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MỞ ĐẦU 

Tình trạng lãng phí và sử dụng năng lượng kém hiệu quả ở 

nước ta hiện nay so với các nước trong khu vực và thế giới là rất cao 

với nhiều nguyên nhân khác nhau như: quản lý chưa tốt, ý thức của 

người quản lý và người sử dụng chưa quan tâm đúng mức đến tiết 

kiệm năng lượng (TKNL), sự lạc hậu của trang thiết bị sử dụng năng 

lượng và công nghệ sản xuất... 

1. Lý do chọn đề tài 

Tiết kiệm năng lượng đang là một trong những vấn đề quan 

trọng, đang được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. Năng lượng luôn là yếu tố quyết định 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội và nền văn minh của loài người.  

Công ty CP Khoáng Sản Bình Định là một doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, hàng năm với 

chi phí tiền điện khoảng 20 tỷ đồng/ năm chiếm khoảng 12% so với 

tổng doanh thu. Việc sử dụng điện chưa thực sự hiệu quả, tại một số 

khâu sản xuất công suất động cơ lắp đặt chưa hợp lý với nhu cầu tải 

thực tế. Chính vì lẽ đó tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp 

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

Sản Bình Định” 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: đề tài đi sâu vào việc nghiên cứu các 

biện pháp quản lý năng lượng và nghiên cứu việc sử dụng điện năng 

trong dây chuyền công nghệ khai thác và chế biến Titan. 

Phạm vi nghiên cứu: là phân tích đánh giá hiện trạng việc sử 

dụng năng lượng dây chuyền công nghệ khai thác và chế biến Titan.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục tiêu chính của đề tài 
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Khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng nhằm tìm ra các giải 

pháp tiết kiệm điện góp phần giảm chi phí sản xuất. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản 

xuất. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả đối với 

phụ từng phụ tải điện, tìm ra giải pháp tiết kiệm hợp lý qua đó tiết 

kiệm điện năng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường, từ đó có 

thể nhân rộng việc áp dụng giải pháp cho các cơ sở sản xuất khác. 

5. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm phần mở đầu và 04 chương. 

Mở đầu: lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 

mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực 

tiễn, cấu trúc của đề tài. 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HI ỆU QUẢ 

Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM  

NĂNG LƯỢNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN TITAN 

Chương 3: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

Chương 4: ÁP DỤNG KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY  

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG TIẾT KI ỆM VÀ HI ỆU QUẢ 

1.1. Tổng quan về hệ thống năng lượng của Việt Nam 

1.1.1 Hiện trạng năng lượng Việt Nam 

Ngành năng lượng Việt Nam hai mươi năm qua đã phát triển 

mạnh trong tất cả các khâu thăm dò, khai thác, sản xuất, truyền tải, 

phân phối và xuất nhập khẩu năng lượng. Điều đó đã góp phần quan 

trọng vào quá trình phát triển và đổi mới đất nước. 

Tình hình cung cầu về điện của Việt Nam đều có xu hướng 

tăng qua các năm. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN), sản lượng điện sản xuất năm 2010 đạt 97,25 tỷ kWh, vượt 

3,87 tỷ kWh so với kế hoạch đầu năm và vượt hơn 4 tỷ kWh so với 

mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai 

đoạn 2004 - 2010 định hướng đến năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 Tốc độ tăng điện thương phẩm và GDP(%) 

Tuy nhiên, xét trên phương diện tổng thể, cầu về điện tăng 

cao quá mức so với tốc độ tăng trưởng GDP. Tốc độ tăng điện 

thương phẩm của nước ta trong 3 năm trở lại đây khoảng 13%/năm, 

trong khi tốc độ tăng trưởng GDP trên 6%, như vậy để tạo ra một 

đồng GDP, Việt Nam cần khoảng 2 đồng điện, trong khi ở những 
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nước trong khu vực như Trung Quốc, Philippin, 1 đồng tăng trưởng, 

chỉ cần 1 đồng điện; còn ở các quốc gia phát triển, con số này tương 

ứng chỉ vào khoảng 0,7% - 0,8%. 

1.1.2 Triển vọng  năng lượng Việt Nam 

Theo dự báo, khả năng khai thác và sử dụng các nguồn năng 

lượng sơ cấp ở Việt Nam đến năm 2050 sẽ có các chỉ số cụ thể như 

sau: Sản lượng than đá là từ 95 – 100 triệu tấn/năm (trong đó phần 

lớn dành cho phát điện); dầu thô khoảng 21 triệu tấn/ năm (chủ yếu 

dùng để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước); khí đốt 

khoảng 16,5 tỷ m3/năm (trong đó có khoảng 14 – 15 tỷ m3 dành cho 

phát điện); thủy điện khoảng 60 tỷ kWh/năm; nguồn năng lượng tái 

tạo khoảng 3500 – 4000 MW. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Khoa học Năng 

lượng đã chỉ ra rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt 

nguồn năng lượng, trong tương lai không xa chúng ta sẽ trở thành 

nước nhập khẩu năng lượng trước năm 2020, nếu không đảm bảo 

được kế hoạch khai thác các nguồn năng lượng nội địa hợp lý, tình 

huống phải nhập khẩu năng lượng sẽ xuất hiện vào khoảng năm 

2015. 

1.2. Kinh nghi ệm thế giới nâng cao hiệu suất sử dụng năng 

lượng và tình hình sử dụng năng lượng tiết ki ệm và hiệu 

quả của Việt Nam 

1.2.1. Kinh nghiệm thế giới nâng cao hiệu suất sử dụng năng 

lượng  

1.2.1.1.  CHLB Đức - Xây dựng nền kinh tế “năng lượng xanh” 

CHLB Đức là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng chiến 

lược nền kinh tế “năng lượng xanh”. Lộ trình thực hiện kế hoạch 
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xanh của Đức có nhiều giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng 

lượng. 

1.2.1.2. Quản lý năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp - Kinh 

nghiệm đúc rút từ Đan Mạch 

Kinh nghiệm của Đan Mạch, một đất nước có nền công 

nghiệp rất phát triển cho thấy rằng một doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp có thể giảm đáng kể chi phí năng lượng bằng cách thực hiện 

quản lý năng lượng.  

a. Chính sách sử dụng năng lượng: 

Các chính sách sử dụng năng lượng vạch ra đường lối cụ thể 

cho việc nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Các chính sách 

được thành lập và duy trì thực hiện bởi cấp lãnh đạo cao nhất của 

doanh nghiệp. 

b. Kiểm toán năng lượng: 

Doanh nghiệp đánh giá tất cả các khâu sử dụng năng lượng, 

nhận định tổng quan về các khâu tiêu tốn năng lượng chủ yếu như 

các máy móc, thiết bị… 

c. Kiểm tra và rút ra kinh nghiệm: 

Doanh nghiệp nâng cao việc kiểm tra, giám sát quá trình 

thực hiện, kịp thời khắc phục, sửa chữa các hoạt động không phù hợp 

khi xảy ra sự cố.  

d. Đánh giá hiệu quả: 

Đánh giá định kỳ, thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sẽ 

kiểm soát được hoạt động và đảm bảo nó được vận hành liên tục. 

Đồng thời giải quyết được các yếu tố phát sinh trong quá trình thực 

và đưa ra các sáng kiến để liên tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống. 

1.2.1.3. Cơ chế triển khai chính sách tiết kiệm năng lượng của Pháp 

a. Mục tiêu và công cụ của Pháp  
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Tại Pháp, chính sách hiệu quả năng lượng và phát triển năng 

lượng tái tạo có bốn mục tiêu chính: bảo đảm an ninh cung cấp năng 

lượng, đấu tranh chống thay đổi khí hậu, nâng cao tính cạnh tranh 

của nền kinh tế thông qua tiết kiệm năng lượng, và cuối cùng là tạo 

công ăn việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng tái 

tạo. 

b. Khu vực tòa nhà 

Tại Pháp, tòa nhà là khu vực tiêu thụ nhiều năng lượng nhất 

c. Lĩnh vực giao thông 

Mức độ tiêu thụ năng lượng trong giao thông tăng một cách 

đều đặn và khoảng 80% khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong 

lĩnh vực này là do giao thông đường bộ gây ra. 

d. Công nghiệp 

Công nghiệp thải ra khoảng 20 % lượng khí CO2. 

e. Năng lượng tái tạo  

Trong nhiều năm, sự phát triển của năng lượng tái tạo ở Pháp 

gặp khó khăn do cơ chế quản lý năng lượng, với mô hình độc quyền 

Nhà nước. Nhờ vào mở cửa thị trường năng lượng ở cấp châu Âu, 

các loại năng lượng tái tạo đã tìm được vị trí của mình và ngày càng 

có điều kiện phát triển nhanh. 

f. Một chiến lược truyền thông năng động  

Hệ thống truyền thông của Pháp được phân cấp tới 26 cơ 

quan đại diện cấp vùng, với mục đích truyền tải thông tin tới gần 

những đối tượng cần tác động nhất có thể. 

1.2.1.4. Một số ví dụ về chính sách hiệu quả năng lượng tại các nước 

ASEAN 

a. Cơ cấu tổ chức 
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Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là cơ cấu tổ chức, cơ cấu 

tổ chức là cơ sở cho phép triển khai và phối hợp các hoạt động khác 

nhau 

b. Thành lập một quỹ riêng 

c. Các biện pháp mang tính qui định 

d. Các chương trình tự nguyện 

e. Thông tin và tuyên truyền 

f. Khuyến khích các cách làm hay 

g. Phát triển các công ty ESCO (Công ty dịch vụ tiết kiệm 

năng lượng). 

h. Một quỹ lưu động dành cho các dự án hiệu quả năng 

lượng. 

i. Theo dõi và đánh giá các hoạt động. 

k. Nhà nước với vai trò là tác nhân tạo điều kiện và điều phối  

1.2.2. Tình hình sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng ở Việt 

Nam 

1.2.2.1. Quyết định của các cơ quan Nhà nước  

1.2.2.2. Chương trình đầu tiên 

Chương trình đầu tiên của Việt nam về sử dụng tiết kiệm và 

hiệu quả năng lượng đã ra đời năm 1995, chương trình này do Bộ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện. 

1.2.2.3. Chương trình DSM&EE 

Năm 2002, với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và Cơ quan 

hợp tác quốc tế của Thụy Điển SIDA, Việt Nam đã triển khai chương 

trình quản lý và điều tiết nhu cầu (DSM&EE, Demand side 

management & energy efficiency), với ba mục tiêu: khuyến khích sử 

dụng hiệu quả điện, giảm phụ tải vào giờ cao điểm, tạo điều kiện cho 

người nghèo tiếp cận với điện. 
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1.2.2.4. Chương trình VEEPL (2005-2010) 

Một dự án khác về sử dụng hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng 

công cộng cũng đã được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của UNDP-

GEF (United Nations De-velopment Program – Global environment 

facility). 

1.2.2.5. Chương trình quốc gia về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm 

năng lượng (2006-2015)  

Năm 2006, Chính phủ Việt nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho giai đoạn 

2006-2015, với mục tiêu tiết kiệm từ  3 tới 5 % lượng năng lượng 

tiêu thụ trong giai đoạn 2006-2010 và từ 5 tới 8 % trong giai đoạn 

2011-2015. 

1.2.2.6. Chương trình tiết kiệm điện  

Trước khả năng thiếu điện ở Việt Nam từ nay đến 2010, 

chính phủ đã triển khai một chương trình nhằm nâng cao nhận thức 

của người dân về việc cần thiết phải sử dụng hợp lý điện năng cũng 

như tiến hành các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất, truyền tải và sử 

dụng điện. 

1.2.2.7. Một số kết quả đạt được của Việt Nam 

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) đã đạt được 

nhiều thành quả to lớn, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia. 

NHẬN XÉT: 

Qua phần trình bày ở trên cho ta thấy việc sử dụng các 

nguồn năng lượng của Việt Nam còn nhiều lãng phí, mục tiêu sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa đặt ra đúng tầm quan 

trọng; công tác quản lý sử dụng năng lượng còn nhiều bất hợp lý. 
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Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn năng lượng, nếu 

không đảm bảo được kế hoạch khai thác các nguồn năng lượng nội 

địa hợp lý thì khoảng năm 2015 Việt Nam sẽ phải nhập khẩu năng 

lượng. 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 

bước đầu chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả của nước ta bước đầu thu được một số kết quả đáng 

khích lệ, tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục đi sâu vào kiểm 

toán năng lượng từng lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, giao 

thông, tăng cường công tác truyền thông… từng bước tăng hiệu quả 

sử dụng năng lượng trong từ lĩnh vực, nhất là hiệu quả sử dụng điện 

trong công nghiệp. 

Chương 2:   MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KI ỆM NĂNG LƯỢNG   

TRONG KHAI THÁC VÀ CH Ế BIẾN TITAN  

2.1. Phân tích quy trình công nghệ và quá trình năng lượng 

trong dây chuyền sản xuất trong ngành khai thác và chế 

biến Titan 

2.1.1. Phân tích quy trình công nghệ  trong dây chuyền sản xuất. 

- Quy trình khai thác Titan sa khoáng 

- Quy trình tinh tuyển Titan và các loại sản phẩm đi kèm. 

- Quy trình luyện xỉ Titan: 

2.1.2. Quá trình năng lượng trong dây chuyền sản xuất. 

- Mạng khí nén 

2.2. Phân tích kỹ thuật thiết bị áp dụng trong các giải pháp 

TKNL 

Qua sơ đồ năng lượng trong sản xuất của công ty cho thấy có 

thể thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng các biện 

pháp chủ yếu sau đây:  
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- Cải tiến, hợp lý hoá quá trình sấy nguyên liệu trong tinh tuyển 

Titan.  

- Giảm tổn thất nhiệt do truyền nhiệt. 

- Giảm tổn thất điện năng trong  phân phối, sử dụng điện năng. 

- Cải tiến, hợp lý hoá quá trình chuyển hoá từ điện năng thành cơ 

năng, nhiệt năng. 

- Lựa chọn, thay thế hợp lý nguồn năng lượng sử dụng nhằm đạt hiệu 

quả năng lượng cao hơn. 

Để tìm ra giải pháp phù hợp với quy trình sản xuất, sau đây là một số 

giải pháp có thể áp dụng để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả: 

2.2.1. Tiết kiệm năng lượng đối với động cơ điện 

Theo một nghiên cứu mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 

(IEA), các động cơ tiêu thụ điện nhiều nhất, chiếm khoảng 45% điện 

năng tiêu thụ toàn cầu, thắp sáng đứng thứ hai và chiếm 19%. Cơ 

quan này cho rằng, nếu giải quyết được vấn đề động cơ vận hành 

không hiệu quả, quá tải hoặc vận hành khi không cần thiết thì hoàn 

toàn khả thi để tiết kiệm từ 20-30% tổng điện năng tiêu thụ của động 

cơ. “Thật bất ngờ rằng động cơ chiếm hai phần ba điện năng sử dụng 

trong ngành công nghiệp. 

2.2.1.1. Thay thế động cơ có hiệu suất cao HEMs (High Efficiency 

Motor) 

a. Đặc tính động cơ hiệu suất cao HEMs. 

b. Cách tính năng lượng tiết kiệm được khi sử dụng động cơ 

HEMs có cùng công suất với động cơ thông thường. 

2.2.1.2. Duy trì thiết kế ban đầu của động cơ khi quấn lại  

Một vấn đề phổ biến trong các doanh nghiệp công nghiệp là quấn lại 

các động cơ bị cháy, khi quấn lại cẩn thận sẽ giúp duy trì hiệu suất 
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của động cơ ở mức như trước nhưng phần lớn là quấn lại làm giảm 

hiệu suất. 

2.2.1.3. Nâng cao chất lượng điện  

Hiệu suất của động cơ thường bị ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng của 

điện đầu vào. Chất lượng điện đầu vào do điện áp thực tế và tần số so 

với giá trị định mức quyết định. Sự dao động về điện áp và tần số 

quá mức so với giá trị cho phép có tác động đáng kể đến hiệu suất 

của động cơ. 

2.2.1.4. Giảm mức non tải của động cơ 

Động cơ làm việc non tải sẽ làm tăng tổn thất, giảm hiệu suất và hệ 

số công suất của động cơ. Non tải có thể là nguyên nhân phổ biến 

nhất khiến động cơ hoạt động không hiệu quả. 

2.2.1.5. Lắp đặt biến tần cho động cơ  

a. Ưu điểm của biến tần trong việc sử dụng bộ điều khiển tốc 

độ động cơ 

 - Tiết kiệm được điện năng trong việc sử dụng đúng và phù 

hợp với phụ tải. 

 - Có khả năng sử dụng động cơ không đồng bộ xoay chiều 

trong quá trình sản xuất cần điều chỉnh tốc độ.  

- Động cơ không đồng bộ xoay chiều là loại có giá thành rẻ 

hơn nhiều và dễ dàng vận hành, bảo dưỡng hơn các loại động cơ 

khác. 

 - Tăng được tính linh hoạt và quy mô sản xuất. 

 - Tăng an toàn và độ tin cậy cao. 

 - Giá thành sản phẩm rẻ hơn do tiết kiệm được chi phí tiền 

điện. 
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 - Không cần thay thế động cơ mới khi phụ tải tăng lên so với 

động cơ cũ (sau khi tính toán và tăng cường áp dụng lắp biến tần đối 

với động cơ cũ). 

 - Nhiều động cơ có thể kết cấu vào một bộ biến tần . 

 - Điều chỉnh lưu lượng và áp suất ở mức yêu cầu. 

 - Biến tần kết hợp động cơ không đồng bộ có thể thay thế 

giải pháp truyền thống sử dụng van điều khiển và cho phép tiết kiệm 

điện năng nhờ khả năng thay đổi tốc độ. Việc loại bỏ van tiết lưu sẽ 

đơn giản hóa đáng kể hệ thống đường ống và giảm thiểu việc tổn hao 

áp suất. 

 - Giảm được tiếng ồn, tăng tuổi thọ cho động cơ. 

b. Nhược điểm của biến tần trong việc sử dụng bộ điều khiển 

tốc độ động cơ 

Chủ yếu của biến tần là tốc độ cực thấp thì trục động cơ có 

thể không quay tròn đều, mức độ phát nóng của động cơ tăng lên. 

2.2.2. Các biện pháp nâng cao hệ số cosφ  

2.2.2.1. Các biện pháp nâng cao hệ số cosφ tự nhiên 

2.2.2.2. Dùng phương pháp bù công suất phản kháng để nâng cao 

hệ số cosφ 

 - Lắp đặt tụ điện.  

- Lắp đặt máy bù đồng bộ. 

 - Động cơ không đồng bộ dây quấn được đồng bộ hoá. 

2.2.3. Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng  

2.2.3.1. Chiếu sáng và TKNL trong chiếu sáng 

a. Ánh sáng. 

b. Màu sắc 

2.2.3.2. Kiểm soát chiếu sáng 

2.2.3.1. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp 
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a. Những yêu cầu chung 

b. Những số liệu ban đầu 

c. Bố trí đèn 

d. Phương pháp tính toán chiếu sáng công nghiệp 

2.2.4. Tiết kiệm điện năng trong các hệ thống nhiệt. 

2.2.5. Biện pháp quản lý năng lượng 

KẾT LUẬN: 

Qua nghiên cứu quy trình công nghệ khai thác và chế biến 

Titan ta thấy xuyên suốt trong các khâu sản suất nguồn năng lượng 

cung cấp cho quá trình sản xuất chủ yếu là điện, sau đó là than đá, 

than cốc và một phần nhỏ là dầu DO. Do đó các giải pháp tiết kiệm 

đi sâu chủ yếu vào tiết kiệm điện, trong nhu cầu sử dụng điện của 

Công ty hiện tại chiếm 56%là động cơ điện và 44% là lò hồ quang. 

Trong các giải pháp tiết kiệm điện đối với động cơ điện thì giải pháp 

nâng cao hệ số cosφ bằng cách dùng tụ bù, thì công ty đã làm rất tốt, 

tại các nhóm phụ tải từ 40kW trở lên đều có lắp đặt bù tự động với 

cosφ=0,95. Đối với các giải pháp về sử dụng biến tần, nâng cao hệ số 

cosφ tự nhiên, giảm mức non tải động cơ cần đo đạt khảo sát đến 

từng thiết bị và có nhiều khả năng áp dụng vào thực tế để tiết kiệm 

điện năng, ngoài ra để việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

đạt kết quả cao nhất và bền vững cần áp dụng triệt để biện pháp quản 

lý năng lượng. 

Chương 3:      HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

3.1. Thông tin về Công ty CP Khoáng Sản Bình Định. 

3.2. Tình hình sản xuất 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định tiền thân là Công ty 

Khoáng sản Bình Định được thành lập năm 1985, là một trong những 
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Công ty có uy tín và tiên phong trong lĩnh vực khai thác sa khoáng 

tại tỉnh Bình Định cũng như ở Việt Nam. 

Trải qua hơn 25 năm phát triển, Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bình Định đã đứng vững và ngày càng khẳng định vị trí của mình 

trong cơ chế thị trường. Công ty đã được nhà nước tặng Huân 

chương lao động hạng 3 vào năm 1999. 

3.3. Hiện trạng sử dụng năng lượng 

3.3.1. Hệ thống cung cấp năng lượng điện mỏ khai thác Cát 

Thành 

3.3.2. Hệ thống cung cấp năng lượng điện cho Nhà máy Xỉ Ti Tan 

Cát Nhơn 

3.4. Danh mục thiết bị chính 

3.5. Nhu cầu năng lượng: 

3.5.1 Nhu Cầu năng lượng nhà máy Xỉ Ti Tan Cát Nhơn 

3.5.2 Nhu Cầu năng lượng Mỏ khai thác Cát Thành 

3.5.3 Tiêu thụ điện Nhà máy xỉ Cát Nhơn 

3.5.4 Tình hình tiêu thụ điện ở mỏ khai thác Cát Thành 

3.6 Chi phí năng lượng tiêu thụ 

Các loại nhiên liệu sử dụng của Công ty để tạo ra năng lượng 

chủ yếu là điện, Than đá, Than cốc, dầu DO. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9: Biểu đồ tỉ lệ chi phí để tạo ra năng lượng trong sản xuất 

của Công ty năm 2010 
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Hình 3.10: Biểu đồ tỉ lệ chi phí để tạo ra năng lượng trong sản xuất 

của Công ty năm 2011 

KẾT LUẬN: 

Qua các số liệu tính toán phân tích hiện trạng sử dụng điện tại 

công ty cho thấy lưới hạ áp phân phối điện được đầu tư khá tốt, tổn 

thất trong lưới phân phối hạ áp nhỏ hơn 5%, nhìn chung nhu cầu sử 

dụng điện của công ty tương đối lớn  năm 2010 sản lượng điện tiêu 

thụ là 14.028.070 kWh và có xu hướng tăng do tăng cường chế biến 

sâu (luyện xỉ Titan) 7 tháng đầu năm 2011 sản lượng điện tiêu thụ là 

10.864.384 kWh tăng 41,75% so với 7 tháng đầu năm 2011 

(7.664.430 kWh), trong phần sản lượng điện tăng nếu tính trong 

100% thì sản lượng điện của mỏ khai thác Cát thành chỉ tăng 10% và 

nhà máy chế biến sâu Cát Nhơn tăng 90%. Tuy nhiên qua tính toán 

suất tiêu hao của từng bộ phận thì suất tiêu hao của khâu chế biến 

sâu của nhà máy xỉ Cát Nhơn năm 2011 giảm 12,6% so với năm 

2011 và suất tiêu hao của mỏ khai thác Cát thành tăng 1,4%.  

Chương 4      ÁP DỤNG KI ỂM TOÁN CHO CÔNG TY 

 CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

4.1. Các thiết bị tiêu thụ năng lượng chủ yếu 

4.1.1. Hệ thống quạt hút lò luyện 

Mỗi lò luyện xỉ Titan của công ty được bố trí 2 quạt gió để 

hút khói lò, mô hình lắp đặt như hình 4.1, các thông kỹ thuật quạt hút 

xem Bảng 4.1 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 Hệ thống hút  khói lò luyện Nhà máy xỉ Cát Nhơn 

Bảng 4.1:Thông số vận hành của các quạt xử lý bụi lò luyện 

STT Hạng mục Đơn vị Thông số 

1 Quạt hút xyclon lò số 1 (quạt số 1)   

1.1 Lưu lượng định mức đầu vào của 

quạt 

m3/h 49709 

1.2 Tốc độ quạt gió vòng/phút 1128 

1.3 Tốc độ động cơ vòng/phút 1480 

1.4 Công suất định mức kW 55 

1.5 Công suất vận hành kW 34,15 

1.6 Dòng điện hoạt động A 390 

1.7 Điện áp hoạt động V 67,9 

1.8 Hệ số công suất  0,744 

2 Quạt cụm túi vải lò 1 (quạt số 2)   

2.1 Lưu lượng định mức đầu vào  m3/h 49709 

2.2 Tốc độ quạt gió vòng/phút 1069 

2.3 Tốc độ động cơ vòng/phút 1470 

2.4 Công suất định mức kW 55 

2.5 Công suất vận hành kW 29,64 

2.6 Dòng điện hoạt động A 387 
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2.7 Điện áp hoạt động V 56,3 

2.8 Hệ số công suất  0,775 

3 Quạt hút xyclon lò số 2 (quạt số 3)   

3.1 Lưu lượng định mức của quạt m3/h 49709 

3.2 Tốc độ quạt gió vòng/phút 1163 

3.3 Tốc độ động cơ vòng/phút 1470 

3.4 Công suất định mức kW 55 

3.5 Công suất vận hành kW 37,25 

3.6 Dòng điện hoạt động A 72,9 

3.7 Điện áp hoạt động V 392 

3.8 Hệ số công suất  0,755 

4 Quạt cụm túi vải lò số 2 (quạt số 4)   

4.1 Lưu lượng định mức của quạt m3/h 49709 

4.2 Tốc độ quạt gió vòng/phút 1085 

4.3 Tốc độ động cơ vòng/phút 1470 

4.4 Công suất định mức kW 55 

4.5 Công suất vận hành kW 31,65 

4.6 Dòng điện hoạt động A 59,8 

4.7 Điện áp hoạt động V 386 

4.8 Hệ số công suất  0,793 

4.1.2. Hệ thống khí nén dũ bụi túi vải lò luyện 

4.1.3. Hệ thống nước làm mát tại lò luyện 

Trạm bơm nước làm mát cho 2 lò luyện gồm có 2 bơm 7,5kW 

lưu lượng nước mỗi bơm khoảng 90m3/h, một bơm vận hành 24h 

trên ngày một bơm dự phòng, hệ thống nước làm mát có hồ chứa 

24000 m3, nước làm mát được bơm ở đầu hồ chứa đến làm mát các 

má dẫn điện tại các điện cực lò luyện và chảy về cuối hồ chứa, nhiệt 
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độ nước làm mát khoảng 500C, đảm bảo lò luyện làm việc bình 

thường, ngoài ra trên tầng 3 của xưởng luyện có một bồn nước dự 

phòng 10m3 đảm bảo làm mát khi mất điện chờ vận hành máy phát 

dự phòng. 

4.1.4. Các thiết bị trong xưởng thành phẩm 

Xưởng thành phẩm Nhà máy Xỉ gồm có máy nghiền hàm, 

băng tải, máy đập búa, sàn rung, thiết bị tuyển từ, gầu nâng, các thiết 

bị được bố trí  linh hoạt cho ra nhiều chất lượng Xỉ Titan tùy theo 

yêu cầu của từng khác hàng 

4.1.5. Các thiết bị trong xưởng trộn liệu 

Xưởng chuẩn bị liệu Nhà máy xỉ Cát Nhơn gồm có một số 

máy như băng tải, máy đập búa (nghiền than), sàn rung, gầu nâng, 

máy tuyển từ và máy tuyển điện. 

4.1.6. Bộ phận sấy quặng Mỏ khai thác Cát Thành 

4.1.7. Bộ phận khai thác 

4.1.8. Bộ phận Xưởng chế biến 

Trong xưởng chế biến Cát Thành có một số thiết bị đã được lắp biến 

tần để điều chỉnh tốc độ như: máy tuyển điện, các máy từ con lăn, 

các quạt gió bàn đãi khí, do đó các thiết bị này không được khảo sát 

đo đếm, thiết bị còn lại chủ yếu là gầu nâng và máy từ trục trong đó 

gầu nâng có tất cả 33 cái và 10 máy tuyển từ trục Hà Nội (mỗi máy 

có 2 động cơ 3,7kW) 

4.2. Các cơ hội ti ết ki ệm năng lượng: 

Qua danh mục thiết bị của công ty ta thấy số lượng thiết bị 

tuy nhiều nhưng có thể liệt thành các nhóm như sau: Quạt gió, bơm 

nước, máy nén khí, bơm quặng, lò sấy, máy tuyển từ, băng tải, gầu 

nâng, máy tuyển điện, máy tuyển từ con lăn và cụm thiết bị máy 

nghiền Zircon siêu mịn. Trong đó có một số thiết bị hiện tại đã được 
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lắp biến tần như: máy tuyển điện, máy tuyển từ con lăn, do đó đối 

với 2 loại thiết bị này không xét đến trong tính toán giải pháp tiết 

kiệm. 

Riêng cụm máy nghiền Zircon siêu mịn thời gian vận hành 

tương đối ít (khoảng 56 giờ trong một tháng), máy nghiền chính 

động cơ 75kW phải truyền động qua hộp số do quán tính lớn, trong 

động cơ có dây quấn phụ để đổi nối khi khởi động, nên không có khả 

năng lắp biến tần. Quạt gió 55kW trong cụm máy nghiền động cơ và 

quạt đang truyền động 1:1, công suất vận hành bằng công suất định 

mức, nên không có khả năng áp dụng giải pháp tiết kiệm. Động cơ 

phân ly 11kW đã được lắp biến tần để điều chỉnh tốc độ, với những 

lý do trên nên tác giả không khảo sát đối với cụm thiết bị này. 

4.2.1 Cơ hội 1: Tối ưu hệ thống quạt xử lý khói lò luyện: 

Qua các thông số đo đạt ở phần 4.1.1 ta thấy hiện tại 4 quạt 

xử lý khói lò luyện đều non tải, với tải động cơ thay đổi liên tục với 

công suất vận hành thực tế Pđc1=34,15kW; Pđc2=29,64kW; 

Pđc3=37,25kW; Pđc4=31,65kW, bình quân thì tải của các quạt gió đạt 

64,5% công suất định mức của động cơ. Tốc độ làm việc hiện tại của 

4 quạt lần lược là nđc1=1128Vòng/phút; nđc2=1069Vòng/phút; 

nđc3=1163Vòng/phút; nđc4=1085 Vòng/phút; tốc độ định mức động cơ 

là 1480Vòng/phút, truyền động giữa động cơ với quạt bằng dây cua 

roa và giảm tốc bằng tỉ số buly. Thông số định mức của quạt như 

sau: nđm=1120 vòng/phút; Qđm=49709 m3/h; H=2069 Pa. So sánh với 

tốc độ của các quạt đang vận hành ta thấy quạt số 1 đang vận hành 

đúng các thông số định mức, theo lý thuyết về quạt ta có phương 

trình đặc tính của quạt như sau: P=b*Q3, như vậy ta có thể vẽ được 

gần đúng đường đặc tính công suất của quạt như hình 4.5. 
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Hình 4.5 Đặc tính cơ của quạt gió đang vận hành 

Từ thực tế như trên, cho thấy các quạt hút khói lò hồ quang 

này có nhu cầu về thay đổi tốc độ để đáp ứng nhu cầu thực tế tránh 

lảng phí trong giai đoạn 1 và cần tăng thêm trong giai đoạn 3, đồng 

thời để quá trình khởi động quạt được tốt hơn các quạt này nên lắp 

biến tần để điều chỉnh tốc độ, khi đó theo nhu cầu của từng giai đoạn 

hoạt động của lò ta cài đặt tốc độ quạt cho phù hợp, nếu làm được 

như vậy trong giai đoạn 1 của các mẻ luyện ta tiết kiệm một lượng 

công suất đáng kể, theo hình 2 ta có: khi vận hành để lưu lượng       

Q = 0,8*Qđm thì công suất  của động cơ khi đó là 17kW, tần số làm 

việc  được tính gần đúng bằng hàm nội suy trong Excel và được 

kiểm chứng so với công thức P2=P1*(n2/n1)
3 thì hai kết quả gần tương 

đương nhau như trong bảng 

- Kết quả nội suy khi P=17,48kW ta được n=908 

vòng/phút (f=30 Hz). 

Kiểm chứng với n2=908 vòng/phút; n1=1128 vòng/phút; và 

P1=34,15kW ta có: P2=P1*(n2/n1)3= 17,83kW. 
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Bảng 4.9 Tốc độ và công suất của động cơ khi dùng biến tần điều 

chỉnh Q=0,8*Qđm 

Tên thiết bị n (v/p) nđb(v/p) 
Pvận hành 

(kW) 
f (Hz) 

Quạt số 2 1069 1480 29,64 50 

Quạt số 4 1085 1480 31,65 50 

Quạt số 1 1128 1480 34,15 50 

Quạt số 3 1163 1480 37,25 50 

1250 1480 43,85 50 

1316 1480 48,91 50 

1480 1480 61,58 50 
Nội suy 

  
Dùng biến tần  

Q = 0,8*Qđm 
908 17,48 30 

4.2.2 Cơ hội 2: Tối ưu hóa công suất vận hành hệ thống máy 

nén khí dũ bụi lò luyện 

Bụi từ lò luyện được các quạt hút khói lò hút từ lò luyện đến 

cụm lọc bụi túi vải và bị giữ lại bên ngoài các túi vải, muốn đảm bảo 

lưu lượng khói qua các quạt hút đáp ứng được nhu cầu hút khói tại 

các lò luyện cần phải liên tục thổi các xung khí bên trong các túi vải 

thì các máy nén khí phải cung cấp một lượng khí có áp suất từ 5,5 

bar đến 7,5 bar. Hiện tại 2 máy nến khí của 2 cụm lọc bụi túi vải làm 

việc liên tục khoảng 18h/ngày, công suất vận hành thực tế đo được 

cho thấy động cơ làm việc rất non tải, hiệu suất làm việc rất thấp, 

hình 4.6 là biểu đồ phụ tải của máy nén khí 11kW. 
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Hình 4.6: Biểu đồ phụ tải của máy nén khí số 1 Cụm dũ bụi túi vải 

Nhà máy xỉ 

4.2.3  Cơ hội 3: Thay thế động cơ máy nghiền hàm xưởng thành 

phẩm Nhà máy xỉ 

Kết quả đo đạt các thông số như bảng 4.4 và biểu đồ phụ tải 

của máy nghiền hàm 11kW như hình 4.6 : 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Biểu đồ phụ tải máy nghiền hàm động cơ 11kW 

4.2.4 Cơ hội 4: Thay thế động cơ máy đập búa xưởng thành 

phẩm Nhà máy xỉ 

Bảng 4.13 TÓM TẮC CÁC CƠ HỘI TIẾT KIỆM  

NĂNG LƯỢNG – CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

STT CÁC CƠ HỘI ĐỀ XUẤT 

TỔNG 
TIỀN 

ĐẤU TƯ 
(x1000Đ) 

TỔNG 
TIỀN TIẾT 

KI ỆM 
(x1000Đ) 

TG 
HOÀN 
VỐN 

(tháng) 

1 
Lắp biến tần cho động cơ 
quạt hút bụi số 1 P= 55kW 125.363 50.694 29,7 

2 
Lắp biến tần cho động cơ 
quạt hút bụi số 2 P= 55kW 

125.363 36.976 40,7 
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3 
Lắp biến tần cho động cơ 
quạt hút bụi số 3 P= 55kW 125.363 60.133 25,0 

4 
Lắp biến tần cho động cơ 
quạt hút bụi số 4 P= 55kW 125.363 43.085 34,9 

5 
Lắp biến tần cho động cơ 
máy nén khí số 1 P= 11kW 19.494 3.578 65,4 

6 
Thay động cơ máy đập búa 
Nhà máy xỉ Cát Nhơn 3.969 7.585 6,3 

7 
Thay động cơ máy nghiền 
hàm Nhà máy xỉ Cát Nhơn 0 807 0 

8 Tổng cộng 524.913 202.859 31,1 

KẾT LUẬN: 
Qua các số tính toán khi đầu tư  lắp đặc thiết bị theo các cơ 

hội đã đề xuất với vốn đầu tư 524.913.000đ, thời gian hoạt động của 

dự án là 10 năm, cho thấy chỉ số IRR=24,74% lớn hơn lãi xuất chiết 

khấu 19% nên dự án là khả thi, Ta thấy chỉ số IRR>LSCK nên dự án 

là khả thi, theo bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính (bảng 3.15) ta 

thấy nếu tính theo dòng tiền với lãi suất chiết khấu là 19% thì sau 

khoảng 5,5 năm thì dự án hoàn vốn.  

 
KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

 nghiệp cần phải được giảm thiểu nhằm duy trì tính cạnh 

tranh của sản phẩm, trong lúc đó chi phí cho tiêu thụ năng lượng là 

một trong những chi phí cao nhất trong nhiều ngành công nghiệp. 

Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết 

kiềm  hiều quả cho công ty cổ phần khoáng sản Bình Đinh” được 

thực hiện nhằm mục đích tiết kiệm chi phí năng lượng, tăng sức cạnh 

tranh cho doanh nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài như sau: 
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Lợi ích về kinh tế: Nếu Công ty thực hiện theo các giải pháp 

đề xuất trên thì hàng năm Công ty sẽ tiết kiệm được 164.588kWh, 

tổng số vốn đầu tư là 524.913.000 đồng, Hệ số chiết khấu theo lãi 

xuất thực tế hiện tại là 19%, thời gian hoạt động của dự án là 10 năm 

thì  Giá trị hiện tại thuần NPV (LSCK 19%) của dự án là 108.019 và 

Suất sinh lợi nội bộ IRR là 24,74%. Trong 10 năm hoạt động của dự 

án thì kể từ khi hoạt động dự án sau 2 năm  7 tháng sẽ hoàn vốn và 

các năm tiếp theo mỗi năm thu được  202.859.000 đồng (bảng 3.15). 

Lợi ích về môi trường: Kết quả nghiên cứu đưa ra giải pháp 

tiết kiệm năng lượng, (tương ứng với 1kWh làm giảm 0,638Kg CO2 

)làm giảm được điện năng tiêu thụ dẫn đến hàng năm giảm được tải 

lượng các chất gây ô nhiễm môi trường đặc biệt làm giảm 105 tấn 

khí CO2. 

Ngoài các lợi ích trên qua các số liệu đo đạt cho thấy còn rất 

nhiều động cơ công suất nhỏ (khoảng 2,2kW) đang vận hành các 

băng tải và gầu nâng rất non tải, hiện tại nếu đầu tư thay mới không 

đem lại hiệu quả cao nhưng trong tương lai khi có nhu cầu về phát 

triển sản xuất, đầu tư mới các thiết bị tương tự sẽ có định hướng 

ngay từ đầu có thể lắp động cơ công suất nhỏ hơn (khoảng từ 

0,75÷1,1kW) thì các thiết bị này vẫn đảm bảo làm việc tốt, góp phần 

nâng cao hệ số cosφtự nhiên, giảm tổn thất công suất truyền tải trên 

đường dây do nhu cầu truyền tải công suất phản kháng đến các động 

cơ vận hành non tải. 

 

 


