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CÔNG NGHỆ SX ĐÁ SỆT TỪ NƯỚC BIỂN 
 

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN/MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ SỆT 

(Refrigerated sea Water System/Slurry Ice Machine): 

Công nghệ làm lạnh và làm nước đá sệt trực tiếp từ nước biển là công nghệ mới cho phép ngư dân 

bảo quản hải sản bắt được ở trạng thái chất lượng tốt nhất. Đây là giải pháp bảo quản hải sản sau thu 

hoạch đem lại hiệu quả cao, chi phí thấp nhất, làm lạnh đều, nhanh chóng. 

Máy có hai phiên bản cho phép ngư dân dể chọn lựa phù hợp với nhu cầu áp dụng của mình: 

 Loại máy tự hành độc lập: Trang bị động cơ Diesel riêng biệt để phát công, phù hợp cho nghề 

lưới vây đánh bắt xa bờ. 

 Loại máy sử dụng motor điện: Máy sử dụng động cơ điện, nguồn điện được cung cấp từ máy 

phát điện trang bị trên tàu(ghe) phát công. Phù hợp cho nghề câu, câu cá ngừ đại dương đánh 

bắt xa bờ. 

 

2. NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT (Salient features): 

2.1. Mềm xốp, độ lạnh sâu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số so sánh giữa các phương pháp như sau:  

2.1.1. Bảo quản bằng nước đá sệt: 

Nước đá sệt có độ xốp, mềm, không làm kết cứng hải sản, không tạo liên kết giữa vật bảo quản 

và nước đá nên dể bốc dỡ; Không có cạnh sắc nhọn, không làm hỏng bề mặt da cá, nhất là đối với cá 

ngừ đại dương; Giảm tỷ lệ hư hỏng. 

Nhờ có tính chất xốp mềm nên sản phẩm được bao bọc đồng đều, không để lại các khoảng trống 

không khí quanh bề mặt vật cần bảo quản, giảm hiện tượng thủy phân tế bào hải sản một cách đáng 

kể. Do vậy hải sản có độ tươi-sáng, hải sản bảo đảm được chất lượng tốt nhất, đem lại hiệu quả kinh 

tế cao. 

2.1.2. Bảo quản bằng nước đá cục, nước đá xay truyền thống: 

Nước đá cục, nước đá xay, đá vảy: được làm từ nước ngọt truyền thống dể bị kết băng ngược, 

luôn tạo ra các lổ hỏng không khí (da beo) khi dùng để bảo quản hải sản. Đối với trường hợp là đá 

xay, vì có cạnh sắc nhọn dể làm hỏng phần ngoài hải sản (gây trầy xướt da cá nhất là cá ngừ đại 

dương) tăng tỷ lệ hư hỏng. Phương pháp này hiệu suất truyền nhiệt chậm, độ lạnh không sâu do vậy 

hải sản khó có độ tươi-sáng, chất lượng hải sản không đạt, tỷ lệ hư hỏng cao, hiệu quả kinh tế thấp. 

 

 

Nước đá sệt được làm trực tiếp từ nước biển có các 

đặt tính nổi trội như: xốp-mềm, độ lạnh sâu. Khi 

sử dụng để bảo quản hải sản, nó dể dàng bao bọc 

đồng đều quanh vật cần bảo quản (ví dụ: cá ngừ 

đại dương) một cách hoàn toàn, không để lại các 

bọt khí như các phương pháp truyền thống. 

Phương pháp này đảm bảo sự truyền nhiệt nhanh 

chóng đạt hiệu suất cân bằng nhiệt độ tối ưu làm 

lạnh nhanh chóng nên hải sản sẽ được giữ tươi 

nhanh 
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2.2. Không kết băng ngược: 

Không bị kết băng ngược (kết cứng lại sau khi đã xay hoặc đã cắt thành các cục nhỏ như phương 

pháp truyền thống). 

 

2.3. Mềm xốp, độ lạnh sâu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SO SÁNH HIỆU SUẤT LÀM LẠNH (Rapid cooling rate is essential): 

 
 

Quan sát trên biểu đồ so sánh giữa phương pháp sản xuất nước đá truyền thống từ nước ngọt 

(được biểu thị bằng màu đỏ) và  sản xuất nước đá từ công nghệ mới từ nước biển (được biểu thị bằng 

màu xanh) ta thấy: 

 Điểm khảo sát bắt đầu t0 của cả hai phương pháp: 

 Nhiệt độ tại thời điểm t0 là 3,50C 

 Thời điểm bắt đầu khảo sát: t0 = 0 

 Điểm khảo sát t1: 

 Nhiệt độ tại thời điểm t1 là 0,50C 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp đá sệt:   t1 đá sệt  ≥ 10 phút. 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp truyền thống:  t1 truyềnthống ≥ 3 giờ. 

Lớp đá sệt có độ lạnh sâu, từ -20C ÷ -40C nhưng 

không đông cứng mà có độ tơi xốp, không có cạnh 

sắc, góc nhọn như nước đá được làm từ nước ngọt 

truyền thống. Nâng cao chất lượng sản phẩm ở cấp 

độ “A”. Chất lượng thịt của cá khi rã đông đem đi 

chế biến sẽ săn hơn, không bủng như khi bảo quản 

theo phương pháp truyền thống. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, nâng cao hiệu 

quả kinh tế. 

Vật liệu kim loại sử dụng cho thiết bị được thiết kế 

phù hợp với môi trường biển. 

 
 

t0 

t1 

t2 

 

t3 

 t4 
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 Điểm khảo sát t2: 

 Nhiệt độ tại thời điểm t2 là 00C 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp đá sệt:   t2 đá sệt  ≥ 30 phút. 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp truyền thống:  t2 truyềnthống ≥ 5,5 giờ. 

 Điểm khảo sát t3: 

 Nhiệt độ tại thời điểm t3 là - 0,50C 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp đá sệt:   t3 đá sệt  ≥ 1,5 giờ. 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp truyền thống:  t3 truyềnthống ≥ 12,5giờ (rất khó) 

 Điểm khảo sát t4: 

 Nhiệt độ tại thời điểm t4 là -10C 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp đá sệt:   t4 đá sệt  ≥ 14 giờ. 

 Thời gian tiêu tốn đối với phương pháp truyền thống:  t4 truyềnthống= không thể (tiêu tốn 

thời gian lâu hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được nhiệt độ yêu cầu). 

Kết luận: 

Qua sự thực nghiệm so sánh ta thấy :  So với phương pháp truyền thống, công nghệ sản xuất nước 

đá sệt từ nước biển có thời gian hạ nhiệt nhanh hơn, có độ lạnh sâu hơn. 

 

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ: 

4.1. Loại công suất 4 tấn/ngày – Motor điện 3phase/380v: 

Ice aking capacity 4 ton/day 
Refrigerant R404A 
Evaporator/s 1 
Ice maker/s 1 
Total power consumption 14 KW/18,5 HP 
Total current draw consumption (380 V) 20 A 
Voltage range 380÷420 volt/3 phase voltage/50 Hz 
Dimensions: L*W*H (mm) 1.250*1.050*1.250 (mm) 
Static weight 700 kg 
Date of manufacture  
Origin compressor  Germany 
Origin machine India 

 

4.2. Loại công suất 6 tấn/ngày  – Động cơ DIESEL: 

Ice aking capacity 6ton/day 
Refrigerant R404A 
Evaporator/s 1 
Ice maker/s 2 
Total power consumption Diesel engine 22÷30 HP 
Dimensions: L*W*H (mm) 1.250*1.050*1.250 (mm) 
Static weight 700 kg 
Panel điện điều khiển 24v DC 
Origin compressor  Germany 
Origin machine India 
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4.3. Loại công suất 8 tấn ngày – Motor điện 3phase/380v: 

Ice aking capacity 8ton/day 
Refrigerant R404A 
Evaporator/s 2 
Ice maker/s 2 
Total power consumption 25 KW/34 HP 
Total current draw consumption (380 V) 35 A 
Voltage range 380÷420 volt/3 phase voltage/50 Hz 
Dimensions: L*W*H (mm) 1.250*1.100*1.250 (mm) 
Static weight 1.250 kg 
Date of manufacture  
Origin compressor  Germany 
Origin machine India 

 

4.4. Loại công suất 12 tấn/ngày – Motor điện 3phase/380v: 

Ice aking capacity 12ton/day 
Refrigerant R404A 
Evaporator/s 3 
Ice maker/s 3 
Total power consumption 40 KW/54 HP 
Total current draw consumption (380 V) 58 A 
Voltage range 380÷420 volt/3 phase voltage/50 Hz 
Dimensions: L*W*H (mm) 1.250*1.100*1.250 (mm) 
Static weight 1.450 kg 
Date of manufacture  
Origin compressor  Germany 
Origin machine India 

 

Máy làm lạnh theo công nghệ mới này có thể điều chỉnh nhiệt độ đầu ra , do vậy việc làm lạnh để 

bảo quản cá sau thu hoạch theo 2 giai đoạn trên rất dể dàng. 

 

5. VỊ TRÍ LẮP ĐẶT MÁY: 

5.1. Lắp trực tiếp trên tàu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước đá sệt được làm trực tiếp từ nước biển nhờ 

máy được lắp đặt trực tiếp ngay trên tàu(ghe), do 

vậy không cần dự trữ vận chuyển nước đá từ bờ; 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhẹ tải 

trọng của tàu(ghe), giảm tiêu hao nhiện liệu, giảm 

chi phí. 
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5.2. Lắp đặt theo sự thuận tiện trên tàu: 

Có thể lắp đặt tại các vị trí khác nhau tùy thuộc vào sự thuận tiện của người sừ dụng, chẳng hạn 

như: khoang chứa, phòng máy, trên sàn tàu … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy làm lạnh theo công nghệ mới này có thể điều chỉnh nhiệt độ đầu ra , do vậy việc làm lạnh để 

bảo quản cá sau thu hoạch theo 2 giai đoạn trên rất dể dàng. 

 

Đề nghị tham khảo thêm: 

 Không tạo stress cho cá trước khi kéo lên ghe. 

 Gây tê tức thời. 

 Cắt mang cá xả bỏ máu. 

 Làm lạnh sơ cấp: Nhiệt độ từ 40C ÷ 80C 

 Làm lạnh thứ cấp: Nhiệt độ từ -10C ÷ -20C 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ: Nguyễn Chí Thiện 0912 217168 
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