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I. Giới thiệu công nghệ đốt Nhiệt phân - Flox

Kết quả của sự hợp tác và hỗ trợ từ các tổ chức

Công ty Khoa học & Công nghệ
Thiết bị chế biến cà phê
Science & Technology Company
Coffee Processing Machinery

Người thuyết trình: Lê Viết Vinh – Phó GĐ Công nghệ và Dự Án, Công ty TNHH VIẾT HIỀN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN

- Nhu cầu năng lượng nhiệt của Nông dân để dùng cho sấy nông sản – cà phê.

- Nhu cầu sử dụng phế thải nông nghiệp, vỏ cà phê để làm phân hữu cơ.
- Yêu cầu một phương pháp đốt hiệu quả và không gây tác hại cho môi trường.

Nhu cầu 1: Người Nông dân cần nguồn năng
lượng nhiệt dùng để sấy Nông sản – cà phê
đang thu hoạch trong mùa mưa

Nhu cầu 2: Đồng thời người ND cũng cần
phế phẩm nông nghiệp, như vỏ cà phê để ủ 
làm phân hữu cơ.

Hai nhu cầu này
xung đột lẫn
nhau, vì đã đốt
lấy nhiệt lượng
cho sấy thì không
còn vỏ cà phê để
làm phân hữu cơ
và ngược lại.

Đốt bằng
than đá? 
Quá đắt đỏ
cho giá
thành sản
phẩm của
người Nông
dân

Dùng củi
gỗ? Giá
thành vận
chuyển cao,
quá nhiều
khói và góp
phần phá
rừng.

Đại diện các giải pháp đốt lấy nhiệt mà người Nông dân có thể chọn cùng với hệ quả

II. GIẢI PHÁP: ĐỐT NHIỆT PHÂN

- Đốt nhiệt phân là gì?

- Công nghệ đốt nhiệt phân và Flox mang lại những gì?
- Tại sao Nhiệt phân có thể giúp giải quyết các vấn đề đặt ra?
- Tiềm năng nguồn nhiên liệu cho công nghệ Nhiệt phân tại Việt nam?

II. Công nghệ Nhiệt phân mang lại những gì?

- Công nghệ Nhiệt phân sẽ giúp giải quyết hai nhu cầu mẫu thuẫn lẫn nhau mà không cần các nguồn
nhiên liệu khác bằng cách đốt các phế phẩm Nông nghiệp, như trấu lúa, vỏ cà phê, vỏ hạt điều, các loại
sinh khối để vừa lấy nguồn năng lượng nhiệt, đồng thời thu hồi 30% Than sinh học.
- Nhiệt lượng để sấy các loại cà phê, lúa gạo, các loại nông sản nói chung.
- Lấy Than Sinh Học để làm phân bón trở lại cho ruộng vườn, hoặc trộn ủ với phân hữu cơ.

Vỏ cà phê

Than sinh học

Nguồn nhiệt 2500C 
cho máy sấy N.Sản

HỆ THỐNG ĐỐT 

NHIỆT PHÂN - FLOX

Nguồn vỏ cà phê sẵn
có với trữ lượng
khoảng hơn 1 triệu
tấn hằng năm.

Lượng than sinh học
thu được từ thiết bị
sau khi đốt. Với
lượng thu hồi tương
đượng 300.000 
tấn/năm.

III. THAN SINH HỌC QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG NN?

- Đặc tính giữ nước và giữ dinh dưỡng nhờ các nang rỗng bên trong cấu trúc than

- Hàm lượng Kali và Lân, cùng chất hữu cơ trong than sinh học

- Than sinh học giúp trả lại hữu cơ – carbon cho đất đai từ những gì mà chúng ta 
đã lấy đi
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III. TIỀM NĂNG & LỢI ÍCH CỦA THAN SINH HỌC

Việt nam là nước có tiềm năng về phế phẩm nông nghiệp
vô cùng lớn từ các nguồn như:
Vỏ trấu với trữ lượng 13,5 triệu tấn/năm
Vỏ cà phê với mức 1,35 triệu tấn/năm
Vỏ quả và bẹ dừa khô để làm than hoạt tính v.v…

Nhờ vô số các nang rỗng bên trong mà Than sinh học giúp
cải thiện độ tơi xốp của đất, khả năng giữ nước rất cao
chống thất thoát bay hơi hay ngấm vào tầng sâu sau khi
tưới trong mùa nắng, tạo độ mùn và chống xói mòn đất,
thu hút và giữ nguồn dinh dưỡng để nhả dần ra cho cây
trồng.

Qua nhiều thực nghiệm cho thấy Than sinh
học giúp tăng sự phát triển cây trồng.

Than sinh học còn được đưa vào trong thực phẩm và dùng trong lĩnh vực xử
lý nước thải, khí độc v.v..

IV. CHÚNG TA LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THAN SINH HỌC

- Những phương pháp cổ điển của tổ tiên đã làm trong quá khứ

- Những phương pháp đơn giản để tạo than sinh học.

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO THAN SINH HỌC XƯA NAY

Tổ tiên chúng ta đã phát hiện những lợi ích từ
than đối với ruộng đồng, từ xa xưa người nông
dân đã biết áp dụng cách đốt các phế phẩm nông
nghiệp một cách thô sơ để tạo nguồn than cho
đất.

Nhiều lò đốt tự chế trong nhân dân nhằm
mục đích tạo ra than sinh học.
Những thiết bị này không gom được nguồn
nhiệt để sử dụng có định hướng và gây ra
nhiều khói.

Thiết bị đốt nhiệt phân ngày nay có khả năng tạo
ra nguồn nhiệt năng lớn, vừa cho ra than sinh
học chất lượng cao và không gây ra khói bụi

V. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ NHIỆP PHÂN + 
FLOX 

Dưới tác động của hiệu ứng nhiệt phân, được truyền từ buồng đốt sang lò phản ứng, nhiên liệu dạng sinh khối sẽ

sản sinh ra Gas và cung cấp ngược lại cho buồng đốt. Nhờ hiệu ứng Flox, buồng đốt sẽ không có ngọn lửa mà

chỉ sản sinh ra bức xạ nhiệt với nhiệt độ rất cao và cung cấp tuần hoàn cho lò phản ứng. Do sự cháy không diễn

ra tại nơi chứa nhiên liệu và carbon sau đốt, nên Oxy không có cơ hội để tiếp xúc với carbon để tạo thành CO2.

Sự đốt cháy Gas ở điều kiện Flox tạo nên một sự cháy hoàn toàn, do đó sản sinh ra khí CO và NOx cực thấp.

1.Nạp, chứa liệu

2. Lò phản ứng, 
tạo Gas

6. Thu hồi 30% 
than sinh học

3. Trộn khí Flox

4.Buồng đốt 12000C

5.Hệ thống thu hồi khí nóng

Hình ảnh của sự cháy bình thường của khí Gas

trong buồng đốt – có ngọn lửa.

Với sự cháy này, chúng ta vừa tiêu tốn nhiều khí

gas, dẫn đến hiệu suất kém. Vừa không đạt được

nhiệt độ cao nhất, nhất là đối với loại Gas được

sản sinh ra từ các loại phế thải nông nghiệp hay

sinh khối.

VI. SỰ KHÁC NHAU GIỮA SỰ CHÁY BÌNH THƯỜNG VÀ CÔNG 
NGHỆ FLOX

Hình ảnh sự cháy khác thường của nguyên lý

Flox.

Sự cháy không có ngọn lửa bên trong lò đốt, nhiệt

độ sản sinh ra đạt đến 1200 độ C – hứa hẹn có thể

đốt cháy bất kỳ thứ gì, kể cả khói. Sự cháy của

Flox sản sinh ra bức xạ nhiệt lan truyền để quay

trở lại buồng phản ứng, cung cấp một nhiệt độ tối

ưu nhất để xảy ra hiện tượng nhiệt phân đối với

sinh khối, dưới tác dụng nhiệt độ cao và thiếu

oxy, cellulose phân hủy biến thành Than sinh học

với chất lượng cao hơn so với công nghệ khác.

VII. ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ
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VII. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

Sau hơn 1 năm phát triển từ công nghệ được chuyển giao từ Thụy Sĩ sang quy mô ứng dụng, hệ thống đốt theo

kỹ thuật Nhiệt Phân và Flox đã được áp dụng thành công cho suốt mùa mưa 2016 trong vụ thu hoạch cà phê tại

Hợp tác Xã Bình Minh, Xã Cusue, Tỉnh Daklak.

VII. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

Công nghệ đốt nhiệt phân + Flox đã được xuất khẩu vào Brazil để sản xuất than sinh học và phục vụ sấy cà phê

trong tháng 7/2017 vừa qua.

VIII. THÀNH QUẢ CỦA SỰ HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO 

Ông S.ALHILALI Giám đốc
Unido đến thăm Công ty Viết
Hiền và kiểm tra công việc trong
thời gian đang thực hiện quá
trình chuyển giao công nghệ

Những nhà khoa học sáng chế tại Trung tâm nghiên cứu năng lượng
sinh thái Eco Center chụp hình lưu niệm với đoàn Việt nam trong
thời gian hướng dẫn công nghệ tại trung tâm

VIII. Kết luận

Lĩnh vực cho công nghệ Nhiệt Phân – Flox hứa hẹn mang lại một tiềm năng

vô cùng to lớn nhờ các yếu tố sau đây:

1- Tận dụng nguồn nhiên liệu rẻ và sẵn có chính là phế phẩm nông nghiệp

2- Thu hồi được Than sinh học để làm nguồn đầu vào cho phân bón hữu cơ,

thay vì chỉ tạo ra tro.

3- Ngăn chặn được lượng khí thải do quá trình đốt để tạo năng lượng nhiệt

Tài liệu tham khảo:

1) Sự khác nhau giữa đốt bình thường (truyền thống) và Flox:

https://www.youtube.com/watch?v=B3NMWAeSV24 của nhà phát minh

2) Những lợi ích của THAN SINH HỌC: http://www.cesti.gov.vn/the-gioi-

du-lieu/than-sinh-hoc-hieu-qua-nho-cong-nghe.html

3) Than sinh học cho các nước đang phát triển, tài liệu World Bank:

http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-9525-7

4) Vận hành thiết bị trước khi bàn giao: 

https://www.youtube.com/watch?v=0FwsPaPpsWo

CẢM ƠN 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã chú ý theo dõi.

Công ty Khoa học & Công nghệ
Thiết bị chế biến cà phê
Science & Technology Company
Coffee Processing Machinery
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