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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến thời gian sấy và chi phí/tiêu thụ
năng lượng riêng trên máy sấy tháp kênh dòng thẳng. Qua nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố cho thấy nhiệt độ tác
nhân sấy phân bố khoảng 75-95C và vận tốc dòng tác nhân sấy phân bố trong khoảng 1,65-2,25 m/s. Sử dụng quy
hoạch hóa thực nghiệm với 3 thông số đầu vào (nhiệt độ sấy, vận tốc dòng tác nhân sấy và độ ẩm vào của nguyên
liệu) tác động tới 2 hàm mục tiêu là: thời gian sấy nhỏ nhất và chi phí/tiêu thụ năng lượng riêng thấp nhất. Kết quả đã
tìm được các thông số công nghệ tối ưu là nhiệt độ sấy 87,52C, vận tốc dòng tác nhân sấy 1,9 m/s và độ ẩm vào
của nguyên liệu 58,68% cho hàm mục tiêu đạt thời gian sấy 47,88805 giờ và chi phí năng lượng riêng đạt 1,18475
kWh/kg H2O.
Từ khóa: Chi phí lượng riêng, sắn cục, thông số công nghệ.

Effects of Some Technological Parameters on Drying Time
and Specific Energy Consumption for Cassava Drying
in Continuous Cross-flow Particle Dryer
ABSTRACTS
This article presented the results of experimental research on the effects of some technological parameters on
drying regime (drying time and specific energy consumption) for cassava chooped into 3-5 cm in size on continuous
cross-flow particle dryer. Throung an empirical study, the drying temperature was distributed in the range 75-95C
and the drying velocity between 1.65-2.25 m/s. The use of experimental planning with three inputs (the drying
temperature, the velocity of drying flow and the moisture content of the input material) to affect two target functions,
viz.: minimum drying time and lowest specific energy consumption, revealed optimum technological parameters, as
well as: drying temperature (87.52C), velocity of drying agent flow (1.9 m/s), moisture content of input material
(58.68%) for the objective function. The drying time was 47.8805 hours and the specific energy consumption was
1.18475 kWh/kg H2O.
Keywords: Specific energy consumption, vassava morsel, technological parameters.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những nëm gæn đåy ở Việt Nam sín vén
được xếp häng là müt trong những cåy lương
thực chính, được canh tác nhiều chî sau lúa, ngô
và trøng täi nhiều tînh thành trong câ nước,
túng diện tích trøng lên tới 566,5 nghìn ha, với

nëng suçt bình quân 18,84 tçn/ha, cho sân
lượng đät 10,67 triệu tçn và có tëng “nhẹ” lên
trong nëm 2016-2017 (Túng cục thùng kê, 2016;
2017). Sân phèm chế biến từ sín được sử dụng
để làm thức ën, chế biến tinh büt, sín khô
(Nguyen, 2018),... Hiện nay lượng sín khô trong
nước chiếm khoâng trên 10% túng sân lượng
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sín. Tçt câ lượng sín kh÷ đều được làm khô bìng
phương pháp sçy vî ngang hoặc phơi kh÷ tự
nhiên nhờ ánh níng mặt trời, do đó khó phát
triển được theo hướng quy mô công nghiệp khi
yêu cæu nëng suçt cao, chçt lương sân phèm tùt.
Để đáp ứng được các yêu cæu nëng suçt cao và
chçt lượng sân phèm tùt thì hợp lý hơn câ là sử
dụng phương pháp sçy tháp có kênh dén dòng
tác nhân sçy và dòng thâi èm. Sín nguyên liệu
trước khi sçy được bëm däng cục với kích thước
từ 3-5 cm, do đó cæn nghiên cứu xây dựng công
nghệ/thiết bị sçy hợp lý, đùi với sën cục có thể
dýng nguyên lý như tương tự đùi với sçy hät, ở
đåy tác giâ lựa chön nguyên lý sçy tháp. Tuy
nhiên, kết cçu của tháp sçy cæn phâi thay đúi để
phù hợp với đùi tượng là sín cục, cụ thể hơn về
vçn đề này nhóm tác giâ đã trình bày täi tài liệu
(Nguyễn Tuçn Anh & cs., 2017). Trong bài báo
này chế đü công nghệ tùi ưu của quá trính sçy
sín cục trên máy sçy tháp được xác định bìng
thực nghiệm. Trên cơ sở kết quâ nghiên cứu thực
nghiệm ânh hưởng của các thông sù công nghệ
(nhiệt đü dòng tác nhân sçy và vên tùc dòng tác
nhân sçy„) đến thời gian sçy và chi phí nëng
lượng riêng, qua đó xác định được khoâng giá trị

nhiệt đü,- và vên tùc dòng tác nhân sçy ânh
hưởng lớn nhçt đến các hàm mục tiêu. Từ đó xác
định được các thông sù công nghệ sçy hợp lý.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Đặc tính và các thông sù của nguyên liệu
sín cục sau khi bëm và nhiên liệu đùt là sinh
khùi gû sử dụng trong nghiên cứu này được mô
tâ như trong bâng 1 và hình 1.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này sử dụng phương
pháp quy hoäch thực nghiệm tùi ưu và nghiên
cứu thực nghiệm đơn yếu tù với các thông sù ânh
hưởng là nhiệt đü sçy và vên tùc dòng tác nhân
sçy tới thời gian sçy và chi phí/tiêu thụ nëng
lượng riêng trong quá trình sçy.
Phương pháp tùi ưu hóa quy hoäch thực
nghiệm nghiên cứu ânh hưởng của 3 yếu tù
nhiệt đü sçy, vên tùc dòng tác nhân sçy và đü
èm vào của nguyên liệu với hàm mục tiêu là chi
phí nëng lượng riêng và thời gian sçy tùi ưu.

Bâng 1. Đặc tính của nguyên liệu và nhiên liệu thí nghiệm
Đặc tính vật liệu nghiên cứu
Thông số

Đặc tính nhiên liệu thí nghiệm

Giá trị

Thứ nguyên

Thông số

Giá trị

Thứ nguyên

Sắn cục

3-5

cm

Nhiệt trị thấp của gỗ Hunl (Nguyen, 2009; ESPE, 2018)

18.000

kJ/kgnl

Độ ẩm vào (*)

60

%

Khối lượng nhiên liệu

1.595

kg

12.500

kg

Khối lượng vào
Độ ẩm ra (**)

13,5

%

Khối lượng sản phẩm

5.780

kg

Ghi chú: (*) Giá trị đo được khi thí nghiệm nhiều lần/nhiều mẫu từ 58-62%; (**) Giá trị yêu cầu của sản phẩm
đo được khi kết thúc quá trình sấy từ 13-14%

Hình 1. Vật liệu sắn cục trước khi sấy (a) và sau khi sấy (b)
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Phương pháp tính toán được sử dụng để xác
định chi phí nëng lượng riêng trong quá trình
thực nghiệm. Giá trị chi phí nëng lượng riêng
được tính th÷ng qua phương trình (1) (Nguyen
& Dieter, 2008)
q

Qv
W



mnl .Hunl
W



mnl .Hunl
m1  m2

(1)

= 4.272,32 (kJ/kg H2O)
= 1,18677 (kWh/kg H2O)
Trong đó:
q: Chi phí nëng lương riêng (kWh/kg H2O)
mnl: Khùi lượng nhiên liệu đùt (kgnl)
W: Khùi lượng èm cæn bùc hơi (kg)
m1: Khùi lượng nguyên liệu trước khi sçy (kg)
m2: Khùi lượng sân phèm sau khi sçy (kg)
Hunl: Nhiệt trị thçp của nguyên liệu đùt
(kJ/kgnl)
Phương pháp tính toán bìng giâi tích
thường được sử dụng để xác định thời gian sçy.
Bởi thời gian sçy phụ thuüc vào nhiều yếu tù
như nguyên liệu sçy, hình dáng, kích thước của
nguyên liệu, đü èm đæu vào và đæu ra của
nguyên liệu hay loäi thiết bị sçy cũng như chế
đü công nghệ sçy và phương pháp sçy. Thông
thường, để đơn giân hóa thường người ta sử
dụng phương trình tính thời gian sçy theo
phương trình (2) (Liberty & Dzivama, 2013;
Nguyễn Đình Týng, 2015).

  m0

M1  M2
dm

h

(2)

du

Trong đó:
m0: Khùi lượng nguyên liệu vêt chçt khô (kg):
m0 = m1(1 - 1) = m2(1 - 2) (kg)
1, 2: Đü èm của nguyên liệu trước và sau
khi sçy (kg èm/kg nguyên liệu).
M1, M2: Tî lệ khùi lượng thủy phæn trước và
sau khi sçy; M1 = 1/(1 -1); M2 = 2/(1 -2)
dm/du: Tùc đü chuyển khùi (kg/h).
2.3. Thiết bị đo
Thiết bị đo trong quá trình thí nghiệm sử
dụng các thiêt bị sau đåy:

- Máy đo đü èm Sartorius MA 45, được sân
xuçt bởi hãng Sartorius của Đức. Máy có màn
hình tinh thể lông với cơ chế sçy méu bìng tia
høng ngoäi và bức xä nhiệt, mức cân tùi đa được
35 g, có đü nhäy 0,001 g với đü lặp läi 0,2% cho
1g và 0,05% cho 5 g. Giá trị hiển thị gøm%
èm,% tröng lượng, tî lệ hóa hơi, thời gian sçy
ngừng trong khoâng 0,1-99 phút với nhiệt đü
sçy méu có thể đặt trong khoâng 40-230C.
- Máy đo nhiệt đü TFI 650, do hãng Ebro
của CHLB Đức sân xuçt. Máy sử dụng điểm
laser đ÷i, ngoài ra máy còn có thể gín đæu đo, để
đo được nhiệt đü cao ở tâm thiết bị, khoâng đo
nhiệt đü từ -60-1.500C, với dâi đo 0,1C có sai
sù 2%/ 2C của giá trị đo.
- Máy đo tùc đü gió Testo 416, sân xuçt bởi
hãng Testo của CHLB Đức. Máy sử dụng đæu đo
cánh quät với khoâng đo 0,6-40 m/s, có đü chính
xác 0,2 m/s hay 1,5% của giá trị đo và dâi đo đến
0,1 m/s.
- Máy đo áp suçt Testo 510, do hãng Testo
của CHLB Đức sân xuçt, với màn hình hiển thị
đơn vị Pascal cho tçt câ các giá trị đo và có thể
chuyển đúi sang các đơn vị đo khác hPa, mbar,
Pa, mmH2O, inHg, mmHg, psi. Khoâng đo của
thiết bị từ 0-100 hPa, đü chính xác 0,03 hPa (00,3 hPa); 0,05 hPa (0,31-1 hPa); (0,1 hPa + 1,5%
của giá trị đo) (1,01-100 hPa) và dâi đo 0,01 hPa.
2.4. Thiết bị nghiên cứu
Thiết bị nghiên cứu là thiết bị sçy sín cục
theo nguyên lý sçy tháp quy mô công nghiệp
nëng suçt 10-15 tçn SP/tháp với kết cçu như
trên hình 3a, nguyên lý làm việc của thiết bị
được thể hiện trên hình 3b. Trên hình 3b diễn tâ
nguyên lý làm việc của thiết bị, ở đåy tác nhån
sçy được cçp vào từ lò đùt qua các kênh dén
dòng tác nhân sçy ở bên trong thân tháp sçy,
sau đó len lôi xuyên qua lớp vêt liệu sçy, các lớp
sín được làm nóng bởi dòng tác nhân sçy. Trong
quá trình trao đúi nhiệt èm, dòng hơi èm được
vên chuyển tới các kênh thâi èm cũng nìm bên
trong thân tháp sçy, sau đó được thoát ra ngoài
m÷i trường theo hệ thùng thoát èm của thiết bị
nhờ quät gió. Đøng thời dòng vêt liệu sçy được
di chuyển dæn theo chiều từ trên xuùng dưới
tương ứng với chu kỳ xâ, và/hoặc khi đâo
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2.5. Phương thức và cách bố trí thí nghiệm

nguyên liệu (Hình 3). Quá trình đâo trün này
làm cho nguyên liệu sçy có đü kh÷ đøng đều.

Mô hình thí nghiệm được trình bày trên
hình 3 với nguyên lý däng tháp thực nghiệm
bìng cách thay đúi các thông sù công nghệ
(nhiệt đü sçy và vên tùc dòng tác nhân sçy) để
đánh giá ânh hưởng tới thời gian sçy và chi phí
nëng lượng riêng trong quá trình sçy.

Hình 4 diễn tâ hướng di chuyển của dòng
khí (dòng tác nhân sçy và dòng èm), kết cçu của
các kênh sçy và kênh thâi èm bên trong tháp
sçy. Các kênh sçy và kênh thâi èm được bù trí
xen kẽ nhau nhìm mục tiêu cho quá trình trao
đúi nhiệt èm trong quá trình sçy được diễn ra
tùt hơn. Kết cçu và bù trí các kênh được trình
bày trên hình 4b, thông sù hình höc của các
kênh và hàng kênh được giới thiệu trên bâng 2
và được sử dụng làm cơ sở để thiết kế, chế täo
thiết bị thí nghiệm như trên hình 3.

Nhiệt đü sçy được thay đúi theo 5 mức giá
trị 60, 70, 80, 90 và 100C.
Vên tùc dòng tác nhân sçy cũng khâo sát
theo 5 mức giá trị tương ứng với chế đü nhiệt đü
nêu trên là 1,2; 1,5; 1,8; 2,1 và 2,4 m/s.

Hình 3. Nguyên lý kết cấu (a) và nguyên lý hoạt động (b) của thiết bị nghiên cứu

(a)

(b)

Hình 4. Nguyên lý di chuyển của dòng khí/dòng tác nhân sấy và dòng ẩm (a)
và các thông số kết cấu của kênh sấy (b)
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Trong nghiên cứu này khùi lượng nguyên
liệu đæu vào của mûi læn thí nghiệm kh÷ng đúi
và bìng 12.500 kg.
Đü èm của nguyên liệu được xác định bìng
giá trị trung bình của các thời điểm đo đæu, giữa
và cuùi của quá trình näp liệu.
Cách bù trí các điểm đo trong thí nghiệm
được thể hiện trên hình 3. Nhiệt đü sçy và vên
tùc dòng tác nhân sçy được đo täi các điểm đæu
vào và đæu ra của các hàng kênh, theo thứ tự từ
trên xuùng dưới.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến thời
gian sấy và chi phí năng lượng riêng
Kết quâ thực nghiệm của các phương án
được xử lý và biểu diễn dưới däng đø thị ânh
hưởng của nhiệt đü sçy tới thời gian sçy và chi
phí nëng lượng riêng (Hình 5). Đü èm của
nguyên liệu được xác định bìng giá trị trung
bình của các thời điểm đo đæu, giữa và cuùi của
quá trình näp liệu, giá trị trung bình đü èm vào
của các phương án sçy đo được đều nìm trong
khoâng đü èm từ 58-62% èm.
Trên đø thị hình 5 có thể thçy rìng khi
nhiệt đü tëng đã làm thời gian sçy giâm xuùng,
nhưng chi phí nëng lượng riêng tëng lên. Như
vêy cæn phâi lựa chön vùng biến thiên nhiệt đü
đáp ứng cho hai yêu cæu thời gian sçy ngín
nhçt và chi phí nëng lượng riêng nhô nhçt có
thể. Từ đø thị trên cho thçy vùng nhiệt đü sçy
nên lựa chön trong khoâng giá trị từ 75-95C.
3.2. Ảnh hưởng của vận tốc dòng tác nhân
sấy đến thời gian sấy và chi phí năng
lượng riêng
Kết quâ thực nghiệm của các phương án
được xử lý và biểu diễn dưới däng đø thị ânh
hưởng của vên tùc dòng tác nhân sçy tới thời
gian sçy và chi phí nëng lượng riêng (Hình 6).
Trên đø thị hình 6 có thể thçy rìng khi vên
tùc dòng tác nhân sçy tëng đã làm thời gian sçy
giâm xuùng, nhưng chi phí nëng lượng riêng
tëng lên. Như vêy cæn phâi lựa chön vùng biến
thiên vên tùc dòng tác nhân sçy đáp ứng cho hai

yêu cæu thời gian sçy ngín nhçt và chi phí nëng
lượng riêng nhô nhçt có thể. Từ đø thị trên cho
thçy vùng vên tùc dòng tác nhân sçy nên lựa
chön trong khoâng giá trị từ 1,65-2,25 m/s.
Để kiểm chứng kết quâ của quá trình thực
nghiệm, ngoài ra để tìm các thông sù tùi ưu, hơn
nữa giâm thời gian và chi phí trong quá trình
thực nghiệm. Trong bài báo này nhóm tác giâ đã
sử dụng phương pháp quy hoäch hóa thực
nghiệm để giâi quyết vçn đề nêu trên, kết quâ
cụ thể được trình bày täi mục 3.5 dưới đåy.
Để xác định các giá trị tùi ưu của các thông
sù công nghệ nhóm tác giâ đã sử dụng phương
pháp quy hoäch hóa thực nghiệm trực giao với 3
yếu tù đæu vào (vên tùc dòng tác nhân sçy v,
nhiệt đü sçy T và đü èm đæu vào của nguyên
liệu sín cục). Khoâng biến thiên của các yếu tù
này đã được xác định trong mục 3.2, 3.3 và được
nghiên cứu ở 3 mức (-1, 0, +1) (Phäm Vën Lang
& Bäch Quùc Khang, 1998) (Bâng 3) tác đüng tới
2 hàm mục tiêu là thời gian sçy (Y1, giờ) ngín
nhçt và chi phí nëng lượng riêng (Y2, kWh/kg
H2O) nhô nhçt.
3.3. Quy hoạch thực nghiệm
M÷ hình hóa được biểu diễn bìng phương
trình bêc 2 theo Box-Behnken và quy hoäch
thực nghiệm đưa ra bâng ma trên thực nghiệm
gøm 17 thí nghiệm với 2 hàm mục tiêu là chi phí
nëng lượng riêng q và thời gian sçy t (Bâng 4).
Xử lý sù liệu thực nghiệm bìng phæn mềm
Design Expert 7.0 để phân tích các hệ sù høi
quy, mặt đáp ứng và tùi ưu hóa với thuêt toán
hàm mong đợi.
Phương trình toán höc mô tâ mùi quan hệ
giữa chi phí nëng lượng riêng, thời gian sçy với
các biến mã dưới däng phương trình høi quy
như sau:
Phương trình høi quy đùi với hàm mục tiêu
là thời gian sçy được tính toán ra dựa trên kết
quâ của bâng ma trên trực giao (Bâng 4) cho ta
phương trình (3)
Y1  48,20  5,51X1  5,51X 2  0,78X 3

 1,59X1 X 2  0,63X1 X 3  0,065X 2 X 3 (3)
 2,54X12  1,76X 22  1,26X 32
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Bâng 2. Các thông số kích thước hình học cơ bân của kênh sấy, tháp sấy từ mô hình Pilot
Tên thông số

Ký hiệu

Giá trị

Thứ nguyên

Khoảng cách đỉnh hai kênh liên tiếp

L

350

mm

Bước của hàng kênh

H

500

mm

Bể rộng kênh

B

165

mm

Chiều cao của kênh

h

225

mm

Góc đỉnh kênh

α

53

độ ()

Nguồn: Nguyễn Tuấn Anh & cs., 2017; 2018.

Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ tác nhân sấy đến thời gian sấy
và chi phí năng lượng riêng với các chế độ vận tốc tác nhân sấy khác nhau

Hình 6. Ảnh hưởng của vận tốc dòng tác nhân sấy đến thời gian sấy
và chi phí năng lượng riêng với các chế độ nhiệt độ sấy khác nhau
Hệ sù høi quy (R2) trong phương trình (3)
xác định được là 0,9930. Điều này thể hiện rìng

402

có 99,3% sù liệu thực nghiệm tương thích với sù
liệu tiên đoán theo m÷ hình.
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Phương trình høi quy đùi với hàm mục tiêu
là chi phí nëng lượng riêng được tính toán ra
dựa trên kết quâ của bâng ma trên trực giao
(Bâng 4) cho ta phương trình (4).

Y2  1,19  0,16X1  0,17X 2
 4,125.10 3 X 3  0,069X1 X 2

(4)

 3,25.10 3 X1 X 3  2.10 3 X 2 X 3
 0,012X12  0,025X 22  0,014X 32

Hệ sù høi quy (R2) trong phương trình (4)
xác định được là 0,9973. Điều này thể hiện rìng
có 99,73% sù liệu thực nghiệm tương thích với sù
liệu tiên đoán theo m÷ hình.
Kết quâ phân tích høi quy cho thçy vên tùc
dòng tác nhân sçy v, nhiệt đü sçy T và đü èm

đæu vào w1 là các yếu tù công nghệ ânh hưởng
đến thời gian sçy và chi phí nëng lượng riêng
nhiều nhçt. Sự ânh hưởng tương tác của từng
cặp các yếu tù công nghệ này tới kết quâ đæu ra
được thể hiện rçt rõ trên mặt đáp ứng của đø thị
hình 7 và hình 8.
Trên các đø thị hình 7 có thể thçy rìng
ânh hưởng của đü èm nguyên liệu tới chi phí
nëng lương riêng là kh÷ng lớn. Nhưng sự ânh
hưởng của nhiệt đü sçy và vên tùc dòng tác
nhân sçy là rçt lớn. Khi nhiệt đü sçy tëng chi
phí nëng lương riêng tëng, khi vên tùc dòng tác
nhân sçy tëng chi phí nëng lượng riêng tëng
còn khi câ nhiệt đü sçy và vên tùc dòng tác
nhân sçy tëng thì chi phí nëng lương riêng
tëng lên rçt nhanh.

Bâng 3. Giá trị mã hóa và giá trị thực nghiệm của các yếu tố thực nghiệm
Biến số

Kí hiệu

Kí hiệu giá trị mã hóa

Đơn vị
-1

0

+1

Nhiệt độ tác nhân sấy t

X1

C

75

85

95

Vận tốc dòng tác nhân sấy v

X2

m/s

1,65

1,95

2,25

Độ ẩm vào của nguyên liệu

X3

%

58

60

62

Bâng 4. Ma trận kế hoạch thực nghiệm trực giao bậc hai theo Box-Behnken
TN

X1

X2

X3

Y1

Y2

1

0

0

0

47,27

1,187

2

1

0

1

48,49

1,356

3

0

0

0

48,92

1,186

4

-1

1

0

51,34

1,165

5

1

0

-1

45,46

1,350

6

0

0

0

47,91

1,177

7

-1

0

-1

56,76

1,004

8

-1

-1

0

65,65

0,975

9

1

1

0

42,51

1,609

10

0

-1

1

57,39

1,022

11

0

0

0

48,07

1,198

12

0

1

-1

45,16

1,374

13

0

0

0

48,82

1,180

14

0

1

1

46,37

1,374

15

1

-1

0

50,48

1,141

16

0

-1

-1

55,92

1,014

17

-1

0

1

57,27

1,023
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Ảnh hưởng của đü èm vào tới thời gian sçy
là rçt lớn (Hình 8) đặc biệt là khi sçy ở nhiệt đü
cao hay sçy ở chế đü vên tùc dòng tác nhân sçy
lớn thì đü èm vào của nguyên liệu càng ânh
hưởng müt các rõ nét hơn. Ảnh hưởng của nhiệt
đü và vên tùc dòng tác nhân sçy tới thời gian
sçy tương tự như ânh hưởng của chúng tới chi
phí nëng lượng riêng.
Bài toán quy hoäch thực nghiệm tùi ưu được
giâi bìng phæn mềm Design Expert 7.0, xác
định được giá trị tùi ưu của các thông sù công
nghệ với hàm mong đợi đät 0,724 (Bâng 5).
Với phương pháp quy hoäch thực nghiệm
thu được các thông sù tùi ưu ở chế đü sçy như
trên bâng 5: với nhiệt đü sçy 87,52C và vên tùc
dòng tác nhân sçy 1,9 m/s khi đü èm vào 58,68%
tương ứng với các giá trị tìm được: thời gian sçy
47,88805 giờ, chi phí nëng lượng riêng 1,18475
kWh/kg H2O. Như vêy qua đåy cho thçy các
thông sù tùi ưu trong quy hoäch thực nghiệm

hoàn toàn phù hợp với kết quâ thực nghiệm điều
này chứng tô mô hình hoàm hoàn hợp lý.

4. KẾT LUẬN
Lựa chön nguyên lý sçy tháp với các thông
sù kết cçu như khoâng cách đînh kênh 350 mm;
Bước hàng kênh 500 mm; Bề rüng kênh 165
mm; Chiều cao kênh 225 mm và góc đînh kênh
53 là phù hợp cho sçy sín cục.
Kết quâ thực nghiệm tìm được khoâng giá
trị nhiệt đü sçy từ 75-95C, vên tùc dòng tác
nhân sçy 1,65-2,25 m/s.
Kết quâ nghiễn cứu xác định được các thông
sù công nghệ sçy tùi ưu: nhiệt đü sçy 87,52C;
vên tùc dòng tác nhân sçy 1,9 m/s;
đü èm nguyên liệu 58,68%; thời gian sçy
47,88805 giờ và chi phí nëng lượng riêng
1,18475 kWh/kg H2O.

Hình 7. Đồ thị mặt biểu diễn sự phụ thuộc của các yếu tố
ânh hưởng đến chi phí năng lượng riêng

Hình 8. Đồ thị mặt đáp ứng biểu diễn sự phụ thuộc của các yếu tố
ânh hưởng đến thời gian sấy
Bâng 5. Kết quâ phương án tối ưu
Nhiệt độ TNS T
(C)

Vận tốc dòng TNS v
(m/s)

Độ ẩm vào nguyên liệu
(%)

Thời gian sấy t
(giờ)

Chi phí năng lượng riêng
q (kWh/kg H2O)

Hàm
mong đợi

87,52

1,90

58,68

47,8805

1,18475

0,724
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