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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy màng đỏ hạt gấc bằng phương pháp sấy 
bơm nhiệt. Để xác định các thông số tối ưu cho quá trình sấy, các thí nghiệm được bố trí theo 
quy hoạch thực nghiệm trực giao cấp 2 và được tối ưu hóa đa mục tiêu theo phương pháp bề mặt 
đáp ứng (RSM). Theo kết quả nghiên cứu thực nghiệm, các thông số công nghệ tối ưu đã xác 
định nhiệt độ sấy tg= 44,16°C, nhiệt độ ngưng tụ hơi nước tại dàn lạnh tf =14,30°C và vận tốc tác 
nhân sấy vg= 2,6 m/s. Tương ứng với chế độ tối ưu này, các hàm mục tiêu đạt giá trị tối ưu gồm 
thời gian sấy τ = 11,27 giờ, điện năng tiêu thụ tính cho 1 kg ẩm bay hơi Ne = 4,363 kWh/kg ẩm, 
phần trăm hàm lượng beta carotene thất thoát trong sản phẩm sau sấy B = 4,394%. 
 

         Từ khóa: Bơm nhiệt; Gấc; Sấy màng đỏ hạt gấc; Sấy lạnh; Thực  
nghiệm đa yếu tố.    

  

Abstract: 

The paper presents the results of experimental research to determine the technological 
parameters of Gac fruit aril drying process in the heat pump dryer. The experiments are carried 
out according to the level 2 orthogonal experimental plan, combined with multiple response 
optimization according to Response Surface method (RSM) to determine the optimal parameters 
(temperature of air drying, temperature of moisture condensation, air velocity) in the Gac aril 
drying process. As a result, the optimal parameters are determined as follows: Temperature of air 
drying is tg= 44.16°C, temperature of moisture condensation is tf = 14.03°C, air velocity is vg = 
2.6 m/s. Corresponding to these optimal parameters, the objective functions reach the minimum 
value, including the drying time τ of 11.27 hours, the specific energy consumption N of 4.363 
kWh/kg vapor and the loss of beta-carotene in Gac aril of the finished product B of 4.394%. 
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