
1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT LẠNH ĐÔNG

THỦY HẢI SẢN

Mục đích của quá trình lạnh đông:

1. Hạ nhiệt độ xuống thấp để làm chậm lại sự
ươn hỏng của sản phẩm.

2. Sản phẩm được tan giá sau thời gian bảo
quản lạnh đông hầu như không bị thay đổi
tính chất ban đầu của nguyên liệu tươi.

3. Bảo quản lạnh và lạnh đông thường được áp
dụng khi thủy hải sản xuất khẩu.



1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT LẠNH ĐÔNG

THỦY HẢI SẢN (tt)

Tiến trình lạnh đông:

1. Thủy hải sản chiếm khoảng 75 đến 80% trọng lượng nước. Lạnh đông là tiến trình

chuyển đổi hầu hết lượng nước trong sản phẩm thành nước đá.

2. Điểm lạnh đông thấp dưới 00C, điểm lạnh đông phụ thuộc vào nồng độ chất hòa tan

trong dung dịch. Điểm lạnh đông tiêu biểu của thủy sản thường là -10C đến -20C.

3. Sự ươn hỏng được giảm nhanh ở nhiệt độ dưới 00C. Đây là điểm quan trọng để

chuyển nhanh đến điểm tới hạn lạnh đông. Nếu quá trình lạnh đông chậm sản phẩm

sẽ có chất lượng kém và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân giải protein.

4. Phần lớn nước trong thủy hải sản được đông kết ở nhiệt độ -10C đến -50C. Khoảng

nhiệt độ này được gọi là điểm tới hạn hay vùng lạnh đông.

5. Sự hạ thấp nhiệt độ này cũng đồng thời làm giảm sự phát triển của vi khuẩn.
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THỦY HẢI SẢN (tt)

Các phương pháp làm lạnh đông:

Có 3 phương pháp cơ bản

1. Lạnh đông bằng không khí: Không khí lạnh được thổi qua liên

tục trên sản phẩm.

2. Lạnh đông dạng đĩa hay lạnh đông tiếp xúc: Sản phẩm được

đặt tiếp xúc với đĩa lỗ rỗng bằng kim loại của thiết bị làm lạnh

đông mà ở đó chất lỏng làm lạnh được đưa ngang qua.

3. Lạnh đông dạng phun hoặc ngâm thẩm thấu: sản phẩm được

đặt trực tiếp với chất lỏng làm lạnh, chẳng hạn là đá sệt (.
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Lạnh đông dạng ngâm thẩm thấu:
1. Đây là loại thiết bị được ứng dụng để cấp đông nhanh sản phẩm (IQF:

Individually Quick Frozen). Dạng thiết bị lạnh đông này thường được sử dụng

để lạnh đông các sản phẩm đặc biệt hoặc sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

2. Quá trình truyền nhiệt xảy ra rất tốt nhờ sự tiếp xúc hoàn toàn giữa bề mặt sản

phẩm và môi trường lạnh đông (nước biển đã chuyển thành đá sệt).

3. Môi trường lạnh đông được sử dụng là nước biển (dung dịch muối NaCl), có

điểm Eutectic là -21,20C. Để đạt được điểm lạnh đông này, nhiệt độ nước muối

là khoảng -150C.

Phản ứng Eutectic được biểu diễn như sau:

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅
𝑬𝒖𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒄 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆

𝑪𝒐𝒐𝒍𝒊𝒏𝒈
α solid solution + β solid solution
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Sơ đồ pha diễn tả thành phần, nhiệt độ và điểm Eutectic:



2. GIỚI THIỆU về ĐÁ SỆT (Slurry ice)

Đá sệt là gì (What is Slurry ice)?

1. “Nước Đá” truyền thống: Là nước ngọt đông cứng do đã làm lạnh, nhiệt độ
đông đặc là 00C.

2. Đá sệt (Sluury Ice) là dung dịch muối Clorua natri (NaCl) có độ mặn 3 đến 3,5%
hoặc là nước biển khi làm lạnh đến nhiệt độ từ -3 đến -15 0C, thường khi đến
nhiệt độ từ -3 đến -4 0C, nước biển chuyển thành đá sệt.

3. Đá sệt là dạng “Nano Ice”, bao gồm hàng tỷ tinh thể băng nhỏ lơ lửng trong
dung dịch chất lỏng. Kích thước hạt băng có đường kính từ 0,02÷0,10 mm.

4. Có đặc tính dòng chảy của nước và khả năng làm lạnh sâu hơn nước đá truyển
thống.

5. Đá sệt là một giải pháp trao đổi nhiệt hiệu quả, nhanh do bề mặt truyền nhiệt
cao khi tiếp xúc với sản phẩm cần hạ nhiệt và tính hóa lý của dung dịch NaCl.

6. Tùy theo công dụng, đá sệt có thể được sử dụng rất lỏng với độ hạt băng ít
nhưng nhiệt độ thì lạnh sâu hơn nước đá truyền thống (≥ -10C) hoặc hàm lượng
hạt băng vừa phải (≥ -2,50C) và lạnh sâu, hạt băng chiếm ≥ 80% khi (-40C).



2. GIỚI THIỆU về ĐÁ SỆT (Slurry ice) (tt)

Tính năng ưu việt của đá sệt

Phân phối: Dễ dàng phân phối từ một nguồn duy nhất đến bất
kỳ hầm chứa nào trên tàu bằng hệ thống đường ống, băng
chuyền.

Tốc độ trao đổi nhiệt rất nhanh: Nhanh hơn đá truyền thống
từ 4 lần trở lên.

Thời gian lưu giữ dài hơn khi sử dụng bảo quản thủy hải sản.

Dùng trực tiếp nước biển để sản xuất.

Có thể tiết kiệm năng lượng trên 25% so với phương pháp sản
xuất nước đá truyền thống.
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Tính năng ưu việt của đá sệt

 Hạt nano không có cạnh sắc nhọn, không kết băng ngược.

 Tính lưu động: Được bơm qua đường ống bằng bằng máy bơm.
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Tính năng ưu việt của đá sệt

Lắp đặt: Máy có thể đặt bất kỳ chỗ nào thuận tiện trên tàu.
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Tính năng ưu việt của đá sệt

 Hạt nano khi ở độ lạnh sâu từ -3 đến -40C nhưng vẫn xốp, không có cạnh sắc nhọn, không kết 

băng ngược. Sản phẩm tươi, mềm mại, bốc dỡ sản phẩm dể dàng. Sản phẩm
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Tính năng ưu việt của đá sệt

 Chủ động nguồn nước đá nên có khả năng tăng thời gian bám biển .

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với môi trường nước biển.
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Bảng so sánh
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Tốc độ làm lạnh nhanh là yếu tố quan trọng



3. MÁY SX ĐÁ SỆT (Slurry ice machine)



4. MÁY SX ĐÁ SỆT (Slurry ice machine)

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ (tt)


