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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày việc thiết kế và chế tạo thiết bị phơi sấy cá Sặc rằn ứng dụng kỹ thuật sấy động kết 
hợp năng lượng mặt trời và nguồn cấp nhiệt bằng lò đốt điện trở. Với thiết bị này, giàn phơi cá được 
điều khiển quay liên tục với tốc độ quay phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm bên trong buồng phơi, trong đó 
các giá trị tham chiếu được quyết định bởi kinh nghiệm phơi sấy của người nông dân tùy vào những 
thời điểm khác nhau. Ngoài ra, thiết bị còn có thể ứng dụng cho việc phơi sấy các loại nông sản và 
hải sản khác nhờ vào khả năng sấy liên tục, khép kín và tự động của hệ thống thiết kế. Kết quả thực 
nghiệm cho thấy thiết bị hoạt động ổn định với năng suất cao, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí 
nhân công, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và cảm quan thực phẩm. 
 

         Từ khóa: Cá Sặc rằn; Giàn sấy động; Hiệu ứng nhà kính; Nông nghiệp thông minh; Thiết bị 
sấy cá. 
 

Abstract: 
 

The paper presents the design and manufacture of trichogaster pectoralis fish drying equipment based 
on the combination of the dynamic drying technology and the solar energy as well as the sources 
heated by thermistors. With this design, the fish drying racks are controlled to rotate continuously at 
any proper speed depending on the temperature and humidity inside the drying chamber, in which the 
reference values are determined by the drying experience of the farmer at different times. In addition,  
the equipment can be used for drying other agricultural products and seafood due to the continuous, 
self-contained and automatic drying of the designed system. Experimental results show that the 
equipment is stable with high productivity, energy saving, labor cost reduction while ensuring 
quality, hygiene and food sensibility.              
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