
- 1 - 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

LÊ ANH TU ẤN 
 
 
 

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN ĐỂ  
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM T ẠI CÁC 

DỰ ÁN RESORT VÀ HOTEL VEN BI ỂN VIỆT NAM 
 
 

Chuyên ngành : Công nghệ Nhiệt 
Mã số : 60.52.80 

 
 
 
 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2011 

- 2 - 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

 
  Người hướng dẫn khoa học : TS. PHAN QUÝ TRÀ 

 

 

  Phản biện 1: ……………………………………………. 

 

  Phản biện 2: …….………………………………………. 

 

 

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm  Luận văn tốt  

nghiệp thạc sĩ kỹ thuật  họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 

……. tháng …….năm 2011. 

 

 

 

 
 

 Có thể tìm hiểu luận văn tại : 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 

- Trung tâm Học liệu, Đại Học Đà Nẵng. 

 



- 3 - 

 
 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Như chúng ta ñiều biết, việc khai thác và sử dụng năng lượng 

từ nguồn nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chủ yếu làm tăng nhiệt 

ñộ trái ñất và ô nhiễm môi trường. Do ñó tiết kiệm năng lượng và 

chống ô nhiễm môi trường là một vấn ñề thiết yếu trên toàn thế giới. 

Việc khai thác và ứng dụng nguồn năng lượng xanh trong các 

hệ thống lạnh và ñiều hòa không khí, làm giảm ñáng kể việc sử dụng 

môi chất lạnh chlorofluocarbon (CFC) phá hủy tầng ozone, giảm 

lượng phát khí thải nhà kính, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 

thạch không chỉ bó hẹp trong phạm vi nghiên cứu của các nhà chuyên 

môn mà ñã trở thành ñề tài thời sự sôi nổi ñược nhiều người quan 

tâm. 

Xuất phát từ yêu cầu tiết kiệm năng lượng và khai thác sử 

dụng các nguồn “năng lượng xanh”, với mong muốn khắc phục ô 

nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, loại bỏ môi chất lạnh 

chlorofluocarbon (CFC), tôi chọn ñề tài “ Nghiên cứu sử dụng nước 

biển ñể ñiều hòa không khí trung tâm tại các dự án resort và hotel 

ven biển Việt Nam ” 

2. Nội dung và mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu sử dụng nước biển ñể ñiều hòa không khí tại các 

dự án resort và hotel ven biển miền trung nói riêng và vùng biển Việt 

Nam nói chung, có ý nghĩa  thực tiễn lớn, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, tận dụng ñược bờ biển dài gần 3000km của nước ta, cũng như 

mang lại lợi ích cho môi trường sống xanh, sạch và trong lành hơn. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
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 Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng thực nghiệm. 

 

4. Tài liệu nghiên cứu 

 - Các tài liệu, tạp chí trong và ngoài nước. 

 - Nguồn tư liệu từ mạng internet. 

 - Nguồn tư liệu từ các dự án nước ngoài. 

5. Ý nghĩa thực tiễn 

 Tiết kiệm và khai thác hợp lý các nguồn năng lượng sạch 

mang lại lợi ích rất lớn về vấn ñề kinh tế, an ninh năng lượng cũng 

như thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

 Việc sử dụng nước biển ñể ñiều hòa không khí làm giảm 

ñáng kể việc sử dụng ñiện, tiết kiệm chi phí sử dụng nhiên liệu, giảm 

thiểu ô nhiễm cho môi trường và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh 

nghiệp. 

6. Bố cục luận văn 

Chương 1. Tổng quan ñịa lý vùng biển Việt Nam  
Chương 2. Sơ ñồ nguyên lí hệ thống ñiều hòa không khí 

trung tâm sử dụng nước biển ở các nước trên thế giới và nghiên cứu 

ứng dụng tại Việt Nam 

Chương 3. Tính toán thiết kế hệ thống ñiều hòa không khí 

trung tâm sử dụng nước biển tại vùng biển Việt Nam. 

Chương 4. Bài toán kinh tế năng lượng 
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Chương 1 

TỔNG QUAN ĐỊA LÝ VÙNG BI ỂN VIỆT NAM  

1.1 Tính cấp bách của vấn ñề năng lượng và môi trường   

Theo nghị ñịnh thư Kyoto năm 1997, các nước thành viên 

của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD ñã cam kết cắt giảm 

khí thải CO trung bình khoảng 5,2%. Ở các quốc gia ñang phát triển 

ngoài ảnh hưởng  trực tiếp ñến môi trường khi ñốt các nhiên liệu còn 

phải kể ñến những tác ñộng khác như vấn ñề ô nhiễm không khí,hiệu 

ứng nhà kính. IEA dự ñoán rằng nhu cầu sử dụng năng lượng thế giới 

vào năm 2030 sẽ tăng 60% so với hiện tại. Mặt khác ,tại thời ñiểm ñó 

các nguồn nhiêu liệu hóa thạch sẽ can kiệt dần. 

Hiện nay trên thế giới ñiều hoà không khí trung tâm ứng 

dụng nước biển lạnh sâu ñược sử dụng rất nhiều ở các nước Mỹ, 

Châu Âu, Singapore, Nhật Bản. Việt Nam có bờ biển dài 3260km  là 

quốc gia có tỷ lệ chiều dài bờ biển so với ñất liền vào loại cao nhất 

thế giới  ñồng thời là quốc gia có tiềm năng về năng lượng – du lịch -  

giao lưu kinh tế với thế giới, việc sử dụng nước biển ñể ñiều hòa 

không khí trung tâm tại các dự án resort và hotel có ý nghĩa rất lớn 

trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, có thể ứng 

dụng rộng rãi tại những thành phố ven biển. 

1.2 Tổng quan ñịa lý vùng biển Việt Nam 

1.3 Hiện trạng khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản biển 

1.3.1 Khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản rắn 

1.3.2 Khai thác dầu khí 

1.3 Quy hoạch phát triển kinh tế du lịch biển ở Việt Nam 

 

- 6 - 

 

 

Chương 2 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

TRUNG TÂM SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN Ở CÁC NƯỚC TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ NGHIÊN C ỨU ỨNG DỤNG TẠI VI ỆT NAM 

Năng lượng tái tạo cho hệ thống ñiều hoà không khí. Hệ thống này 

phù hợp cho các thành phố phát triển ven biển với nhu cầu ñiều hoà 

không khí lớn và dễ dàng tiếp xúc với tầng nước lạnh ở sâu dưới 

biển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 : sơ ñồ nguyên lý hệ thống ñiều hòa trung tâm sử dụng  

nước biển 
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Các thành phần cơ bản của hệ thống ñiều hoà không khí bằng nước 

biển bao gồm : 

* M ột hệ thống phân phối nguồn cung cấp nước biển, trong ñó bao 

gồm hệ thống ñường ñường ống cấp, bơm và ñường ống hồi. 

* Thiết bị trao ñổi nhiệt ñể truyền tải lạnh từ nước biển trong mạng 

lưới phân phối nước biển vào mạng lưới phân phối nước sạch. Việc 

trao ñổi nhiệt ñảm bảo rằng nước biển và nước sạch không bao giờ 

hòa trộn lẫn nhau. 

* M ạng lưới phân phối nước sạch tuần hoàn, bao gồm cả máy bơm. 

Mạng lưới này cung cấp nước lạnh tuần hoàn qua mỗi tòa nhà. 

2.1 Sơ ñồ nguyên lý hệ thống ñiều hòa không khí trung tâm sử 

dụng nước biển ở các nước trên thế giới             

2.1.1  Điều hòa trung tâm sử dụng nước biển cho thành phố 

Toronto  

Bảng 2.1:  Tiết kiệm năng lượng của tòa nhà Metro Hall 

Tiết ki ệm năng lượng của tòa nhà Metro Hall 

Khoản Giá tr ị 

Công suất tiêu thụ 3.000.000 kW/h trong một năm  

Power lưu là ñủ ñể cung cấp 300 ngôi nhà 

Giảm tiêu thụ nước từ tháp 

làm lạnh 

4.400 m3/ năm 

Giảm khí nhà kính: Carbon 

Dioxide 

732 tấn / năm 

Số xe với lượng khí thải tương 

ñương 

160 

2.1.2 Điều hòa trung tâm sử dụng nước biển cho thành phố 

Honolulu tại Hawai 
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2.2 Nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Vinpearl Luxury Nha Trang – Đảo Hòn Tre 

Ứng dụng nước biển lạnh sâu ñược sử dụng trong ñiều hòa 

không khí rất phù hợp  khu resort và hotel ở khu vực ven biển và  

ñảo.Hệ thống ñiều hòa không khí trung tâm sử dụng nước biển là 

năng lượng thay thế tiềm năng lớn cho ñảo như Hòn Tre (Nha 

Trang), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Mũi Né (Phan Thiết. Trong 

phần luận văn này, tôi chọn phương án ứng dụng nước biển ñể  ñiều 

hòa không khí trung tâm  trực tiếp không sử dụng hệ thống Water 

chiller với sơ ñồ nguyên lý như sau: 
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Hình 2.5: Điều hòa không khí trung tâm sử dụng nước biển không có 

hệ thống Water chiller 

 

Nước lạnh ñược lấy từ một nguồn nước biển sâu của ñại 

dương 70C. Sau khi lên bờ, nước ñược bơm ñi vào trạm lạnh  và tại 

ñây nhiệt ñộ giảm xuống 6,660C thông qua một bộ trao ñổi nhiệt  sau 

ñó ñi ñến trạm phân phối thông qua mạng lưới ñường ống ñến các 

khu vực cần làm lạnh. Qúa trình kết thúc khi ñường ống ñược  trở lại 

ra biển. Trong khi ñó, nước ñược làm mát sẽ ñiều hòa không khí bởi 

máy lạnh trong các tòa nhà. 
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Chương 3 

TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG 

KHÍ TRUNG TÂM S Ử DỤNG NƯỚC BIỂN TẠI VI ỆT NAM 

3.1 Tính toán ñộ sâu của nước biển ảnh hưởng ñến nhiệt ñộ                                                                                          

3.1.1 Những ñặc ñiểm phân bố nhiệt ñộ ở vùng biển nghiên cứu 

Việc nghiên cứu sử dụng nước biển ñể ñiều hòa không khí 

trung tâm tại các dự án resort và hotel tại vùng biển Việt Nam có ý 

nghĩa rất quang trọng, tạo ñiều kiện ñầu tư vào các ngành công 

nghiệp năng lượng xanh và du lịch liên quan, ñem ñến một nền công 

nghệ tiên tiến hơn và ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai gần. 

Thiết nghĩ, ở luận văn này tôi mong muốn trong tương lai rất gần tại 

Việt Nam sẽ triển khai những dự án  tại các khu du lịch và các thành 

phố  vùng biển. 

Trong luận văn này tôi tính toán phần rất nhỏ tại một số nơi ở 

vùng biển miền trung, và hy vọng ở tương lai dự án sẽ nhân rộng hơn 

cho tất cả các nơi ở vùng biển Việt Nam, qua tính toán giúp chúng ta  

thấy ñược lợi ích kinh tế và tiềm năng sử dụng nguồn năng lượng tái 

tạo - nước biển ñại dương vô tận, ñặc biệt hơn nữa là ứng dụng  kỹ 

thuật công nghệ làm lạnh mới tại Vi ệt Nam.   

Theo bản ñồ Atlat ñịa lý vùng biển Việt Nam, những vùng  

này có thể thiết lập hệ thống ñiều hòa không khí trung tâm sử dụng 

nước biển cho các dự án resort và hotel là các ñảo Cù Lao Chàm tại 

Hội An, bán ñảo Sơn Trà tại Đà Nẵng,  ñảo Hòn Tre  tại Nha Trang, 

tại ñây có ñộ sâu nước biển ảnh hưởng ñến  nhiệt ñộ trong quá trình  

thiết kế rất phù hợp cho ñiều hòa trung tâm.  
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Hình 3.1: Bản ñồ ñịa lý vùng biển  Việt Nam 

3.1.2 Ảnh hưởng của ñộ sâu  ñối với ñặc tính nhiệt và khối lượng 

riêng của nước biển 

3.2 Tính toán thiết kế ñường ống                                                       
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3.3 Tính toán thiết kế bơm 

3.4 Tính toán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt                              

Thiết bị trao ñổi nhiệt kiểu tấm ñược áp dụng rộng rãi trong hệ thống 

ñiều hòa không khí ứng dụng nước biển lạnh sâu. Ưu ñiểm nổi bật 

của loại thiết bị này là : 

- Đảm bảo ñược hệ số truyền nhiệt cao với hệ số trở kháng 

thủy lực thấp. 

- Làm việc ñáng tin cậy, không bị rò rỉ, kết hợp hài hòa hai yếu 

tố lắp ñặt và bảo dưỡng thiết bị. 

Thiết bị trao ñổi nhiệt kiểu tấm với các khung hình  là thép carbon - 

titan ñây là vật liệu có  khả năng chống xói mòn và ăn mòn, vì nó sẽ 

phải chịu ảnh hưởng môi trường biển ăn mòn. 

Việc thiết kế và lựa chọn các bộ trao ñổi nhiệt, ñược  thể hiện bởi 

phương trình truyền nhiệt như sau : 

                                     )(LMTDUAq =                  (3.26) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14: Đồ thị sơ ñồ nhiệt trong thiết bị trao ñổi nhiệt 

3.5 Tính toán thiết kế ñiều hòa không khí trung tâm sử dụng 

nước biển tại dự án resort Hòn Tre          
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Trong phần luận văn này, tôi chọn phương án ứng dụng nước biển ñể  

ñiều hòa không khí trung tâm  trực tiếp không sử dụng hệ thống 

Water chiller cho dự án resort Hòn Tre tại Nha Trang như sau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15: Sơ ñồ nguyên lý ñiều hòa không khí trung tâm sử dụng 

nước biển cho dự án resort Hòn Tre tại Nha Trang 

Trong chương này, tiến hành tính toán thiết kế ñiều hòa 

không khí trung tâm sử dụng nước biển tại dự án resort Hòn Tre 

Bài toán ñược ñặt ra với ñiều kiện ban ñầu : 

Nhiệt ñộ nước biển vào lạnh sâu t1=7 0C 

Nhiệt ñộ nước biển xả                 t2=12 0C 

Năng suất tải lạnh Q = 2000 tons 

Xác ñịnh chiều dài ñường ống nước biển.  

3.5.1 Ảnh hưởng của ñộ sâu  ñối với ñặc tính nhiệt và khối lượng 

riêng của nước biển  
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Theo bản ñồ Atlat ñịa lý vùng biển Việt Nam ñảo Hòn Tre  

tại Nha Trang có ñộ sâu nước biển  tương ứng  nhiệt ñộ  rất phù  hợp 

trong quá trình  thiết kế cho ñiều hòa trung tâm ứng dụng nước biển. 

- Hàm nhiệt ñộ tương ứng với ñộ sâu : 
9864,03450 −= zT   (3.2)   Thay T =70C  tính ñược z = 536 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Hình 3.17: Độ sâu tương ứng với nhiệt ñộ nước biển tại ñảo Hòn Tre 

- Khối lượng riêng của nước biển :  

Từ phương trình (3.5)   Thay  z = 536m  ñược ρ = 1028,96 kg/m3 

- Hàm nhiệt ñộ ứng với ñộ sâu từ bề mặt ñến 200m ñược tính bởi 

phương trình T =  -0,0493z + 28         (3.3) 

Thay              z = 80m ta ñược T= 240C 
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- Chiều cao áp lực tĩnh  của ñường ống nước lạnh ứng với ñộ sâu 

(400m ñến 600m ) ñược tính bởi công thức: 

        1007,00021,0 += zζ   (3.4) 

Thay  : z  =536 m  ta ñược ζ = 1,226 m    

3.5.2 Tính toán thiết kế ñường ống 

- Lưu lượng tổng nước biển cung cấp cho hệ thống cần làm lạnh   

0TQ nQ=                       ( 3.7) 

Thay n =2000tons  ta ñược  Q=0,31m3/s 

- Chiều dài của ñường ống nước biển tính từ ñộ sâu của nước 

biển lạnh sâu ñến trạm lạnh tính toán ñược L= 1798,45m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18 : Chiều dài ñường ống nước biển lạnh sâu tại ñảo hòn tre 

Vậy chiều dài ñường ống HPDE có L = 1798,45m với bán kính  

R = 0,72m,δ  = 0,0609m. 

- Cột áp tĩnh của ñường ống          

Thay L = 1798,45m , Q=0,31m3/s, C = 155 Hệ số  Hazen Williams 

(HPDE = 150-155) vào phương trình (3.11) ta ñược ζ = 3,55m. 

Ứng suất uốn dọc của ñường ống do ảnh hưởng của dòng 

chảy cục bộ  
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  Các mô ñun ñàn hồi có trong hàm chức năng của nhiệt ñộ, 

ứng dụng  trong ñường ống nước biển lạnh  tăng ñộ bền cho ống. Áp 

suất chân không tối ña tính toán ñược : 

  1,48MAX mmHgζ =  

- Áp lực  uốn dọc  Von Misen   

VMP =  90500 N/m2 

 - Áp suất toàn phần lớn nhất ñối biến dạng tính toán ñược : 

MAXξ =  9,86 N/mm2 

 - Tốc ñộ dòng chảy của nước biển trong ống tính ñượcω =0,85m 

 - Lưu lượng dòng chảy tính ñược 

              Q Aω= = 0,3m3 

3.5.3 Tính toán thiết kế bơm  

- Kết quả tính toán ñược công suất bơm SP =  104,71 kW. 

3.5.4 Tính toán thiết bị trao ñổi nhiệt 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

Hình 3.20: Sơ ñồ nhiệt của thiết bị trao ñổi nhiệt 

Với các thông số nhiệt ñộ ñược chọn trong thiết như sau :  

   t1 = 6,38 0C nhiệt ñộ nước biển vào TBTĐN                  
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  '
1t = 12 0C nhiệt ñộ nước xả ra biển 

   t2  = 70C  nhiệt ñộ nước lạnh vào trong TBTĐN 

  '
2t  = 12,70C  nhiệt ñộ nước lạnh  ra trong TBTĐN 

Từ các giá trị nhất ñịnh xác ñịnh ñược hiệu nhiệt ñộ logarit (LMTD) 

 121 ttT −=∆ = 7- 6,38  = 1,380C 
'
1

'
22 ttT −=∆  = 12,7-12 = 0,70C 

Tính ñược LMTD = 1,030C 

Kết quả tính toán ñược cho dưới (bảng 3.2) như sau : 

Bảng 3.2: Lưu lượng nước biển lạnh yêu  cầu ñối với từng công suất 

tải lạnh của Resort Hòn Tre 

Công suất 
 lạnh 

Lưu lượng  
dòng chảy yêu cầu 

Diện tích 
trao ñổi 

 (tons) (Btu/h) (kg/s) (m3/s) (m2) 

700 8400000 111,5 0,1087 1851,9 

800 9600000 127,4 0,1242 2075,3 

900 10800000 143,3 0,1398 2334,7 

1000 12000000 159,3 0,1553 2594,1 

1200 14400000 175,2 0,1708 2852,5 

1300 15600000 207 0,2019 3372,5 

2000 24000000 794,9 0,31 3729 

 

3.5.5 Xác ñịnh tổng tổn thất nhiệt và công suất bơm nước biển 

       Từ những giá trị cột áp tổng,  tổng công suất bơm có thể  ñược 

xác ñịnh. Sau ñó, bằng cách giả sử hiệu suất bơm, và hiệu suất ñộng 

cơ tương ứng ñiện, nhu cầu ñiện cho một hệ thống nước biển trực tiếp 

ñiều hòa không khí có thể ñược xác ñịnh. Máy bơm ly tâm loại nước 
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biển có thể sẽ là loại máy bơm sử dụng cho loại hệ thống, và các máy 

bơm có hiệu suất bơm khoảng 70%, và ñộng cơ ñiện có hiệu suất lớn 

khoảng 95%. Sử dụng ñược hiệu suất cao, nhu cầu ñiện ñược liệt kê, 

trong phạm vi tải làm mát. 

Bảng 3.6 : Nhu cầu năng lượng 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.21: Đồ thị tải công suất lạnh của resort

Công  
Suất 
lạnh 

Lưu lượng  
dòng ch ảy Cột áp tổng 

Công 
suất 
 bơm  

Công 
suất  
ñiện 

(Tons) (ft 3/s) (m 3/s) (ft) (m) (kW) (kW) 

700 3.84 0.112128 20.2 6.2216 231 325 

800 4.39 0.128188 17.8 5.4824 308 327 

900 4.94 0.144248 19.7 6.0676 311 408 

1000 5.49 0.160308 17.4 5.3592 387 400 

1200 6.58 0.192136 18.8 5.7904 380 476 

1300 7.13 0.208196 16.7 5.1436 452 463 

2000 10.97 0.320324 18.2 5.6056 797 839 
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3.6 Tính toán ñiều hòa không khí bằng lập trình                     

Trong phần này sử dụng lập trình tính toán cho kết quả như sau :  

Với ñộ sâu  z=536,49 m  tính ñược t=70C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.22: Đồ thị ñộ sâu và nhiệt ñộ 
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Với z= 536,49 m tính ñược khối lượng của nước biển ρ =1028,96 

kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.23:  Khối lượng riêng của nước biển 
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Với ñộ sâu z =536,49 m tính ñược cột áp thủy tỉnh của ñường ống 

nước lạnhζ =1,23 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Hình 3.24: Đồ thị cột áp thủy tỉnh của ñường ống 

Với ñộ sâu z = 80m tính ñược T =25,06 0C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hình 3.25: Đồ thị nhiệt ñộ từ ñộ sâu 200m ñến bề mặt nước biển 
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Kết quả tính toán chiều dài nước ñường ống nước biển lạnh sâu : 
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Chương 4 

BÀI TOÁN KINH T Ế NĂNG LƯỢNG 

4.1 Phân tích kinh tế                                                                                   

Việc lựa chọn một hệ thống ñiều hòa trung tâm sử dụng nước biển 

cho dự án resort và hotel dựa trên hệ thống chi phí, và không nhất 

thiết về nhu cầu năng lượng của hệ thống. Để thực hiện phân tích 

này, chi phí năng lượng phải ñược xác ñịnh, cũng như chi phí vốn. 

Sau ñó, tính toán giá trị hiện tại ñược thực hiện phạm vi khả năng 

làm mát tải quan tâm, ñể xem  có lợi thế nào trong việc sử dụng nước 

biển lạnh ñiều hòa nhiệt không khí cho resort và hotel. 

4.1.1 Chi phí năng lượng hệ thống 

Các kết quả chi phí năng lượng hàng năm và kết quả ñược cung cấp 

như sau . 

                  Bảng 4.1: Giá trị nhu cầu năng lượng hằng năm  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Chi phí vốn                                                                                                

4.2.1 Các thành phần chi phí 

Chi phí cho một ñường ống dẫn HPDE triển khai sâu nước biển là rất 

khó khăn ñể có ñược. Trong ñề tài này ñã nghiên cứu tính khả thi của 

Công su ất 
lạnh 

Sản lượng  
ñiện ñỉnh  

Giờ cao ñiểm  
hằng năm 

Nhu cầu năng 
lượng 

 hằng năm 

(tons) (Kw) (h) (VNĐ) 

700 325 5730 4782729000 

800 327 5730 4815552000 

900 408 5730 5999091000 

1000 400 5730 5864775000 

1200 462 5730 7008687000 

1300 534 5730 78191379000 

2000 839 5730 11923065000 
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ñiều hòa nhiệt ñộ nước biển cho ñịa ñiểm Hòn tre  tại Nha Trang tải 

lạnh 1000-2000tons lạnh, chiều dài của ñường ống dẫn nước biển  

dao ñộng từ 1798,45m  ñến 1850m  tùy thuộc vào nhiệt ñộ sâu của 

nước biển.Vốn chi phí bao gồm ñường ống dẫn, trao ñổi nhiệt và 

nước lạnh hệ thống phân phối.  

4.000.000USD -5.000.000USD 

4.2.2 Chi phí vốn 

Các thành phần chính của hệ thống ñiều hoà trung tâm sử dụng nước 

biển  bao gồm:thiết bị trao ñổi nhiệt, bơm nước biển lạnh, ñường ống 

dẫn nước biển lạnh 

     Vốn chi phí ñược tính toán các trao ñổi nhiệt ñược tính dựa trên 

diện tích truyền nhiệt hiệu quả. Máy bơm nước biển ñược tính dựa 

trên năng lực lưu lượng dòng chảy. Các ñường ống dẫn nước biển 

lạnh và xả nước thải ñược tính toán  15USD/lbm  

4.3 Phân tích chi phí 

       Tính toán giá trị hiện tại ñược thực hiện cho các chi phí năng 

lượng hàng năm và ñây là những kết hợp với chi phí vốn của mỗi tùy 

chọn ñể có ñược một chi phí tổng sở hữu cho mỗi tùy chọn trong 

vòng ñời của nhà máy việc thanh toán chi phí. Vốn ñược cho là diễn 

ra trong năm ñầu tiên. Chỉ có chi phí năng lượng và chi phí vốn quan 

trọng phân tích này trong hệ thống ñiều hòa không khí sử dụng nước 

biển, thời gian hoạt ñộng ñược coi là 30 năm và cho các tính toán giá 

trị hiện tại, mức lãi suất 7% ñược sử dụng. 

        Các chi phí năng lượng ñược coi là một loạt các khoản thanh 

toán thống nhất, nơi mà giai ñoạn thanh toán ñược thực hiện ñể ñược 

một năm theo [6]  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Kết luận  

Qua kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận sau :  

- Kết quả khảo sát và tìm hiểu năng lượng nước biển ở Việt Nam 

cho thấy 

-Nước ta có tiềm năng rất lớn nguồn về nguồn năng lượng 

ñại dương, nếu khai thác sẽ ñem lại lợi ích kinh tế và an ninh 

năng lượng rất lớn. 

- Ứng dụng nước biển lạnh làm ñiều hòa không khí trung tâm 

rất thuận lợi cho các thành phố ven biển trong cả nước , ñặc 

biệt cho resort và hotel, không những thế hệ thống ñiều hòa 

trung tâm ñem lại nguồn năng lượng xanh, ñồng thời mở ra 

hướng ñi mới phát triển năng lương chuyển ñổi  của ñại 

dương góp phần cải thiện nhu cầu khan hiếm ñiện năng tại  

Việt Nam.  

- Kết quả nghiên cứu nước biển lạnh ứng dụng ñể ñiều hòa trung 

tâm tại Việt Nam ñặc biệt khảo sát  Vinpearl  resort Nha Trang cho 

thấy : 

-  Có thể triển khai sử dụng nước biển lạnh sâu , ở ñộ sâu  

536m  ứng với nhiệt ñộ nước biển 70C ñể ñiều hòa trung tâm, 

ñạt hiệu quả năng lượng rất tốt. 

- Không những thế, mang tính kinh tế cao khi thiết bị hoạt 

ñộng hoàn chỉnh và ñặc biệt là tiết kiệm ñược hơn 50% năng 

lượng ñiện tiêu thụ hằng năm. 

-Chi phí làm mát ổn ñịnh, giảm chi phí hoạt ñộng và bảo trì, 

thân thiện với môi trường, giảm nhiệt ô nhiễm của môi 

trường, bởi giảm khoản một phần ba so với  ñiện hỗ trợ các 

hệ thống ñiều hòa thông thường.  
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Hướng phát triển của ñề tài 

Qua nghiên cứu có thể ñịnh hướng phát triển ñề tài theo 

những hướng sau : 

- Đi sâu nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm ảnh hưởng ñộ sâu 

nước biển ứng với nhiệt ñộ ñể có hướng ñi lớn trong việc tìm 

hàm nhiệt ñộ tương ứng ở ñiều kiện vùng biển Việt Nam 
- Có thể mở rộng ứng dụng ñiều hòa không khí trung tâm sử 

dụng nước biển cho nhiều dự án resort và hotel tại Việt Nam. 

- Phát triển, triển khai trong tương lai năng lượng chuyển ñổi 


