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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 

 Hiện nay nhu cầu sử dụng ñiện của xã hội ngày càng 

tăng nhanh, trong khi tình hình khô hạn xảy ra trên diện rộng và kéo 

dài làm ảnh hưởng lớn ñến việc phát ñiện của các nhà máy thủy 

ñiện, một số dự án nguồn ñiện mới không ñạt tiến ñộ, dẫn ñến khả 

năng thiếu hụt ñiện năng cung cấp cho sản xuất, kinh doanh và 

sinh hoạt, nhất là vào giờ cao ñiểm. 

 Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ñang là vấn ñề thời 

sự có tính toàn cầu. Ở Việt Nam tính hiệu quả của việc khai thác và 

sử dụng năng lượng hiện ñang còn rất thấp. 

 Mùa khô năm 2009 (tháng 6,7) tình hình thiếu ñiện ở nước ta 

xãy ra trên toàn quốc. Theo dự báo: “ năm 2011 nếu thủy ñiện như 

hiện nay, sẽ thiếu 1,4 tỉ kWh ñiện” báo tuổi trẻ ngày 23/11/2010. 

 Việc dùng năng lượng, tiết kiệm và hiệu quả, thực ra là tìm 

cách sử dụng năng lượng theo yêu cầu sản xuất cho hợp lý, ñặc biệt, 

giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tác ñộng môi trường, thúc ñẩy 

chuyển ñổi công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 Các nhà máy có suất tiêu thụ năng lượng càng cao sẽ có tiềm 

năng tiết kiệm năng lượng càng lớn, vì các biện pháp ñiều chỉnh lại 

bố trí sản xuất, xây dựng qui trình công nghệ, tận dụng tối ña nguồn 

năng lượng tự nhiên: mặt trời, chiếu sáng, thông gió tự nhiên, ñịa 

nhiệt, tận dụng chất thải các nhà máy .v.v. 

 Về kỹ thuật, cơ hội tiết kiệm năng lượng ñược quan tâm phát 

hiện ñể ñề xuất cho tất cả các hệ thống cung cấp năng lượng chủ yếu 
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của doanh nghiệp, gồm hệ thống nhiệt, hệ thống nước, hệ thống ñiện. 

Trong hệ thống ñiện tổn thất do phân phối thường thay ñổi nhiều và 

tùy thuộc vào ñặc ñiểm từng nhà máy như về sơ ñồ hệ thống ñiện, 

ñặc tính của phụ tải ñiện, hiệu quả hoạt ñộng của các thiết bị, việc 

chọn lựa thiết bị có hiệu quả về năng lượng và quản lý hệ thống. 

 Nhà máy ñường: Công ty cổ phần ñường Ninh Hòa là cơ sở sản 

xuất sử dụng năng lượng lớn và lâu năm. Tuy vậy việc xây dựng giải 

pháp chương trình tiết kiệm năng lượng cho Công ty có ñề cập nhưng 

còn chung chung chưa cụ thể từng khâu từng phần. Chính vì vậy : 

 “ Xây dựng chương trình tiết kiệm ñiện tại Công ty cổ phần ñường 

Ninh Hòa”  thuộc tỉnh Khánh Hòa là rất cần thiết nó có tính thời sự, ý 

nghĩa thực tiễn ñem lại lợi ích cho Công ty nói riêng, và ñồng thời có 

ý nghĩa ñối với các cơ sở khác trên ñịa bàn Khánh Hòa cùng nhau 

giảm ñược chi phí không cần thiết, với ñiều kiện hiện tại mà Công ty 

mình thực hiện ñược.  

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

 Khảo sát, nghiên cứu ñưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng 

hiệu quả và tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, 

tận dụng bã mía làm máy phát ñiện, giảm thiểu tối ña ảnh hưởng ñến 

môi trường, vì thế ñóng góp một phần ñảm bảo an ninh năng lượng 

cho quốc gia. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

 Khảo sát và ñề ra biện pháp tiết kiệm năng lượng của Công ty 

cổ phần ñường Ninh Hòa. 

 Phạm vi nghiên cứu là hệ thống ñiện của Công ty cổ phần 

ñường Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. 



 - 5 - 

 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Phân tích các mô hình tiết kiệm năng lượng, khảo sát dây 

chuyền công nghệ cùng qui trình sản xuất của nhà máy, thu thập số 

liệu, ño các thông số liên quan ñến việc sử dụng ñiện, tính toán xây 

dựng chương trình tiết kiệm ñiện nhằm giảm chi phí sản xuất ñể nâng 

cao hiệu suất sản xuất. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

 Đưa ra giải pháp cụ thể nhằm sử dụng ñiện tiết kiệm và hiệu 

quả, giảm ñược chi phí trong sản xuất của Công ty, góp phần sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng tình hình thiếu hụt năng 

lượng, môi trường ñược cải thiện, quan trọng nhất là an ninh năng 

lượng quốc gia ñược ổn ñịnh.  

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn có 3 chương 

Chương 1: Tổng quan DSM 

Chương 2:   Giới thiệu qui trình công nghệ chế biến ñường và một số 

giải pháp tiết kiệm năng lượng 

Chương 3:  Thực trạng sử dụng năng lượng ñiện tại công ty cổ phần 

Đường Ninh Hòa và xây dựng giải pháp tiết kiệm ñiện tại công ty cổ 

phần ñường Ninh Hoà 
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Chương 1 

GIỚI THI ỆU TỔNG QUAN DSM 

1.1 Khái niệm chung về DSM 

 DSM là tổng hợp các giải pháp Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế 

- Xã hội ñể sử dụng ñiện năng cho hiệu quả và tiết kiệm. DSM nằm 

trong chương trình tổng thể quản lý nguồn cung cấp (SSM) quản lý 

nhu cầu sử dụng ñiện năng (DSM). 

 Hai chiến lược chủ yếu mà DSM xây dựng: Nâng cao hiệu suất 

sử dụng năng lượng của các hộ dùng ñiện. Điều khiển nhu cầu dùng 

ñiện cho phù hợp với khả năng một cách kinh tế nhất. 

1. 2 Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. 

 1.2.1 Sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao. 

 Để thực hiện việc sử dụng các thiết bị có ñiện có hiệu suất cao 

ta cần quan tâm: 

 Theo dõi cập nhật về công nghệ chế tạo thiết bị ñiện. 

 Thành lập hệ thống kiểm ñịnh ñánh giá chất lượng. 

 Thông tin, tuyên truyền, ñể giúp cho khách hàng sử dụng ñiện 

biết chọn lựa và sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, trong ñó có trợ 

giúp khách hàng. 

1.2.2  Giảm thiểu tối ña việc sử dụng ñiện không cần thiết 

Việc giảm thiểu sử dụng ñiện không cần thiết tạm chia thành 3 khu 

vực như sau: 

 - Khu vực nhà ở: Nhà ở dân cư, nhà ở chung cư. 

 - Khu vực công cộng: Văn phòng, các trung tâm thương mại, 

cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, khách sạn… 

 - Khu vực công nghiệp. 

1.3 Điều khiển nhu cầu sử dụng ñiện 

 1.3.1 Thay ñổi ñồ thị phụ tải. 
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 Mục ñích là sang bằng ñồ thị phụ tải của hệ thống ñiện nhằm 

giảm tổn thất, xây dựng phương thức vận hành kinh tế nhất. 

 1.3.2 Phương pháp dự trữ năng lượng.  

 Thủy ñiện tích năng ra ñời sẽ giải quyết bài toán vừa thừa, vừa 

thiếu ở trên: tận dụng ñiện năng "vô ích" ở các nhà máy nhiệt ñiện 

vào giờ thấp ñiểm, ñể sản sinh ñiện vào giờ cao ñiểm. 

 1.3.3 Tiềm năng về năng lượng mới 

 Nước ta tìm năng về năng lượng mới còn rất nhiều như: Gió (ở 

Bạch long vĩ, Ninh Thuận), ñịa nhiệt, năng lượng mặt trời, khí tải 

công nghệp, thủy triều (biển)...nguồn năng lượng mới mang lại nhiều 

lợi ích vì tận dụng ñược các dạng năng lượng còn bỏ phí. 

 1.3.4 Việc thay ñổi giá ñiện 

 Sử dụng ñiện theo thời gian không ñồng ñều nhau vì nhu cầu 

sử dụng ñiện không giống nhau, trong sản xuất cũng không giống 

nhau tùy theo ngành nghề ñặt thù của công việc, chính vì vậy suất 

hiện giờ cao ñiểm và thấp ñiểm trên ñồ thị phụ tải của toàn hệ thống. 

Ngay giờ cao ñiểm toàn hệ thống phải huy ñộng phát ñiện ñể ñáp ứng 

với phụ tải tăng chưa kể ñến thiếu nguồn giờ cao ñiểm vẫn có trường 

hợp cắt ñiện. Vì vậy các nước phát triển giá bán ñiện có tác dụng rất 

hiệu quả ñể ý thức và ñiều hòa nhu cầu dùng ñiện. 

1.4 Kết luận 

 Như vậy DSM là tổng hợp các giải pháp rất ña dạng và tác 

ñộng lên các  lĩnh vực: công nghệ, kinh tế, xã hội.  

 DSM hỗ trợ cho bên cung cấp ñiện chủ ñộng quản lý và ñiều 

khiển nhu cầu ñiện năng phù hợp với khả năng mình có và giúp cho 

các hộ tiêu thụ dùng ñiện năng tiết kiệm và hiệu quả. 

 Do phụ tải tăng nhanh nhu cầu dùng ñiện lớn DSM coi như là 

một giải pháp cung ứng năng lượng tốt nhất ñem lại hiệu quả cao, 
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chính vì vậy ứng dụng ñưa DSM và trở nên rất cấp thiết và có tính 

thời sự. 

 Chương ñầu ta chỉ tìm hiểu vấn ñề của chiến lược DSM nhằm 

ñưa hiệu suất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ñem lại lợi 

ích chung cho toàn xã hội. 

Chương 2 

GIỚI THI ỆU QUI TRÌNH CÔNG NGH Ệ CHẾ BIẾN ĐƯỜNG 

VÀ M ỘT SỐ GIẢI PHÁP TI ẾT KI ỆM NĂNG LƯỢNG 

2.1 Tổng quan về qui trình chế biến ñường 

 2.1.1 Quy trình công nghệ chế biến ñường 

 Những công ñoạn chính trong sản xuất ñường từ cây mía bao 

gồm các bước sau: 

 Khâu lấy mẫu xử lý mía, khâu ép mía, khâu làm sạch nước 

mía, khâu nấu ñường thành phẩm. 

Hình 2.1  Qui trình công nghệ chế biến ñường 

Baê ng taûi ch uyeån m ía

Maù y chaë t vaø ñaäp mía

Baê ng taûi chuyeå n m ía nghieàn

H eä  thoá ng eùp mía

Bình laøm  laïnh
Bình coâ ñ aëc

Ñöôø ng k eát tinh
Cha át thaûi

B oà n chöùa SO2 hoaë c NaHSO3

Boà n chöùa voâi vaø  s öõ a Ca(OH)2

Boàn chöùa nöôùc ñöôø ng

SÔ ÑOÀ CHEÁ BIEÁN ÑÖÔØNG TÖØ MÍA

SO2 h oaëc NaHS O3

Baõ  m ía

Hôi nöôùc H ôi n öôù c
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 2.1.2 Việc tiêu thụ năng lượng tại Công ty cổ phần ñường 

Ninh Hòa. 

 Hiện tại nguồn ñiện cấp cho nhà máy qua 2 máy biến áp công 

suất :  4000  KVA (6,3 kV/0,4 kV) 

 Tổng hợp tình hình sử dụng ñiện năng qua các năm ñược tổng 

hợp qua các năm: 

Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình sử dụng ñiện năng qua các năm của 

nhà máy 

Tháng Năm 2008 

(kWh) 

Năm 2009 

(kWh) 

Năm 2010 

(kWh) 

1 106.400 73.920 328.860 

2 100.800 114.240 273.336 

3 108.850 125.720 340.830 

4 117.950 132.461 450.492 

5 117.250 98.910 20.496 

6 114.800 22.554 57.288 

7 55.650 31.836 27.366 

8 29.610 29.820 34.272 

9 24.605 26.460 74.550 
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10 27.510 26.502 82.236 

11 28.700 45.780 100.456 

12 49.315 161.742 190.789 

Tổng 881.510 889.945 1.629.726 

Số liệu từ ñiện lực Ninh Hòa 

Từ bảng tổng hợp 2.3 cho thấy tiêu thụ ñiện năng tháng 1,2,3,4 

nhà máy làm việc. Các tháng còn lại nhà máy nghỉ bảo dưỡng. 

 2.1.3 Tổng kết sản phẩm qua các năm. 

 Tổng kết sản phẩm trong năm 2008 năm 2009 và năm 2010 

tăng dần. 

2.2 Kỹ thuật thi ết bị áp dụng trong các giải pháp tiết ki ệm năng 

lượng 

 2.2.1 Giải pháp TKNL trong hệ thống chiếu sáng 

 2.2.1.1 Đối với nguồn sáng 

 Các khu vực của nhà máy khi khảo sát thì ñộ rọi ñạt yêu cầu, vì 

vậy giải pháp là thay ñèn có hiệu suất cao hơn, công suất thấp hơn ñể 

giảm ñiện năng. 

a.Sử dụng ñèn có hiệu suất chiếu sáng cao Đèn FL T8 – 36 và T8 –32 

b.Dùng chấn lưu ñiện tử cao tần 

  2.2.1.2 Thiết kế trong chiếu sáng 

 - Không lóa mắt  

 - Không lóa do phản xạ 

 - Không có bóng tối 

 - Độ rọi yêu cầu phải ñồng ñều  
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 - Phải tạo ñược ánh sáng giống như ban ngày 

 2.2.2 Giải pháp TKNL ñối với ñộng cơ. 

 2.2.2.1 Hiệu suất ñộng cơ 

Các hiệu suất và tổn thất ñộng cơ thông thường như sau: 

 - Hiệu suất ñộng cơ : 90% 

 - Tổn thất ñộng cơ: 10 % nếu trong ñó tính theo 100% tổn thất 

thì: 

 + Tổn thất tản mạn: 5 % 

 + Tổn thất lõi và khe hở: 25 % 

 + Tổn thất do ma sát: 5 % 

 + Tổn thất rôto  25 %  

 + Tổn thất stato 40 %  

Các biện pháp giảm tổn thất ñộng cơ: 

 - Tổn thất sắt: 

 + Giảm mật ñộ từ thông 

 + Sử dụng loại tấm thép kỹ thuật ñiện có tổn thất thấp làm từ 

lõi từ. 

 + Sử dụng tấm thép kỹ thuật mòn hơn lõi từ. 

 + Loại trừ biến dạng trên bề mặt hoặc các lòi lõm của các lá 

thép làm lõi từ. 

 - Tổn thất cơ khí 

 + Sử dụng các quạt làm mát có tổn thất thấp. 

 + Sử dụng vật liệu bôi trơn có ñộ nhớt thấp. 

 - Tổn thất tải 

 + Giảm dòng ñiện chạy trong sơ cấp. 
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 + Thu ngắn bớt chiều dài cuối cuộn dây. 

 + Tăng mật ñộ chèn cuộn dây . 

 + Tăng tiết diện cắt của dây dẫn chạy qua. 

 + Giảm dòng ñiện chạy trong cuộn dây thứ cấp. 

 + Tăng tiết diện dây dẫn chạy qua. 

 + Giảm mật ñộ từ thông khe hở. 

 + Đảm bảo cách ñiện tốt ro to  

 + Tối ưu hóa chiều dài khe hở. 

 2.2.2.2 Sử dụng biến tần 

Điện năng tiêu thụ của ñộng cơ ở 100% tốc ñộ : 

 P(kW) x h =    kWh  (2-10) 

 Điện năng tiêu thụ của ñộng cơ với biến tần: 

 P(kW) x (% tốc ñộ ) 3 x h =     kWh  (2-11) 

 Điện năng tiết kiệm ñược sẽ ñược tính bằng (2-10) - (2-11) 

 Đối với chu trình làm việc có tải thay ñổi thì cần lặp lại công 

thức (2-11) cho mỗi giá trị tốc ñộ và lấy tổng ñiện năng tiêu thụ ở tất 

cả các tốc ñộ làm việc. 

Nhận xét:  

 Bộ biến tần sử dụng tốt nhất cho các ñộng cơ thay ñổi tốc ñộ, 

các ñộng cơ có thời gian hoạt ñộng non tải. 

  2.2.2.3 Sử dụng Powerboss 

Powerboss thường ñược sử dụng hầu hết cho các ñộng cơ ñiện cảm 

ứng xoay chiều, các ñộng cơ quá cở hay có các chu trình tải biến 

ñổi (tức là ña số các ứng dụng có sử dụng ñộng cơ). Những máy móc 

thích hợp cho Powerboss là: máy nén, máy ép, máy thủy lực, bơm 

dầu, cưa gỗ, máy nghiền, máy cắt, máy dệt may công nghiệp, băng 

tải, các ứng dụng bánh ñà… Tuy nhiên loại này lại không thích hợp 

cho các ñộng cơ có yêu cầu về biến ñổi tốc ñộ. 
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 2.2.2.4 Biện pháp nâng cao hệ số Cos ϕ 

 ● Các phương pháp tự nhiên: 

 - Thay ñổi và cải tiến qui trình công nghệ ñể các thiết bị làm 

việc ở chế ñộ hợp lý nhất. 

 - Thay thế ñộng cơ không ñồng bộ làm việc non tải bằng ñộng 

cơ công suất nhỏ. 

 ● Các phương pháp nhân tạo 

 - Tụ ñiện. 

 - Máy bù ñồng bộ. 

 - Động cơ không ñồng bộ, dây quấn ñược ñồng bộ hóa. 

 2.2.3 Giải pháp TKNL trong hệ thống nhiệt 

 2.2.3.1 Năng lượng ñối với lò hơi 

 Lượng nhiệt sinh ra trong quá trình ñốt nhiên liệu lò hơi ñược 

chia thành 2 phần. Một ñể cung cấp cho nước biến thành hơi với 

thông số thông số ñã cho là nhiệt có ích, một phần mất ñi trong quá 

trình làm việc của lò hơi gọi là tổn thất nhiệt. 

  2.2.3.2 Nâng cao hiệu suất của bay hơi 

Nhiệt ñộ bay hơi càng cao thì hiệu quả làm lạnh càng cao. Nếu nhiệt 

ñộ bay hơi tăng 10 C thì năng lượng tiêu tốn giảm 2 – 3 %. Tuy nhiên 

nhiệt ñộ này lại bị giới hạn bởi nhiệt ñộ phòng lạnh của máy lạnh. Ta 

có thể nâng cao thiết bị hiệu quả này bằng cách : 

 - Đảm bảo diện tích bề mặt bốc hơi của dịch lỏng bằng cách 

ñảm bảo mức lỏng cho phép của dàn bay hơi. 

 - Thay thế van tiết lưu nhiệt hoặc ñiện từ bằng van tiết lưu ñiện 

tử nhằm kiểm soát ñộ quá nhiệt tối ưu trong thiết bị bay hơi. 

 - Thiết kế ñường ống gió phù hợp nhằm giảm tổn thất trên 

ñường ống. 

 - Tuần hoàn gió lạnh có thể. 
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 - Tránh nhiệt lọt vào phòng: Sử dụng màn chắn gió phòng ñệm  

 - Dùng bộ kiểm soát quá trình xả ñá, quạt ñiện trở sưởi. 

 - Đảm bảo môi chất và dầu thích hợp. Tránh dàn cuốn theo vào 

dàn trao ñổi nhiệt, làm giảm hiệu quả trao ñổi nhiệt. 

 - Thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng dàn lạnh.  

 2.2.3.3 Một số biện pháp khác 

 - Cải thiện bảo ôn hệ thống lạnh. 

 - Dừng bơm quạt dàn ngưng, tháp giải nhiệt sau một thời gian 

thích hợp. 

 - Lắp biến tần cho bơm, quạt dàn ngưng, dàn bay hơi, tháp giải 

nhiệt. 

 - Ưu tiên vận hành các máy có hệ số Cosϕ cao. 

 - Lắp các bồn trữ lạnh: cho máy lạnh chạy vào các giờ thấp 

ñiểm (ñiện 3 giá) ñể trữ lạnh và cấp lại vào giờ cao ñiểm. 

2.3 Kết luận 

 Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường là vấn ñề thời sự 

có tính toàn cầu. Ở ta tính hiệu quả của việc khai thác và sử dụng 

năng lượng còn thấp. Vấn ñề khai và sử dụng năng lượng không hiệu 

quả gây tổn thất nền kinh tế rất lớn. Chính vì vậy ñể sử dụng có hiệu 

quả năng lượng ta phải có chương trình, các biện pháp cụ thể từ khâu 

quản lý ñến khâu kỹ thuật. Trong khâu kỹ thuật các cơ hội tiết kiệm 

năng lượng ñược thấy và ñề xuất trong tất cả các hệ thống năng 

lượng. Các phương pháp tiết kiệm ñang áp dụng tại nhiều doanh 

nghiệp ñã ñem nhiều kết quả lớn góp phần trong việc ñảm bảo an 

ninh năng lượng, cải thiện môi trường. Trong chương 2 ñã nghiên 

cứu các tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Với các tiềm năng này tác 

giả triển khai cụ thể trong chương 3 cho Công ty cổ phần ñường Ninh 

Hòa. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG, XÂY DỰNG GIẢI 

PHÁP TIẾT KI ỆM ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG 

NINH HÒA 

3.1 Thực trạng sử dụng năng lượng 

 Nhà máy có 2 phân xưởng và 1 phòng hành chính: Phân xưởng 

ñiện, cơ khí; Phân xưởng ñường; Văn phòng hành chính. 

 3.1.1 Sơ ñồ cung cấp ñiện. 

 Sơ ñồ cung cấp ñiện nhà máy ñường: Dùng 2 máy biến áp 

4000 kVA (6,3/0,4 KV), 1 máy biến áp 2000 kVA (35/0,4 kV) và 1 

máy biến áp 6300 kVA (35/0,4 KV) cấp ñiện cho toàn nhà máy: 

Khâu xử lý dùng Áp tô mát 2500 A, lò hơi cũ và lò hơi mới của khâu 

làm sạch nước mía dùng Áp tô mát 2500 A, khâu ép áp tô mát 2500 

A, khâu nấu ñường 2 Áp tô mát 2500 A, khâu xử lý nước Áp tô mát 

1250 A, Có áp tô mát 1250 A dự phòng. 

 3.1.2 Các danh mục và thiết bị của công ty. 

Danh mục các thiết bị 

 Tất cả các thiết bị chiếu sáng là ñèn: 210 ñèn huỳnh quang, 

135 ñèn cao áp và ñộng cơ ñiện 3 pha ro to lồng sóc: 140 ñộng cơ 

 3.1.3 Thiết bị tiêu thụ ñiện các hệ thống. 

 3.1.3.1 Hệ thống ánh sáng 

Hệ thống ánh sáng: P = 91.296 kWh/ năm chiếm 1,09 % 

 3.1.3.2 Hệ thống ñộng cơ ñiện. 

Hệ thống ñộng cơ gồm 134 ñộng cơ các khâu xử lý mía, khâu ép 

mía, khâu làm sạch nước mía, khâu nấu ñường, khâu xử lý nước 

thải: P = 11.389.247 kWh/ năm chiếm 98 % 

 3.1.3.3 Tiêu thụ ñiện năng của các hệ thống và thiết bị

 3.1.3.4 Tỉ lệ tiêu thụ ñiện năng từng hệ thống. 
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Bảng 3.5  Tổng hợp tiêu thụ ñiện năng của từng hệ thống 

tt Tên hệ thống 
Tiêu thụ ñiện 

năng (kWh) 

Tiêu thụ năng 

lượng(%) 

1 Lấy mẫu, xử lý mía 1.304.766 15,63 

2 Ép mía 1.572.754 18,84 

3 Làm sạch nước mía 2.344.349 28,08 

4 Nấu ñường 2.802.043 33,56 

5 Xử lý nước thải 234.028 2,80 

6 Ánh sáng 91.296 1,09 

 Tổng 11.480.543 100 

3.2 Đề xuất giải pháp tiết ki ệm ñiện 

 3.2.1 Xây dựng ñồ thị phụ tải toàn nhà máy 

 3.2.1.1  Đo dòng ñiện ở các khâu trong ngày 

 3.2.1.2 Biểu ñồ phụ tải từng khâu 

+ Khâu lấy mẫu 

+ Khâu ép mía 

+ Khâu làm sạch 

+ Khâu nấu ñường 

+ Xử lý nước thải 

+ Ánh sáng 
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 3.2.1.3 Đồ thị phụ tải tổng 

Hình 3.10  Biểu ñồ phụ tải tổng 

 3.2.1.4 Dịch chuyển ñồ thị phụ tải 

 Dịch chuyển ñồ thị phụ tải  từ giờ cao ñiểm sang giờ thấp 

ñiểm là giải pháp không tốn kém, nhưng ñi sâu vào công nghệ ñể ñưa 

những khâu qua giờ thấp ñiểm làm việc. 

 Qua ñồ thị phụ tải các khâu và tổng từ 0 giờ ñến 6 giờ sáng và 

23 giờ trở ñi công suất nhỏ. Ngược lại từ 6 giờ 30 ñến khoản 22 giờ 

công suất rất lớn. Chứng tỏ phụ tải toàn nhà máy không ñều nhau. 

Theo bảng 3.6, ta thấy: 

 - Ca 1: từ 6 giờ ñến 14 giờ, trong ñó có 9 giờ 30 ñến 11 giờ là 

giờ cao ñiểm, trừ ngày chủ nhật. 

 - Ca 2: từ 14 giờ ñến 22 giờ, trong ñó 17 giờ ñến 20 giờ là giờ 

cao ñiểm, trừ ngày chủ nhật. 

 - Ca 3 : Từ 22 giờ ñến 4 giờ sáng, trong ca 3 không có giờ cao 

ñiểm, từ 22 giờ ñến 4 giờ sáng là giờ thấp ñiểm. 

Cơ hội: 

a. Hiện tại: 

 Như vậy: Trong ca 2 và ca 3 từ ñồ thị phụ tải ta dịch chuyển 

về giờ thấp ñiểm hoặc bình thường ở những thiết bị nằm trong khâu 

mà không ảnh hưởng ñến hệ thống dây chuyền sản xuất nhà máy 

 - Cụ thể trong ca 1 từ 9 giờ 30 ñến 11 giờ: Khâu lấy mẫu, khâu 

ép, khâu xử lý nước thải và ánh sáng không chuyển ñược, qua nghiên 
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cứu và cán bộ kỹ thuật cho biết, chỉ có khâu làm sạch nước mía và 

khâu nấu ñường cho ngừng một số thiết bị ở giờ cao ñiểm sang giờ 

thấp ñiểm ở ca 3. 

b. Giải pháp: 

 -  Trong khâu làm sạch có Bơm bu tông 1,2,3 (khu lò hơi cũ), 

bơm bu tông 1,2 (khu lò hơi mới) cho máy làm việc sang ca 3. 

 - Trong khâu nấu ñường có Ly tâm A,B,C  và bơm hóa chế 1 

cho máy làm việc sang ca 3.  

c. Phân tích lợi ích: 

 - Điện năng của khâu làm sạch nước mía có bơm bu tông 1,2,3 

lò hơi cũ và bu tông 1,2 lò hơi mới dòng ñiện tổng 5 ñộng cơ là: 700 

A, có cosϕ = 0,8 ño ñược, làm việc trong 5 giờ cao ñiểm sang giờ 

thấp ñiểm trong 1 ngày. 

Số tiền tiết kiệm ñược trong 1 năm: 

 ∆Ctkiệm= 427.689 - 147.936 = 279.753 (ngàn ñồng) 

 - Điện năng khâu nấu ñường: 

 Khâu nấu ñường có 17 ñộng cơ 3 pha, tổng dòng ñiện là : 

1360 A, có cosϕ = 0,83 ño ñược, làm việc 4,5 giờ cao ñiểm chuyển 

sang giờ thấp ñiểm trong 1 ngày. 

Số tiền tiết kiệm ñược: 

 ∆Ctkiệm= 777.112 – 268.825 = 508.313 (ngàn ñồng)  

+ Đồ thị phụ tải tổng sau chuyển ca 3 

Hình 3.14  Biểu ñồ phụ tải tổng 
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 3.2.2 Hệ thống ánh sáng 

 Hệ thống chiếu sáng các khu hầu hết ñều ñủ ñộ rọi thông qua 

ño bảng 3.4 

 Nhà máy sử dụng 210 bóng ñèn huỳnh quang 40 W, 135 ñèn cao áp 

250 W. Các ñèn loại này tiêu thụ ñiện cao giải pháp thay ñèn có cùng 

ñộ rọi công suất nhỏ hơn. 

Cơ hội 1: Thay 130 ñèn huỳnh quang 40 W ở khu: Phân phối ñiện, 

khu hòa chế,kho ñường sử dụng 24 giờ. 

Thay bóng ñèn huỳnh quang 40 W, 20 W bằng  ñèn FL T8 – 36 

W,3.5 W chấn lưu ñiện tử. 

Số tiền tiết kiệm ñược trong một năm là: 

∆C = ∆A.CE (ñồng)= 9.235 x 1.225 = 11.313 (ngàn ñồng) 

 Số tiền ñầu tư ban ñầu là: 

V j = gj.nj (ñồng) = 210 x 66 = 13.860 (ngàn ñồng) 

Thời gian thu hồi vốn là: T = V/∆C =  13.860/11.313  = 1,22 năm 

Giảm khí thải CO2:    ∆A x 0,6 =   9.235 x 0,6 = 5,541 tấn CO2 

Cơ hội 2:  Thay ñèn cao áp 250 W bằng ñèn 150 W 

- Chi phí tiền tiết kiệm ñược hàng năm là: 

 ∆C = ∆A.CE (ñồng) = 16.159,500 x 1.225 = 19.795 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư ban ñầu là: 

 Vj = gj.nj (ñồng) = 135 x 1.255.000= 169.425 (ngàn ñồng) 

Thời gian thu hồi vốn là: T = V/∆C =  169.425 / 19.795   = 8,5 năm 

Giảm khí thải CO2 :   ∆A x 0,6 =   16.159 x 0,6 = 9,695 tấn CO2 

 3.2.3 Hệ thống ñộng cơ ñiện.  

Cơ hội 1: (Động cơ khoan mẫu 1,2) 

Thay 2 ñộng cơ băng tải công suất  55 kW, η = 0,90 %,bằng ñộng cơ 

hiệu suất cao công suất nhỏ hơn có  32 kW  

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 
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 ∆C = 14.513,2 x 1.225 = 17.778 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 42.486 x 2 = 84.792 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 84.792 /17.778 = 4,77 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 14.513,2 x 0,6 = 8,7 tấn CO2 

Cơ hội 2: (Động cơ 3 pha: Khỏa bằng) 

 Thay 1 ñộng cơ băng tải công suất 185 kW, η = 0,93 %,bằng 

ñộng cơ hiệu suất cao công suất nhỏ hơn có  100 kW  

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 17.261 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 134.300 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 6,35 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 10,3 tấn CO2 

Cơ hội 3: (Động cơ 3 pha: Dao chặt 1) 

 Thay 1 ñộng cơ dao chặt công suất 250 kW, η = 0,94 %,bằng 

ñộng cơ hiệu suất cao công suất nhỏ hơn có  150 kW  

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 20.124 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 148.797 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 7,39 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 9,8 tấn CO2 

Cơ hội 4: (Động cơ 3 pha: Búa ñập) 

 Thay 2 ñộng cơ 3 pha (Búa ñập) công suất  185 kW, η = 

0,93 %,bằng ñộng cơ có công suất nhỏ hơn có  120 kW 

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 37.649 (ngàn ñồng) 
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Số tiền ñầu tư: V = 273.760 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 7,27 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 18,4 tấn CO2 

Cơ hội 5: (Động cơ 3 pha: Ép mía ép 1) 

 Thay 1 ñộng cơ 3 pha (ép mía) công suất  360 kW, η = 0,94 

%,bằng ñộng cơ có công suất nhỏ hơn có  280 kW  
Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 21.551 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 360.000 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 16 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 10,5 tấn CO2 

Cơ hội 6: (Động cơ 3 pha: Băng tải mía trung gian) 

 Thay 2 ñộng cơ 3 pha (băng tải trung gian ) công suất  22 kW, 

η = 0,88 %, bằng ñộng cơ có công suất nhỏ hơn có  10 kW 

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 11.151 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 33.322 (ngàn ñồng) 

Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 2,9 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 5,4 tấn CO2 

Cơ hội 7: (Động cơ 3 pha: Băng tải ngang) 

 Thay 1 ñộng cơ 3 pha (băng tải ngang ) công suất  45 kW, η = 

0,90 %, bằng ñộng cơ có công suất nhỏ hơn có  30 kW  

Số tiền tiết kiệm ñược trong năm: 

 ∆C = 7.809 (ngàn ñồng) 

Số tiền ñầu tư: V = 42.486 (ngàn ñồng) 
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Thời gian hoàn vốn:  

 T = V/∆C = 5,4 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A x 0,6 = 3,8 tấn CO2 

Cơ hội 8: Lắp biến tần cho ñộng cơ 

Tổng số tiền tiết kiệm ñược 

 ∑ ∆C = 40.220   x 2 = 80.440 (ngàn ñồng) 

Chi phí VSD :  V = 92.472.000 x 2 = 184,9 (triệu ñồng) 

Thời gian hoàn vốn: T = V/∑ ∆C = 184,9/80.440 = 2,29 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A  x 0,6 = 65.666 x 0,6 = 39,4 tấn CO2 

Cơ hội 9: Lắp biến tần cho ñộng cơ 

Tổng số tiền tiết kiệm ñược 

 ∑ ∆C = 52.325 x 2 = 104.650 (ngàn ñồng) 

Chi phí VSD :  V = 92.460.000 x 2 = 184,9 (triệu ñồng) 

Thời gian hoàn vốn: T = V/∑ ∆C = 184,9/104.650 = 1,76 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A  x 0,6 = 85.430 x 0,6 = 51,2 tấn CO2 

Cơ hội 10: Lắp biến tần cho ñộng cơ   

Tổng số tiền tiết kiệm ñược 

 ∑ ∆C = 75.175 x 2 = 150.350 (ngàn ñồng) 

Chi phí VSD :  V = 130.164.000 x 2 = 260,3 (triệu ñồng) 

Thời gian hoàn vốn: T = V/∑ ∆C = 260,3/150.350 = 1,73 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A  x 0,6 = 122 .736x 0,6 = 73,64 tấn CO2 

Cơ hội 11: Lắp biến tần cho ñộng cơ  

Tổng số tiền tiết kiệm ñược 

 ∑ ∆C = 10.209 x 4 = 40.836 (ngàn ñồng) 

Chi phí VSD :  V = 41.747 x 4 = 166,9 (triệu ñồng) 

Thời gian hoàn vốn: T = V/∑ ∆C = 166,9/40.836 = 4,09 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A  x 0,6 = 33.336 x 0,6 = 20 tấn CO2 

Cơ hội 12: Lắp biến tần cho ñộng cơ 
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Tổng số tiền tiết kiệm ñược 

 ∑ ∆C = 27.851 x 3 = 83.553 (ngàn ñồng) 

Chi phí VSD :  V = 92.472.x 3 = 277,4 (triệu ñồng) 

Thời gian hoàn vốn: T = V/∑ ∆C = 277,4/83.553 = 3,3 năm 

Giảm khí thải CO2 : ∆A  x 0,6 = 68.208 x 0,6 = 40,9 tấn CO2 

 3.2.4 Quản lý năng lượng 

Việc hoạt ñộng sản xuất của nhà máy tiêu thụ một lượng ñiện năng 

rất lớn trung bình khoảng  1.600.000 kWh/năm. Nếu không có biện 

pháp tốt sẽ gây lãng phí năng lượng, quản lý năng lượng cũng như 

quản lý nguyên liệu, lao ñộng ....tất cả ñiều phải theo dõi giám sát với 

các ñịnh mức ñể kiểm soát ñược chi phí và làm người sử dụng phải 

quan tâm ñến. 

 Trước tình hình như vậy việc cần thiết lắp ñặt các thiết bị ño 

kiểm tra và có chuyên trách quản lý ñể hàng tháng, hàng quí có báo 

cáo ñịnh kỳ cũng như ñánh giá suất tiêu hao ñể từ ñó có giải pháp 

ñiều chỉnh thích ứng. 

 Có lịch phân công chuyển ca làm việc cụ thể. 

 3.2.5  Bảo trì và bảo dưỡng 

 Quá trình sản xuất ngày ñược cơ giới hóa, tự ñộng hóa, ñồng 

thời với việc tập trung vào nguồn vốn ñầu tư là việc tập trung vào 

công tác cải tiến phương pháp sản xuất và cải tiến thiết bị. Vì thế 

mức tiêu thụ năng lượng, giá trị vật tư thiết bị ngày càng gia tăng. 

Đây là nhân tố ảnh hưởng ñến công ty và mục tiêu của công ty là 

nâng cao sản lượng sản xuất. 

 Vì thế vốn ñầu tư vào máy móc và sản phẩm là vấn ñề rất quan 

trọng. Biện pháp ñể ñạt ñược vấn ñề trên là có chương trình bảo trì 

ñảm bảo quá trình sản xuất phải luôn hoạt ñộng hiệu quả và tốn chi 

phí thấp 
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3.3 Máy phát ñiện (Nhiệt ñiện) dùng bã mía nhà máy  

 Mỗi ngày nhà máy tiêu thụ khoản 3000 tấn mía, một lượng bã 

mía rất lớn. Theo ñó nhà máy sẽ lắp ñặt thêm hệ thống lò hơi với 

nhiên liệu sử dụng từ việc ñốt bã mía ñể tạo hơi phục vụ sản xuất của 

dây chuyền công nghệ và tận dụng lượng hơi còn lại ñể chạy tuốc-bin 

phát ñiện với công suất G1 3 MW và G2 6 MW. Đây là một giải 

pháp có tính kinh tế cao và giảm phát lượng khí thải gây ra hiệu ứng 

nhà kính, giảm thiểu tối ña ô nhiễm môi trường so với nhà máy nhiệt 

ñiện sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch, lượng ñiện năng ñược sản 

xuất từ bã mía cung cấp cho nhà máy và ñồng thời phát  ñiện lên lưới 

ñiện. 

 Trong thời gian mùa vụ vừa sản xuất vừa phát ñiện lại cho nhà 

máy dùng, nếu còn dư bán lại lên lưới ñây là giải pháp vừa giảm 

ñược lượng ñiện năng của nguồn, vừa giảm ñược chi phí tiền ñiện 

trên sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.   

 3.3.1 Giải pháp ñốt chất thải  

 Đốt bã mía cùng dầu dienzen (dầu FO:gần như nhựa PVC) ñể 

mồi phụ khi chưa cháy bã mía.  

 Bã mía sau khi ñốt ñể phát ñiện tạo ra lượng tro này trộn với 

dịch lọc bùn từ cây mía sẽ tạo ra nguồn phân hữu cơ dùng ñể làm 

nguyên liệu chế biến phân hữu cơ vi sinh tận dụng hết bã mía. 

 Xây dựng hệ thống lò ñể ñốt bã mía (dùng hơi hóa nhiệt: hơi áp 

suất cao ñể quay tua bin ñể phát ñiện)  

 Hơi hóa nhiệt sau khi qua tua bin phát sẽ sử dụng cho việc: làm 

sạch nước mía, nấu ñường kết tinh, ly tâm ñường, sấy ñường khô. 

 3.3.2 Qui trình công nghệ của nhà máy ñiện nhiệt ñiện       

Bã mía từ băng tải cào ra, có mô tơ ñánh tơi rồi ñưa xuống lò ñốt bã 
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mía, ở nhiệt ñộ cao, ñường ống dẫn hơi ñốt ñến bộ hòa chế hơi, ñiều 

chỉnh áp lực hơi, ñiều tiết hơi làm quay tua bin 

 3.3.4 Thời gian vận hành máy phát ñiện 

 Trong mùa vụ thì phải vận hành máy phát ñiện : Tháng 1,2,3,4. 
3.4 Kết luận  

 Từ kết quả phân tích trên cho thấy việc tiến hành kiểm toán 

năng lượng tại nhà máy ñường là ñể tìm ra giải pháp nhằm sử dụng 

năng lượng tiết kiệm nhất và hiệu quả là rất cần thiết và mang tính 

thời sự cho doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất cho giá thành cho 

một sản phẩm, ñồng thời giảm nhu cầu sử dụng ñiện của quốc gia mà 

hiện nay ñang thiếu ñiện và sắp tới vẫn còn ñang thiếu ñiện vào mùa 

khô trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy áp dụng chương 

trình tiết kiệm ñiện tại công ty cổ phần ñường Ninh Hòa mỗi năm tiết 

kiệm ñược 1.416.210 ngàn ñồng, giảm 307,14 tấn CO2 thải ra môi 

trường. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Đề tài nghiên cứu ñề xuất các giải pháp và ñánh giá hiệu quả 

tiết kiệm ñiện. Tác giả ñã nghiên cứu vào các giải pháp tiết kiệm ñiện 

về vấn ñề nâng cao hiệu suất sử dụng và tiết kiệm ñiện, từ ñó ñi sâu 

vào nghiên cứu chi tiết các hệ thống tiêu thụ ñiện, áp dụng thực hiện 

tiết kiệm ñiện tại Công ty Cổ phần ñường Ninh Hòa. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy áp dụng các biện pháp tiết kiệm ñiện cho Công ty Cổ 

phần ñường Ninh Hòa mang lại lợi ích cho bản thân doanh nghiệp mà 

còn có lợi ích to lớn trong việc giảm nhu cầu công suất và ñiện năng, 

vì vậy tiết kiệm ñược năng lượng và cải thiện môi trường. Qua kết 

quả nghiên cứu cho thấy việc ñầu tư cũng như áp dụng các giải pháp, 

ñem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, tiêu thụ ñiện năng ít hơn và khoản 

tiền tiết kiệm ñược sau khi bù lại chi phí ñem lại là rất lớn. Kết quả 
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nghiên cứu tại Công ty cổ phần ñường Ninh Hòa tác giả có một số 

kết luận sau: 

1. Lợi về kinh tế: 

 Nếu Công ty thực hiện các giải pháp trên thì hàng năm tiết 

kiệm ñược 1.416.210 ngàn ñồng, ñầu tư 2.335.350 ngàn ñồng, tương 

ñương lượng ñiện tiết kiệm ñược 512.774 kWh. Công ty còn có kế 

hoạch vệ sinh thường xuyên, thổi bụi cho các ñộng cơ nhằm tăng khả 

năng tỏa nhiệt, tăng tuổi thọ và giảm ñiện năng tiêu thụ. 

2. Lợi về môi trường: 

 Kết quả nghiên cứu ñưa ra các biện pháp tiết kiệm ñiện, làm 

giảm ñược một lượng ñiện tiêu thụ vì thế giảm ñược các chất gây ô 

nhiễm môi trường ñặc biệt làm giảm 66.997 tấn CO2 . 

3. Lợi ích về mặt xã hội: 

 Từ kết quả nghiên cứu, ñề tài có thể là cơ sở ñể nhân rộng cho 

các khu sản xuất công nghiệp, từ ñó nâng cao việc kiểm toán năng 

lượng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan ñều tiến hành kiểm toán năng 

lượng ñể ñề ra giải pháp tối ưu cho việc sử dụng năng lượng thì vấn 

ñề an ninh năng lượng quốc gia sẽ ñược ñảm bảo, ñồng thời thúc ñẩy 

nền kinh tế ñất nước.   

 Tác giả kiến nghị những kết quả ñã ñạt ñược trong quá trình 

nghiên cứu cần ñược xem xét và bổ sung ñể thiết lập một giải pháp 

cho toàn nhà máy về tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu suất 

sử dụng năng lượng hiệu quả trong thời gian tới. 

 Khi thiết kế nhà máy cần tính toán cụ thể khi ñặt thiết bị máy 

móc cho phụ hợp với công suất, phải lắp ñặt ñồng bộ máy tránh 

trường hợp ñộng cơ non tải. 


