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 MÔN TRUYỀN KHỐI - HỆ ĐẠI HỌC 

1. Hình thức thi 

- Tự luận; thời gian 90 phút 

- Sinh viên KHÔNG được phép tham khảo tài liệu 

2. Nội dung 

2.1. Phần lý thuyết  

Xây dựng và thuyết minh quy trình công nghệ các quá trình chưng, hấp thụ, sấy. 

2.2. Phần bài toán 

2.2.2. Quá trình hấp thụ  

- Xây dựng đường cân bằng của quá trình hấp thụ từ các định luật cân bằng pha 

- Tính toán nồng độ của các pha khi đi vào và ra khỏi thiết bị, hiệu suất của quá trình, lượng 

dung môi cần dùng,… 

- Tính toán đường kính thiết bị dựa vào lưu lượng trung bình của pha liên tục 

- Tính toán chiều cao thiết bị dựa trên bậc thay đổi nồng độ 

2.2.3. Quá trình sấy 

- Sử dụng giản đồ không khí ẩm để biểu diễn quá trình sấy, xác định các thông số trạng thái 

của không khí ẩm từ đó tính toán các thông số của quá trình sấy (giản đồ không khí ẩm cho trong 

trang sau). 

- Tính toán cân bằng vật chất cho quá trình sấy đối lưu bằng không khí để xác định năng suất 

sản phẩm, năng suất nguyên liệu, lượng ẩm cần tách ra, lượng không khí khô cần sử dụng 

- Tính toán cân bằng vật chất cho quá trình sấy tuần hoàn khí thải để xác định năng suất sản 

phẩm, năng suất nguyên liệu, lượng ẩm cần tách ra, lượng không khí bổ sung, lượng không khí 

tuần hoàn, lượng không khí cần sử dụng,… 

- Tính cân bằng năng lượng cho caloripher từ đó xác định lượng hơi đốt cần dùng cho quá 

trình, diện tích về mặt truyền nhiệt,… 

- Xác định độ ẩm cân bằng, độ ẩm tới hạn của vật liệu sấy, tốc độ sấy đẳng tốc của quá trình 

sấy 

- Tính toán thời gian sấy 

  



 


