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TÓM TẮT 
Theo ước tính tổng lượng rơm sau thu hoạch ở Việt Nam hàng năm khoảng 46 triệu tấn. Phần 

lớn lượng rơm này đang bị coi là phế phẩm, bị đốt hoặc bị vứt bỏ ngay trên đồng ruộng. Việc này làm 
cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề đồng thời gây lãng phí tài nguyên rất lớn. Việc đốt rơm rạ sau thu 
hoạch đã trở thành vấn nạn đối với một số tỉnh và thành phố. Nghiên cứu cải tiến máy thu hoạch lúa 
theo hướng đập tách hạt đồng thời băm nhỏ rơm được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các công 
đoạn khai thác rơm sau thu hoạch. Đề tài được nghiên cứu và thực hiện tại khoa Cơ – Điện Trường 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Bài báo giới thiệu một số nghiên cứu cơ bản về việc cải tiến bộ phận 
đập dọc trục trên các máy thu hoạch lúa bằng cách bổ sung chức năng băm rơm bên cạnh chức năng 
đập và phân ly hạt đã có. Trên cơ sở phân tích định tính về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ 
phận đập thông dụng trên các máy thu hoạch lúa ở nước ta kết hợp với yêu cầu làm nhỏ rơm, tác giả 
đã lựa chọn được nguyên lý làm việc và sơ đồ cấu tạo cho bộ phận đập lúa- băm rơm cải tiến, làm cơ 
sở định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Từ khóa: Bộ phận đập, máy băm thái rơm, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch, máy tuốt lúa. 

SUMMARY 
The amount of rice straw after harvesting in Vietnam is estimated to be about 46 million tons 

annually. Most of the straw is considered as waste product. They are burnt openly or dumped on the 
field and rivers. This causes the environmental pollution and waste of the potential resource. 
Especially, burning rice straw after harvesting has become a serious problem at some provinces and 
cities. Research on improving the paddy harvesting machine in the direction of the grain threshing- 
separating and straw chopping was carried out in order to facilitate the exploitation of straw after 
harvesting. This project has been implemented at the faculty of Engineering, Hanoi University of 
Agriculture. This paper presents some main results of research on the improvement of the axial 
thresher for harvesting machine by adding straw chopping functions besides of the threshing 
function. Based on the qualitative analysis of the structure, working principle of the thresher’s parts 
combined the straw chopping for the common rice harvester machine in Vietnam, the authors has 
chosen the working principle and structural diagram of thresher – straw chopper to make the 
orientation for the next step of research. 

Key words: Combine harvester, harvesting machine, straw chopping machine, threshing drum, thresher. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Theo sè liÖu thèng kª, diÖn 
tÝch trång lóa cña ViÖt Nam n¨m 
2010 lµ 7,4 triÖu ha, s¶n l-îng 36 
triÖu tÊn thãc, cïng víi tæng khèi 

l-îng r¬m r¹ kho¶ng 46 triÖu tÊn. 
TËn thu l-îng r¬m r¹ nµy sÏ lµ 
nguån nguyªn liÖu rÊt lín cho s¶n 
xuÊt. Tr-íc ®©y phÇn lín l-îng r¬m 
sau thu ho¹ch ®-îc sö dông lµm 
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chÊt ®èt hoÆc phôc vô cho sinh 
ho¹t trong c¸c hé gia ®×nh. Tuy 
nhiªn, hiÖn nay r¬m r¹ Ýt ®-îc sö 
dông cho sinh ho¹t vµ ®êi sèng. 
ChÝnh v× thÕ phÇn lín l-îng r¬m r¹ 
sau c¸c vô thu ho¹ch lóa ®ang bÞ 
coi lµ phÕ phÈm ch-a ®-îc khai 
th¸c, bÞ ®èt hoÆc vøt bá ngay trªn 
®ång ruéng g©y « nhiÔm nÆng nÒ ®Õn 
m«i tr-êng, ¶nh h-ëng ®Õn giao 
th«ng, søc kháe ng-êi d©n, lµm ¶nh 
h-ëng xÊu ®Õn kÕt cÊu ®Êt, g©y 
l·ng phÝ rÊt lín. ViÖc ®èt r¬m r¹ 
sau thu ho¹ch ®· trë thµnh vÊn n¹n 
®èi víi mét sè tØnh vµ thµnh phè.  

§Ó tËn thu r¬m r¹, nhiÒu gi¶i 
ph¸p ®· ®-îc ®-a ra vµ ¸p dông ë 
nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi nh-: vïi 
r¬m r¹ vµo ®Êt gióp duy tr× nit¬ 
(®¹m) vµ t¨ng ®é mïn cho ®Êt; dïng 
lµm thøc ¨n cho ®¹i gia sóc sau 
khi ®· chÕ biÕn; lµm gi¸ thÓ ®Ó 
trång nÊm vµ c¸c c©y trång kh¸c; 
khai th¸c ®Ó s¶n xuÊt ethanol hoÆc 
®Ó s¶n xuÊt giÊy (Kiran vµ cs., 
2000). 

ViÖc c¬ giíi hãa tõng kh©u hoÆc 
toµn bé c¸c kh©u trong c«ng nghÖ 
xö lý vµ khai th¸c r¬m r¹ ®· ®-îc 
®Æt ra. VÒ c¬ b¶n c¸c m¸y nµy ®-îc 
ph©n thµnh c¸c lo¹i: m¸y thu gom 
vµ ®ãng b¸nh hoÆc cuén; m¸y b¨m 
th¸i r¬m; m¸y trén thøc ¨n. Tuy 
nhiªn, viÖc c¬ giíi hãa kh©u xö lý 
r¬m r¹ sau thu ho¹ch ë ViÖt Nam 
cßn h¹n chÕ bëi nhiÒu lý do: (i) 
TËp qu¸n canh t¸c: thu ho¹ch lóa 
hiÖn nay chñ yÕu b»ng ph-¬ng ph¸p 
hai giai ®o¹n, gÆt b»ng m¸y gÆt 
r¶i hµng hoÆc tay, lóa ®-îc thu 
gom vµ ®Ëp b»ng m¸y ®Ëp tÜnh t¹i. 
PhÇn r¬m sau ®ã chñ yÕu bÞ ®èt bá. 
Víi viÖc thu ho¹ch lóa mét giai 
®o¹n (dïng m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp), 
r¬m bÞ r¶i kh¾p trªn mÆt ®ång, g©y 
ïn t¾c cho c¸c m¸y lµm ®Êt, lµ mét 
trong nh÷ng h¹n chÕ cña viÖc sö 
dông ph-¬ng ph¸p thu ho¹ch nµy; 
(ii) §ång ruéng ë ViÖt Nam th-êng 
ngËp n-íc vµo c¸c mïa thu ho¹ch 
lóa, nÒn ®Êt yÕu nªn viÖc ¸p dông 

nhiÒu m¸y mãc nh- m¸y thu gom, 
®ãng b¸nh hoÆc cuén l-u ®éng rÊt 
khã kh¨n; (iii) ViÖc sö dông r¬m 
r¹ lµm nguyªn liÖu cho c¸c kh©u 
s¶n xuÊt kh¸c (nh- lµm gi¸ thÓ 
trång nÊm hoÆc c¸c c©y trång kh¸c) 
cÇn nhiÒu c«ng ®o¹n trong qui 
tr×nh s¶n xuÊt, trong ®ã viÖc b¨m 
th¸i r¬m lµ mét c«ng viÖc nÆng 
nhäc cÇn thiÕt ph¶i ®-îc c¬ giíi 
hãa; (iv) Gi¸ thµnh m¸y: viÖc khai 
th¸c r¬m r¹ theo qui tr×nh hiÖn 
nay cÇn nhiÒu c«ng ®o¹n vµ ph¶i 
®Çu t- nhiÒu m¸y mãc g©y tèn kÐm, 
ch-a thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh 
tÕ, do vËy ch-a kÝch thÝch c¸c 
ngµnh s¶n xuÊt dïng nguyªn liÖu tõ 
r¬m r¹ ph¸t triÓn. 

Trong hÇu hÕt c¸c biÖn ph¸p 
nh»m tËn thu nguån r¬m r¹, mét yªu 
cÇu ®Æt ra lµ r¬m cÇn ®-îc b¨m nhá 
theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt. Thùc tÕ 
còng chøng tá r»ng viÖc b¨m r¬m 
t-¬i khi thu ho¹ch lóa cã chi phÝ 
n¨ng l-îng thÊp h¬n nhiÒu so víi 
b¨m r¬m kh«. 

Tr-íc thùc tÕ ®ã, ®Ò tµi 
“Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y 
®Ëp lóa - b¨m r¬m” ®· ®-îc thùc 
hiÖn. Sau khi lóa ®-îc cÊp vµo 
m¸y, h¹t sÏ ®-îc t¸ch vµ lµm s¹ch, 
r¬m t-¬i sau khi ®· t¸ch hÕt h¹t 
sÏ ®-îc c¾t thµnh c¸c ®o¹n nhá 
theo c¸c yªu cÇu sö dông sau ®ã. 
ViÖc b¨m nhá r¬m ngay sau qu¸ 
tr×nh ®Ëp lóa thuËn tiÖn cho viÖc 
vïi lÊp vµo trong ®Êt hay ñ ®èng 
thµnh ph©n hoÆc cã thÓ sö dông lµm 
gi¸ thÓ ®Ó trång nÊm vµ c¸c c©y 
trång kh¸c víi chi phÝ n¨ng l-îng 
vµ gi¸ thµnh thÊp nhÊt. Bµi b¸o 
c«ng bè mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu 
c¬ b¶n vÒ nghiªn cøu lùa chän 
nguyªn lý lµm viÖc cho bé phËn ®Ëp 
lóa - b¨m r¬m trong m¸y ®Ëp lóa 
tÜnh t¹i hoÆc m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 
theo h-íng c¶i tiÕn. 
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2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU  

2.1. Nguyªn lý cÊu t¹o cña bé phËn 
®Ëp 
       trong m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 
vµ m¸y 
       ®Ëp lóa tÜnh t¹i  

Bé phËn ®Ëp lµ mét trong c¸c bé 
phËn lµm viÖc chÝnh trong m¸y gÆt 
®Ëp liªn hîp víi nhiÖm vô ®Ëp vµ 

t¸ch h¹t ra khái khèi lóa. Theo 
nguyªn lý lµm viÖc, bé phËn ®Ëp 
®-îc ph©n thµnh bé phËn ®Ëp kiÓu 
däc trôc, bé phËn ®Ëp kiÓu tiÕp 
tuyÕn vµ bé phËn ®Ëp kiÓu hçn hîp 
(H×nh 1). Theo sè l-îng trèng ®Ëp, 
cã thÓ ph©n bé phËn ®Ëp thµnh bé 
phËn ®Ëp mét trèng hay nhiÒu trèng 
®Ëp. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. Bé phËn ®Ëp trong m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 

a) Bé phËn ®Ëp kiÓu tiÕp tuyÕn vµ vÞ trÝ trong m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp; 
b) Bé phËn ®Ëp kiÓu däc trôc vµ vÞ trÝ trong m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 

ë ch©u ¢u vµ ch©u Mü, do ®iÒu 
kiÖn canh t¸c tËp trung nªn c¸c 
h-íng nghiªn cøu hiÖn nay chñ yÕu 
tËp trung c¶i tiÕn n©ng cao n¨ng 
suÊt m¸y, v× vËy bé phËn ®Ëp trong 
m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp chñ yÕu lµ bé 
phËn ®Ëp nhiÒu trèng ®Ëp 
(Böttinger vµ Wacker, 2010a,b; 
Kutzbach, 2005). H×nh 2 giíi thiÖu 
cÊu t¹o bé phËn ®Ëp trong m¸y gÆt 

®Ëp liªn hîp ë ch©u ¢u vµ Mü 
(Website: John Deere – 
Products_threshing system, KLAAS – 
Products_threshing system).  

ë ch©u ¸ nãi chung vµ ®Æc biÖt 
ë ViÖt Nam, do tËp qu¸n canh t¸c, 
®ång ruéng th-êng bÞ chia nhá, 
®iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n ®Æc 
biÖt lµ nh÷ng vïng chiªm tròng nªn 
m¸y cã cÊu t¹o gän nhÑ, n¨ng suÊt 
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thÊp. H×nh 3 giíi thiÖu mét sè 
kiÓu m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ®· vµ 
®ang ®-îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam 
(Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Th¸i B×nh, 
Së N«ng nghiÖp vµ PTNT An Giang). 

Bé phËn ®Ëp phæ biÕn trong c¸c 
lo¹i m¸y nµy lµ bé phËn ®Ëp kiÓu 
däc trôc mét trèng ®Ëp (H×nh 4). 
Lóa sau khi c¾t, ®-îc ®-a tíi 
trèng ®Ëp qua bé phËn cÊp liÖu. 
KÕt cÊu trèng ®Ëp theo bèn vïng 
chøc n¨ng lµm viÖc: vïng cÊp liÖu, 
vïng ®Ëp, vïng t¸ch h¹t vµ vïng 
tho¸t liÖu. Lóa tõ vïng cÊp liÖu 

vµo vïng ®Ëp, t¹i ®©y phÇn lín h¹t 
®-îc t¸ch khái b«ng nhê t¸c dông 
va ®Ëp cña thanh ®Ëp vµ m¸ng ®Ëp. 
D-íi t¸c dông võa ®Ëp võa vËn 
chuyÓn, r¬m vµ h¹t cßn sãt l¹i 
tiÕp tôc ®-îc ®-a tíi vïng t¸ch 
h¹t, t¹i ®©y phÇn h¹t cßn liªn kÕt 
víi b«ng sÏ bÞ t¸ch ra, ®ång thêi 
h¹t trong khèi r¬m t¸ch ra qua 
m¸ng t¸ch h¹t d-íi t¸c dông cña 
c¸c c¸nh giò r¬m. PhÇn r¬m ®· t¸ch 
hÇu hÕt h¹t thãc sÏ ®-îc tung ra 
khái cöa tho¸t ë vïng tho¸t liÖu. 

  
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. Bé phËn ®Ëp trong mét sè m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 

a) Laverda series L, LX and Integrale (MCS); b) Bé phËn ®Ëp víi 
trèng t¨ng tèc, CLAAS Medion; c) Bé phËn ®Ëp víi hai trèng t¸ch h¹t 

kiÓu däc trôc, John Deere 9780 CTS; 
d) CLAAS Lexion 480 

           

H×nh 3. Mét sè kiÓu m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ®· vµ ®ang sö dông t¹i ViÖt Nam 

a) b) c) d) 
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H×nh 4. S¬ ®å cÊu t¹o bé phËn ®Ëp kiÓu däc trôc trong c¸c m¸y ®Ëp tÜnh 
t¹i 

vµ m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ë ViÖt Nam 

2.2. Mét sè gi¶i ph¸p vÒ nguyªn lý 
cÊu 
       t¹o cho bé phËn ®Ëp lóa - 
b¨m r¬m 

Bé phËn ®Ëp lóa - b¨m r¬m ®-îc 
nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o 
nh»m c¶i tiÕn m¸y ®Ëp tÜnh t¹i vµ 
m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ®Ó bæ sung 
thªm c«ng ®o¹n b¨m nhá r¬m ngay 
sau khi h¹t ®· ®-îc t¸ch hoµn 
toµn. C¸c gi¶i ph¸p ®-a ra ph¶i 
®¸p øng ®-îc c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n 
®ã lµ: r¬m sau khi ®· t¸ch hÕt h¹t 
sÏ ®-îc b¨m nhá thµnh c¸c ®o¹n 
ng¾n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu khai 
th¸c sau ®ã (vÝ dô dïng ®Ó vïi 
trong ®Êt, trång nÊm...); gi¶i 
ph¸p ®-a ra kh«ng lµm thay ®æi 
nhiÒu ®Õn kÕt cÊu chung cña m¸y 
còng nh- cña bé phËn ®Ëp. Qua ph©n 
tÝch s¬ bé vÒ kÕt cÊu m¸y, cÊu t¹o 
cña bé phËn ®Ëp trong c¸c m¸y ®Ëp 
tÜnh t¹i còng nh- m¸y gÆt ®Ëp liªn 
hîp phæ biÕn ë ViÖt Nam, nhãm t¸c 
gi¶ ®Ò xuÊt ba gi¶i ph¸p vÒ nguyªn 

lý cÊu t¹o cña bé phËn ®Ëp t¸ch 
h¹t vµ b¨m r¬m nh- sau: 

a. Nguyªn lý thø nhÊt (H×nh 5): 
bé phËn ®Ëp - c¾t bao gåm mét 
trèng quay vµ phÇn trô bao bªn 
ngoµi víi bèn vïng chøc n¨ng kh¸c 
nhau: vïng cÊp liÖu, vïng ®Ëp t¸ch 
h¹t, vïng c¾t vµ vïng tho¸t liÖu, 
kh¸c biÖt ë chç, t¹i vïng c¾t trªn 
trèng quay l¾p c¸c c¸nh g¹t 11 cã 
hai c¹nh s¾c hai bªn vµ mÆt 
nghiªng ë gi÷a ®Ó võa lµm nhiÖm vô 
c¾t võa lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn 
däc trôc c©y sang vïng tho¸t liÖu, 
trªn trô bao bªn ngoµi l¾p c¸c 
hµng dao cè ®Þnh 10. 

b) Nguyªn lý thø hai (H×nh 6): 
bé phËn ®Ëp - c¾t bao gåm mét 
trèng quay bªn trong vµ trô bao 
bªn ngoµi víi ba vïng chøc n¨ng 
kh¸c nhau: vïng cÊp liÖu, vïng ®Ëp 
t¸ch h¹t, vïng c¾t vµ tho¸t liÖu, 
kh¸c biÖt ë chç, t¹i vïng c¾t vµ 
tho¸t liÖu trªn trèng quay l¾p dao 
c¾t cã c¸nh g¹t 11 bè trÝ ®Òu theo 

2 

1 
3 4 6 5 7 8 9 

Vïng cÊp 
liÖ

1. Bé phËn cÊp
liÖu 
2. VÝt dÉn liÖu
3 Buång cÊp

4. Trèng  
5. N¾p 
trèng 
6 Thanh

7. M¸ng ®Ëp  
8. C¸nh giò 
r¬m 
9 M ng t ch

Vïng 
®Ë

Vïng t¸ch 
h¹t

Vïng 
tho¸
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liÖu
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chu vi cña trèng ®Ó võa lµm nhiÖm 
vô c¾t võa hÊt c©y ra ngoµi, trªn 
trô bao bªn ngoµi l¾p c¸c dao cè 
®Þnh 10 bè trÝ ®Òu trªn chu vi cña 
trô. 

c) Nguyªn lý thø ba (H×nh 7): 
bé phËn ®Ëp - c¾t gåm bé phËn ®Ëp 
cã thÓ lµ bé phËn ®Ëp kiÓu tiÕp 
tuyÕn hoÆc kiÓu däc trôc vµ bé 
phËn c¾t bè trÝ t¹i cöa ra cña 

trèng ®Ëp bao gåm phÇn trèng quay 
vµ phÇn trô bao trong ®ã trèng 
quay bè trÝ song song víi trôc cña 
trèng ®Ëp. Trªn trèng quay cña bé 
phËn c¾t bè trÝ c¸c c¸nh g¹t 9 cã 
c¹nh s¾c hai bªn ®Ó võa c¾t c©y 
võa lµm nhiÖm vô hÊt c©y ®· bÞ c¾t 
ra ngoµi, trªn trô bao l¾p c¸c dao 
c¾t cè ®Þnh 10.  

 
 

H×nh 5. Bé phËn ®Ëp lóa - b¨m r¬m (nguyªn lý thø nhÊt) 

 

H×nh 6. Bé phËn ®Ëp lóa- b¨m r¬m (nguyªn lý thø hai)  

4. Trèng  
5. N¾p
trèng 
6 Thanh

7. M¸ng ®Ëp  
8. C¸nh giò
r¬m 
9 M ng t ch

10. Dao c¾t 
11. C¸nh 
g¹t 

1. Bé phËn cÊp
liÖu 
2. VÝt dÉn liÖu 
3 Buång cÊp
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1. Bé phËn cÊp liÖu, 2. VÝt dÉn liÖu, 3. Buång cÊp liÖu, 4. Trèng, 
5. N¾p trèng, 6. Thanh ®Ëp, 7. M¸ng ®Ëp, 8. C¸nh giò r¬m, 9. M¸ng 

t¸ch h¹t, 10. Dao c¾t, 11. Dao c¾t cã c¸nh g¹t 

       
H×nh 7. Bé phËn ®Ëp lóa – b¨m r¬m (nguyªn lý thø ba) 

1. Bé phËn cÊp liÖu, 2. VÝt dÉn liÖu, 3. Buång cÊp liÖu, 4. Trèng, 5. 
N¾p trèng, 6. Thanh ®Ëp, 7. M¸ng ®Ëp, 8. C¸nh giò r¬m, 9. C¸nh g¹t cã 

c¹nh s¾c, 10. Dao c¾t cè ®Þnh 

2.3. Lùa chän nguyªn lý lµm viÖc 
cña bé  
       phËn b¨m r¬m 

Bé phËn b¨m r¬m t-¬i liªn hîp 
víi bé phËn ®Ëp däc trôc trªn m¸y 
®Ëp, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng b¨m, cã n¨ng 
suÊt cao, phï hîp víi n¨ng suÊt bé 
phËn ®Ëp, cã c¸c chÕ ®é ®éng häc 
phï hîp víi bé phËn ®Ëp, cã cÊu 
t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, kh«ng 
g©y ¶nh h-ëng, ïn t¾c víi bé phËn 
®Ëp.  

R¬m sau khi ®Ëp th-êng rèi vµ 
mÒm, theo nguyªn lý c¾t cã tÊm kª 
®ßi hái khe hë gi÷a dao c¾t vµ tÊm 
kª nhá (TrÇn Minh V-îng, 2003), yªu 
cÇu chÕ t¹o chÝnh x¸c do ®ã sö 
dông nguyªn lý cÊu t¹o cña bé 
phËn b¨m 

r¬m kiÓu dao ®Üa vµ tÊm kª trong 
tr-êng hîp nµy kh«ng thÝch hîp. 

Quan s¸t ®éng häc cña r¬m trong 
bé phËn ®Ëp còng nh- t¹i cöa ra ë 
vïng tho¸t liÖu cña bé phËn ®Ëp, 
nhãm t¸c gi¶ ®Ò xuÊt nguyªn lý lµm 
viÖc cña bé phËn b¨m r¬m theo 
nguyªn lý: dao c¾t cè ®Þnh; c¸c 
c¸nh g¹t hai bªn dao c¾t thùc hiÖn 
nhiÖm vô ®Èy vµ Ðp khèi r¬m võa ®i 
vµo c¹nh s¾c cña l-ìi dao võa tr-ît 
däc theo dao, do ®ã qu¸ tr×nh c¾t 
®-îc thùc hiÖn (H×nh 8). C¸c c¸nh 
g¹t hai bªn dao c¾t gi÷ c¨ng c¸c 
"sîi" r¬m tr-ît däc trªn c¹nh s¾c 
l-ìi dao nªn qu¸ tr×nh c¾t sÏ x¶y 
ra thuËn lîi. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai 
dao liªn tiÕp quyÕt ®Þnh chiÒu dµi 
®o¹n c¾t cña r¬m. 

 
 
 
 
 
 

1

2

3
2 

3 
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H×nh 8. S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña bé phËn b¨m r¬m 

1. C¸nh g¹t, 2. Khèi r¬m, 3. Dao c¾t cè ®Þnh 

3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 

Trong phÇn nµy nhãm t¸c gi¶ chØ 
dõng l¹i ë viÖc ph©n tÝch th¶o 
luËn tæng qu¸t cã tÝnh ®Þnh h-íng 
nghiªn cøu. §Ó cã ®-îc c¸c kÕt qu¶ 
cô thÓ cÇn tiÕn hµnh nhiÒu bµi 
to¸n lý thuyÕt nh- ph©n tÝch ®éng 
häc, ®éng lùc häc dßng nguyªn liÖu 
trong bé phËn ®Ëp còng nh- nh÷ng 
thÝ nghiÖm t×m c¸c th«ng sè tèi -u 
cho bé phËn lµm viÖc chÝnh (cÊu 
t¹o vïng c¾t: dao c¾t cè ®Þnh, 
c¸nh g¹t - sè l-îng còng nh- cÊu 
t¹o; tèc ®é quay cña trèng; c¸ch 
liªn hîp gi÷a vïng c¾t víi vïng 
®Ëp...).  

Theo nguyªn lý thø nhÊt vµ 
nguyªn lý thø hai, r¬m ®-îc cÊp 
liÖu däc trôc vµo vïng c¾t. ChiÒu 
dµi ®o¹n c¾t ®-îc quyÕt ®Þnh bëi 
sè c¸c dao cè ®Þnh bè trÝ theo chu 
vi cña trèng (1, 2 hoÆc 3 hµng 
dao). Víi nguyªn lý thø hai th× 
ngoµi h-íng ®iÒu chØnh trªn, chiÒu 
dµi ®o¹n c¾t cßn phô thuéc vµo sè 
l-îng dao l¾p trªn trèng quay. Do 
bé phËn c¾t r¬m ®-îc bè trÝ ®ång 
trôc víi bé phËn ®Ëp nªn vËn tèc 
cña bé phËn ®Ëp – c¾t r¬m ®-îc lùa 
chän b»ng vËn tèc ®Ëp ®Ó ®¶m b¶o 
chÊt l-îng ®Ëp. ChÝnh v× thÕ, 
ngoµi viÖc tÝnh to¸n ®Ó lùa chän 
sè hµng dao cè ®Þnh (10) vµ sè 
l-îng dao còng nh- c¸nh g¹t cña bé 
phËn c¾t, mét viÖc hÕt søc quan 
träng lµ tÝnh to¸n chi phÝ n¨ng 

l-îng c¾t ®Ó lùa chän ®-îc c«ng 
suÊt m¸y phï hîp. ViÖc bè trÝ c¸c 
dao cè ®Þnh trªn m¸ng bao sÏ lµm 
c¶n trë dßng nguyªn liÖu cÊp vµo 
vïng c¾t, vËy nªn sè hµng dao (bè 
trÝ theo chu vi cña m¸ng bao) sÏ 
chØ nªn giíi h¹n ë mét sè Ýt (2 
hoÆc 3). Kh¾c phôc nh-îc ®iÓm nµy, 
theo nguyªn lý thø nhÊt cã thÓ bè 
trÝ mét hµng dao nh-ng nhiÒu dao 
trªn hµng dao ®ã sÏ thuËn lîi h¬n.  

ë nguyªn lý thø ba, vïng c¾t 
®-îc thiÕt kÕ thµnh mét bé phËn 
riªng biÖt liªn hîp víi bé phËn 
®Ëp. Theo ®ã, viÖc c¶i tiÕn m¸y ®Ëp 
tÜnh t¹i hoÆc m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp 
sÏ ®¬n gi¶n h¬n hai ph-¬ng ¸n trªn. 
Nguyªn liÖu cÊp liÖu cho bé phËn 
c¾t lµ r¬m rèi tõ cöa ra cña bé 
phËn ®Ëp cÊp theo ph-¬ng h-íng 
kÝnh. C¸c th«ng sè lµm viÖc chÝnh 
cña bé phËn c¾t gåm: sè l-îng dao 
cè ®Þnh; biªn d¹ng vµ ®é s¾c cña 
dao; gãc bao cña dao; chiÒu cao 
vïng c¾t; gãc nghiªng cña c¸nh g¹t. 

4.  KÕT LUËN 

M¸y ®Ëp lóa - b¨m r¬m thùc hiÖn 
liªn hîp hai nhiÖm vô chÝnh lµ ®Ëp 
vµ t¸ch h¹t khái khèi r¬m vµ b¨m 
ng¾n r¬m thµnh c¸c ®o¹n phï hîp 
víi yªu cÇu khai th¸c r¬m sau ®ã 
(trång nÊm, vïi vµo ®Êt...). §Ò 
xuÊt nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o 
m¸y ®Ëp lóa - b¨m r¬m ®-îc ®Æt ra 
nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc khai 

1 

chiÒu dµi ®o¹n c¾t 
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th¸c nguån r¬m r¹ khæng lå sau thu 
ho¹ch lóa ë ViÖt Nam trªn c¬ së 
c¶i tiÕn c¸c m¸y ®Ëp lóa tÜnh t¹i 
hoÆc m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ®ang sö 
dông phæ biÕn hiÖn nay. 

Ph©n tÝch lùa chän nguyªn lý 
cÊu t¹o cho bé phËn ®Ëp lóa – b¨m 
r¬m (bé phËn lµm viÖc chÝnh cña 
m¸y) lµ nhiÖm vô hÕt søc quan 
träng trong viÖc nghiªn cøu thiÕt 
kÕ vµ chÕ t¹o m¸y. Víi ba nguyªn 
lý ®· ®-a ra, nhãm t¸c gi¶ lùa 
chän nguyªn lý thø ba (bé phËn c¾t 
®-îc bè trÝ song song víi bé phËn 
®Ëp; bé phËn c¾t gåm: c¸c dao c¾t 
cè ®Þnh g¾n trªn m¸ng bao, c¸c 
c¸nh g¹t g¾n trªn trèng g¹t võa 
kÕt hîp víi dao c¾t lµm nhiÖm vô 
c¾t r¬m, võa ®Ó tung c¸c ®o¹n r¬m 
®· c¾t ra sau) lµ nguyªn lý xuÊt 
ph¸t ®Ó nghiªn cøu, tõ ®ã ®Ó x¸c 
®Þnh c¸c th«ng sè cña bé phËn c¾t. 
Tõ ®ã sÏ lùa chän ph-¬ng ¸n liªn 
kÕt phï hîp víi bé phËn ®Ëp. 
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