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TÓM T�T. Bài báo này trình bày k�t qu� nghiên c�u th�c nghi�m và chu�n hóa quy trình s�n xu�t t�i �en t� t�i tr�ng. T� 
�ó thi�t k� và ch� t�o máy s�n xu�t t�i �en ���c th�c hi�n t� ��ng các công �o�n trong quy trình s�n xu�t nh�: ki�m soát 
nhi�t ��, �� �m theo th�i gian (�� lên men t� nhiên) r�i rút �m trong th�i gian phù h�p �� t�o ra s�n ph�m t�i �en có ch�t 
l��ng t�t, th�m m� ��p, v� sinh và an toàn th�c ph�m. Thi�t b� d� s� d�ng, có �� b�n cao, ti�t ki�m �i�n n�ng, giá thành th�p 
h�n so v�i máy trên th� tr��ng, th�i gian s�n xu�t ���c rút ng�n và s�n xu�t ���c nhi�u lo�i t�i khác nhau. K�t qu� nghiên 
c�u và ch� t�o ���c chuy�n giao ��n ��n v� ��t hàng �� s� d�ng làm t�i �en bán trên th� tr��ng Vi�t Nam. 

T� KHÓA. t�i �en, �i�u khi�n t� ��ng, �i�u khi�n nhi�t �� và �� �m 

ABSTRACT. This article presents experimental research results and standardizes the production process of black garlic from 
white garlic. Since then, the design and manufacturing of black garlic production machine were automatically carried out the 
stages in the production process such as: Controlling temperature and humidity over time (for natural fermentation) and then 
withdrawing moisture in time. It is suitable for creating good quality black garlic products, beautiful aesthetics, hygiene and 
food safety. The device is easy to use, durable, energy-saving, lower price than the machine on the market, the production 
time is shortened and produced many different types of garlic.  Research and manufacturing results were transferred to the 
ordering unit for use as black garlic sold on the Vietnamese market.  

KEYWORDS. black garlic, automatic control, temperature and humidity control 

1. GI�I THI�U 

Trong nh�ng n�m g�n �ây ngành s�n xu�t t�i �en trong 
n��c phát tri�n b�i nhu c�u s� d�ng c�a ng��i tiêu dùng 
ngày càng t�ng cao. T�i �en có nhi�u công d�ng ��i v�i s�c 
kh�e nh� [1-2]: �n ��nh huy�t áp; ki�m soát t�t l��ng ���ng 
trong máu; b�o v� gan ch�ng lão hóa; phòng ch�ng b�nh tim 
m�ch; gi�m m� trong máu; phòng ng�a b�nh ung th�; t�ng 
c��ng s�c �� kháng; giúp ng� ngon gi�c; t�ng kh� n�ng sinh 
lý… 

 

Hình 1. S�n ph�m t�i �en ���c s�n xu�t th� công. 
(Ngu�n internet)  

Tuy nhiên, qua kh�o sát quy trình s�n xu�t th�c t� trong 
n��c, vi�c s�n xu�t t�i �en hi�n nay �ang ���c th�c hi�n ch� 
y�u b�ng ph��ng pháp th� công nh� � chum s�, b�ng n�i 
c�m �i�n… S�n xu�t quy mô nh� l� và k� thu�t ��n gi�n 
nên ch�t l��ng s�n ph�m không cao và không ��ng ��u 
(cháy, khô, khê…). Trong quá trình tìm hi�u, hi�n nay trên 
th� tr��ng Vi�t Nam có nhi�u lo�i máy làm t�i �en th� công 
quy mô h� gia �ình có công su�t nh� nh�: N�i c�m �i�n c�a 
hãng Mateach, Sanyo...Tuy nhiên s�n ph�m t�i �en làm ra 
��t ch�t l��ng không t�t th��ng b� cháy, khê, ch�t l��ng 
không ��ng ��u. (Hình 1). Bên c�nh �ó, có m�t s� lo�i máy 
có công su�t l�n nh�:  máy Vi�t-Nh�t VN-02 (8-10 kg/ 1 l�n 

s�n xu�t), máy Vgalic (80-100 kg/ 1 l�n s�n xu�t)… có giá 
thành t��ng ��i cao (Kho�ng 20 ��n 45 tri�u/ 1 máy). 

T� nhu c�u th�c t� trên, nhóm tác gi� nh�n th�y vi�c thi�t 
k� và ch� t�o máy t� ��ng làm t�i �en có công su�t t� 30kg/ 
1 l�n s�n xu�t, t�o ra s�n ph�m có ch�t l��ng t�t và  giá thành 
th�p h�n máy có trên th� tr��ng, ti�t ki�m ���c �i�n n�ng, 
ch�c n�ng tùy ch�nh th�i gian cho phù h�p kích th��c t�i, 
kích th��c không gian máy phù h�p v�i quy mô s�n xu�t t�i 
các c� s� v�a và nh� trong ngh� s�n xu�t t�i �en là c�p thi�t. 

2. QUY TRÌNH S�N XU�T T�I �EN 

2.1  Xây d�ng quy trình chu�n hoá làm t�i �en t� t�i 
tr�ng 

Hình 2. Quy trình làm t�i �en t� t�i tr�ng 
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T� kh�o sát th�c t� nhóm tác gi� nh�n th�y vi�c làm t�i 
�en b�ng các ph��ng pháp nh�: � chum, làm b�ng n�i c�m 
�i�n và t� hi�u ch�nh nhi�t �� b�ng tay s� cho ra s�n ph�m 
không ��ng nh�t v� ch�t l��ng, t� l� h� h�ng nguyên li�u 
cao, không �áp �ng ���c yêu c�u v� tính th�m m� và quy 
mô trong s�n xu�t. 

T�ng h�p các ph��ng pháp làm th�c nghi�m nhi�u l�n 
[3-4] nhóm tác gi� xây d�ng quy trình s�n xu�t t�i �en t� t�i 
tr�ng (Hình 2), bao g�m các công �o�n: L�a ch�n, phân lo�i 

t�i t��i, làm s�ch, �� ráo, lên men t� nhiên (b�ng nhi�t ��, 
�� �m phù h�p), s�y khô, b�o qu�n, t�o ra s�n ph�m t�i �en. 

Nhóm tác gi� th�c nghi�m l�p l�i n�m l�n �� xác ��nh k�t 
qu� chính xác �i�u ki�n lên men c�a t�i. K�t qu� nghiên c�u 
v� quy trình ��nh l��ng cho lên men t�i t�i �u ���c trình 
bày trên (Hình 3) và (Hình 4). 

Th�c nghi�m ���c ti�n hành v�i nhi�u ch� �� nhi�t �� [5-
6] và �� �m khác nhau nh�m ch�n ch� �� lên men t�i �u �� 
t�o t�i �en. Các công �o�n rút �m, s�y khô, b�o qu�n t�i �en 
��n gi�n h�n nh�ng c�ng ���c kh�o sát c�n th�n.

 

Hình 3. Quá trình bi�n ��i lên men c�a t�i trong quá trình làm t�i �en.
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Hình 4. Bi�u �� nhi�t �� và �� �m c�a quá trình lên men t�i �en.

2.2 Nghiên c�u bù �m �� t�ng ch�t l��ng s�n ph�m 

Nhóm nghiên c�u �ã s� d�ng ba c�m bi�n �o �� �m ��t 
trong bu�ng ch�a nguyên li�u t�i �en. C�m bi�n ���c b� trí 
t�i nhi�u v� trí khác nhau trong bu�ng ch�a. C� th� là trên 
��u khoang bu�ng ch�a có m�t c�m bi�n ��t � gi�a. Khu 
v�c v� trí gi�a bu�ng ch�a có m�t c�m bi�n �� �m. Khu v�c 
�áy bu�ng ch�a có m�t c�m bi�n �o �� �m. �� �m c�a ��nh 
và �áy ng�t c�a h� th�ng s� là �� �m ��t ���c t�i t�t c� các  

 

 
(a)        (b) 

Hình 5.  Hình �nh t�i �en có bù �m (a) và không bù �m (b) 

c�m bi�n b�ng nhau. T� th�c nghi�m bù �m cho t�i trong 
quá trình lên men và cho ra k�t qu� t�i �en có bù �m nhìn 
màu s�c có �� bóng ��p, có v� ng�t, khi �n có c�m giác nh� 
tan trong mi�ng nh� l��ng n��c còn gi� trong t�i. T�i �en 
không bù �m nhìn màu s�c không ��p, v� ít ng�t, có �� dai 
và khi �n có c�m giác b� dính r�ng (Hình 5). 

Qua th�c nghi�m quy trình s�n xu�t trong 3 l�n, k�t qu� 
ch�t l��ng c�a t�i �en có bù �m trong quá trình lên men nh� 
b�ng 1. 

B�ng 1.  B�ng �o �� �m c�a t�i sau khi lên men 

S� l�n 
th�c 

nghi�m 

M�u 
( T�i tr�ng) 

�� �m thân 
c� (%) 

�� �m v� l�a 
(%) 

1 M�u 1 54,08 6,72 

2 M�u 2 54,31 6,89 

3 M�u 3 55,27 7,11 

Trung bình 54,55 6,91 
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2.3 Nghiên c�u thi�t k� máy s�n xu�t t�i �en 

T� kh�o sát th�c t� và các k�t qu� nghiên c�u quy trình 
s�n xu�t t�i �en có k�t h�p gi�i pháp bù �m [7-8], nhóm tác 
gi� �ã ti�n hành nghiên c�u thi�t k� và ch� t�o máy làm t�i 
�en t� ��ng ��m b�o các yêu c�u v� tính k� thu�t, tính kinh 
t�, nh�: T� ��ng hoá s�n xu�t t�i �en b�t ��u t� khâu lên 
men, trong �ó th�c hi�n �i�u khi�n nhi�t ��, �� �m phân b� 
��u cho bu�ng ch�a t�i �� quá trình s�n xu�t t�i có ���c ch�t 
l��ng t�t và ��ng ��u, kh�c ph�c ���c nh�ng nh��c �i�m 
(cháy, khô, khê…) so v�i ph��ng pháp s�n xu�t th� công 
truy�n th�ng (� chum, n�i c�m �i�n). Máy d� s� d�ng, có �� 
b�n cao, ti�t ki�m �i�n n�ng khi s� d�ng, giá thành th�p h�n 
so v�i máy trên th� tr��ng, th�i gian s�n xu�t ���c rút ng�n 
và s�n xu�t ���c nhi�u lo�i t�i khác nhau (T�i cô ��n, t�i 
tím…). Bên c�nh �ó, máy còn ���c ch� t�o t� các v�t li�u 
��m b�o v� sinh an toàn th�c ph�m, v� sinh công nghi�p, mô 
hình phù h�p v�i doanh nghi�p s�n xu�t nh� trong n��c  hi�n 
nay. 

2.3.1 L�a ch�n c�u hình thi�t b� 

C�u hình thi�t b� ���c l�a ch�n là d�ng t� ��ng hình 
h�p có kích th��c 50cm x 50cm  v�i 9 ng�n x�p t�i b�ng 
inox sus 304 dày 1,5mm (Hình 6). C�m c�p nhi�t 200W 
���c ��t � trên nóc t� và c�m c�p �m ��t � ph�n �áy. H� 
th�ng b�m khí �� t�o s� ��i l�u khí trong bu�ng ch�a t�i. 
V�i c�u trúc c�a máy cho phép t�o môi tr��ng nhi�t �� và 
�� �m ��ng ��u theo giá tr� ��t, sau th�i gian t� (20 ��n 25) 
phút v�n hành, ��m b�o cho t�i � t�t c� các khay lên men t�i 
��ng ��u.   

 

Hình 6. C�u trúc t� s�n xu�t t�i �en và ��i l�u khí trong t� 

     

Hình 7. B�n v� thi�t k� Máy s�n xu�t t�i �en 

Máy ���c thi�t k� g�m 5 c�m chính (Hình 7): 
1) C�m c�p nhi�t ��: có nhi�m v� c�p nhi�t �� cho bu�ng 

làm xúc tác trong quá trình làm t�i �en ho�c s�y khô nh� 
c�m b�m h�i nhi�t vào bu�ng.  

2) C�m bu�ng s�y: có nhi�m v� gi� nhi�t, �� �m làm xúc 
tác trong quá trình làm t�i �en ho�c s�y khô. 

3) C�m khay ��ng: ���c thi�t k� g�m có 10 khay dùng 
�� ch�a t�i. 

4) C�m c�p �� �m: có nhi�m v� c�p �� �m cho bu�ng 
làm xúc tác trong quá trình làm t�i �en nh� l��ng h�i n��c 
b�c lên � khay ch�a n��c. 

5) C�m b�m khí: có nhi�m v� t�o �� l�u nhi�t �� - �� 
�m. 

2.3.2 Thi�t b� �i�u khi�n 

Board m�ch �i�u khi�n nh�n tín hi�u t� c�m bi�n nhi�t 
�� và �� �m, so sánh v�i giá tr� ��t �� �i�u khi�n nhi�t �� và 
�� �m cho t� theo quy trình s�n xu�t t�i �en. 

Thi�t b� có th� ho�t ��ng theo �i�u khi�n b�ng tay hay t� 
��ng. � ch� �� t� ��ng, quá trình lên men, s�y,... ���c l�p 
trình và cài ��t s�n cho máy, t��ng �ng v�i lo�i t�i c�n x� 
lý. 

Sau khi x�p nguyên li�u (t�i tr�ng) vào các khay ��ng 
c�a máy, ti�n hành ch�n các thông s� cho máy: nhi�t ��, �� 
�m, th�i gian cho quá trình s�n xu�t, sau �ó v�n hành máy. 
Sau khi h�t th�i gian x� lý, máy t� ��ng ng�t và quá trình 
k�t thúc. 

3. KI�M TRA CH�T L��NG MÁY VÀ S�N PH�M 
T�I �EN 

Quá trình s�n xu�t t�i �en làm theo quy trình t� ��ng nên 
ch�t l��ng s�n ph�m ��ng ��u. S�n ph�m t�i sau khi thành 
ph�m v�n gi� ���c nguyên hình dáng bên ngoài (l�p v� 
ngoài tr�ng, ��p, không b� cháy, xám), máy có ch�c n�ng bù 
�m nên t�ng ch�t l��ng t�i �en thành ph�m. Bên c�nh �ó, 
v�i thi�t k� t�i �u công su�t, có l�p b�o ôn cách nhi�t nh�m 
tránh m�t n�ng l��ng và ch� �� t� ��ng ng�t khi ��t nhi�t 
��, �� �m ��t yêu c�u. Các b� ph�n t�o nhi�t ��, �� �m g�n 
li�n trên thân máy nên máy nên kích th��c g�n, nh�, d� dàng 
b� trí l�p ��t trong s�n xu�t c�ng nh� trong v�n hành, b�o trì 
h� th�ng và trong quá trình ho�t ��ng máy ti�t ki�m ���c 
�i�n n�ng t� �ó giúp gi�m giá thành c�a s�n ph�m. Vì máy 
s� d�ng trong môi tr��ng s�n xu�t th�c ph�m nên máy ���c 
gia công t� v�t li�u thép không g�, d� c� r�a, ��m b�o an 
toàn v� sinh th�c ph�m.  

T� thi�t k� và ch� t�o thành công máy làm t�i �en so sánh 
các thông s� k� thu�t máy s�n xu�t t�i c�a nhóm tác gi� v�i 
máy trên th� tr��ng nh� B�ng 2.  

B�ng 2. B�ng �ánh giá k�t qu� thông s� k� thu�t v�i máy trên 
th� tr��ng 

S�n ph�m có trên th� tr��ng 
(Vgalic) 

S�n ph�m c�a nhóm tác gi� 

Công su�t/1 l�n s�n xu�t:  
(30 ÷ 50)Kg 

Công su�t/1 l�n s�n xu�t: (30 
÷ 50)Kg 

Công su�t tiêu th� �i�n: 500W/h 
Công su�t tiêu th� �i�n: 
300W/h 

Bù �m ch�y su�t  Bù �m t� ��ng ng�t 

Giá thành kho�ng 25 tri�u Giá thành kho�ng 15 tri�u 

Các góc c�a máy  ph�i hàn Các góc c�a máy là góc ch�n 

Không có 
Có l�p b�o ôn cách nhi�t, gi� 
nhi�t lâu h�n nên ti�t ki�m 
�i�n h�n. 

B� ph�n t�o nhi�t làm r�i 
B� ph�n t�o nhi�t g�n li�n 
trên thân máy 
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4. K�T LU�N 

Bài báo �ã xây d�ng quy trình chu�n hoá làm t�i �en t� 
t�i tr�ng, thi�t k� và ch� t�o thành công máy làm t�i �en có 
bù �m và t� ��ng quy trình s�n xu�t. Máy d� s� d�ng, có �� 
b�n cao, ti�t ki�m �i�n n�ng, giá thành th�p h�n so v�i máy 
trên th� tr��ng, rút ng�n th�i gian s�n xu�t và nguyên li�u 
��u vào ���c nhi�u lo�i t�i khác nhau. Bên c�nh �ó, máy 
���c ch� t�o t� các v�t li�u ��m b�o v� sinh an toàn th�c 
ph�m, v� sinh công nghi�p, mô hình phù h�p v�i doanh 
nghi�p s�n xu�t nh� trong n��c hi�n nay. Ti�p t�c phát tri�n, 
nghiên c�u, kh�c ph�c m�t s� nh��c �i�m c�a máy �� cho 
ra s�n ph�m th� hai ���c t�t h�n và giá thành phù h�p h�n. 
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