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Thông cáo Báo chí

NĂNG LƯỢNG TRẤU & SILICA
Giải pháp tương lai & Cơ hội đầu tư

9:00 – 13:00 thứ sáu, ngày 21/10/2016 
Saigon Prince Hotel, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

Hằng năm, tại Việt Nam hoạt động xay xát lúa gạo tạo ra khoảng 9 - 11 triệu tấn vỏ trấu. Việc 
tìm ra giải pháp công nghệ giúp khai thác hiệu quả, để có thể “Biến trấu thành vàng” đang là 
mối quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học, các tổ chức môi trường, các công ty sản 
xuất, xay xát và nhà đầu tư.

Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nguồn tài nguyên quý giá này, Công ty BSB - doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, phát triển và đóng góp cho cộng đồng - phối hợp 
cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh (VCCI HCM) tổ chức hội 
thảo “Năng lượng trấu & Silica: Giải pháp tương lai & Cơ hội đầu tư”. 

Mục đích của hội thảo này là nhằm giới thiệu tới cộng đồng giải pháp công nghệ xử lý trấu 
tiên tiến, thân thiện với môi trường, qua phần trình bày của Ông Oleg Efisco, Tổng Giám đốc 
Công ty RHT, CHLB Nga, đơn vị phát minh và sở hữu, đem lại giá trị gia tăng cao với sản 
phẩm đầu ra là năng lượng sinh khối (dưới dạng nhiệt năng hoặc điện năng) và silica (SiO2 
– Dioxit Silic). Silica là sản phẩm rất giá trị thu được bằng công nghệ đốt vỏ trấu đặc biệt, với 
hàm lượng SiO2 cao, ở dạng vô định hình có thể làm nguyên liệu, phụ liệu cho rất nhiều 
ngành công nghiệp như sản xuất: sắt thép, cao su, sơn, thủy tinh, bê tông, vật liệu bảo ôn, vật 
liệu chống cháy, mỹ phẩm, thực phẩm, y tế v.v…

Hội thảo cũng là nơi các chuyên gia đầu ngành chia sẻ và thảo luận về những giải pháp làm 
gia tăng giá trị cho nền nông nghiệp Việt Nam thông qua các báo cáo của: PGS.TS. Nguyễn 
Thị Hòe - Chủ tịch tập đoàn Sơn Kova; ông Nguyễn Thễ Hà - Chủ nhiệm CLB Hỗ trợ Nông gia 
ĐBSCL, Chuyên gia tư vấn đầu tư Công ty Bùi Văn Ngọ; PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng - ĐHBK 
Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khác.

Hội thảo cũng là nơi mà các nhà đầu tư tiềm năng đến từ các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp như: các chủ nhà máy xay xát lúa gạo của Việt Nam và Căm-pu-chia; các nhà máy 
sản xuất công nghiệp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu là SiO2 gặp gỡ trao đổi về khả năng  
ứng dụng của tro Silica trong lĩnh vực của mình, cũng như tìm hiểu các giải pháp tài chính, 
chính sách hỗ trợ đầu tư từ các ngân hàng, quỹ đầu tư lớn như World Bank, VietinBank, 
Dragon Capital v.v…

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Công ty BSB - Đơn vị tổ chức hội thảo, chia sẻ: “Hội thảo 
này là một trong những chuỗi hoạt động hướng tới cộng đồng của BSB, nhằm tìm ra những 
giải pháp công nghệ phù hợp đặc thù kinh tế Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào các 
giải pháp công nghệ cao ứng dụng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nâng cao năng 
suất, cải thiện chất lượng và qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Toàn 
bộ lợi ích thu được (nếu có) trong các hoạt động này sẽ được chúng tôi đóng góp, chia sẻ 
cho cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo. Riêng đối với hoạt động xúc 
tiến đầu tư giải pháp Năng lượng trấu & Silica, chúng tôi đã cam kết trích 30% lợi ích để đóng 
góp cho Quỹ hoạt động của cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế iAN (International Alumni 
Network) – một tổ chức vì lợi ích cộng đồng, hoạt động chủ đạo là Giáo dục đào tạo với khẩu 
hiệu “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai.” 
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Press Release

RICE HUSK ENERGY & SILICA
Solution for the Future & Investment Opportunity

9:00 – 13:00 Friday, October 21st 2016 
Saigon Prince Hotel, 63 Nguyễn Huệ, District 1, Tp.HCM

Every year rice production activities in Vietnam generate 9-11 million tons of unused rice 
husk. Finding suitable technological solutions to “turn this waste into gold’’ has been of 
great interest to scientists, environmental organizations, rice processors and investors.

To optimize this valuable resource, BSB Investment & Development Co. Ltd. – a company 
that operates in the field of promoting investment and development for contribution to the 
community coordinated with Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) Hồ Chí 
Minh City branch to organize a seminar on “Rice Husk Energy & Silica – Solutions for the 
Future & Investment Opportunities’’. 

The seminar introduces modern, environmentally friendly technology to process rice husk 
via a presentation by Mr. Oleg Efisco, General Director of Rice High Technology (RHT) - the 
inventor and owner of the technology that produces bio-mass energy (under the form of 
electricity and heat power) and silica (SiO2 – Dioxid Silic), a high-value chemical which can 
be used as input materials or additives in the production of a wide range of products such 
as steel, rubber, paint, glass, concrete, heat capturing materials, fire resistance materials, 
cosmetics, foods, health care, etc.

The seminar is also an opportunity for leading industrial experts to share and discuss 
solutions to increase the value of Vietnam’s agricultural output. Guest speakers include 
Associate Professor Nguyễn Thị Hòe (Chairman of KOVA Paint Group), Nguyễn Thễ Hà 
(President of Mekong Delta Farmers Support Club, Investment Advisor of Bùi Văn Ngọ 
Company), and Associate Professor Lê Thị Kim Phụng (Ho Chi Minh City University of 
Technology), among other scientists and representatives of research institutes.

The seminar is also a great opportunity for potential investors such as owners of rice 
processors in Vietnam and Cambodia, industrial plants which use SiO2 – Dioxid Silic as 
input materials or additives to meet and exchange ideas about the adoption of SiO2 in their 
production activities, as well as to learn about financial solutions and investment support 
policies offered by major banks and investment funds such as the World Bank, VietinBank, 
and Dragon Capital. 

Mr. Nguyen Viet Hung, Chairman of BSB Investment & Development Co. Ltd., the event 
organizer, shared that “This seminar is just the first of many community beneficial activities 
that BSB will be organizing to find suitable technological solutions for Vietnam’s unique 
economic conditions. BSB attaches special importance to high-tech solutions which can be 
applied in agriculture that can improve yield and quality, thereby increase Vietnamese 
farmers’ income. All profits, if any, from such activities will be shared with the community 
through education and training activities. As for the investment promotion activities for Rice 
Husk Energy and Silica is concerned, BSB commits to contribute 30% of the nett profit to 
International Alumni Network (iAN), a non profit association operating mainly in the area of 
Education and Training with the slogan “Connecting Generations for the Bright Future”. 



KHÁI QUÁT
VỀ CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ XỬ  LÝ TRẤU
TỔ HỢP PHÁT ĐIỆN/NHIỆT

Lượng trấu xử lý:  36 tấn/ngày

Lượng điện sản xuất:  1 MW/h

Máy phát nhiệt năng nhiệt độ thấp:  520 Kcalc/h

Lượng SILICA SiO2 92%:  5,4 tấn/ngày

THÔNG SỐ

Electric power
Điện

ash residue 92.0% SiO2
SILICA 92.0% SiO2

THIẾT BỊ XỬ LÝ
TRẤU

TỔ HỢP
PHÁT ĐIỆN/NHIỆT

NHÀ MÁY ĐIỆN TRẤU
CÓ CÁC KHU VỰC SAU

Xưởng
xử lý TRẤU/RƠM

Xưởng
gia nhiệt TRO

Xưởng
Đóng gói, Xuất hàng

Bộ phận
HỖ TRỢ

Nhà máy điện trấu tại Kholmskaya, Krasnodar, Russia
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MÁY PHÁT ĐIỆN/NHIỆT

Hình bên dưới cho thấy sự bố trí các tổ hợp thiết bị trong công nghệ sản sinh 
năng lượng từ việc đốt trấu.
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Công nghệ này tạo ra khí đốt từ việc đốt trấu sạch (hoặc bất 
kỳ nhiên liệu hữu cơ nào khác) ở một nhiệt độ nhất định trong 
một lò đốt được thiết kế đặc biệt của máy phát, khí đốt sau 
đó được lọc sạch, làm mát và được cấp cho động cơ đốt 
trong chạy bằng khí đốt để sinh nhiệt năng hoặc điện năng.

“
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Engine 250 kW/hrFine filterElectrical filterExpansion tank

Water trap

Scrubber

Cyclon

HEAT
(hot water)

HEAT
(hot water)

Electricity

Electricity

HEAT
(hot air, hot water)

250 kW/hr

HEAT
(hot air, hot water)

250 kW/hr

Gasifier

Husk output 0,6 t/hr
humidity 10-12%

Husk output 0,6 t/hr
humidity 10-12%
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QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

Engine 250 kW/hrFine filterElectrical filterExpansion tank

Water trap
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HEAT
(hot water)

HEAT
(hot water)

Electricity

Electricity

HEAT
(hot air, hot water)
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HEAT
(hot air, hot water)
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Gasifier

Husk output 0,6 t/hr
humidity 10-12%

Husk output 0,6 t/hr
humidity 10-12%
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QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Cấp trấu/rơm vào thùng tải.

Đẩy trấu bằng bơm trục vít từ thùng tải đến cho máy tạo khí đốt.

Tạo khí đốt bằng nhiệt phân trong máy tạo khí đốt.

Lọc sạch khí đốt trong bộ lọc xoáy lốc ly tâm.

Làm mát khí đốt trong bộ trao đổi nhiệt.

Phun tách làm sạch khí đốt khỏi các phần tử rắn và các tạp chất hóa 
học tan trong nước.

Làm sạch khí đốt trong bộ lọc tinh và bộ lọc điện.

Cung cấp khí đốt cho máy phát điện.

Sản xuất ra điện.

Hòa đồng bộ điện giữa các máy phát.

Sử dụng trạm tự động để theo dõi các thông số trong quá trình 
phát điện.

Quá trình đốt không chỉ tạo ra điện mà còn tạo ra nhiệt, được sử dụng tại 
nhiều công đoạn sản xuất. Hình dưới đây là sơ đồ của máy phát khí / 
nhiệt / điện.
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TỔ HỢP
TINH LỌC SILICA

Tổ hợp tinh lọc SILICA sản xuất ra SiO2 có độ tinh khiết 98,5% từ tro có chứa 
silicon, do đó gia tăng nhiều lần lợi nhuận của việc sản xuất SiO2. 

Để so sánh, SiO2 với độ tinh khiết 92% có giá trên thị trường quốc tế là 0,5 - 2 
USD/kg, trong khi SiO2 với độ tinh khiết 98,5% có giá trong khoảng từ 10 - 18 
USD/kg, và trong một số trường hợp SiO2 dùng như hóa chất tiêu chuẩn dùng 
trong phòng thí nghiệm có thể có giá đến 40 USD/kg.

Từ góc độ công nghệ, tinh lọc tro là xử lý tro với axít hydrochloric 10% (HCl). 
Kết quả sẽ nâng độ tinh khiết của SiO2 lên 98,5%.

Công nghệ tinh lọc dùng axít hydrochloric không được coi là nguy hiểm, được 
xếp loại cấp độ 4.



TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG
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Để ngăn ô nhiễm không khí, mỗi tổ hợp đều được trang bị hệ thống giữ 
bụi và khí hiệu quả cao. Hàm lượng chất độc hại trong khí thải ra từ hệ 
thống này là dưới 50 mg/Nm3 khí carbon monoxide (CO); 10 mg/Nm3 oxit 
nitơ (NO2); 10 mg/Nm3 bụi, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quy định 
môi trường hiện có của Nga. Thành phần chính của khí thải là cacbon 
dioxide (CO2).

Các sản phẩm thu được qua quá trình nhiệt phân của trấu / rơm (là Silica 
chứa SiO2) thì thân thiện môi trường hơn rất nhiều so với sản phẩm tương 
tự được thực hiện với phương pháp truyền thống nung chảy cát thạch 
anh ở nhiệt độ cao hoặc xử lý silicat với axít, vì kỹ thuật nhiệt phân không 
sử dụng chì hoặc sắt và do đó phù hợp hơn, đặc biệt là đối với các ngành 
công nghiệp chế biến thực phẩm.

Công nghệ sản xuất này là công nghệ sạch, vì 
nó sử dụng một chu trình tuần hoàn nước 
cấp kín nên không gây ô nhiễm nguồn nước.

“
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No. PHASE

1 Design development

2 Obtain approvals, authorizationsand permits

3 Construct (refurbish) building and structures

4 Manufacture of the equipment

5 Delivery of the equipment

6 Equipment erection

7 Landscaping

8 Utilities

9 Industrial discharge water treatment facilities

10. Start-up of commissioning works

Phase duration

1 2 3 4 5

MONTH OF PROJECT IMPLEMENTION

6 7 8 9 10 11 12
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TIẾN ĐỘ
XÂY DỰNG NHÀ MÁY

No. PHASE

1 Design development

2 Obtain approvals, authorizationsand permits

3 Construct (refurbish) building and structures

4 Manufacture of the equipment

5 Delivery of the equipment

6 Equipment erection

7 Landscaping

8 Utilities

9 Industrial discharge water treatment facilities

10. Start-up of commissioning works

Phase duration

1 2 3 4 5

MONTH OF PROJECT IMPLEMENTION

6 7 8 9 10 11 12



THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY

Equipment Description Q-ty
Units

Process Equipment
Husk processing unit

Ash reheating process equipment

Feeder bin, 4m3

Air supply system, capacity 4.000m3/h
Gas generation (gasfier), 1.0 MW
Ash removal system
Cyclone (coarse cleaning)
Auxiliary expansion tank
Heat exchanger No.1
Heat exchanger No.2
Scrubber (Purification with sprayed water)
Sleeve filter
Flare unit
Power plant’s process control system

2
2
2

complete
2
2
2
2
4
2
2
2

Reheating containers
Covered container placement bridge
Process gas supply and removal system
Reheating process monitoring system
Ash handling process equipment

100
6
2
2

Complete

Engineering
Installation

500 kW generation unit 2

Electricity generation unit (OPTION 1)

1 MW generation gas-fired heat boiler - 0,9 geal/hr 2

Electricity generation unit (OPTION 2)

Design, engineering + erection (DEE) 
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TIẾN ĐỘ
XÂY DỰNG NHÀ MÁY

Thiết kế

Phê duyệt, xin giấy phép

Xây dựng nhà xưởng

Sản xuất thiết bị

Giao thiết bị

Lắp đặt thiết bị

Bố trí cảnh quan

Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Vận hành thử máy móc



SẢN PHẨM
SILICA
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ĐẶC TÍNH
KỸ THUẬT SiO2

Thành phần/ Tính chất Đơn vị Thông số

Thương hiệu

Màu

Diện tích bề mặt 
(đo theo phương pháp BET) m2/g

NeoSil
120

NeoSil
150C

NeoSil
150V

140-220 150-220 150-220

Mật độ khối lượng kg/m3 250-300 250-300 250-300

Diện tích bề mặt
(đo theo phương pháp СТАВ) m2/g 120-220 150-220 150-220

Dư lượng còn lại qua sàng
75 micro mét % <30 <15 <15

Phần trăm độ ẩm
(trọng lượng mất đi ở 1050C) % 1-2 1-2 4-8

Phần trăm mất đi khi đốt
(trọng lượng mất đi ở 10000С ) % 1-2 1-2 6-12

Độ pH (5g/ 100 ml H2O) 8-10 5-7 5-7

Thành phần SiO2 % >92 >98 >98

Xám Trắng
xám

Trắng
xám
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HỖN HỢP
(TỐI ĐA)

Thành phần/ Tính chất Đơn vị Thông số

Thương hiệu

Màu

Muối hòa tan trong nước %

NeoSil
120

NeoSil
150C

NeoSil
150V

5,3 1 1

Kali (K2O) % 3 1,1 1,1

Carbon (С) % 1,5 1,5 1,5

Canxi (CaO) % 1,1 0,01 0,01

Clo (Cl) % 0,1 0,1 0,1

Chì (P2O5) % 0,3 0,3 0,3

Magie (MgO) % 0,5 0,05 0,05

Lưu huỳnh (SO4-) % 0,2 0,01 0,01

Sắt (FeO) %

%

0,2 0,05 0,05

Natri (Na2O) 0,1 0,01 0,01

%Mangan (MnO) 0,1 0,01 0,01

Nhôm (Al2O3) % 0,1 0,1 0,1

Xám Trắng
xám

Trắng
xám
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KHÁI QUÁT VỀ SILICA

Khoáng sản Silica có tính đa hình, nóng chảy ở 1713°C, có công thức hóa 
học là SiO2. Thông thường, Silic có trong hợp chất silicat và đất sét.

Ưu điểm của ứng dụng silica trong  sản xuất công nghiệp được quy định 
bởi tính chất vật lý và hóa học của silica đó là: khả năng chống cháy cao 
và khả năng chống lại với hầu hết các axit kiềm, khả năng tạo kháng 
nguyên hình thành điện môi, thủy tinh trong suốt, cũng như các hợp chất 
eutecti và hóa chất có tính năng kỹ thuật tối ưu.

“ CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM
Gương kim loại: Trong ngành công nghiệp sắt và thép, khoảng 
76-92% silicon dioxide được sử dụng để sản xuất gương kim 
loại che chắn nhằm đảm bảo cho việc sản xuất và cải thiện chất 
lượng cho phôi đúc nhờ khả năng cách nhiệt silica. Duy trì bột 
silica trong suốt quá trình đúc có cải tiến khả năng chống ăn 
mòn của thép. Một tính năng đặc biệt của hỗn hợp cách điện là 
khi luyện trong thùng trung gian ở nhiệt độ (1520-1550 ° C), hỗn 
hợp tan chảy và trở thành bột, bởi vì nhiệt độ nóng chảy của sili-
con dioxide là 1600-1700°C.

Khử bọt khí trong phôi thép: Dùng SiO2 trộn vào phôi thép và 
thép phế liệu trong quá trình nấu chảy phôi thép và thép phế liệu 
để khử bọt khí, tỷ lệ trộn 0,4 - 0,6 % khối lượng (trong thép phế 
liệu đã có sẵn 0,3%). Chỉ tiêu chất lượng SiO2: độ tinh khiết 70% 
và có hàm lượng carbon  thấp dưới 1%.
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VẬT LIỆU HÚT ẨM
Các vật liệu hấp phụ silica. Silica là silic đioxit có độ sạch và tính 
xốp. Do đó, nó có khả năng hút ẩm cao. Silica được sử dụng rộng 
rãi trong các loại hình công nghiệp khác nhau và được xem như là 
một vật liệu sấy khô không khí. Ví dụ ở các trụ điện cao áp, bên 
trong tủ bảng điện được đặt một túi silica nung để giảm độ ẩm. 
Những túi tương tự như vậy nhưng nhỏ hơn nhiều bạn có thể thấy 
trong các hộp giày để hút ẩm. Đôi khi thậm chí có những túi silica 
gel nằm trong túi bánh quy giòn với dòng chữ "Do not eat" (nghĩa 
là "không ăn"). Biện pháp này được thiết kế để tăng tuổi thọ cho 
sản phẩm, bao gồm: tăng khả năng phân rã của các bao bì làm 
bằng nhựa polymer có hại môi trường. 

Xử lý sự cố tràn dầu. Trong bối cảnh tiêu thụ ngày càng tăng của 
các sản phẩm từ dầu mỏ và các sản phẩm dầu khác  đã trở thành 
vấn nạn khi ngày càng xảy ra nhiều sự cố tràn dầu trong quy trình 
vận chuyển và sản xuất.

Sự cố tràn dầu đã giết chết thực vật và động vật, gây ra thiệt hại 
to lớn cho ngành thủy sản. Một trong những phương thức chính 
để đối phó với sự cố tràn dầu là sử dụng chất hấp thụ từ việc tận 
dụng rác thải thực vật: vỏ trấu. Công ty RHT đã nghiên cứu và sản 
xuất Chất hấp thụ dầu tối ưu dựa trên khoáng chất silic và cacbon 
có trong tro còn lại sau quá trình nhiệt phân vỏ trấu với khả năng 
hấp thụ dầu là 6:1.

“
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SẢN XUẤT GỐM SỨ
Các ưu điểm của gốm sứ đó là khả năng chịu nhiệt cao và khả 
năng chống ăn mòn. Các động cơ làm từ gốm sứ đều hoạt động 
được ở nhiệt độ rất cao, các sản phẩm này đã thử nghiệm thành 
công trong phòng thí nghiệm. Gốm sứ công nghiệp được sử dụng 
rộng rãi ở nhiệt độ bình thường trong môi trường đòi hỏi sản 
phẩm phải có độ cứng, khẳ năng chống mài mòn và độ bền cao. 
Chất liệu gốm sứ silicon carbide được sử dụng trong sản xuất 
máy bơm và van_ là các bộ phận tiếp xúc trực tiếp và chịu tác 
động bào mòn của chất lỏng hoặc bùn. Xét về độ chắc, bền của 
Silicon Nitride, gốm sứ Silicon được sử dụng phát triển cho các 
ứng dụng đặc biệt như gia công tốc độ cao của các hợp kim gang 
và niken, cuộn ống và cắt than. Nhờ thuộc tính cơ học cao nên 
nhu cầu sử dụng sản phẩm gốm sứ ngày càng tăng.

Đây là các thuộc tính cần thiết để sản xuất các thiết bị cho ngành 
công nghiệp dệt may: ống xỏ chỉ, ống lót, vòng, tấm. Tuổi thọ của 
các thiết bị gốm sứ silicon thường cao hơn gấp 3-5 lần so với các 
thiết bị bằng các chất liệu thông thường khác. 

Silicon dioxide SiO2 được sử dụng dưới nhiều hình thức (thủy 
tinh, tinh thể) trong quá trình sản xuất vật liệu mài mòn. Mặc dù 
có nhiều loại silica có chất hóa học giống nhau, nhưng khác 
nhau tùy vào điều kiện vật chất, và do đó nó có nhiều ứng dụng 
cụ thể khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ tinh khiết, SiO2 được 
sử dụng như một chất liệu để đánh bóng, vật liệu cọ rửa ở dạng 
bột, bột nhão, hay miếng dán bạc để cọ chà cũng được sử dụng 
như là một chất liệu để đánh bóng. Giấy nhám thông thường, 
máy phun cát và bột nhão là các vật liệu để đánh bóng. 

“



“

“

SẢN XUẤT SƠN
Trong ngành công nghiệp sơn, silica giúp chống mài 
mòn và có tính chống cháy. Nhờ đó silica được sử 
dụng tạo nên lớp sơn phủ được sử dụng rộng rãi trong 
sản xuất sơn nước nhũ tương. Sơn hệ nhũ tương chứa 
các polymer nhũ tương là các hạt hình cầu riêng rẽ 
của polymer phân tử lượng cao nằm phân tán trong 
nước. Các hạt này bị tách ra riêng rẽ trong nước 
nhưng chúng có khả năng tăng khối lượng phân tử 
của polymer để cải thiện đặc tính cao hơn của hệ sơn 
mà không làm ảnh hưởng tới độ nhớt của sơn. Nó 
được sử dụng như một chất che mờ để làm giảm độ 
bóng và tính chất thixotropic (tính xúc biến – giúp 
giảm tác động cơ học và tăng độ dẻo). Thêm vào đó, 
silica còn có thể ngăn chặn sự lắng lại của chất 
nhuộm trong quá trình  bảo quản sản phẩm, tạo sự ổn 
định cho sơn hệ nhũ tương, và có khả năng áp dụng 
màu mà không bị phân tán.
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      HYDROGEL

Vấn đề thiếu nước ngọt. Theo thông tin mới nhất của Liên Hiệp Quốc, vào đầu 
những năm 2000 sẽ có hơn 2 tỷ người sống dưới tình trạng thiếu nước ngọt 
liên tục, khoảng 2 tỷ người phải trải qua tình trạng này thường xuyên.  Vào 
giữa thế kỷ XXI số lượng người sống với tình trạng thiếu nước liên tục sẽ vượt 
mức 4 tỷ người. 
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Giải pháp Hydrogel. Để giải quyết vấn đề được đặt ra, công ty RHT đã 
nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm Hydrogel từ nguyên liệu vỏ trấu.

Hydrogel có thể sử dụng trên đồng ruộng, trong nhà kính, cho cây trồng trong 
chậu hoặc trong nhà. Việc sử dụng hydrogel để trồng cây trong chậu hoặc 
chăm sóc cây cối trong nhà có thể giảm số lần tưới cây lên đến một tháng. 
Chỉ với 1gram hydrogel có thể hấp thụ 300 ml nước, điều này là hoàn toàn vô 
hại đối với thực vật và con người. Hydrogel không làm mất đi các thuộc tính 
của có trong đất lên tới 5 năm sử dụng. Hydrogel sau khi đóng băng, cho hoạt 
động và làm khô hoàn toàn mà các thuộc tính của chúng không hề bị mất đi.

Hydrogel trong phần rễ cung cấp nước liên tục cho cây theo đúng số lượng 
nước cần thiết cho cây trồng. Cây trồng không bị sức ép do sự thay đổi độ ẩm 
của đất và có độ tăng trưởng so với những mẫu kiểm tra khoảng 15-30%. 

Các hydrogel có thể cân bằng lượng không khí trong đất đồng thời  là một 
phương tiện để duy trì độ ẩm của đất dưới dạng một chất gel có khả năng cho 
độ ẩm vào rễ cây. 

Nó giúp:
Làm tăng khả năng giữ nước trong đất trong vòng nhiều năm, làm giảm 
tần số tưới cây đến 50%.

Tăng tỷ lệ sống cho cây trồng lên đến 98%.

Nó làm giảm sự mất nước và chất dinh dưỡng do rửa trôi.

Làm giảm sự bốc hơi nước từ đất.

Nó cải thiện các tính chất vật lý làm đất chắc và tăng thông khí.

Nó làm tăng tốc độ tăng trưởng của thực vật. Nước và chất dinh dưỡng là 
hai yếu tố luôn có sẵn trong rễ cây, tạo điều kiện cho sự hấp thụ tối ưu của 
cây trồng.

Góp phần giảm chi phí tưới tiêu và phân bón.

Giúp bảo vệ môi trường khỏi hạn hán và ô nhiễm nước ngầm.
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DỰ ÁN ĐIỆN TRẤU 1MW
THÔNG TIN CHUNG

 Công suất phát điện tiêu chuẩn 1 MW
 Năng lực xử lý trấu 1500 kg/h
 Sản lượng silica thu được 225 kg/h
 Nhiệt năng ở nhiệt độ thấp 520 Kcal/h
 THÔNG TIN ĐẦU VÀO
 Giá điện 0,06 USD/kwh
 Thời gian hoạt động 12 giờ/ngày
 Giá mua vỏ trấu 25 USD/tấn
 Giá bán tro Silica 450 USD/tấn
 Tỷ lệ chiết khấu 8 %
 Thời gian tính toán 60 tháng
 HIỆU QUẢ DỰ ÁN
 Thời gian hoàn vốn 40 tháng
 Giá trị hiện tại thuần NPV 377.092 USD
 Chỉ số lợi nhuận PI 1,35
 Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR 24,89 %

THÔNG TIN CHUNG
 Công suất phát điện tiêu chuẩn 1MW
 Năng lực xử lý trấu, độ ẩm dưới 11% 36 tấn/ngày
 Điện năng tiêu thụ 20 kW/h
 Lượng diesel tiêu thụ 200 lít/tháng
 Lượng nước sử dụng đầu vào, nhiệt độ 150°C, m3/ngày 117,6 tấn/ngày
 Lượng hơi đầu ra, nhiệt độ 150 ° C 106,9 tấn/ngày
 Sản lượng silica thu được 5,4 tấn/ngày

THÔNG TIN ĐẦU VÀO
 Giá hơi 18 USD/tấn
 Thời gian hoạt động 20 giờ/ngày
 Giá mua vỏ trấu 50 USD/tấn
 Giá nước 0,5 USD/m3 
 Giá bán tro Silica 450 USD/tấn
 Tỷ lệ chiết khấu  8 %
 Thời gian tính toán 60 tháng

HIỆU QUẢ DỰ ÁN
 Thời gian hoàn vốn 46 tháng
 Giá trị hiện tại thuần NPV 311.705 USD
 Chỉ số lợi nhuận PI 1,18
 Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR 16,5%

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TRẤU 1MW (NHIỆT)
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

BSB INVESTMENT & DEVELOPMENT
Floor 10, Saigon Center, 65 Le Loi, District 1, HCMC, Vietnam

Mr. Nguyễn Quang Trung - International Partnership Director
E: trung.nguyen@bsb.org.vn
M: + 84 93 277 91 23

Mr. Bùi Việt Hà - Project Director
E: ha.bui@bsb.org.vn
M: + 84 90 277 89 38

RICE HIGH TECHNOLOGY LLC.
Office 26, 4a Plekhanova st., Moscow, 111123, Russia
E: info@riceht.com
T: +7 (495) 221-70-80
W: www.riceht.com
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