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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CH ỌN ĐỀ TÀI  

Trong những năm vừa qua, cùng với tốc ñộ tăng trưởng GDP 

trung bình hàng năm ñạt khoảng 7,5%, nhu cầu năng lượng tiếp tục 

tăng với tốc ñộ tương ứng là 10,5% và 15%. Theo dự báo của các 

chuyên gia kinh tế và năng lượng, tốc ñộ tăng GDP, nhu cầu năng 

lượng sẽ tiếp tục duy trì ở mức ñộ cao (17%).  

Nguồn tài nguyên của nước ta ña dạng nhưng không phải dồi 

dào. Do ñó việc khai thác và sử dụng có hiệu quả, bảo vệ nguồn tài 

nguyên năng lượng, gìn giữ cho các thế hệ mai sau là một trong 

những phương hướng quan trọng của chính sách năng lượng trong 

thời gian tới.  

Trong khi ñó ngành năng lượng Việt Nam vẫn còn nhiều bất 

cập như hiệu suất chung của ngành năng lượng còn thấp. Nhiều cơ sở 

sản xuất năng lượng vẫn phải duy trì công nghệ cũ, lạc hậu, ô nhiễm 

môi trường lớn… nên sử dụng năng lượng rất lãng phí  

Để giảm sức ép tài chính và ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñiện ñể 

phát triển kinh tế xã hội, ngành ñiện ñang tập trung nghiên cứu tìm 

giải pháp hữu hiệu. Một trong những giải pháp ñó là sử dụng hợp lý 

và tiết kiệm ñiện năng. 

 Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt ñiện như hiện nay, giảm 

chi phí ñiện năng,… ñề tài “ Nghiên cứu, tính toán các giải pháp 

tiết kiệm ñiện năng cho công ty cổ phần thủy sản Bình Định”  có ý 

nghĩa thiết thực góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt ñiện. 

2. MUC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU  

Nghiên cứu các giải pháp quản lý ñiện năng, giải pháp sử 

dụng ñiện năng, tính toán ñề ra giải pháp tiết kiệm ñiện nhằm mang 
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lại hiệu cao trong việc sử dụng ñiện ñồng thời giải quyết tình trạng 

thiếu hụt ñiện hiện nay. 

3. ĐỐI T ƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý năng lượng 

nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần 

thủy sản Bình Định 

-  Phạm vi nghiên cứu 

+ Nghiên cứu dây chuyền công nghệ của công ty. 

+ Khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng và nghiên cứu các 

giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

4. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ TH ỰC TI ỄN CỦA ĐỀ TÀI  

- Ý nghĩa khoa học 

+  Giải pháp quản lý ñiện năng. 

+ Vận dụng các phương pháp tính toán, kiểm toán năng 

lượng lựa chọn các thiết bị ñiện tiết kiệm ñiện. 

-  Ý nghĩa thực tiễn. 

+ Nội dung ñề tài sẽ là cơ sở khoa học tạo tiền ñề cho việc 

giải quyết tình trạng thiếu hụt ñiện hiện nay.    

 + Đưa ra các giải pháp tiết kiệm ñiện nhằm có lợi cho các hộ 

dùng ñiện góp phần thúc ñẩy nền kinh tế quốc dân. 

+ Tính chọn các thiết bị hợp lý. 

5. CẤU TRÚC CỦA LU ẬN VĂN 

Nội dung chính của luận văn ñược chia làm 4 chương. 

Chương 1:    Tổng quan về giải pháp quản lý ñiện năng 

Chương 2:   Kiểm toán năng lượng 

Chương 3:   Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Công ty cổ phần 

thủy sản Bình Định 
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Chương 4:   Thiết kế hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng tại 

Công ty cổ phần thủy sản Bình Định 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ  

ĐIỆN NĂNG 

1.1. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH CUNG C ẤP - SỬ DỤNG ĐIỆN 

NĂNG CỦA VI ỆT NAM 

1.1.1. Tình hình cung cấp ñiện năng hiện nay. 

        Hiện nay nước ta thiếu khoảng 800 - 1000 MW. Điện năng 

của nước ta hiện nay chủ yếu dựa vào thủy ñiện, các nguồn năng 

lượng khác chưa phát triển, chính vì vậy vào mùa khô mực nước ở 

các hồ thấp dẫn ñến sản lượng ñiện thấp gây ra tình trạng thiếu hụt 

ñiện. Việc thiếu hụt công suất gây ra hệ lụy quá tải lưới ñiện 220 – 

500 KV khiến các ñường dây luôn vận hành tới mức giới hạn. Do 

vậy, hệ thống ñiện quốc gia luôn vận hành trong tình trạng quá tải 

dẫn ñến không an toàn. Hiện nay nền kinh tế hồi phục tốc ñộ tăng 

trưởng phụ tải sẽ còn cao hơn, tình trạng thiếu hụt sẽ còn tiếp tục xảy 

ra nếu không có giải pháp hợp lý.   

1.1.2.  Thực trạng sử dụng ñiện năng hiện nay 

           Theo ñánh giá của các chuyên gia trong ngành Việt Nam hiện 

nay ñang sử dụng nguồn ñiện với hiệu quả thấp, sản xuất chi phí cao. 

Muốn có 1% tăng trưởng GDP hàng năm phải tăng ñiện năng lên 

khoảng 2%, trong khi các nước phát triển khác chỉ tăng chưa ñầy 

1,5% thậm chí còn ít hơn.  

Vì vậy, vấn ñề cấp thiết ñặt ra hiện nay là chúng ta phải sử 

dụng nguồn năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm vì những lợi 

ích của chính chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. 
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1.2. KHÁI NI ỆM CHUNG V Ề DSM (Demand Side Management) 

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

- Xã hội nhằm sử dụng ñiện năng một cách 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). 

DSM ñược xây dựng trên cơ sở hai chiến lược chủ yếu:  

- 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 

cung cấp một cách kinh tế nhất. 

1.3. ĐỀ XUẤT GI ẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG 

1.3.1. Giải pháp hành chính 

  - Xây dựng và ban hành qui chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản 

hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng. 

 - Xây dựng năng lực quản lý và các ñơn vị tư vấn về lĩnh vực 

tiết kiệm ñiện năng, con người am hiểu về công nghệ sản xuất, hiểu 

biết về các giải pháp sử dụng tiết kiệm ñiện. 

 - Tuyên truyền sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng, thay 

ñổi thói quen sử dụng năng lượng lãng phí. 

 - Xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng có nề nếp các mô hình 

quản lý và sử dụng nguồn ñiện năng tiết kiệm và hiệu quả . 

 - Thành lập các trung tâm tiết kiệm năng lượng trong các ñơn 

vị sự nghiệp ñể tham gia thực hiện công tác tư vấn, thiết kế, ñào tạo, 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về nâng cao hiệu suất sử dụng 

năng lượng, qui hoạch thực hiện các giải pháp quản lý và giải pháp 

kỹ thuật ñể tiết kiệm năng lượng. 
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 - Cần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật của các ñơn 

vị tư vấn về lĩnh vực TKNL (tiết kiệm năng lượng) thông qua tập 

huấn ñào tạo, xây dựng thí ñiểm.  

1.3.2.  Giải pháp kỹ thuật 

1.3.2.1. Sử dụng các thiết bị ñiện có hiệu suất cao 

Việc sử dụng các thiết bị, ñộng cơ ñược chế tạo theo công 

nghệ mới sẽ tiết kiệm ñược nhiều ñiện năng với thời gian hoàn vốn 

ngắn.  

1.3.2.2. Giảm thiểu sự tiêu phí năng lượng một cách vô ích. 

 Hiện nay, ý thức tiết kiệm ñiện năng chưa ăn sâu vào các 

thành viên sử dụng ñiện, không phải ai cũng ñều hiểu những kiến 

thức cần thiết về các biện pháp tiết kiệm ñiện thông thường, do vậy 

càn phải ñẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, ñào tạo sử dung năng 

lượng. 

1.3.2.3. Điều khiển nhu cầu dùng ñiện cho phù hợp với khả năng 

cung cấp 

 Mục tiêu của giải pháp này là san bằng ñồ thị phụ tải của hệ 

thống ñiện nhằm giảm tổn thất  

 - Cắt giảm ñỉnh 

- Lấp thấp ñiểm 

- Chuyển dịch phụ tải 

- Biện pháp bảo tồn 

- Tăng trưởng dòng ñiện  

- Biểu ñồ phụ tải linh hoạt 

1.4. KẾT LU ẬN  

 Khủng hoảng ñiện năng của thế giới nói chung và của Việt 

Nam nói riêng là vấn ñề gây nhứt nhối cho các nhà quản lý cũng như 

người sử dụng ñiện.  
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 Một trong những giải pháp kinh tế và hiệu quả là áp dụng 

chương trình quản lý nhu cầu (DSM). DSM vừa giúp cho các hộ tiêu 

thụ sử dụng ñiện năng hiệu quả và tiết kiệm, vừa giúp cho các nhà 

cung cấp ñiện chủ ñộng quản lý và ñiều khiển nhu cầu ñiện năng phù 

hợp với khả năng cung cấp một cách kinh tế nhất. Trong ñiều kiện 

nhu cầu sử dụng ñiện tăng nhanh, DSM ñược xem là một trong 

những giải pháp “cung cấp năng lượng” hiệu quả nhất và yêu cầu 

nghiên cứu ứng dụng trở nên cấp thiết. 

 

Chương 2 

KI ỂM TOÁN N ĂNG LƯỢNG 

2.1. KHÁI NI ỆM V Ề KI ỂM TOÁN N ĂNG LƯỢNG 

Kiểm toán năng lượng là một trong những nhiệm vụ ñầu tiên 

ñể kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả. Kiểm toán năng lượng 

bao gồm các công việc như: Khảo sát xem các thiết bị sử dụng năng 

lượng như thế nào và các khoản chi phí cho việc sử dụng năng lượng 

như thế nào, ñồng thời ñưa ra một chương trình nhằm thay ñổi 

phương thức vận hành, cải tạo hoặc thay thiết bị tiêu thụ năng lượng 

hiện tại và các bộ phận liên quan ñến hoạt ñộng tiêu thụ năng lượng.  

2.2.  MỤC ĐÍCH KI ỂM TOÁN N ĂNG LƯỢNG 

Thông qua kiểm toán năng lượng, người ta có thể ñánh giá 

ñược tình hình sử dụng năng lượng của ñơn vị trong hiện tại. Sau ñó, 

từ các phân tích về thực trạng sử dụng năng lượng, có thể nhận biết 

ñược các cơ hội bảo tồn năng lượng và tiềm năng tiết kiệm chi phí 

trong hệ thống sử dụng năng lượng dựa trên thực trạng hoạt ñộng tiêu 

thụ năng lượng của ñơn vị.  

Sau khi phân tích số liệu về các khía cạnh tiêu thụ năng 

lượng của ñơn vị, sẽ ñánh giá về cả mặt kỹ thuật và mặt kinh tế của 



-9- 
 

 

các cơ hội bảo tồn năng lượng và tiềm năng tiết kiệm chi phí trong hệ 

thống sử dụng năng lượng thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Từ 

ñó ñưa ra các giải pháp nhằm mang lại tiết kiệm chi phí sử dụng năng 

lượng cho ñơn vị ñược kiểm toán. 

2.3. QUI TRÌNH KI ỂM TOÁN N ĂNG LƯỢNG 

 Kiểm toán năng lượng ñược chia thành 3 cấp ñộ: 

2.3.1. Kiểm toán năng lượng sơ bộ 

2.3.2. Kiểm toán năng lượng chi tiết 

2.3.3. Kiểm toán mức ñầu tư 

2.4. PHƯƠNG PHÁP KI ỂM TOÁN N ĂNG LƯỢNG. 

Tùy thuộc vào loại hình kiểm toán và quy mô, chức năng của 

cơ sở cần kiểm toán mà chúng ta ñưa ra nhiệm vụ cần thực hiện. Tuy 

nhiên, quy trình kiểm toán chuẩn có thể áp dụng cho hầu hết các cơ 

sở cần kiểm toán  

2.4.1. Bước 1: Khởi ñầu công việc. 

2.4.2. Bước 2: Chuẩn bị kiểm toán. 

2.4.3. Bước 3: Thực hiện kiểm toán. 

2.4.4. Bước 4: Viết báo cáo. 

2.5. MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP TI ẾT KI ỆM NĂNG LƯỢNG 

HI ỆU QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHI ỆP CHẾ BIẾN THỦY 

SẢN 

2.5.1. Sử dụng hệ thống chiếu sáng hiệu quả 

Có thể nói giải pháp sử dụng hệ thống chiếu sáng hiệu quả là 

một giải pháp ñầu tư hợp lý mà bất kỳ một doanh nghiệp chế biến 

thủy sản nào cũng sử dụng. Việc sử dụng ñèn có hiệu suất chiếu sáng 

cao và sử dụng chấn lưu ñiện tử cao tần sẽ cải thiện ñiều kiện làm 

việc, gia tăng hiệu quả sản xuất và giảm lượng ñiện năng tiêu thụ. 
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2.5.1.1. Chiếu sáng 

a. Chiếu sáng tự nhiên: 

- Sử dụng các tấm tôn bằng nhựa trong trên các mái phân 

xưởng ( cửa lấy sáng). 

- Sử dụng các cửa sổ có mái che. 

- Dùng các viên gạch thủy tinh lấy sáng (ñối với các phân 

xưởng có lắp máy ñiều hòa không khí). 

b. Chiếu sáng nhân tạo với hiệu suất cao: 

- Những cơ hội tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng. 

- Giảm mức ñộ chiếu sáng chung. 

- Thường xuyên ño lường kiểm tra mức ñộ chiếu sáng, giảm 

ñến mức tối thiểu của mức chiếu sáng yêu cầu, bằng cách tháo gỡ bớt 

ñèn và chóa, hoặc dùng ñèn công suất thấp hơn. 

- Thay ñổi phương thức chiếu sáng theo mùa. 

2.5.1.2. Điều khiển chiếu sáng và phân phối ánh sáng 

2.5.2. Nâng cao hiệu quả ñộng cơ 

2.5.2.1 . Điều chỉnh thông số kỹ thuật của ñộng cơ cho phù hợp 

2.5.2.2 . Sử dụng bộ biến tần 

2.5.3. Nâng cao hiệu quả bơm, quạt 

� Sử dụng ñường ống phù hợp: 

� Sử dụng bơm có hiệu suất cao. 

� Các cách ñiều chỉnh lưu lượng: 

Trong 5 cách ñiều chỉnh lưu lượng bơm thì giải pháp sử dụng 

biến tần cho bơm ñạt hiệu quả cao nhất. 

2.5.4. Biện pháp tiết ki ệm năng lượng bằng quản lý năng lượng 

Có thể nói ñây là biện pháp tiết kiệm năng lượng quan trọng 

hàng ñầu, không thể không thực hiện, nó sẽ chi phối các biện pháp 

tiết kiệm năng lượng khác. Chi phí thực hiện một trong các ñề xuất 
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của biện pháp này không tốn kém hoặc chi phí thấp nếu các doanh 

nghiệp phát huy hết nội lực của mình. 

2.6. KẾT LU ẬN 

 Với thực trạng như vậy, ñể tăng sức cạnh tranh của các sản 

phẩm và dịch vụ của nước ta, vấn ñề sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả ñang ñược quan tâm nhiều ở các cấp ñộ khác nhau.  Đối với 

các doanh nghiệp sử dụng năng lượng hàng năm phải thực hiện 

nhiệm vụ báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng cho các cơ quan 

quản lý và tổ chức kiểm toán năng lượng ñịnh kỳ và ñề xuất các giải 

pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

 

Chương 3 

TI ỀM NĂNG TI ẾT KI ỆM NĂNG LƯỢNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 

3.1. GIỚI THI ỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH 

ĐỊNH 

- Lĩnh vực kinh doanh: thu mua các mặt hàng thủy sản tươi 

sống, sơ chế, ñông lạnh, xuất khẩu. 

- Số lượng công nhân – nhân viên: 520 người 

- Số ngày hoạt ñộng trong năm khoảng 300 ngày/ năm. Bình 

thường công nhân làm 10giờ/ngày.  

- Lượng ñiện năng trung bình tiêu thụ trong 1 năm khoảng 

2,8 triệu kWh/năm 

- Điện ñược ñược mua trực tiếp từ Công ty ñiện lực Bình 

Định thông qua TBA 560KVA-22/0,4kV cung cấp cho nhu cầu chiếu 

sáng, ñông lạnh, ñiều hòa. 

 Công ty CP thủy sản Bình Định sử dụng lượng ñiện năng 

tương ñối lớn. Do ñó, việc kiểm toán ñiện năng, ñề ra giải pháp tiết 
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kiệm ñiện nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn ñối 

với công ty 

3.2. QUI TRÌNH HO ẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH S ẢN SUẤT 

CỦA CÔNG TY 

3.2.1. Qui trình hoạt ñộng 

 Giai ñoạn nhập kho: nguyên liệu sau khi mua về ñược ñưa 

vào rửa lần thứ nhất qua nước có nhiệt ñộ < 50c, sau ñó phân loại, cân 

rồi ñưa vào bảo quản với nhiệt ñộ 00c. 

 Giai ñoạn chế biến: Sau khi bảo quản, nguyên liệu ñược rửa 

lần 2 qua nước có nhiệt ñộ < 50c và bắt ñầu sơ chế.  

- Chế biến cá nguyên con: Cá ñược cắt ñầu, lấy mang, nội 

tạng, cắt vây, sau ñó rửa lần 3 qua nước có nhiệt ñộ < 50c, cân, phân 

loại và ñưa vào hầm cấp ñông 

- Chế biến cá cắt khúc : Cá ñược cắt ñầu, lấy mang, nội tạng, 

cắt vây, fillet còn da (hoặc ra da), nhổ xương, sau ñó ñịnh hình sản 

phẩm (vanh phần thịt ñỏ, xanh), cắt khúc, phân loại, rửa lần 3 qua 

nước có nhiệt ñộ < 50c, xếp khuôn, cân lại sản phẩm, ñưa vào hầm 

chờ ñông với nhiệt ñộ 00c cuối cùng ñưa vào hầm cấp ñông. 

Giai ñoạn hoàn thành: Sản phẩm sau khi cấp ñông ñạt nhiệt 

ñộ tâm -200C – 200C ra tủ, cân lại và tiến hành mạ băng với nhiệt ñộ 

nước 0-20C sao cho lớp mạ dày khoảng 20mm, ñưa sang ñóng gói. 

Sau ñó bảo quản lạnh với nhiệt ñộ kho -180C và chờ xuất hàng  
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3.2.2. Tình hình sản xuất 

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp sản phẩm và ñiện năng tiêu thụ năm 2010 

Tháng 
Sản phẩm 

(Tấn) 
 

Điện năng 
tiêu thụ 
(kWh) 

Tiền ñiện 
(ñồng) 

Suất tiêu 
hao 

(kWh/t ấn) 

Tháng 1 489,491 244.932 263.744.715 500 

Tháng 2 478,490 260.961 289.629.541 545 

Tháng 3 692,324 283.884 329.360.706 410 

Tháng 4 713,360 291.554 350.420.163 409 

Tháng 5 516,212 294.326 347.416.559 570 

Tháng 6 748,098 304.140 357.946.646 407 

Tháng 7 504,784 292.771 348.065.189 580 

Tháng 8 556,952 307.008 363.172.255 551 

Tháng 9 689,270 335.762 397.406.554 487 

Tháng 10 659,508 277.463 319.591.794 421 

Tháng 11 629,156 309.420 345.463.058 492 

Tháng 12 705,318 293.813 331.067.619 417 

Tổng cộng 7.382,963 3.496.034 4.043.284.799 5.789 

 

3.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH S Ử DỤNG ĐIỆN NĂNG 

3.3.1. Hiện tr ạng hệ thống ñiện của công ty  

Hiện nay, toàn bộ nhu cầu năng lượng của nhà máy ñều ñược 

ñáp ứng thông qua nguồn ñiện lưới. Công ty mua ñiện trực tiếp từ 

Công ty ñiện lực Bình Định, thông qua trạm biến áp 560 kVA. Hiện 

nay lượng ñiện tiêu thụ hàng tháng khoảng 291.000 kWh/tháng và 
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tiền ñiện phải trả bình quân là 337 triệu ñồng/tháng, giá ñiện ñược 

thanh toán ở mức ba giá với ñơn giá ñiện trung bình là 1.242 

ñồng/kWh 

3.3.2. Phân tích, ñánh giá tình hình sử dụng ñiện năng 

3.3.2.1. Sản lượng ñiện tiêu thụ trong năm 2010 

Điện năng tiêu thụ trong nhà máy tương ñối ổn ñịnh, nhà 

máy hoạt ñộng liên tục ở tất cả các tháng trong năm. 

3.3.2.2. Suất tiêu hao ñiện năng trong năm 2010 

Suất tiêu hao ñiện năng của nhà máy thay ñổi bất thường. 

Điều này cho thấy việc quản lý, theo dõi hệ thống ñiện không tốt nên 

ñể xảy ra lãng phí năng lượng khá lớn.  

3.3.2.3. Đánh giá tình hình sử dụng ñiện năng của nhà máy 

 Nhà máy ñược xây dựng từ năm 2001, ñến nay năng suất của 

nhà máy ñã vượt quá khả năng dự phòng khi tính toán thiết kế hệ 

thống ñiện cho nhà máy. Hiện nay, các ñộng cơ trong nhà máy 

thường xuyên làm việc hết công suất, các máy nén hầu hết hoạt ñộng 

24 giờ mỗi ngày ñể bảo quản sản phẩm nên khó có khả năng áp dụng 

tiết kiệm ñiện trong giờ cao ñiểm. Nhà máy có hệ thống tủ bù ñiện 

ñược ñặt tập trung tại thanh cái tủ ñiện tổng có dung lượng 

160KVAR. Hệ số công suất của nhà máy luôn ñược duy trì ớ mức 

0.9 

3.3.3. Các hệ thống tiêu thụ ñiện năng 

3.4. ĐỀ XUẤT GI ẢI  PHÁP QUẢN LÝ & TI ẾT KI ỆM ĐIỆN 

NĂNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH   

3.4.1: Giải pháp 1: Thành lập tổ quản lý ñiện năng, tuyên truyền, 

giáo dục ý thức.v.v. về tiết ki ệm năng lượng 

 Qua các giải pháp TKNL từ ñó ta ñưa ra các mục tiêu và kế 

hoạch chi tiết (mức tiêu hao năng lượng ñể làm ra 1tấn sản phẩm). 
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Ban quản lý (BQL) gồm: Ban Tổng giám ñốc, trưởng các 

phòng ban, cán bộ chuyên trách theo dõi và giám sát TKNL, BQL có 

nhiệm vụ:  

Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch chi tiết TKNL và mục tiêu 

tiết kiệm năng lượng của công ty. 

Nhiệm vụ 2:  Đề xuất và lập kế hoạch (như lắp ñặt các công 

tơ ño ñếm ñiện năng tại các khâu sản xuất và thiết lập các thiết bị ño 

lường...) các chỉ số phù hợp với mục tiêu. 

Nhiệm vụ 3: Thành lập các nhóm chuyên trách từ nhiều 

phòng ban và bao gồm nhiều lĩnh vực trong công ty, gồm có: 

- Nhóm ñánh giá chi phí: Chịu trách nhiệm thu thập và phân 

tích các số liệu, ngân quỹ, kiểm tra các hoạt ñộng, chỉ ra các vấn ñề 

và ñề xuất hướng giải quyết, báo cáo với lãnh ñạo về tiêu thụ năng 

lượng, chi phí và tiết kiệm năng lượng. 

- Nhóm bảo dưỡng: chịu trách nhiệm phân tích hàng ngày ñộ 

rung của thiết bị và giám sát, ñưa ra và thực hiện các ño ñạc nhằm 

tăng hiệu quả và ñộ bền của máy. 

- Nhóm công tác : Bao gồm các cán bộ lãnh ñạo cao cấp và 

các thành viên tất cả các bộ phận, cùng nghiên cứu các mặt của quá 

trình hoạt ñộng và ñưa ra các báo cáo và nhận xét rồi trình lên ban 

lãnh ñạo.  

Nhiệm vụ 4: Theo dõi và ghi chép các chỉ số sản phẩm ñầu 

ra, mức ñộ tiêu thụ năng lượng tại các khâu sản xuất, qua ñó so sánh 

với các chỉ số kế hoạch mục tiêu ñể tìm ra các biện pháp khác phục 

và giải quyết. 

3.4.2. Giải pháp 2: Lắp ñặt bộ ñếm thời gian cho hệ thống ñiều 

hòa  
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Lắp ñặt bộ ñếm thời gian cho hệ thống ñiều hòa khu vực văn 

phòng và khu vực sản xuất. Bộ ñếm thời gian này dùng ñể ñịnh 

khoảng thời gian tắt hay mở cho một thiết bị hay một hệ thống ñiện. 

Đối với Công ty thủy sản Bình Định có thể cài ñặt thời gian theo 

cách sau: Bắt ñầu bật hệ thống ñiều hòa vào lúc 8 giờ sáng thay vì 7 

giờ như hiện nay, và tắt trước khi về 30 phút vào buổi trưa và 30 phút 

vào buổi chiều. Như vậy, 1 ngày Công ty có thể tiết kiệm năng lượng 

trong 2 giờ. 

3.4.3. Giải pháp 3: Thay bóng ñèn và lắp ñặt thiết bị tạo nguồn 

ña cấp công suất cho hệ thống chiếu sáng  

  ∗ Thay các bóng ñèn hùynh quang T10(40W) thành T8(36W) 

cùng quang thông sẽ tiết kiệm ñược 4W cho mỗi bóng ñèn. Ưu ñiểm 

của loại này tiêu thụ ñiện năng thấp hơn, tuổi thọ từ 8000 – 1000h. 

∗ Thay các balast ñiện từ của ñèn huỳnh quang hiện nay 

(20W) thành balast  tiết kiệm công suất 3,5W sẽ tiết kiệm ñược 

16.5W cho mỗi balast. Như vậy công suất tiết kiệm ñược cho mỗi bộ 

ñèn là 20.5W 

∗ Thay các bóng ñèn tròn 100W thành bóng ñèn compact 

18W sẽ tiết kiệm 82W cho mỗi bóng ñèn.  

∗ Lắp ñặt thiết bị tạo nguồn ña cấp công suất cho các bóng 

cao áp 450W sẽ tiết kiệm 30% - 40% ñiện năng tiêu thụ.  

a. Thay ñèn T10 (40W) bằng ñèn T8 (36W) và chấn lưu ñiện tử thay 

chấn lưu sắt từ 

Các bộ ñèn huỳnh quang truyền thống T10-40W sử dụng 

chấn lưu sắt từ như hiện nay, nên thay chúng bằng những bộ ñèn 

huỳnh quang hiệu quả cao hơn sử dụng bóng gầy T8 – 36W và chấn 

lưu ñiện tử. 

b. Thay ñèn tròn 100W bằng ñèn huỳnh quang compact 18W 
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c. Lắp ñặt thiết bị tạo nguồn ña cấp công suất cho các bóng cao áp 

450W  

Đối với hệ thống chiếu sáng ngoài trời của nhà máy, ñộ sáng 

không quá quang trọng như ñối với hệ thống chiếu sáng ñường phố. 

Do ñó, ta chỉ cần chiếu sáng từ 18h ñến 23h, thời gian còn lại có thể 

ñiều chỉnh cho ñèn sáng mờ hơn bằng cách lập trình bằng thiết bị tạo 

nguồn ña cấp công suất, ñèn có thể nhảy cấp, chiếu sáng theo công 

suất thấp hơn (ví dụ từ 450W sang 250W) hoặc mờ dần ñến 6h thì tắt 

hẳn (giảm công suất trong khoảng thời gian 7 giờ). 

3.4.4. Giải pháp 4: Thay máy bơm nước 4,35 kW tại hầm cấp cũ 

bằng ñộng cơ hiệu suất cao 

Ưu ñiểm của ñộng cơ hiệu suất cao là có dải công suất thiết 

kế và mức ñầy tải rộng. Hiệu suất cao hơn 6%-8% so với ñộng cơ 

thông thường cỡ nhỏ công suất ñến 15KW, 2%-4% so với ñộng cơ 

thông thường cỡ lớn công suất trên 20KW. Do ñó cần nghiên cứu 

thay thế ñộng cơ máy bơm nước ñã bị hư bằng ñộng cơ hiệu suất cao 

3.4.5. Giải pháp 5: Lắp biến tần cho ñộng cơ máy nén lạnh 

Lắp biến tần sẽ tiết kiệm ñược ñiện năng do biến tần có khả 

năng ñiều chỉnh lưu lượng phù hợp với yêu cầu của phụ tải, tránh 

ñược việc ngừng hoạt ñộng của máy nén sẽ tiêu tốn năng lượng khi 

khởi ñộng lại. Do ñó, cần thực hiện lắp biến tần cho máy nén 75kW 

và 02 máy nén 55kW do 03 máy này có phụ tải thay ñổi liên tục và là 

03 máy tiêu thụ năng lượng chính trong công ty. 
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3.5. KẾT LU ẬN  

Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định ñược thành lập cách 

ñây 10 năm. Hầu hết các thiết bị tiêu thụ ñiện năng ñã cũ và lạc hậu. 

Nhà máy hoạt ñộng với năng suất cao vượt quá dự kiến khi thiết kế 

hệ thống cung cấp ñiện cho nhà máy, do ñó các ñộng cơ ñiện hiện 

nay hoạt ñộng hết công suất. Hệ thống chiếu sáng sử dụng thiết bị có 

công suất lớn .... Các hệ thống tiêu thụ ñiện năng lớn và tiềm năng 

tiết kiệm cao là hệ thống chiếu sáng và hệ thống lạnh 

 

Chương 4 

THI ẾT K Ế HỆ THỐNG GIÁM SÁT TIÊU TH Ụ ĐIỆN NĂNG 

TẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 

4.1. MỞ ĐẦU 

4.1.1. Đặt vấn ñề 

- Hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng sẽ giám sát, ghi lại 

lượng ñiện năng tiêu thụ tại các khâu sản xuất. So sánh với số lượng 

sản phẩm ñã sản xuất, công ty sẽ xác ñịnh ñược ñịnh mức suất tiêu 

hao năng lượng. Từ ñó, sẽ xác ñịnh ñược lượng ñiện năng bị tổn thất 

ở khâu sản xuất nào và sẽ có phương pháp ñiều chỉnh hợp lý. 

4.1.2. Phạm vi thiết kế 

- Lắp ñặt công tơ ño ñếm ñiện năng theo sơ ñồ cấp ñiện của 

Công ty. 

- Lắp ñặt máy tính, cài ñặt phần mềm chuyên dụng ñể ñọc và 

tổng hợp số liệu công tơ. 

- Thiết lập ñường truyền thu thập số liệu thông qua cáp mạng 

nội bộ Công ty. 
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4.1.3. Tổng quan về nhà máy 

4.1.3.1. Mục tiêu 

Hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng lắp ñặt nhằm mục ñích 

ño ñếm xác nhận ñiện năng tiêu thụ tại các vị trí ño ñếm ñã ñược xác 

ñịnh và làm căn cứ ñể lập mục tiêu thực hiện tiết kiệm ñiện năng 

trong sản xuất. 

4.1.3.2. Đặc ñiểm hiện trạng 

-  Lộ tổng ñấu nối từ phía thứ cấp máy biến áp 560KVA-

22/0,4kV. 

- Phân phối ñiện năng trong Công ty ñược chia làm 02 lộ cấp 

cho khu vực văn phòng và khu vực sản xuất. Trong ñó, khu vực văn 

phòng gồm: hệ thống chiếu sáng, hệ thống ñiều hoà văn phòng. Khu 

vực sản xuất bao gồm khu vực hầm cấp, khu vực kho lạnh, hệ thống 

ñiều hoà, chiếu sáng, thiết bị phục vụ sản xuất (xem   hình 3.4) 

4.2. GIẢI PHÁP K Ỹ THUẬT 

4.2.1. Tổng quan hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng  

4.2.1.1. Vị trí giám sát tiêu thụ ñiện năng  

 Vị trí giám sát tiêu thụ ñiện năng ñược xác ñịnh tại 05 lộ ra, 

bao gồm: 

- Công tơ 01: tại lộ ra cấp ñiện cho khối văn phòng. 

- Công tơ 02: tại lộ ra cấp ñiện cho khu vực hầm cấp. 

- Công tơ 03: tại lộ ra cấp ñiện cho khu vực kho lạnh. 

- Công tơ 04: tại lộ ra cấp ñiện cho hệ thống ñiều hoà chiếu 

sáng sản xuất. 

- Công tơ 05: tại lộ ra cấp ñiện cho thiết bị phục vụ sản xuất. 

4.2.1.2. Chức năng hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng:  

 - Hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng: Xác ñịnh chính xác, 

ñầy ñủ các ñại lượng ño. 
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 - Thiết bị phục vụ cho mục ñích giám sát tiêu thụ ñiện năng 

có các thông số phù hợp với tiêu chuẩn nhằm ñảm bảo ñúng và chính 

xác giá trị tại mỗi vị trí giám sát theo quy ñịnh hiện hành 

4.2.2. Phương án thiết kế hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng 

- Khảo sát tính toán ñể xác ñịnh phương án lắp ñặt tiết kiệm 

và phát huy hiệu quả tối ưu nhất. 

- Xác ñịnh dòng tiêu thụ trung bình, cao ñiểm, thấp ñiểm tại 

các lộ ra cần ño ñếm ñể làm cơ sở chọn công tơ, cáp ñấu nối và các 

vật tư phụ kiện liên quan phục vụ ñấu nối. Kết quả khảo sát và cập 

nhật số liệu thực tế cho kết quả về mức tiêu thụ ñiện năng tại các lộ 

ra phù hợp với loại công tơ A1700, dòng tải qua trực tiếp công tơ, 

không cần biến dòng trung gian. Điện áp thứ cấp của MBA là 0,4kV 

cấp trực tiếp vào công tơ không cần qua biến ñiện áp. 

4.2.3. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng 

4.2.3.1. Cấu hình hệ thống giám sát tiêu thụ ñiện năng: bao gồm 

- Công tơ ño ñếm ñiện năng. 

- Mạch ñiện ño ñếm (cáp dòng, áp). 

- Thiết bị phục vụ thu thập số liệu ño ñếm và ñường truyền dữ 

liệu. 

- Thiết bị bảo vệ an toàn, aptomat, vị trí niêm phong kẹp chì, 

vỏ tủ. 

- Thiết bị phụ trợ, thiết bị cô lập mạch ñiện phục vụ thử 

nghiệm cho thiết bị kiểm tra ñiện áp và dòng ñiện. 

4.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TIÊU 

THỤ ĐIỆN NĂNG 

4.3.1. Đo ñếm ñiện năng 
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4.3.1.1. Mục ñích 

Triển khai, thiết lập hệ thống tự ñộng ñọc, thu thập và truyền 

số liệu công tơ ñiện tử phục vụ ño ñếm ñiện năng tại các khu vực tiêu 

thụ ñiện của Công ty CP Thuỷ sản Bình Định  

4.3.1.2. Phạm vi  

Thu thập số liệu của hệ thống ñọc và lưu trữ số liệu công tơ ño 

ñếm ñiện năng theo phương thức kết nối trực tiếp từ modem truy xuất 

dữ liệu công tơ trong tủ công tơ ñến máy tính trong Nhà ñiều hành. 

4.3.2. Hệ thống ñọc số liệu 

4.3.2.1. Hệ thống thông tin ñọc số liệu công tơ: 

 Thực hiện ñọc số liệu theo phương thức ñọc tại chỗ, có dự 

phòng cho tương lai mở rộng sản xuất ñể ñăng nhập truy xuất số liệu 

qua mạng LAN hoặc mạng riêng ảo thiết lập qua ñường truyền 

internet. 

4.3.2.2. Đấu nối Modul thông tin của các công tơ: 

 Các công tơ lắp gần nhau có thể ñấu nối theo kiểu multi-drop 

thông qua cổng truyền thông RS485 (RS232) ñể dùng chung một 

modem và ñường dây truyền dẫn thông tin, vì vậy ñề án sẽ sử dụng 

phương thức ñấu nối nêu trên. 

 Các công tơ ño ñếm ñiện năng ñược kết nối với nhau bằng 

cáp tín hiệu UTP-CAT5 (8 ruột) thông qua khối modul RS485 

(RS232) và nối với modem thông qua Modul truyền thông. 

 Từ modem sẽ kết nối bằng cáp thông tin ñi trong ống bọc 

chống nhiễu vào phòng ñiều hành kết nối với máy tính ñã ñược cài 

ñặt ñầy ñủ phần mềm ñọc và tổng hợp số liệu công tơ. 

Để ñảm bảo an toàn các ñường truyền số liệu ño ñếm ñược 

trang bị các bộ cắt lọc sét chuyên dụng. 
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4.3.2.3. Chương trình ñọc và tổng hợp số liệu tự ñộng  

Hàng ngày, chương trình ñọc số liệu tự ñộng cài ñặt tại máy 

tính sẽ tự ñộng kết nối tới tất cả các công tơ ño ñếm ñể ñọc các số 

liệu về ñiện năng, công suất của các công tơ,. 

Từ các số liệu trong cơ sở dữ liệu trong máy tính, chương trình 

tổng hợp số liệu sẽ cho phép người quản lý thiết lập các biểu ñồ, báo 

cáo chi tiết cho từng ñiểm ño riêng biệt cũng như báo cáo tổng hợp 

cho các công tơ tuỳ theo yêu cầu cụ thể của người vận hành. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

• KẾT LU ẬN 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn ñề mang 

tính thời sự hiện nay. Riêng nước ta hiệu quả sử dụng năng lượng rất 

thấp so với các nước trong khu vực. Điều ñó hàm ý chúng ta có rất 

nhiều cơ hội tiết kiệm năng lượng. 

Với tình trạng thiếu hụt ñiện trầm trọng như hiện nay, việc áp 

dung DSM là giải pháp ñem lại hiệu quả cao trong việc trong việc sử 

dụng ñiện năng tiết kiệm và hiệu quả giảm chi phí ñiện năng, giảm 

hiệu ứng nhà kính. Để thực hiện chương trình quản lý DSM một cách 

có hiệu quả thì phải thực hiện kiểm toán năng lượng, nhằm ñánh giá 

tình trạng sử dụng ñiện năng, sử dụng thiết bị,.. có hiệu quả hay 

không. Từ ñó ñưa ra giải pháp sử dụng ñiện năng tiết kiệm và hiệu 

quả. 

Áp dụng thực hiện tiết kiệm ñiện năng và ñề xuất các giải 

pháp quản lý ñiện năng cho Công ty cổ phần thủy sản Bình Định là 

ñiều cần thiết cho công ty,  phù hợp với chương trình mục tiêu quốc 

gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy áp dụng các biện pháp tiết kiệm 

ñiện cho công ty cổ phần thủy sản Bình Định không chỉ mang lại lợi 

ích cho công ty mà còn giảm nhu cầu công suất, tiết kiệm ñiện, giảm 

khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính.  

-  Lợi ích kinh tế: Thực hiện các giải pháp như ñã ñề cập ở 

trên thì hàng năm tiết kiệm ñược 922.020.932 (ñồng), trong khí ñó 

chi phí ñầu tư ban ñầu 308.017.520 (ñồng). 

-  Lợi ích về môi trường: Giảm khí thải hàng năm 552,709 

(tấn GHG/năm) 
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-  Về mặt xã hội: Thực hiện tiết kiệm ñiện và giải pháp quản 

lý ñiện năng cho công ty cổ phần thủy sản Bình Định ñem lại lợi ích, 

từ ñó có thể làm tiền ñề ñể nhân rộng cho các công ty khác. Mỗi công 

ty, doanh nghiệp, cơ quan công sở,...Thực hiện kiểm toán năng 

lượng, ñề ra các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

thì góp phần giải quyết vấn ñề về năng lượng, thúc ñẩy phát triển 

kinh tế. 

• KI ẾN NGHỊ 

- Chính phủ phải nhanh chóng có hướng dẫn thi hành luật về 

sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với các ñiều khoản qui ñịnh rõ 

ràng, các biện pháp chế tài nghiêm khắc cũng như các biện pháp hỗ 

trợ và khuyến khích ñể ñẩy nhanh chương trình triển khai sử dụng 

năng lượng tiết kiệm hiệu quả.  

- Cần phải thành lập các trung tâm tiết kiệm năng lượng tại 

các tỉnh, thành phố. Định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng ñặt biệt 

là các tòa nhà, các doanh nghiệp, có chế ñộ thưởng phạt hợp lý. 

- Cần phải phân tích và quản lý ñể giảm tổn thất ñiện năng 

- Đối với các tòa nhà trước khi có dự án xây dựng các trung 

tâm tiết kiệm năng lượng phải thẩm tra, thẩm ñịnh cơ sở hạ tầng và 

thiết bị sử dụng. 

- Các doanh nghiệp trước khi thành lập cần phải qui hoạch, 

thiết kế hợp lý phù hợp với nhu cầu phụ tải,... 

 Tóm lại, ñề tài ñã ñi sâu nghiên cứu, phân tích và ñề ra 

những giải pháp quản lý và sử dụng ñiện năng hiệu quả. Cơ sở ñó, 

góp phần giải quyết tình trạng thiếu hut ñiện giảm chi phí ñiện năng, 

năng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. 

 


