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TÓM TẮT 

Chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung quy mô lớn là mô hình phổ biến và hiệu quả hiện nay. Để có thể 

cung cấp nguồn thức ăn thô xanh với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi, cần tăng cường thực hiện đồng bộ 

vấn đề cơ giới hóa từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cây nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt 

là ứng dụng phát triển các loại máy thu hoạch và sơ chế thức ăn, hiện còn rất hạn chế về mức độ trang bị.Nội dung 

bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thu hoạch cây nguyên liệu, một loại máy hiện đang còn 

hạn chế cả về số lượng và chất lượng trong hệ thống máy đồng bộ sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc. 

Từ khóa: Liên hợp máy thu hoạch, máy thu hoạch cây nguyên liệu, cơ giới hóa sản xuất thức ăn gia súc. 

Starting Results of Design and Manufactoring of Forage Harvester  for Livestock 

ABSTRACT 

Livestock farming in the direction of large-scale focus is a popular and effective model today. In order to provide 

large quantities of forage for livestock production, it is necessary to strengthen synchronized implementation of 

mechanization from planting, tending, harvesting and processing of raw materials. For animal feed, especially for the 

development of harvesting and pre-processing machines, there is still limited availability of equipment. Content of the 

article introduces the results of research and design of Forage harvester for raw materials, a machine is limited in 

both quantity and quality in synchronous machine production and processing of feed Raising livestock. 

Keywords: Combine forage harvester, forage harvester of raw materials, mechanization for livestock. production. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuyên môn hóa sân xuçt thức ën thô 

xanh cho đäi gia súc là xu hþớng tçt yếu để 

đáp ứng nhu để đáp ứng nhu cæu về số lþợng 

lớn, chçt lþợng cao thức ën cho đäi gia súc, đặc 

biệt là các khu vực chën nuôi têp trung, quy 

mô lớn ở Việt Nam. 

Hiện nay, täi các vùng chuyên canh sân 

xuçt thức ën thô xanh cho đäi gia súc, mức độ cơ 

giới hóa một số  khâu công việc nhþ làm đçt, 

gieo trồng, chëm sòc khá cao, tuy nhiên khåu 

công việc có khối lþợng công việc lớn, thời gian 

thực hiện ngín là khâu thu hoäch và sơ chế có 

mức độ trang bð cơ giới hóa còn rçt hän chế, 

chþa đồng bộ với các khâu công việc khác, phæn 

lớn các công đoän nhþ cít, thu gom, vên chuyển, 

bëm thái vén thực hiện thû công hoặc với các 

máy tïnh täi, chi phí nhiều công lao động, làm 

giâm hiệu quâ sân xuçt thức ën chën nuôi.  

Việc ứng dýng phát triển hoặc thiết kế chế 

täo mới máy thu hoäch phù hợp với điều kiện 

sân xuçt cho các vùng chuyên canh cây nguyên 

liệu làm thức ën cho đäi gia súc là cçp thiết, đáp 

ứng yêu cæu cơ giới hòa đồng bộ và nâng cao 

hiệu quâ sân xuçt thức ën chën nuôi. Theo 

hþớng täo ra sân phèm mới, nhóm nghiên cứu 

thuộc Viện phát triển công nghệ Cơ - Điện phối 
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hợp cùng Bộ môn Cåy lþơng thực, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm bò và 

đồng có Ba Vì, Viện Chën nuôi đã thiết kế, chế 

täo và thử nghiệm méu máy cít bëm cåy 

nguyên liệu làm thức ën đäi gia súc liên hợp với 

máy kéo trên cơ sở kết quâ nghiên cứu cûa đề 

tài trọng điểm cçp Học viện. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Để thực hiện và hoàn thành các nội dung 

cûa đề tài, bên cänh các tính toán, lựa chọn vêt 

liệu thì các nghiên cứu về đặc điểm sinh trþởng 

phát triển, kích thþớc, cơ lý tính, độ èm… cûa 

cây nguyên liệu, quy trình gieo trồng, chëm sòc 

và thu hoäch cåy, đặc điểm đða hình, đồng ruộng 

là các nội dung cæn phâi thực hiện. Đåy cüng 

chính là các thông số, dữ liệu đæu vào quan 

trọng cho tính toán thiết kế kết cçu, lựa chọn 

nguyên lý làm việc cûa hệ thống máy. 

Vêt liệu chế täo máy đþợc lựa chọn là các 

loäi thép hình, bân mã cò kích thþớc và tính 

chçt phù hợp theo các tính toán thiết kế, đþợc 

sử dýng để chế täo khung, giá đỡ liên kết, mặt 

bích…, một số chi tiết nhþ dao đïa cít cây, dao 

bëm, xích tâi, hộp giâm tốc, khớp các đëng đþợc 

lựa chọn trên cơ sở các sân phèm đþợc sân xuçt 

chế täo theo tiêu chuèn với các thông số kỹ 

thuêt đþợc tính toán hợp lý. 

Đối tþợng tác động cûa hệ thống máy đþợc 

lựa chọn là cây ngô giống NK4300 đã thu hoäch 

bíp và cây ngô còn bíp ở giai đoän chín sữa. Các 

thông số liên quan cæn xác đðnh là kích thþớc 

cây (chiều cao, đþờng kính gốc), độ èm, mêt độ 

cây, khoâng cách giữa các cây, khoâng cách 

hàng, tỷ trọng cây... Các số liệu đþợc đðnh bìng 

phþơng pháp đo trực tiếp täi ruộng trþớc khi 

tiến hành thử nghiệm máy. 

Dựa trên cơ sở các phân tích tổng hợp về 

khâ nëng và hän chế cûa các loäi máy thu hoäch 

cây nguyên liệu đã và đang đþợc sử dýng trong 

và ngoài nþớc để lựa chọn, xác đðnh kết cçu, 

nguyên lý làm việc, tính toán thông số cho một 

số bộ phên công tác chính nhþ bộ phên cít, 

chuyển và bëm cåy. Các chi tiết máy đþợc thiết 

kế, chế täo theo bân vẽ kỹ thuêt với các thông số 

đþợc tính toán hợp lý. Méu máy đþợc líp ráp, 

thử nghiệm kiểm tra xác đðnh các thông số nëng 

suçt, chçt lþợng làm việc và đánh giá tính nëng 

kỹ thuêt theo phþơng pháp thử máy thu hoäch 

cây làm thức ën cho gia súc (TCVN 8802-

3:2012-ISO). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đặc điểm, tính chất cây ngô sử dụng 

làm thức ăn cho đại gia súc 

Cây ngô sử dýng làm thức ën chën nuôi cò 

hai däng là đã thu hoäch bíp hoặc còn bíp ở 

giai đoän chín sữa. Cåy đþợc cít, bëm nhó, sau 

đò cò thể cho gia súc ën tþơi hoặc û chua làm 

thức ën dự trữ, thức ën û chua tÿ cây ngô còn 

bíp non đþợc đánh giá là loäi thức ën tốt nhçt 

cho gia súc, đặc biệt là bò sữa. Ngô trồng làm 

thức ën gia súc thþờng sử dýng các loäi giống có 

thân cao, lá to, nhiều bíp, thþờng đþợc trồng 

theo hàng với khoâng cách 45 - 65 cm, khoâng 

cách cây 15 - 25 cm, gieo bìng máy hoặc trồng 

bæu trên đçt đã đþợc làm nhó cò độ sâu canh tác 

10 - 15 cm, mêt độ cây trung bình 70 - 80 nghìn 

cåy/ha, trong điều kiện canh tác tốt, có thể trồng 

dày tới 120 nghìn cåy/ha, nëng suçt trung bình 

60 - 80 tçn/ha, có thể trồng và thu hoäch quanh 

nëm với thời gian trung bình 70 - 80 ngày/vý. 

Nhþ vêy nếu quy hoäch đồng ruộng và tổ chức 

sân xuçt tốt với sự hỗ trợ cûa hệ thống máy 

đồng bộ, có thể trồng và thu hoäch 5 - 6 vý/nëm, 

sân lþợng 300 - 500 tçn/ha/nëm, lợi nhuên thu 

đþợc tÿ 200 - 350 triệu VNĐ/ha/nëm (Dự án bò 

sữa Việt Bî, 2006). 

Cây ngô sử dýng làm thức ën cho gia súc ở 

giai đoän thu hoäch trong thành phæn có chứa 

nhiều nþớc (60 - 74%) và chçt xơ (6 - 8%). Hai 

thành phæn này có ânh hþởng lớn tới nëng suçt, 

chçt lþợng làm việc cûa máy thu hoäch. 

Để sử dýng làm cơ sở cho tính toán thiết kế 

máy công tác và xây dựng chế độ làm việc cho 

liên hợp máy thu hoäch, các thông số về đặc 

điểm, tính chçt cåy ngô đþợc xác đðnh theo bâng 

1 (Amer Eissa, 2008). 
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Bâng 1. Đặc điểm, tính chất cây ngô sử dụng làm thức ăn đại gia súc  

Loại cây/ 
Thông số 

Độ ẩm TB 
(%) 

Mật độ TB 
(cây/ha) 

Tr.lượng TB 
(g/cây) 

Chiều dài TB 
(cm) 

Đường kính 
TB (mm) 

Ứng suất cắt 
(N/mm

2
) 

Công cắt 
(mJ/mm

2
) 

Ngô 65 80.000 640,2 235 20,5 2,65 21 

 

3.2. Lựa chọn nguyên lý, kết cấu và tính 

toán thông số các bộ phận làm việc chính 

Máy thu hoäch (cít, bëm) cåy nguyên liệu 

làm thức ën cho đäi gia súc đã và đang đþợc sử 

dýng phổ biến täi  các vùng chën nuôi và sân 

xuçt thức ën têp trung quy mô lớn trên thế giới 

và Việt Nam, khá đa däng về chûng loäi, kết 

cçu và tính nëng, cò kích thþớc lớn, nëng suçt 

cao, đþợc thiết kế dþới däng máy tự hành 

chuyên dýng hoặc däng modul liên hợp với máy 

kéo. Trên cơ sở tiếp cên, kế thÿa và phát triển 

kết cçu, nguyên lý các bộ phên làm việc chính 

(bëm cít) cûa các loäi máy thu hoäch hiện có, 

kết hợp với các thông tin tổng hợp về thực träng 

sân xuçt thức ën thô xanh, điều kiện canh tác, 

thu hoäch, quy hoäch đồng ruộng, đối tþợng tác 

động và mức độ cơ giới hóa khâu thu hoäch cây 

nguyên liệu, đề tài đã xác đðnh lựa chọn kết cçu, 

nguyên lý, tính toán thông số và thiết kế méu 

máy cít bëm cåy nguyên liệu làm thức ën cho 

đäi gia súc nëng suçt 10 tçn/h, liên hợp với máy 

kéo công suçt < 35 mã lực (Bùi Việt Đức, 2016). 

Các bộ phên làm việc chính cûa máy bëm 

cít bao gồm trống cít, cơ cçu cçp liệu và bộ 

phên bëm thái, đþợc lựa chọn kết cçu và tính 

toán toán thông số theo các yêu cæu và điều kiện 

thực tế với khâ nëng thông qua 2,5 - 3 kg/s. 

Bộ phên cít cây thiết kế däng trống gồm 

các chi tiết dao đïa, trống quay (vơ giữ, chuyển 

cåy) và cơ cçu dén động. Dao đïa và trống đþợc 

thiết kế đồng trýc nhþng quay với tốc độ khác 

nhau. Kết cçu và nguyên lý làm việc cûa bộ 

phên cít cây däng trống phức täp hơn một số bộ 

phên cít khác, nhþng cò thể làm việc tốt trên 

toàn bộ bề rộng, cít đþợc tçt câ các loäi cây và 

kết hợp đþợc bộ phên vơ, chuyển cây trên trống, 

phù hợp với điều kiện canh tác và thu hoäch cây 

nguyên liệu cûa Việt Nam. 

Bộ phên bëm thái đþợc thiết kế phía sau 

trống cít có nhiệm vý nhên và làm nhó toàn bộ 

cåy đþợc chuyển đến tÿ bộ phên cít, sau đò 

chuyển sân phèm tới thùng chứa qua bộ phên 

dén hþớng. Bộ phên bëm thái cò kết cçu đơn 

giân, lþỡi dao đặt nghiêng täo độ trþợt khi làm 

việc làm giâm lực cít, tëng chçt lþợng thái, đặc 

biệt cho các đối tþợng cây có kết cçu däng sợi. 

Ngoài ra kết cçu dao cít däng U có tác dýng täo 

luồng khí động để chuyển sân phèm bëm thái ra 

ngoài mà không cæn thiết kế thêm cánh hçt. 

Bộ phên cçp liệu chû động có chức nëng 

tiếp nhên và chuyển cây sau khi cít, kết cçu 

gồm 2 trýc cuốn cò rëng quay ngþợc chiều nhau, 

täo lực kẹp giữ bìng lò xo, có thể thay đổi 

khoâng cách giữa 2 trýc nhờ cơ cçu liên kết 

động cûa một trýc cuốn. 

 

 

Hình 1. Bộ phận cắt cây dạng trống 

 

Hình 2. Bộ phận cấp 

liệu chủ động 

 

Hình 3. Bộ phận băm thái  
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3.3. Thiết kế, chế tạo máy 

3.3.1. Tính toán thiết kế các bộ phận làm 

việc chính và cơ cấu dẫn động 

Thông số kỹ thuêt cûa các bộ phên làm việc 

chính và cơ cçu dén động mát cít bëm đþợc tính 

toán dựa trên các công thức, quan hệ vêt lý, 

toán học dþới đåy (Nowakowski, 2012; 

Chlebowski, 2012). 

- Công suçt cho bộ phên cít đïa rëng (Nc)  

- Công suçt cho bộ phên bëm cåy (Nb) 

- Công suçt cho bộ phên chuyển, kẹp giữ 

cây (Nch)  

Nc 
 pE DpVm

2Vp p
(cos 

1
-cos 

2
) [Vm

2
 (

 Dpnp

60
)
2

 
 DpnpVm

30
cos (

 1  2

2
)]

1

2

  

Nb   Eb
bghw bz

2 
  

Nch    w
FwhzVch

√hzrw
  

Công việc thiết kế đþợc thực hiện với sự trợ 

giúp cûa phæn mềm thiết kế chuyên dýng 

Inventor với các thông số đþợc xác đðnh dựa trên 

cơ sở đặc tính cåy ngô (nëng suçt, mêt độ, độ 

cứng, độ èm…) và kết quâ tính toán lựa chọn 

nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuêt cûa hệ 

thống máy cít bëm. 

- Bộ phên cít däng đïa rëng đþợc thiết kế 

thành 4 mânh rời và líp trên mâm liên kết bìng 

mối ghép bu lông täo thành đïa trñn đþờng kính 

70 cm. Việc thiết kế dao cít däng mânh làm 

phức täp hơn về chế täo và líp ghép nhþng cho 

phép việc thay thế sửa chữa thuên tiện hơn, chî 

cæn thay mânh dao bð mòn, hóng. Dao cít đþợc 

líp đồng trýc nhþng quay với tốc độ khác với bộ 

phên vơ, chuyển cây, trýc dao nhên truyền động 

tÿ hộp số trung gian qua truyền động đai thang 

và quay với tốc độ đâm bâo täo ra vên tốc täi 

đînh rëng cít khoâng 50 - 60 m/s, công suçt 

truyền theo tính toán cho bộ phên cít, vơ 

chuyển là 4,2 kW. 

 

Hình 4. Sơ đồ tính toán bộ phận cắt cây 

Trong đó: Nc, Nb, Nch: công suất cắt, băm và chuyển cây (W); Vm, Vch, Vd: vận tốc di chuyển máy, vận tốc chuyển và vận tốc cắt 

cây (m/s); E, B: năng lượng cắt riêng (J/m2), bề rộng bộ phận cắt (m); Eb, Fw, Dp: công riêng cắt thái (J/m2), lực ép (N) và đường 

kính đĩa cắt (m); ψ1, ψ2: góc bắt đầu và kết thúc cắt (rad); 𝜆p, 𝜆w: hệ số hoạt động của đĩa cắt và hệ số cuộn không thứ nguyên; 

np, ωb: số vòng quay đĩa cắt (v/ph) và tốc độ góc bộ phận băm (rad/s); bg, hw, hz: bề rộng họng thái, bề dày khối vật liệu, độ giâm 

chiều cao khối vật liệu (m); z, rw: số dao băm, bán kính trục cuốn (m). 
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Hình 5. Sơ đồ tính toán bộ phận kẹp, 

chuyển cây 

 

 

Hình 6. Sơ đồ tính toán bộ phận băm cây 

 

Hình 7. Bộ phận cắt, vơ và chuyển cây 

 

Hình 8. Bộ phận băm thái cây  

 

- Bộ phên kẹp giữ và chuyển cây có kết cçu 

däng trý đþờng kính 15 cm, trên thân có các 

thanh rëng làm tëng khâ nëng kẹp giữ cây. Khe 

hở giữa hai trýc cuốn có thể thay đổi linh hoät 

theo bề dæy khối vêt liệu nhờ cơ cçu lñ xo. Cơ 

cçu truyền động đai nhên truyền động tÿ hộp 

phân phối, täo chuyển động quay ngþợc chiều 

nhau trên hai trýc cuốn với số vòng quay 250 

v/ph, công suçt tính toán cho bộ phên công tác 

này là 1.2 kW.  

- Bộ phên bëm thái đþờng kính 75 cm, có 6 

dao líp trên đïa bìng mối ghép bu lông, tốc độ 

quay bộ phên bëm thái 750 v/p, công suçt 

truyền theo tính toán 5,3 kW. 

3.3.2. Chế tạo, lắp ráp chi tiết, cụm chi tiết 

và tổng thành máy 

Phæn lớn các chi tiết cûa máy bëm cít gồm 

khung, trống vơ, chuyển cây, bộ phên kẹp giữ, 

bộ phên bëm và cơ cçu dén động đþợc chế täo và 

líp ráp täi Viện phát triển công nghệ Cơ - Điện 

theo bân vẽ, hồ sơ kỹ thuêt, quy trình công nghệ 

và yêu cæu chế täo chi tiết máy nông nghiệp. 

Sau khi líp ráp, máy cít bëm đþợc kết nối, 

truyền động với máy kéo và thử nghiệm không 

tâi. Các thông số tốc độ quay cûa các bộ phên 

làm việc chính đät yêu cæu, các cơ cçu truyền 

động các đëng, xích, đai và bánh rëng làm việc 

ổn đðnh, không täo tiếng ồn và phát sinh nhiệt 

trong quá trình hoät động. 

3.3. Thử nghiệm liên hợp máy 

Máy bëm cít cây nguyên liệu đþợc kết nối 

với máy kéo qua cơ cçu treo phía sau, nhên 

truyền động tÿ trýc thu công suçt cûa máy kéo 

với tốc độ quay 540 v/ph. Công suçt chi phí cho 

các bộ phên làm việc cûa máy bëm cít theo tính 

toán khoâng 10,7 kW, thçp hơn so với công 
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Hình 9. lắp ráp máy  

cắt băm  

 

Hình 10. Kết nối và truyền 

động máy công tác và máy kéo 

 

Hình 11. Liên hợp máy kéo -  

máy băm cắt cây nguyên liệu 

suçt cûa máy kéo täi trýc thu công suçt (15 

kW). Nguồn động lực liên hợp với máy công tác 

là máy kéo Kubota L1-285 có công suçt 28,5 Hp 

(21 kW), máy kéo có trýc thu công suçt 4 tốc độ 

(540; 750; 980 và 1250), hộp tốc độ 8 số truyền 

cho chuyển động tiến và 8 số lùi (có bộ phên đâo 

chiều), đặc biệt máy kéo có thể thay đổi vð trí 

các cơ cçu, bộ phên điều khiển (tay lái, chân 

phanh, ly hợp) linh hoät tÿ phía trþớc ra phía 

sau, thuên tiện cho ngþời điều khiển máy thực 

hiện các công việc với máy công tác líp ở phía 

sau máy khi chuyển động lùi. 

Công việc thử nghiệm liên hợp máy thu 

hoäch đþợc thực hiện trên ruộng ngô thí nghiệm 

cûa Khoa Nông học, diện tích khoâng 250 m2 

cho cây ngô sau khi thu hoäch bíp và cây ngô 

còn bíp non. Qua thử nghiệm thực tế đã xác 

đðnh đþợc một số thông số kỹ thuêt và tính nëng 

làm việc chính cûa máy thu hoäch cây nguyên 

liệu làm thức ën gia súc theo các yêu cæu đặt ra 

cûa đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cçp 

Học viện trọng điểm với các kết quâ cý thể trong 

bâng 2. 

Kết quâ khâo nghiệm sơ bộ cho thçy liên 

hợp máy làm việc ổn đðnh, vên hành điều khiển 

máy dễ dàng, thuên tiện, chî tiêu nëng suçt kỹ 

thuêt thuæn túy cûa liên hợp máy phù hợp với 

yêu cæu thiết kế là 0,21 ha/h tþơng đþơng với 

nëng suçt quy đổi 10 tçn/h, các chî tiêu kỹ thuêt 

khác nhþ chiều dài đoän bëm thái, độ sót cây 

đät yêu cæu so với các tiêu chuèn chung cûa máy 

thu hoäch.  

 

 

Hình 7. Mô hình liên hợp máy thu 

hoạch cây nguyên liệu làm thức ăn 

gia súc 

 

Hình 8. Thử nghiệm liên hợp  

máy thu hoạch cây ngô 



Kết quả bước đầu nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cắt băm cây ngô làm thức ăn cho đại gia súc 
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Bâng 2. Kết quâ khâo nghiệm liên hợp máy 

Thông số Đơn vị Kết quả khảo nghiệm Chỉ tiêu đăng ký 

Vận tốc làm việc trung bình km/h 2,9  

Bề rộng làm việc m 0,7 0,7 

Năng suất làm việc thuần túy ha/h 0,21 0,2 

Độ sót cây % 0,3  

Chiều dài đoạn băm thái cm 1 - 5  1 - 5 

 

4. KẾT LUẬN 

Máy cít bëm cåy nguyên liệu làm thức ën 

cho đäi gia súc đã đþợc thiết kế chế täo, líp ráp 

và thử nghiệm sơ bộ, cơ bân đáp ứng đþợc các 

yêu cæu kỹ thuêt đặt ra, cý thể là: 

- Kết cçu nhó gọn với tổng khối lþợng máy 

175 kg, bộ phên cít cây däng trống làm việc ổn 

đðnh, cít hết cây trong phäm vi bề rộng làm việc. 

- Có thể kết nối và truyền động ổn đðnh, 

chíc chín với máy kéo qua cơ cçu treo và trýc 

trích công suçt phía sau máy kéo. 

- Chi phí công suçt theo tính toán cho máy 

công tác là 10,7 kW, phù hợp với máy kéo cỡ 

công suçt động cơ tÿ 24 Hp, là các loäi máy kéo 

công suçt nhó phổ biến hiện nay. 

- Qua khâo nghiệm sơ bộ, các chî tiêu về nëng 

suçt (0,21 ha/h tþơng tþơng với 10 tçn/h), chçt 

lþợng (độ sòt 0,3%, độ dài đoän bëm 1 - 5 cm) đät 

yêu cæu kỹ thuêt theo các chî tiêu đëng ký. 

Cæn khâo nghiệm máy trong thời gian dài, 

khối lþợng công việc lớn, đa däng đối tþợng tác 

động để đánh giá chính xác hơn các thông số, 

tính nëng kỹ thuêt máy, xác đðnh các hän chế 

tồn täi và đề xuçt các giâi pháp câi tiến, hoàn 

thiện nâng cao chçt lþợng và độ tin cêy làm việc 

cûa hệ thống máy. 
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