xác đðnh một số thông số chính cûa bộ
phên cít làm cĄ sć cho thiết kế chế täo mô hình
máy làm nhó thân lá dĀa sau thu hoäch.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cách tiếp cận
- Điều tra cĄ bân thăc träng täi các cĄ sć
trồng dĀa.
- Tham khâo các méu máy đã cò trong nþĆc
và nþĆc ngoài, phån tích þu nhþĉc điểm cûa
máy, lăa chọn nguyên lý kết cçu phù hĉp nhçt.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thêp xā lý thông tin qua sách báo,
täp chí, Internet„
- Tham khâo ý kiến chuyên gia.
- Nghiên cĀu lý thuyết tính toán thiết kế
máy bëm thái, xác đðnh một số thông số bìng lý
thuyết.
- Thăc nghiệm xác đðnh một số thông số
cûa kết cçu.
2.3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
Các loäi máy bëm thái rau cû quâ; các loäi
máy thu hoäch có; Các loäi máy bëm cành cåy
làm phån xanh đang đþĉc sā dýng phổ biến.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Cây dứa và một số thông số ânh hưởng
đến quá trình cơ giới hóa
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3.1.1. Đặc điểm hình thái và sinh học của
cây dứa
DĀa là một cây thân thâo låu nëm. Sau khi
thu hoäch quâ, các mæm nách ć thân tiếp týc
phát triển và hình thành cây mĆi giống nhþ cåy
trþĆc, quâ thĀ 2 thþąng bé hĄn quâ trþĆc. Đến
lþĉt mình, các cåy con cüng cho ra các mæm
nách. Các mæm nách này läi phát triển cho ra
một quâ thĀ 3. DĀa hình thành liên týc nhiều
thế hệ, tuy nhiên trong thăc tế các lĀa thĀ 2 và
thĀ 3 thþąng cho nëng suçt thçp, cho nên ngþąi
ta không thu hoäch. Ở công ty dĀa Đồng Giao,
ngþąi ta chî thu hoäch dĀa trong hai nëm. Cåy
dĀa trþćng thành cao 1,0 - 1,2 m có hình dánh
nhþ “con quay” vĆi đþąng kính tán lá 1,3-1,5m.
- Thân dĀa chia làm hai phæn: một phæn ć
trên mðt đçt và một phæn ć dþĆi đçt. Khi cây
dĀa phát triển đến một mĀc độ nhçt đðnh, có
thể dùng các mæm ngâ trên thån để nhân giống.
Trong thąi kĊ sinh trþćng cûa thân ć đînh sinh
trþćng hình thành các lá các đốt thân mæm.
Theo thąi gian số lá sẽ tëng dæn. Sau một thąi
gian sinh trþćng, cây dĀa chuyển sang giai
đoän sinh thăc. Trên đînh cây hình thành hoa
và kết quâ. Thân cây dĀa trþćng thành cao 20 30 cm, đþąng kính 3 - 7 cm, ć trung tâm thân là
một mô rỗng, mềm chĀa nhiều tinh bột. Phía
ngoài trý trung tâm là một lĆp mô bào có các bó
mäch dén chĀa nhiều chçt xenlulose. Ngoài
cùng là một lĆp biểu bì.
- Lá dĀa mọc trên thân theo hình xoín ốc,
phiến lá dày, dài và bề ngang hẹp. Lá không có

cuống. Hình däng lá, rìa lá có gai hay không là
một trong nhĂng tiêu chuèn để phân biệt giống
dĀa. Một cây dĀa trþćng thành có 60 - 70 lá. Số
lþĉng lá thay đổi tuĊ theo giống : DĀa Cayen có
60 - 70 lá, dĀa Philippin có 40 - 50 lá, giống dĀa
đða phþĄng thuộc nhóm spanish có 50 - 60 lá,
giống Đài Loan chî có 30 - 40 lá. Độ lĆn bé cûa
lá cüng thay đổi theo giống: giống Cayen có lá
dài 80 - 100 cm, rộng 5 - 8 cm. Giống Philippin
có lá dài 60 - 70cm, rộng 4 - 5 cm, giống Đài
Loan có lá dài 60 - 70 cm, rộng dþĆi 4 cm.
- Rễ dĀa thuộc loäi ën nông. DĀa đþĉc
nhân giống bìng chồi (nhân vô tính) cho nên
phæn lĆn rễ mọc tÿ thân ra. Rễ dĀa nhó và phân
nhánh nhiều. Ở loäi đçt có tæng đçt mðt dæy, rễ
dĀa có thể ën såu tĆi 0,9 m. Tuy nhiên hệ thống
rễ dĀa thþąng têp chung ć tæng đçt mðt 10 - 26
cm và lan rộng ra đến l m. Rễ dĀa thuộc loäi
háo khí. Đçt trồng dĀa tốt nhçt là đçt đồi
feranit đó vàng. Trên đçt cát, nhiều đçt sét, đçt
nðng, rễ dĀa phát triển kém. Rễ dĀa þa đçt xốp
và thoáng. Sau một nëm, cåy trồng tÿ chồi
ngọn có bộ rễ phân bố nông và lan rộng. Cây
trồng tÿ chồi cuống có số rễ vào loäi trung bình,
rễ ën såu và hẹp.
3.1.2. Quy cách trồng dứa
Các vùng trồng dĀa ć nþĆc ta chû yếu
thiết kế lô dĀa theo bëng hàng trong số đò
hàng hẹp (cách nhau 30 - 40 cm) và hàng
rộng (cách nhau 80 - 100 cm) dùng để đi läi,
chëm sòc và thu hoäch.

Hình 3. Hình ânh một cây dứa
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Ở các nþĆc có công nghệ tiên tiến không
phân ra thành hàng hẹp và hàng rộng mà têp
trung thành các lô đông đðc, chiều rộng mỗi lô
biến động tÿ 14 - 40 m tuĊ thuộc vào cçu trúc
cûa các máy móc công cý phýc vý cho việc chëm
sóc và thu hoäch. GiĂa các lô dĀa trồng têp
trung dày đðc là hệ thống đþąng đû rộng cho
máy mòc và con ngþąi đi läi (thþąng 8 - 10 m).
Trên nhĂng vùng đçt bìng phîng hoðc độ
dốc thçp, việc thiết kế lô trồng có thể thăc hiện
theo kiểu bàn cą, có các trýc đþąng chính (dùng
cho ô tô, máy kéo đi läi) nối vĆi nhau bìng hệ các
đþąng nhánh và hệ thống đþąng lô nhó hĄn để
ngþąi cùng vĆi các phþĄng tiện thô sĄ khác đi läi
dễ dàng trong quá trình chëm sòc và thu hoäch.
Mêt độ trồng dĀa phý thuộc vào đða hình,
tính chçt đçt đai, điều kiện khí hêu thąi tiết, đðc
tính sinh học cûa giống, khâ nëng cung Āng vêt
tþ, trình độ thâm canh và têp quán trồng trọt.

Ở các tînh phía Bíc, đối vĆi giống dĀa hoa
Phú Thọ và giống dĀa na hoa thuộc nhóm
Queen, mêt độ phổ biến là 5,0 - 5,5 vän cây/ha.
Cây cách cây 30 - 40 cm trên hàng kép, hàng
cách hàng 80 cm. Đối vĆi giống dĀa Cayen, các
tînh phía Bíc nên trồng ć mêt độ 5,5 vän
cây/ha, ć các tînh Quâng Bình và miền Trung có
thể trồng ć mêt độ 6,0 vän cây/ha. VĆi mêt độ
này dĀa sĆm che phû mðt đçt, hän chế bốc hĄi
mðt đçt và tên dýng đþĉc bĀc xä mðt trąi.
3.2. Lựa chọn nguyên lý làm nhỏ thân lá
dứa
Cò hai nguyên lċ để phá hûy thân lá dĀa là
nguyên lý cít và nguyên lċ va đêp. Các nghiên
cĀu đã chî ra rìng đối vĆi nhĂng vêt liệu cò xĄ
sĉi, nguyên lý cít cho chçt lþĉng làm việc tốt
hĄn và chi phí nëng lþĉng riêng nhó hĄn. DĀa
là cây có khá nhiều xĄ sĉi, vì vêy nguyên lý cít

Hình 4. Một quy cách trồng dứa

Hình 7. Sơ đồ tính toán bộ phận cắt
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Hình 5. Sơ đồ nguyên lý dao cắt
bìng cänh síc sẽ đþĉc lăa chọn. Nguyên lý
cít có hai kết cçu chính: cít cò đế tăa và cít
không đế tăa. Cít cò đế tăa đñi hói vên tốc cít
cæn thiết thçp hĄn (0,8-1,2m/s) so vĆi cít không
đế tăa (một số cây nông nghiệp, vên tốc cít có
thể lên tĆi 40m/s). Cây dĀa khi cñn tþĄi khá
cĀng và đþĉc bộ phên gom gom läi theo phþĄng
thîng đĀng, chúng tă chèn ép và giĂ nhau, vì
vêy không cæn thiết phâi cò đế tăa.
LþĈi cít cæn phâi tác động vuông góc vĆi
phþĄng cûa xĄ sĉi. Cây dĀa đþĉc dăng đĀng bći
bộ phên gom nên đþąng cít cûa dao phâi song
song vĆi mít đçt. SĄ đồ nguyên lý dao cít đþĉc
thể hiện trên hình 7.
Nhiều đïa cít đþĉc líp trên cùng một trýc
đðt thîng đĀng để thăc hiện cít thân lá dĀa
thành tÿng đoän nhó. SĄ đồ bộ phên cít nhþ
hình 8.
3.3. Tính toán bộ phận cắt
Bộ phên cít đþĉc khâo sát là loäi dao quay
trong mðt phîng nìm ngang, kiểu không đế
tăa, các lþĈi dao đþĉc líp cĀng vĆi đïa dao
(Hình 5). SĄ đồ tính đþĉc chî ra trên hình 7.
Thông số quyết đðnh đến khâ nëng làm việc
cûa bộ phên cít là: quč đäo chuyển động cûa
cänh síc, tốc độ cít và số lþĉng dao. Khi dao
chuyển động, cänh síc aa1 quét diện tích giĆi
hän bći hai quč đäo l. TþĄng tă cänh síc bb1
cûa dao kế tiếp quét một diện tích giĆi giän bći
hai quč đäo 2. Phæn diện tích gäch chéo phía

Hình 6. Sơ đồ bộ phận cắt
trên là diện tích chäy không cûa dao thĀ hai, vì
cåy đã bð dao đæu cít trþĆc. Phæn diện tích kẻ
ca rô là phæn diện tích cít không đþĉc quét,
diện tích này không đþĉc quá lĆn, nếu không sẽ
gây hiện tþĉng quá tâi cho dao và chiều cao cít
không đều.
+ Xác đðnh điều kiện cít có quét, cít hết.
Tÿ sĄ đồ trên, phþĄng trình chuyển động
cûa điểm a là:
xa’ = vmt + Rsinωt;
ya’= Rcosωt

(1)

Trong đò, vm là tốc độ chuyển động cûa
máy.
PhþĄng trình chuyển động cûa điểm b là:

xb’= vmt + Rsin(β+ωt)
yb’= Rcos(β+ωt)

(2)

Diện tích dao không quét tĆi sẽ bìng 0 nếu
thóa mãn điều kiện:
xb’’ - xa’’ = h = lcosα

(3)

Trong đò, h là chiều cao cûa cänh síc lþĈi
dao; l là chiều dài cänh síc; α là góc nghiêng cûa
cänh síc vĆi đþąng đối xĀng cûa lþĈi dao.
Thąi gian đïa quay hết một góc phæn tþ là
Thay t vào phþĄng trình (1) và (2) ta cò:
TþĄng tă vĆi điểm b ta có:
Thay giá trð cûa xb’’ và xa’’ vào (3) ta có:
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Xác định nguyên lý và một số thông số chính của bộ phận cắt làm cơ sở cho thiết kế chế tạo mô hình máy làm nhỏ
thân lá dứa sau thu hoạch

Hình 8. Sơ đồ mô hình thí nghiệm xác định vận tốc cắt kỹ thuật
vm
h
lcosα
ω 2 -β 2 -β
Tÿ đò suy ra:

-

Trþąng hĉp đïa líp 4 dao thì góc giĂa các
dao là /2 và β = 3/2 , khi đò ta cò:
ω

vm
h

.

2

và

vm

2hw

hn
15

n là vên tốc vòng cûa trýc dao (vòng/phút).
Biểu thĀc trên là quan hệ giĂa ba thồng số:
vm, h, n để đâm bâo cåy đþĉc cít có quét. Biết
hai trong ba thông số trên, dễ dàng xác đðnh
đþĉc thông số còn läi.
Khi đïa cò 4 dao, thąi gian để dao đi tĆi vð
trí dao kế tiếp là
vo là vên tốc dài cûa điểm ngoài cùng cûa
đïa. Để dao làm việc hết cänh síc thì trong thąi
gian này trýc dao phâi tiến về phía trþĆc một
quãng đþąng tối thiểu bìng chiều cao h cûa dao.
lcosα
Biết h = vm.t = lcosα, tÿ đò cò: t
vm

Điều kiện để dao làm việc vĆi toàn bộ chiều
dài cänh síc là to ≥ t hay:
tÿ đò cò

(4)

Biểu thĀc (4) cho thçy, vĆi một dao có sïn,
để dao làm việc hết chiều dài cänh síc, ngþąi ta
chî cæn chọn tČ số vo/vm hĉp lý.
+ Xác đðnh vên tốc cít kč thuêt
Vên tốc cít kč thuêt là vên tốc vÿa đû để cít
cây mà vén đâm bâo các yêu cæu kč thuêt cûa quá
trình cít. Khi thiết kế máy, vên tốc làm việc phâi
đâm bâo luôn bìng hoðc lĆn hĄn vên tốc cít kč
thuêt. Vên tốc cít kč thuêt phýc thuộc vào yêu
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cæu cít và đối tþĉng đþĉc cít. Vên tốc cít kč
thuêt chî có thể tìm bìng thăc nghiệm. DþĆi đåy
trình bày quá trình thăc nghiệm xác đðnh vên tốc
cít kč thuêt cho cây dĀa.
Đối tþĉng thā nghiệm là cây dĀa Cayen
đþĉc lçy tÿ Công ty cổ phæn thăc phèm xuçt
khèu Đồng Giao.
Do phæn ngọn, phæn giĂa và phæn gốc cây
có tính chçt cĄ lċ khá khác nhau, vì vêy chúng
tôi tiến hành xác đðnh vên tốc cít kč thuêt cho
câ ba vùng này. Khi thiết kế, vên tốc cít kč
thuêt cûa cây dĀa nói chung là giá trð lĆn nhçt
trong ba vên tốc đò.
SĄ đồ mô hình thí nghiệm thể hiện trên
hình 8. Khi tiến hành thí nghiệm, vên tốc cûa
dao đþĉc thay đổi bìng bộ truyền đai biến tốc vô
cçp, dao chî có chuyển động quay, cåy đþĉc kẹp
và kéo vào vùng cít vĆi tốc độ tþĄng đþĄng vĆi
vên tốc làm việc cûa liên hĉp máy (trong thí
nghiệm, chúng tôi çn đðnh vên tốc này là 3,5
km/h, là vên tốc vên tốc phổ biến cûa liên hĉp
máy làm việc trên đồng). Dao cít đþĉc chọn loäi
lþĈi có góc nghiêng α = 35o
+ Kết quâ xác đðnh vên tốc cít kč thuêt cho
cây dĀa
Quan sát thí nghiệm chúng tôi chia tình
träng vết cít cây dĀa thành các däng nhþ sau:
Không cít (KC): là trþąng hĉp dao cít chî
uốn cong cây dĀa hay làm dêp lát cây dĀa, mà
không cít đĀt cây.
Cít nhay (CN): là trþąng hĉp dao cít đĀt
đþĉc cây dĀa nhþng cùng vĆi vết cít thì cây dĀa
cüng bð tuốt nát.
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Bâng 1. Kết quâ thí nghiệm đo vận tốc cắt kỹ thuật
Vận tốc cắt (m/s)

Vị trí cắt
6

7

8

9

Thân gốc

CN

CN

CX

CP

Giữa

CN

CX

CP

CP

Ngọn

CN

CN

CX

CP

Hình 9 . Một số hình ânh thí nghiệm xác định vận tốc cắt kỹ thuật
Cít xĄ (CX): là trþąng hĉp cây dĀa bð cít
đĀt mà không bð tuốt nát, vết cít không bìng
phîng mà vén có nhĂng vết cít xĄ.
Cít phîng (CP): là vết cít phîng, mðn, cây
dĀa không bð dêp nát
Giá trð vên tốc dài trong bâng là giá trð nhó
nhçt trên cänh síc lþĈi dao có thể cít đþĉc cây
dĀa (là giá trð tính ć ngay sát vĆi mép đïa). Kết
quâ đo đäc đþĉc cho ć bâng 1
Kết quâ thí nghiệm cho thçy vên tốc cít kč
thuêt cûa cây dĀa nói chung là 9 m/s. khi thiết
kế, các vên tốc làm việc cûa dao cít phâi lçy
không nhó hĄn vên tốc này.

4. KẾT LUẬN
Các kết quâ điều tra và khâo sát cho thçy
việc nghiên cĀu thiết kế hệ thống máy xā lý
thân lá dĀa sau thu hoäch một cách hiệu quâ là
hết sĀc cæn thiết và cçp bách.

Công đoän thu thêp và làm nhó thân lá dĀa
là công đoän quan trọng để giâi phóng nhanh
đồng ruộng.
Các kết quâ tính toán lý thuyết và đo đäc
bìng thăc nghiệm đã bþĆc đæu cung cçp một số
thông số quan trọng nhçt cho quá trình thiết kế
máy làm nhó thân lá dĀa sau này.
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