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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ tác nhân sấy đến 
các hàm mục tiêu của quá trình sấy muối tinh trong lớp hạt sôi liên tục. Tác giả đã sử dụng mô hình thực 
nghiệm sấy có năng suất 48kg/giờ cho kết quả như sau: (a) nhiệt độ của không khí nóng không ảnh 
hưởng tới tiêu hao năng lượng điện riêng; (b) Nhiệt độ khí nóng càng cao, tốc độ sấy của muối càng lớn 
kg ẩm/m2.h); (c) Ở chế độ sấy có nhiệt độ tác nhân sấy tg= 160oC,chiều cao lớp hạt trợ sôi tối thiểu H0 
= 65mm, đường kính trung bình hạt sấy dp= 1,05mm, vận tốc tác nhân sấy Vg= 1,3m/s cho chất lượng 
hạt sấy phù hợp theo tiêu chuẩn vể độ ẩm của muối tinh [1] và tiêu hao nhiệt lượng riêng là 1000kcal/kg 
ẩm; (d) nhiệt độ khí nóng tg= 160oC được chọn làm nhiệt độ sấy trong các nghiên cứu về tối ưu hóa. 

         Từ khóa: Máy sấy tầng sôi; muối tinh; quy hoạch thực nghiệm;hiệu suất thu hồi sản phẩm;độ ẩm 
sản phẩm; tiêu hao nhiệt lượng riêng 

  

Abstract: 

The paper describes experimental results to define the influence of hot air temperature on the moisture 
content of finished product (M2); the recovery rate of finished product (s); the rate of recovery salt dust(d); 
the specific heat energy consumpsion (q), and the special electrical consumption(Ni).The experimental 
results have reached such conclusions as:(a)Temperature of hot air does not affect the specific electrical 
consumption; (b)The higher hot air temperature is, the faster escaping moisture rate in moist refined salt 
is; (c) The temperature of hot air tg= 160C encloses the drying layer height (H0) = 65mm the salt grain 
diameter dp= 1.05mm and gas velocity Vg= 1.3 m/s, which obtains the best quality, and the specific heat 
energy consumption is 1000kcal/vapour kg; (d) the hot air temperature tg= 160C is chosen as the drying 
temperature in research on optimization 
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