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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

Hiện nay nuôi tôm kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm ở các tỉnh 

ven biển miền Trung là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. Nhiều trang trại nuôi tôm ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế phát triển theo mô hình này. Tuy nhiên, do ñiều kiện thời tiết khí 

hậu của các tỉnh miền Trung ñặc biệt là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế 

trở ra chỉ nuôi tôm 1-2 vụ từ tháng 3 ñến tháng 9. Vào mùa ñông 

nhiệt ñộ thường xuống thấp nên việc nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, 

khi nhiệt ñộ thấp (nhỏ hơn 20oC) thì làm giảm quá trình sinh trưởng 

của tôm, ñặc biệt khi nhiệt ñộ quá thấp làm cho tôm có thể chết.  

Việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào quá trình nuôi 

tôm nhằm nâng cao tính chủ ñộng của người dân, giảm bớt rủi ro do 

thời tiết gây ra, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm, và 

việc này càng có ý nghĩa lớn ñối với vùng miền Trung, nơi có khí 

hậu khắc nghiệt ñặc biệt vào mùa ñông thì nhiệt ñộ ngoài trời giảm 

xuống rất thấp. Với những lý do trên tôi ñã chọn ñề tài: “Thi ết kế hệ 

thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm vào mùa ñông ở miền Trung”. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU: 

- Lựa chọn và từ ñó thiết kế một hệ thống gia nhiệt phù hợp với 

ñiều kiện ở Miền Trung 

- Đánh giá hiệu quả làm việc và hiệu quả kinh tế khi sử dụng hệ 

thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

- Tìm hiểu về ñặc ñiểm sinh trưởng của tôm nuôi (tôm thẻ chân 

trắng) 

- Lựa chọn, xác ñịnh phương án gia nhiệt cho hồ nuôi tôm vụ 

ñông ở miền Trung. 
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- Tính toán thiết kế hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm 

- Tìm hiểu hệ thống gia nhiệt thực tế và so sánh kết quả lý thuyết 

so với thực tế 

- Tính toán kinh phí xây dựng hệ thống gia nhiệt và thời gian 

hoàn vốn khi lắp ñặt hệ thống 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  

- Nghiên cứu lý thuyết . 

- Tìm hiểu thực tiễn rồi so sánh kết quả và kết luận. 

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN: 

Khi hệ thống gia nhiệt ñược sử dụng ñể gia nhiệt cho hồ nuôi 

tôm vào vụ ñông (trái vụ) sẽ ñem lại ý nghĩa thực tiễn khoa học cao 

khi có thể nuôi tôm vào thời gian mà tôm khó có thể phát triển và 

ñồng thời ñem lại hiệu quả kinh thế cao cho người nuôi tôm khi sử 

dụng hệ thống. 

6. BỐ CỤC LUẬN VĂN: 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, mục lục, luận văn 

gồm 72 trang chia thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu 

Chương 2. Phân tích và lựa chọn phương án gia nhiệt 

Chương 3. Tính toán thiết kế hệ thống 

Chương 4. Đánh giá kết quả nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 
 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU GIA NHI ỆT NƯỚC HỒ 

NUÔI TÔM Ở  TRONG NƯỚC 

Qua tài các liệu thông báo chính thức và thông tin trên mạng 

Internet, chưa thấy công bố các thông tin về hệ thống gia nhiệt sử 

dụng cho hồ nuôi thủy sản. Một số cơ sở sản xuất giống cá ưa lạnh và 
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có các bể ấp nở trứng sau khi cá bố mẹ ñẻ trứng cần phải khống chế 

nhiệt ñộ trong bể, tuy nhiên quy mô nhỏ và hoàn toàn sử dụng nhiều 

phương pháp ñể gia nhiệt khác nhau. Hiện tại, các cơ sở sản xuất tôm 

giống chủ yếu ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Từ trước ñến 

nay, chưa có trang trại hoặc cơ sở nuôi thủy sản nào ở Việt Nam sử 

dụng hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm. 

1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU  GIA NHI ỆT NƯỚC HỒ 

NUÔI TÔM TRÊN TH Ế GIỚI 

Trên thế giới ñể ñiều hoà nhiệt ñộ hồ nuôi người ta thường sử 

dụng hệ thống nuôi nhà kính với nguồn năng lượng ñược cung cấp 

chủ yếu bằng ñiện và than ñá. Vì vậy chi phí nhiệt năng cho nuôi tôm 

rất lớn ảnh hưởng ñến hiệu quả nuôi trồng thuỷ sản nói chung và 

nuôi tôm nói riêng. 

  Ngoài hệ thống ñiều hoà nhiệt ñộ nước cho nuôi tôm trong nhà 

kính. Hệ thống gia nhiệt, ñiều hoà nhiệt ñộ hồ nuôi tôm chủ yếu áp 

dụng cho các cơ sở sản xuất tôm giống, với quy mô bể nhỏ hơn nên 

dễ ñiều tiết hơn. 

1.3 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT NUÔI TÔM 

1.3.1  Chọn ñịa ñiểm, thiết kế và xây dựng ao nuôi 

1.3.1.1 Chọn ñịa ñiểm  

 Khi lựa chọn ñịa ñiểm xây dựng ao cần chú ý ñến sự biến 

ñộng của nguồn nước theo mùa và theo năm.  

1.3.1.2 Các yếu tố môi trường thích hợp  

pH: 7,5 - 8,5, Độ mặn: 5 - 30 ‰, Nhiệt ñộ 28 - 30 0C, Xa các 

nguồn nước ñộc hại bị ô nhiễm 

1.3.1.3 Địa hình ñịa chất  

1.3.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội  

1.3.2 Xây dựng ao  
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Ao có thể làm bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới nhưng 

phải bảo ñảm bờ, ñáy ao chắc chắn, nước không rò rỉ  

1.3.2.1 Chuẩn bị mặt bằng  

1.3.2.2 Hình dạng và diện tích ao 

Ao tốt nhất là hình chữ nhật chiều dài lớn gấp 2 - 3 lần chiều 

rộng.  

1.4 . ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM NUÔI 

1.4.1 Tôm sú 

1.4.1.1 Phân bố, phân loại 

Tôm sú phân bố ở Ấn Độ, Tây Thái Bình Dương, Đông và Đông 

Nam Châu Phi, ñặc biệt phân bố tập trung ở Đông Nam Á như 

Indonexia, Malaixia, Thái Lan 

và Việt Nam. Ở nước ta, tôm 

phân bố tập trung ở duyên hải 

miền Trung, miền Bắc và rất 

ít ở miền Nam.  

1.4.1.2 Đặc ñiểm 

Tôm sú thuộc loại rộng 

nhiệt, có thể sống ở khoảng 

nhiệt ñộ từ 12 - 370C, nhiệt ñộ thích hợp nhất ñể tôm sú sinh trưởng 

phát triển là  25-300C.  

Độ mặn thích hợp từ 15 - 38‰ ở giai ñoạn tôm nhỏ và 5 - 38‰  

khi tôm ñã lớn. Trong thực tế nếu ñược thuần hóa tốt (tập dần cho 

tôm quen với ñộ mặn thấp hoặc cao hơn) tôm vẫn có thể thích nghi 

và sinh trưởng tốt.  

1.4.1.3 Đặc ñiểm sinh sản  

Khi tôm sú thành thục thường ñi sinh sản ở vùng xa bờ nơi có ñộ 

sâu từ 10 - 60 m, nước có ñộ trong cao. Ngoài tự nhiên tôm sú ñẻ 
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quanh năm nhưng tập trung vào hai thời kỳ chính từ  tháng 3 - 4 và 

tháng 7 - 10 

1.4.2 Tôm thẻ chân trắng 

1.4.2.1 Phân loại 

Tôm thẻ chân trắng (Tên tiếng Anh:  White Leg shrimp ) ñược 

ñịnh loại là: 

Ngành: Arthropoda, Lớp: Crustacea, Bộ: Decapoda 

 1.4.2.2 Phân bố 

Châu Mỹ La Tinh, Hawaii, hiện nay ñược nuôi ở rất nhiều nước 

trên thế giới như: Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam... 

1.4.2.3 Đặc ñiểm của tôm thẻ chân trắng 

- Người Hoa Kỳ thích loại tôm trắng hơn các loại ñen, nâu, xanh 

- Tôm chân trắng kháng bệnh mạnh hơn các loại tôm khác. 

- Tôm chân trắng lớn nhanh hơn cả. 

Tôm chân trắng chịu ñược sự thay ñổi ñiều kiện môi trường hơn. 

Tôm chân trắng không cần ñồ ăn có lượng protein con như tôm 

sú, 35% protein ñược coi như là thích hợp hơn cả, trong ñó ñồ ăn có 

thêm mực tươi rất ñược tôm ưa chuộng. 

Trong thiên nhiên, tôm trưởng thành, giao hợp, sinh ñẻ trong 

những vùng biển có ñộ sâu 70 mét với nhiệt ñộ 26-28 ñộ C, ñộ mặn 

khá cao (35 phần ngàn).  

CHƯƠNG 2 
PHÂN TÍCH VÀ L ỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIA NHI ỆT 

2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1 Hồ nuôi tôm ở miền Trung 

Các tỉnh từ Quảng Bình ñến Thừa Thiên Huế có rất nhiều vùng 

ñang nuôi tôm với nhiều quy mô khác nhau, mỗi hồ nuôi tôm có diện 
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tích khoảng 5.000 ÷ 10.000 m2 thường do các tư nhân ñứng ra ñầu tư 

xây dựng và quản lý việc chăn nuôi và thu hoạch. 

2.1.2 Hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm 

- Hệ thống gia nhiệt có nhiệm vụ gia nhiệt cho nước trong hồ 

nuôi tôm vào mùa ñông ñảm bảo nhiệt ñộ yêu cầu cho tôm sống và 

phát triển ñược mà không phụ thuộc vào nhiệt ñộ môi trường. 

- Hệ thống gia nhiệt phải ñảm bảo ñạt ñược một số yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo nhiệt lượng cung cấp ñủ cho hồ nuôi tôm 

+ Dễ dàng lắp ráp tháo dỡ khi có yêu cầu vì hồ nuôi tôm có một 

số ñặc ñiểm riêng sau 

+ Chi phí ñầu tư cho hệ thống vừa phải, thời gian hoàn vốn 

nhanh 

+ Dễ dàng vận hành, bão dưỡng 

+ Tiêu thụ năng lượng thấp 

Từ những yêu cầu ñó hệ thống gia nhiệt ở ñây ñược lựa chọn 

thiết kế với một số ñặc ñiểm sau: 

+ Sử dụng nước nóng ñể gia nhiệt cho 

hồ 

+ Nhiên liệu sử dụng cho lò nước 

nóng là than, củi 

2.2 MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN GIA 

NHIỆT 

2.2.1 Phương án gia nhiệt 

2.2.1.1 Gia nhiệt bằng nước nóng 

Đặc ñiểm:  

Ưu ñiểm: 

+ Hệ thống ñơn giản. 

+ Hiệu quả làm việc cao 
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+ Có khả năng ñảm bảo chất lượng nước của hồ nuôi tốt 

+ Khả năng trao ñổi nhiệt giữa nước nóng và nước trong hồ cao. 

+ Chi phí năng lượng không cao lắm, năng lượng tiêu thụ cho hệ 

thống có thể là dầu, than hoặc gas và cũng có thể kết hợp sử dụng các 

loại nhiên liệu có sẵn và thừa ở nơi chăn nuôi nên giảm chi phí năng 

lượng cho hệ thống khi làm việc. 

Nhược ñiểm: 

+ Chất lượng nước cho vào lò gia nhiệt chưa ñảm bảo vì nước lấy 

trực tiếp từ hồ nuôi tôm nên khó mà ñạt ñến 

mức ñộ ñảm bảo chất lượng nước yêu cầu. 

2.2.1.2  Gia nhiệt bằng hơi nước nóng 

Đặc ñiểm:  

Ưu ñiểm 

+ Đây là phương pháp có khả gia nhiệt 

cho nước với tốc ñộ cao 

Nhược ñiểm 

+ Tổn thất nhiệt lớn  

+ Chi phí ñầu tư cao, hệ thống làm việc 

phức tạp, cồng kềnh:  

+ Hệ thống làm việc với áp suất cao nên 

rất nguy hiểm. 

2.2.1.3 Gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời 

Đặc ñiểm: 

Ưu ñiểm 

+ Đây là phương pháp ñơn giản, chi phí ñầu 

tư và vận hành thấp 

Nhược ñiểm 

+ Phương pháp này rất phụ thuộc vào ñiều 
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kiện thời tiết  

+ Khả năng cung cấp ñủ nhiệt lượng cho hồ rất khó khăn 

+ Quá trình truyền nhiệt cho nước trong hồ thấp 

2.2.2 Tính kinh tế hiệu quả của các hệ thống gia nhiệt trên 

thực tế.  

Trên thi trường mặt hàng tôm là một trong những mặt hàng ñược 

tiêu thụ mạnh nhất, và có tính thường xuyên nhất. Vào mùa nắng thì 

mặt hàng này tiêu thụ rất mạnh, nhu cầu thị trường rất cao, có khả 

năng ñem lại thu nhập cao cho người nuôi tôm. Nhưng vào mùa ñông 

mặt hàng này bị khan hiếm có khi là không có trên thị trường nên giá 

cả của mặt hàng này tăng cao ñột biến có lúc giá trị của nó tăng lên 2 

ñến 3 lần giá trị bình thường. Nếu sử người nuôi tôm nuôi ñược tôm 

vào mùa ñông thì khả năng tiêu thụ và giá trị kinh tế của tôm ñem lại 

là rất cao. 

2.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIA NHI ỆT 

2.3.1 Các giả thiết gia nhiệt cho hồ nuôi tôm 

+ Nhiệt ñộ nước trong hồ tôm: 18oC 

+ Nhiệt ñộ yêu cầu ñể nuôi tôm: 20 – 28oC 

+ Diện tích hồ tôm: 62,5 x 80 m2 = 5000 m2 

+ Thời gian nuôi tôm: từ 75 ñến 82 ngày 

+ Thời gian gia nhiệt từ 15 ñến 30 ngày 

2.3.2 Lựa chọn phương án tối ưu 

Để ñáp ứng ñược những yêu cầu thực tiễn tại hồ nuôi tôm, chúng 

ta lựa chọn hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm ở miền Trung là hệ 

thống gia nhiệt sử dụng nước nóng ñể phun trực tiếp xuống hồ nuôi 

tôm rồi tuần hoàn nước vào lò nước nóng ñể gia nhiệt. Vì hệ thống 

này có những ñặc ñiểm sau: 
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Ưu ñiểm: 

- Hệ thống cấp nhiệt chỉ sử dụng các ñường ống dẫn không cần 

ñến các calorifer ñể gia nhiệt nên ñơn giản, gọn gàng, hạ chi phí ñầu 

tư hệ thống 

- Hiệu quả cấp nhiệt cho hồ nước rất cao, giảm tối ña các tổn thất 

nhiệt 

Nhược ñiểm: 

- Đòi hỏi chất lượng nước gia nhiệt khi phun vào hồ phải ñảm 

bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi tôm  

2.4 MÔ HÌNH HỆ THỐNG GIA NHI ỆT 

- Lò ñun nước nóng có nhiệt ñộ vào (sử dụng lò nước nóng ñốt 

than có công suất phù hợp), ra là: 20 – 90oC, áp suất p = 1 bar 

- Hệ thống mạng ñường ống dẫn nước nóng  

- Các thiết bị phụ 

Duong ong dan nuoc nong

80000

6
25

0
0

Lo nuoc nong

Be xu ly nuoc

Be neo do ong

 
CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ HỆ THỐNG 
3.1 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỒ NUÔI TÔM 

Kích thước hồ: 62,5 x 80 m  = 5000 m2 

Khối lượng nước trong hồ: 6000 m3 

Bệ ñỡ ống 

Lò nước nóng 

Đường ống dẫn nước nóng 

Bể xử lý nước 
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Nhiệt ñộ tối thích ñể nuôi tôm thẻ chân trắng: 22 - 28oC 

Nhiệt ñộ nước trong hồ vào mùa ñông: 16 - 18oC 

3.2 BỐ TRÍ HỆ THỐNG GIA NHI ỆT   

Hệ thống gia nhiệt 

gồm có 2 phần chính ñó 

là: lò nước nóng và các 

ñường ống dẫn nước 

nóng; ngoài ra còn có 

nhiều các thiết bị phụ 

khác. 

3.2.1. Bố trí lò 

nước nóng 

3.2.2. Bố trí ñường 

ống dẫn nước nóng 

 

Ñöôøng oáng chính

Beä ñô? oáng da?n

2
0

0

2000

12
0

0

Loø nöôùc noùng

 

Lò nước nóng 

Đường ống hút 

Bệ ñỡ ống  

32
50

0

2000

2000

Lo? næåïc noïng Häö nuäi täm

65
00

0

B?ø xæí lyï næåïc

Lò nước nóng 

Bể xử lý nước 



 13 

80000

62
50

0

70000

20
.0

00

Lo nuoc nong

Be xu ly nuoc

25.000 20.00020.000

Be neo do ong

 

Với hồ nuôi tôm có diện tích 5000 m2 ta lựa chọn phương án là 

có 6 ñường ống nhánh ñể ñưa nước ñến 12 vị trí phân bố ñều. 

3.3 TÍNH TOÁN NHI ỆT CHO HỒ NUÔI TÔM 

  Qmax = Qc + Qttong + Qttmtr + Qn 

3.3.1 Nhiệt lượng cung cấp cho lượng nước chứa trong hồ 

nuôi tôm 
 

 6
6

c .1015,4
24

.4,15.46.10
Q ==  kJ/h 

3.3.2 Tính toán các tổn thất nhiệt 

3.3.2.1. Tính tổn thất nhiệt ra môi 

trường xung quanh, Qttmtr 

  Qttmtr = α.F.∆t , W 

33,15
18,70

10.9,25.4155

d

.Nu 2

1 ==λ=α
−

W/m2K 
Với bề mặt ñốt nóng hướng lên trên 

thì kết quả tính toán phải tăng lên 30%, 
nên hệ số tỏa nhiệt ra môi trường là: 

α = 130% α1 = 130%.15,33 = 19,93 

W/m2K 

α

a

b

t

t

f

w
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Từ ñó ta tìm ñược tổn thất ra môi trường là: 

 Qttmtr =  19,93.5000.4 = 398600 W = 1.434.960 kJ/h 

3.3.2.2. Tính toán  tổn thất nhiệt trên ñường ống dẫn nước 

nóng ñến hồ tôm, Qttong: 

 Qttong = 0 kJ/h 

3.3.2.3. Tính toán tổn thất nhiệt qua nền của hồ nuôi tôm, Qn: 

Nền của hồ nuôi tôm chiếm một diện tích rất lớn, cho nên phần 

tổn thất nhiệt qua nền cũng ñáng kể. Và ta xác ñịnh phần tổn thất này 

như sau: 
t

t
f

w

t  =o

h

a

t
f

L

λ ð

 

Ta tính ñược nhiệt trở của ñất nền: 














−







+
πλ

= 1
d

h2

d

h2
ln

2

1
R

2

tt

ñ

ñ
, mK/W 














−







+
π

= 1
35,2

6,0.2

35,2

6,0.2
ln

8,12

1
R

2

ñ
 = 0,028 mK/W 

Vậy tổn thất nhiệt qua nền ñược xác ñịnh:  

57,1142080.
028,0

1822
L.

R

tt
Q

ñ

f1
n =







 −=






 −=  W = 3172,38 kJ/h 

3.3.2.4. Tổn thất nhiệt của hệ thống Qtt 

=ttQ ttmtrttong QQ +  + Qn = 1.438.132,38 kJ/h 
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3.3.3 Nhiệt lượng cung cấp cho hồ nuôi tôm  

Qmax = Qc + Qtt = 5.588.132,38 kJ/h 

3.4 TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ HỆ THỐNG GIA NHI ỆT 

3.4.1 Lựa chọn thiết bị, vật li ệu cho hệ thống 

3.4.1.1 Lựa chọn lò nước nóng  

 Nhiệt ñộ nước vào lò: 22oC 

 Nhiệt ñộ nước ra khỏi lò (nhiệt ñộ yêu cầu): 90oC 

 Áp lực tạo ra của lò nước nóng: 1 bar 

 Nhiên liệu sử dụng cho lò nước nóng: than antraxit 

 Sử dụng ống trao ñổi nhiệt kiểu ống xoắn  

 Công suất nhiệt yêu cầu: 5.588.132,38 kJ/h  

- Tính lưu lượng nước tuần hoàn qua  lò: 

6,065.19
7,83 376,8
  385.588.132, 

i

Q
G max =

−
=

∆
=  kg/h = 5,3 kg/s 

- Tiêu hao nhiên liệu cho lò nước nóng: 

26628.75,0
 385.588.132,

Q.
i.G

B
t

=
η

∆=  = 279,8 kg/h 

Để giữ cho nhiệt ñộ trong hồ ổn ñịnh sau khi ñã gia nhiệt ñủ, 

chúng ta chỉ cần cấp thêm một lượng nhiệt bổ sung nhằm bù lại 

những tổn thất nhiệt ra bên ngoài.  

63,906.4
7,83 376,8
 1438132,38

i

'Q
'G max =

−
=

∆
=  kg/h 

26628.75,0
 1438132,38

Q.
i'.G

'B
t

=
η

∆= = 72,01 kg/h 

- Tính diện tích bề mặt trao ñổi nhiệt của lò nước nóng 

Từ công thức tính toán quá trình trao ñổi nhiệt ta có: 

 16 

=
−

=
−

=
)2290.(1000

  1.552.259
)tt.(k

Q
F

12

22,83 m2 

Φ49, 22 voøng,

D = 1,2 m

Φ49, 24 voøng

D  = 1 m

1
00

Låïp baío än

2

1

t = 22  C
o

t = 90 C 1
00

o

80
0

15
00

1400

 

Tính toán trở lực khi nước ñi qua lò: 

+ Trở lực cục bộ: 
d

l
.

22
p td

22

c

ρλ=ρωζ=∆  
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Với ζ là hệ số trở lực cục bộ, ltd chiều dài tương ñương. Theo [1, 

tr 27] ta có tỉ số r/d = 0,5m/0,049 >5 thì hệ số ζ = 0 nên 0pc =∆  

+ ∆ph: trở lực nâng chất lỏng lên cao hoặc khắc phục áp suất thuỷ 

lực, ∆ph = ρgh (N/m2) với: g = 9,81 m/s2; 

∆ph = ρgh = 1000.9,81.1,18 = 11.575,8 N/m2    

+ ∆pm: là áp suất ñể khắc phục trở lực ma sát khi môi chất chảy 

ổn ñịnh trong ống thẳng 

6,990.23
049,0

18,158
.

2

0,1.8,934
.0159,0

d

l
.

2
p

22

m ==ρωλ=∆ N/m2 

Vậy tổng trở lực qua lò nước nóng là: 

∆p = ∆pm + ∆pc +∆ph  = 35.566,4 N/m2= 0,036 bar  

3.4.1.2 Hệ thống ñường ống dẫn nước nóng 

- Tính chọn ñường kính ống  

Xác ñịnh ñường kính ống chính d1: 

 082,0
1.1000.14,3

3,5
2

G
2d1 ==

πρω
=  m 

Vậy ta chọn ñường kính ống chính dẫn nước nóng ra hồ là: φ = 

100mm, dày 4,2 mm 

Xác ñịnh ñường kính ống nhánh: 

LNN

G, ω

d I d II d III

d1

d2

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d3

d4

d5

d6

, 2Gf

, Gf

8G , ω 4G  , ωf f

G, ω

, 2Gf

, Gf

, 2Gf

, Gf

, 2Gf

, Gf

, 2Gf

, Gf

, 2Gf

, Gf
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+ Xác ñịnh d1: 

 034,0
1.1000.14,3

442,0.2
2

G2
2d f

1 ==
πρω

=  m 

Ta chọn ñường kính ống nhánh d1 có: φ = 40mm, dày 2,4 mm. 

+ Xác ñịnh d2: 

 024,0
1.1000.14,3

442,0
2

G
2d f

2 ==
πρω

=  m 

Ta chọn ñường kính ống nhánh d2 có: φ = 32 mm, dày 2,0 mm. 

+ Xác ñịnh dII: 

 067,0
1.1000.14,3

442,0.8
2

G.8
2d f

II ==
πρω

=  m 

Ta chọn ñường kính ống nhánh dII có: φ = 75 mm, dày 3,6 mm. 

+ Xác ñịnh dIII : 

 048,0
1.1000.14,3

442,0.4
2

G.4
2d f

III ==
πρω

=  m 

Ta chọn ñường kính ống nhánh  dIII  có: φ = 63 mm, dày 3,0 mm. 

Chọn vật liệu ống dẫn: ta chọn loại ống nhựa HDPE là loại ống 

có ñộ bền cao, có khả năng chịu ñược nhiệt ñộ cao và rất dễ gia công, 

lắp ñặt. 

- Tính toán sức cản thuỷ lực của ñường ống 

Tổng tổn thất thuỷ lực là:  

∆p = ∆pm + ∆pc +∆ph +∆pω +∆pt +∆pf  = ∆pm + ∆pc +∆pω  

     = 35.198,35 N/m2 = 0,352 mH2O = 0,352 bar 

3.4.1.3 Xác ñịnh phân bố nhiệt ñộ khi phun nước nóng 

- Phân bố nhiệt ñộ theo thời gian 
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R =
 1

 m

G , i, tf 1
V, ρ, t

      

ot

mt

t, oC

τ 

Vậy phương trình nhiệt ñộ ñược viết lại: 

 τ−−−=τ a

omm e)tt(t)(t  = 90 – (90 – 18)
τ− − )10.056,1( 4

e  

  t(τ)  = 90 – 72 τ− − )10.056,1( 4

e  

Lúc này nhiệt ñộ nước trong hồ sẽ ñạt: 

 t(60s)  = 90 – 72 60)10.056,1( 4

e
−−  = 18,45oC 

- Phân bố nhiệt ñộ theo bán kính vùng nước V 

      
3

3

3

f

o

3

1f

r.67,418652,26

r.753608,2386

r.
3

4
.60.G

t.r.
3

4
.t.60.G

t
+

+=
πρ+

πρ+
=  , oC 

Lập bảng: 

r, m 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

t, oC 80,18 49,81 31,68 24,48 21,47 20,05 19,31 18,87 18,62 18,45 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

r, m

t,
 C Series1
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3.4.2 Lắp ñặt các bệ ñỡ ống dẫn  

3.4.2.1 Yêu cầu của việc ñỡ ống 

3.4.2.2 Chọn khoảng cách neo ñỡ ống 

Ta chọn khoảng cách giữa các bệ ñỡ l = 3m, cách ñều nhau theo 

dọc ñường ống. 

- Số lượng bệ neo ñỡ cần lắp ñặt trong hệ thống : 

Hệ thống cần có 56 bệ neo ñỡ ống. 

80000

6
25

00

70000

2
0.

00
0

Ø
1

00

Be neo do ong

 

- Chân bệ neo ñỡ ñược ñúc từ Bêtông M250 (1m x 1m), có móc 

ở tâm ñể cố ñịnh dây xích nhằm cố ñịnh các móc ống. 

5
0

0

500

60

             

20
0

100
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3.4.3 Bể xử lý nước 

3.4.3.1 Mục ñích việc xử lý nước  

3.4.3.2 Đặc tính của nước thiên nhiên. 

3.4.3.3 Tác hại của các tạp chất 

3.4.3.4 Biện pháp xử lý nước cho lò nước nóng 

NÆÅÏC

CAÏT VANG

THAN HOAÛT TÊNH

SOÍI, ÂAÏ

3000 1000

4450

1
50

0
20

00

       

Be loc

 

Lợi dụng chiều cao của bờ hồ nuôi tôm ta bố trí bể lọc nước ñặt 

cùng mức nước ở trong hồ nuôi tôm, và nước ở trong hồ nuôi tôm tự 

ñộng ñược ñưa vào bể lọc. Sau khi nước ñược lọc ñược bể lọc chứa ở 

một bể nước sạch và sẽ ñược một bơm nước hút nước ở bể lọc nước 

ñể cấp cho lò nước nóng. 

3.4.4 Tính chọn bơm nước 

Ta có thể chọn bơm: loại bơm Monobloc với ký hiệu TS50 – 32 

– 160A, công suất: 3 kW, Lưu lượng: 24 m3/h, cột áp H = 26,0 m 

CHƯƠNG 4 
ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.1 Về tính thực tiễn 
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Hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm mang tính thực tiễn cao, hiện 

nay với nhu cầu sản phẩm tôm cho cuộc sống ngày càng lớn ñòi hỏi 

các trang trại nuôi trồng thuỷ sản phải ñầu tư xây dựng quy mô ngày 

càng lớn và hiện ñại có thể cung cấp sản phẩm cho thị trường quanh 

năm vì thế áp dụng khoa học kỹ thuật ñể giúp cho quá trình nuôi tôm 

ñược hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người nuôi tôm. 

4.1.2 Về tính kinh t ế 

Qua khảo sát hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm của trang trại 

công ty cổ phần Thanh Hương, tỉnh Quảng Bình cho thấy hệ thống 

gia nhiệt có khả năng ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho trang trại, giải 

quyết công ăn việc làm cho nhiều lao ñộng là nông dân nghèo ở trong 

vùng. 

Với lượng tôm thu hoạch ñược ở vụ ñông ñem cung cấp cho thị 

trường với giá cả rất cao, có thể cao gấp 2- 3 lần so với các vụ có thời 

thiết thuận lợi hơn vì thế doanh nghiệp có nguồn thu lớn.  

4.2 TÍNH TOÁN CHI PHÍ CHO H Ệ THỐNG VÀ THỜI 

GIAN HOÀN V ỐN 

4.2.1. Chi phí ñầu tư xây dựng hệ thống gia nhiệt 
STT THIẾT BỊ Số 

lượng 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 
(ñồng) 

GIÁ THÀNH  
(ñồng) 

1 Lò nước nóng 1 cái 160.000.000 160.000.000 

2 Ống dẫn chính 80 m 106.040 8.483.200 

3 Ỗng dẫn nhánh 120 m 61.160 7.339.200 

4 Phụ kiện nối ống Các tê, co, keo 4.000.000 4.000.000 

5 Nhà lò 1 cái 25.000.000 25.000.000 

6 Bể xử lý nước 1 bể 20.000.000 20.000.000 

7 Bơm nước 1 cái 1.300.000 1.300.000 

8 Công lắp ñặt, 
xây dựng 

30 công 200.000 6.000.000 

9 Tổng cộng    232.122.400 
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4.2.2 Thời gian hoàn vốn 

  09,1
 0212.657.60

0232.122.40 ==τ  vụ 

4.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HI ỆU QUẢ  

CỦA HỆ THỐNG 

4.3.1 Kết hợp gia nhiệt với cung cấp ôxy ñể nâng cao khả 

năng phát triển của tôm 

4.3.2 Xây dựng hệ thống nhà kính nhằm giảm tốc ñộ tổn thất 

nhiệt ra môi tr ường, ñồng thời tăng hiệu quả gia nhiệt cho hệ 

thống. 

4.3.3 Giảm thời gian gia nhiệt cho hồ tôm bằng nhiều lò gia 

nhiệt lắp chung trong một hồ. 

4.4 CÁC KẾT QUẢ CỦA HỆ THỐNG GIA NHI ỆT CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH H ƯƠNG – QUẢNG BÌNH 

4.4.1 Giới thi ệu về Công ty 

4.4.2. Một số hình ảnh thực tế khi lắp ñặt hệ thống gia nhiệt 
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4.4.3 Các kết quả mà hệ thống thu ñược: 

+ Nhiệt ñộ gia nhiệt của hồ: sau 24 tiếng ñồng hồ nhiệt của hồ 

tăng lên chỉ ∆t = 1oC, nhỏ hơn so với tính toán lý thuyết là ∆t = 3oC. 

+ Khả năng phát triển của tôm nuôi trong hồ có gia nhiệt: sau khi 

gia nhiệt thì tôm trong hồ có thể sống ñược và phát triển bình thường 

ở nhiệt ñộ của nước trong hồ. 

Hiệu quả kinh tế thu ñược sau khi thu hoạch vụ tôm khi có sử 

dụng hệ thống gia nhiệt vào mùa ñông có thể lớn gấp 1,5 ñến 2 lần so 

với các vụ tôm bình thường. 

+ Năng suất của hồ tôm vụ ñông khi sử dụng hệ thống gia nhiệt 

là 5 tấn/hồ. 

Giá tôm bán ra vụ ñông: là 90.000 ñồng/kg (giá tôm bình thường 

là 50.000 ñồng/kg) giá này gần gấp 2 lần. 

4.4.4 Đánh kết quả thực tế và các số liệu tính toán 

Các số liệu thực tế có sự sai lệch so với tính toán lý thuyết do 

một số nguyên nhân sau: 
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- Do diện tích mặt thoáng của hồ quá lớn, phần tổn thất nhiệt qua 

phần này không thể kiểm soát hết ñược và có thể lớn hơn nhiều so 

với phần tính toán. 

- Tốc ñộ của gió trên mặt thoáng của hồ thay ñổi liên tục, không 

cố ñịnh như phần giả thiết nên gây nên tổn thất nhiệt rất lớn. 

Mặc dù nhiệt ñộ chung của nước trong hồ chỉ tăng lên ñược 1oC 

nhưng tôm vẫn sinh sống ñược bình thường là do: 

- Nhiệt ñộ của nước xung quanh các calorifer của hệ thống gia 

nhiệt ñảm bảo ñược nhiệt ñộ sống của tôm, và do bố trí rất nhiều 

calorifer trong hồ nên không gian sống của tôm hầu hết ñược ñảm 

bảo khi hệ thống làm việc. 

4.4.5 Những ñiểm nổi bật của hệ thống gia nhiệt bằng nước 

nóng so với hệ thống gia nhiệt sử dụng hơi nước.  

- Hệ thống sử dụng Lò nước nóng thay cho Lò hơi ñể cấp nhiệt 

nên giảm ñược chi phí ñầu tư 

- Quá trình truyền nhiệt tốt hơn, do quá trình trao ñổi nhiệt giữa 

hai bề mặt cùng pha nên hiệu suất nhiệt cao hơn. 

- Hệ thống sử dụng vật liệu ñường ống dẫn nước nóng là ñường 

ống HDPE thay vì các ñường ống sử dụng vật liệu sắt tráng kẽm nên 

chi phí giảm xuống, tuổi thọ của ñường ống tăng lên ñồng thời việc 

thi công, neo ñỡ ống ñơn giản, dễ dàng hơn. 

- Hệ thống không sử dụng các calorifer mà gia nhiệt bằng cách 

hòa trộn trực tiếp giữa nước nóng và nước trong hồ nên cấu tạo hệ 

thống ñơn giản, giảm ñược công bơm ñể cấp nước nóng giảm ñược 

chi phí ñiện năng. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN  

Từ những kết quả nghiên cứu trên ñề tài ñã có những ñóng góp 

sau: 

- Đưa ra ñược phương án tối ưu ñể gia nhiệt cho hồ nuôi tôm, 

phù hợp với ñiều kiện cụ thể của một trang trại kết hợp, ñó là sử dụng 

một hệ thống gia nhiệt gồm một lò nước nóng cung cấp nước nóng 

cấp nhiệt cho nước trong hồ nuôi tôm qua các ñường ống dẫn nước 

nóng. 

- Tiến hành tính toán thiết kế ñược hệ thống gia nhiệt, từ ñó tính 

chọn thiết bị trong hệ thống phù hợp với yêu cầu cấp nhiệt cho hồ. 

- Tính toán ñược các chi phí ñể lắp ñặt và vận hành, từ ñó xác 

ñịnh ñược thời gian hoàn vốn cho hệ thống.  

- Khảo sát ñược mô hình gia nhiệt thực tiễn và so sánh nhận xét 

với kết quả nghiên cứu. 

2. KIẾN NGHỊ 

- Đề tài ñược hoàn thiện nhưng chỉ trên phương diện nặng về lý 

thuyết mà chưa giải quyết ñược vấn ñề thực tiễn do kinh phí thực 

hiện quá lớn mà tác giả không thể thực hiện. 

- Mô hình chỉ thực hiện thử nghiệm cho quy mô nhỏ và trung 

bình, nên khả năng nhân rộng có ý nghĩa thực tiễn rất lớn và nhu cầu 

rất cao. 

 


