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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Đổ ẩm đầu vào

 (MC%)
Độ ẩm đầu ra

(MC%)
Lượng nước bay hơi tối đa

(Kg/h)
Năng suất đầu ra

(Kg/h)

MSG - 6T 45 - 50 11 - 12 4.950 6.000 - 8.000

MSG - 8T 45 - 50 11 - 12 6.240 8.000 - 10.000

MSG - 10T 45 - 50 11 - 12 7.800 10.000 - 12.000

MSG - 12T 45 - 50 11 - 12 9.360 12.000 - 14.000

HỆ THỐNG MÁY SẤY DĂM GỖ

 Hệ thống máy sấy dăm gỗ là thiết bị dùng để làm bay hơi nước và làm khô dăm gỗ dạng sợi 

(hoặc mùn cưa) phục vụ cho nhu cầu chế biến viên nén gỗ trong công nghệ chất đốt. 

 Máy sấy có công nghệ đơn và đa lớp giúp di chuyển các vật liệu qua trống theo luồng không 

khí được tạo ra bởi quạt hút của máy sấy. Nhiều lớp được lồng vào nhau một cách cơ học để quay 

cùng tốc độ. Khi trống quay, sản phẩm liên tục được đưa vào trống sấy và hòa với khí nóng được 

cấp bởi lò đốt.Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà hệ thống máy sấy dăm gỗ do Vina Nha Trang 

chế tạo có thể làm bay hơi nước tối đa lên tới 9000 Kg/h.

GIỚI THIỆU

* Nguyên liệu dăm gổ sấy đầu vào: dạng sợi, cọng sau khi nghiền thô  . 



HỆ THỐNG MÁY SẤY DĂM GỖ

Cấp nhiệt Sấy Thoát hơi ẩm

Sản phẩm sau khi sấy

Nguyên liệu sấy

Nạp nguyên
liệu đốt

Nhà bụi

STT MIÊU TẢ SL

01 Lò đốt 1

02 Van airlock 1

03 Máy sấy dăm gỗ 1

04 Đường ống dẫn dăm gỗ 1

05 Cyclone chính 2

06 Khung đỡ cyclone 1

07 Phễu gom liệu 1

08 Van airlock 1

09 Đường ống thoát hơi ẩm 1

10 Quạt nhiệt 4

11 Cyclone thứ cấp 1

12 Khung đỡ cyclone thứ cấp 1

13 Van airlock 4



Máy sấy được thiết kế tối ưu về công suất và sử dụng 

hiệu quả nguồn nhiệt.

Hệ thống lọc bụi qua 2 cấp cyclon nên tăng hiệu suất 

của máy sấy.

Hệ thống sấy trống quay truyền động bằng bánh răng 

nên hoạt động ổn định, dễ bảo trì.

Chất lượng sấy đảm bảo chỉ tiêu dăm gỗ khô để 

nghiền làm chất đốt ép viên.

ƯU ĐIỂM CỦA MÁY SẤY DĂM GỖ VNT

HỆ THỐNG MÁY SẤY DĂM GỖ



HỆ THỐNG VẬN HÀNH

HỆ THỐNG MÁY SẤY DĂM GỖ

Cung cấp khí nóng vào 
trong trống sấy để làm bay 
hơi nước có trong nguyên 
liệu sấy

HỆ THỐNG
LÒ ĐỐT

Hệ thống điều khiển tự động qua PLC.

Màn hình điều khiển tự động lò đốt và điều 
khiển tự động hệ thống sấy.

Có thể tùy chỉnh nhiệt độ các tham số cho 
hệ thống sấy.

THÔNG TIN LÒ ĐỐT

Nguyên liệu chất đốt Gỗ băm, kích thước 30 x30mm, dày 5-10mm

Độ ẩm nguyên liệu đốt 20 - 35% MC

Công suất lò đốt tối đa 5500 - 10.000 Kw

Lượng tiêu thụ nguyên
liệu đốt theo công suất lò

1200 Kg/h – 3500 Kg/h



HỆ THỐNG MÁY SẤY DĂM GỖ

BỒN CHỨA DĂM GỖ
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