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1.  Mô tả công nghệ:  

Giải pháp là tạo ra môi trường có nhiệt độ và nồng độ khí O2 thấp đến mức 

giới hạn nhất định với chi phí năng lượng phù hợp mà vẫn duy trì được chất lượng 

sản phẩm cao nhất. Thiết bị sấy lại và bảo quản chè đen bằng phương pháp bơm 

nhiệt kết hợp với điều biến khí bao gồm: bộ phận nạp nguyên liệu, tổ hợp silo cấu 

tạo kiểu tháp đứng, cụm sấy bơm nhiệt (HPD) và cụm thiết bị điều biến khí (MA). 

 

 

2.  Tính ƣu việt:  

- Chế độ sấy lại chè đen CTC thích hợp với nhiệt độ tác nhân sấy từ 35-40 
o
C, 

độ ẩm tác nhân sấy từ 25-30 % và tốc độ tác nhân sấy từ 0,02-0,03 m/s, 

tương ứng với loại chè BP sau khi sấy lại từ 5,8 % xuống 3,5 % thì chất 

lượng cảm quan duy trì mức loại tốt (18,6-18,7 điểm), tổn thất hàm lượng 

catechin và tanin so với nguyên liệu ban đầu tương ứng khoảng 0,72 % và 

0,61. 



- Chế độ bảo quản chè đen CTC tối ưu bằng phương pháp MAHPD với nồng độ 

khí O2 là 2 %, độ ẩm chè 3 % và nhiệt độ bảo quản 21,15 
o
C, có thể duy trì chất 

lượng chè tốt nhất trong thời gian bảo quản 12 tháng.  

- Tỷ lệ TF/TR đạt 0,345 (tương ứng tỷ lệ quy đổi 1/29), so với nguyên liệu ban 

đầu là 0,042 tương ứng tỷ lệ quy đổi là 1/24. Trong khi với mẫu bảo quản ở 

điều kiện bao gói thường thì mức giảm xuống đến 0,02 tương ứng tỷ lệ 1/50. 

Kết quả này cho thấy với tỷ lệ TF/TR = 1/29 > 1/50 thể hiện khả năng hạn 

chế sự suy giảm hàm lượng TF đồng thời hạn chế sự gia tăng hàm lượng TR. 

- Chỉ số vi sinh vật tổng số 4,0.102 CFU/gam, thấp hơn ngưỡng cho phép theo 

quy định số 46-2007-QĐ-BYT-PL của Bộ Y tế.  

3.  Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên tổ chức: Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch  

- Địa chỉ: 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 


