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Tóm tắt: 

Nhằm tạo ra chế độ sấy dịu đồng thời giảm tổn thất nhiệt do tác nhân sấy thải ra ngoài, chúng ta 
có thể sử dụng chế độ sấy hồi lưu một phần trước hoặc sau Calorifer. Kết quả cho thấy quá trình 
hồi lưu tác nhân sấy đã làm cho hiệu suất nhiệt và chất lượng sản phẩm sấy tăng lên đáng kể so 
với khi không hồi lưu [1].  Hơn nữa ở nước ta công nghệ sấy ngày càng phát triển,  nhất là trong  
các ngành hải sản, rau quả, nông sản và các loại thực phẩm. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng và 
hoàn thiện phần mềm tính toán nhiệt của quá trình sấy có hồi  lưu tác nhân sấy phù hợp với điều  
kiện tự nhiên, kỹ thuật ở nước ta là hết sức thiết thực. Đồng thời, giúp quá trình tính toán, thiết 
kế hệ thống sấy được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm công sức tính toán, 
năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm sấy. 
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Abstract: 

In order to generate soothing drying mode and reduce heat losses due to drying agent discharged, 
the partial reflux drying mode before or after Calorifer can be used. The results show that the 
process of reflux drying agent increases thermal efficiency and product quality considerably than 
that without reflux. In addition, in our country, drying technology increasingly  develops, 
particularly in  the  industry  of seafood, vegetables, agricultural products and foodstuffs. 
Therefore, it is very essential to research, build and improve the software of heat calculation of 
drying process that has reflux drying agent in accordance with natural conditions and techniques 
in our country. At the same time, it helps the procedure of computation, the design of drying 
system be done quickly and accurately, saving calculation time, energy as well as enhancing the 
quality of dried products. 
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