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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọ   ề tài 

Năng lượng là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại và 

phát triển xã hội, đồng thời  ũng là yếu tố duy trì sự sống trên trái 

đất. Trong tương lai, nhiên liệu hoá thạ h như dầ  thô, than đá,  hí 

tự nhiên, chiếm đa phần năng lượng tiêu thụ sẽ bị cạn kiệt, đồng thời 

việc sử dụng các dạng năng lượng này đã và đang gây ra nhiều vấn 

đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sống. Đây là những vấn 

đề rất lớn của toàn cầ . Do đó vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả đã đượ   á  nước phát triển quan tâm từ những năm đầu 

thế kỷ 20. Nhưng phải đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất 

(1973-1974) và lần thứ 2 (1979-1980) với những tá  động nặng nề 

đến nền kinh tế thế giới đặc biệt là những nước nhập khẩ  năng 

lượng, cả thế giới một lần nữa lại bừng tỉnh. Nhiều tổ chứ  nhà nước, 

nhiều trung tâm nghiên cứu phục vụ mục tiêu tiết kiệm năng lượng 

được thành lập, mở rộng hoạt động hiệu quả hơn. 

Đối với nước ta, trong một thời gian dài chúng ta áp dụng chính 

 á h giá năng lượng bao cấp, những mức giá không phản ánh thực 

chất chi phí của quá trình sản xuất, do vậy vấn đề sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả rất ít đượ  q an tâm. Khi nhà nước xoá 

bỏ chế độ bao cấp,  á   ơ  ở sản xuất, kinh doanh phải tự hạch toán 

lỗ lãi, vấn đề sử dụng năng lượng đã được quan tâm nhiề  hơn. 

Trong những năm gần đây nhận định chung hiện trạng hệ thống năng 

lượng Việt Nam quy mô của  á  ngành điện, than, dầ   hí đều có 

những bước tiến vượt bậ  hơn hẳn 10 năm trướ  đây, góp phần tích 

cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy 

vậy thành tự  đạt đượ   hưa đủ để đưa  á  ngành năng lượng vượt 

qua tình trạng kém phát triển: 
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- Hiệu suất chung của ngành năng lượng còn thấp. 

- Đầ  tư phát triển năng lượng còn thấp. 

- Việ  định giá năng lượng còn nhiều bất cập. 

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  hưa  ao. 

- Tỷ lệ phát triển giữa  á  phân ngành năng lượng  hưa hợp lý. 

Theo khảo sát thực tế ở Việt Nam, tính hiệu quả của việc khai 

thác sử dụng năng lượng đang ở mức khá thấp. Để tạo ra 1.000 USD 

GDP, Việt Nam cần phải tiêu tốn khoảng 600kg dầu q y đổi, cao gấp 

1,5 lần so với Thái Lan và cao gấp 2 lần so với mức bình quân của 

thế giới. 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực chất là tìm cách 

sử dụng năng lượng theo yêu cầu của  á   ơ  ở sản xuất một cách 

hợp lý, nhờ các biện pháp bố trí lại sản xuất, nghiên cứu quy trình 

công nghệ, sử dụng tối đa ng ồn năng lượng tự nhiên như năng 

lượng mặt trời, chiếu sáng, thông gió tự nhiên, lợi dụng chất lỏng, 

chất khí thải còn chứa nhiệt năng …  

Công nghệ sản xuất tinh bột sắn của nhà máy tinh bột sắn 

Fococev Quảng Trị là công nghệ dây chuyền thiêt bị của Thái Lan 

lắp đặt và chuyển giao công nghệ. 

Nhà máy dùng điện qua 2 trạm biến áp (TBA) có tổng công suất 

lắp đặt là 1250 kVA. Một TBA dùng cho sản xuất và một TBA dùng 

cho chiếu sáng, sinh hoạt và văn phòng. Với chi phí tiền điện hàng 

năm trên 2 tỷ đồng chiếm khoảng 5,4% so với tổng doanh thu của cả 

năm. 

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà máy 

không những tiết kiệm được chi phí sản xuất, giúp tăng năng   ất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính 

cạnh tranh, tăng lợi nhuận mà còn giảm bớt  hi phí đầ  tư  ho  á  
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công trình cung cấp năng lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng 

lượng ngày một  ao hơn  ủa nền kinh tế quố  dân, đồng thời giảm sự 

phát sinh chất thải, bảo vệ tài ng yên môi trường, khai thác hợp lý 

các nguồn tài ng yên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững. Chính vì những lý do trên tôi thực hiện đề tài “Nghiên 

cứ  và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị”. 

2. Mục  íc      ê  cứu 

- Khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng và nghiên cứu nhằm 

đưa ra  á  giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhà 

máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị. 

- Mụ  đí h nâng  ao hiệu suất sử dụng năng lượng, cải thiện môi 

trường, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững, q a đó góp 

phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. 

2.1 Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trong sản xuất 

Nghiên cứu các giải pháp  a  đây:  

a. Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khâu quản lý: 

- Thực hiện việ  đo lường năng lượng tại các khâu sản xuất, thu 

thập  á  hoá đơn tiê  thụ năng lượng của nhà máy. 

- Từ đó đưa ra được chuẩn tiêu thụ năng lượng tại các khâu sản 

xuất, các tồn tại cần khắc phục. 

b. Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khâu k  thuật: 

- Tiết kiệm năng lượng trong  ơ  ở sản xuất: Khai thá  động  ơ 

điện, các biện pháp nâng cao hệ số  o φ, tiết kiệm năng lượng trong 

chiếu sáng. 

- Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt: sử dụng thiết bị tiết 

kiệm điện năng  ho máy điều hòa. 
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2.2 Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả cho nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng 

Trị. 

Gồm hai khâu chính: 

- Khâu quản lý: Bao gồm các biện pháp quản lý năng lượng. 

- Khâu k  thuật: Nghiên cứu dây chuyền công nghệ, từ đó đề xuất 

các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hệ thống 

điện, hệ thống nhiệt – lạnh và hệ thống chiếu sáng. 

2.3 Tính toán hiệu quả đầu tư, vốn đầu tư, thời gian đầu tư, 

thời gian hoàn vốn. 

3  Đ    ượng và ph m vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

 Đề tài đi  â  vào việc nghiên cứu các biện pháp quản lý năng 

lượng và nghiên cứu việc sử dụng điện năng ở dây chuyền công nghệ 

của nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu việc sử dụng điện năng để vận hành dây chuyền công 

nghệ sản xuất của nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị. 

4    ươ   p áp     ê  cứu 

4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Nghiên cứ  tư liệu về các sự kiện sử dụng năng lượng của các 

nước trên thế giới đặc biệt là  á  nước lân cận. 

- Phân tích và tổng hợp hiệu quả của việc tiết kiệm năng lượng 

trong sản xuất. 

 4.2 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin 

- Khảo sát hệ thống năng lượng và dây chuyền công nghệ của 

Nhà máy. 
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- Thu thập thông tin về số lượng nguyên liệ  đầu vào và sản phẩm 

đầu ra, chi phí sử dụng năng lượng, giá điện … 

- Khảo  át và đo đạc các thông số liên q an đến việc sử dụng 

năng lượng như: Nhiệt độ,  ường độ dòng điện, hệ số  o φ, ánh 

sáng... 

- Thống kê, phân tích. 

Phân tích kinh tế tài chính: Tính toán hiệu quả đầ  tư, vốn đầ  tư, 

thời gian đầ  tư, thời gian hoàn vốn khi áp dụng các biện pháp nhằm 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Kiến nghị giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với nhà máy. 

5  Ý    ĩa k oa  ọc và tính thực tiễn của  ề tài 

Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả cho Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị ngoài việc 

xem xét để áp dụng cho nhà máy, có thể nhân rộng  ho  á   ơ  ở sản 

xuất khác nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, làm giảm 

chi phí sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo môi trường, tiết kiệm 

nguồn năng lượng  ho đất nướ  … 

6. Cấu trúc luậ   ă  

Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các nội dung 

còn lại được bố trí bao gồm  á   hương  a : 

Chương 1: Tình hình năng lượng hiện nay và kiểm toán năng 

lượng. 

Chương 2:  ột  ố giải pháp tiết kiệm năng lượng trong  ơ  ở  ản 

x ất. 

Chương 3: Phân tí h hiện trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy 

tinh bột sắn Fococev Quảng Trị. 

Chương 4: Tính toán và đề xuất cá  giải pháp  ử dụng năng lượng 

tiết  iệm hiệ  q ả  ho Nhà máy tinh bột sắn  o o ev   ảng Trị. 
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C ƯƠNG 1 

TÌN   ÌN  NĂNG LƯỢNG HIỆN NAY  

VÀ KIỂ  TOÁN NĂNG LƯỢNG 

1.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆN NAY  

1.1.1 Hi u quả sử dụ    ă   lượng 

1.1.2 Giá dầu và quan h  cung - cầu 

Việt Nam hiện nay nhập khẩu sản phẩm từ dầu nhiề  hơn  ả khối 

lượng dầu thô xuất khẩ  đi. Như vậy, cả khối lượng và giá trị sản 

phẩm dầ  đề  mang lượng thặng dư nhập khẩ  gia tăng theo  ự gia 

tăng  ủa cầ , trong  hi   ng đang giảm, dù rằng x  hướng này có thể 

sẽ đổi chiều một phần. 

1.1.3 Khí tự nhiên  

 Trữ lượng  hí đốt tự nhiên đã  ó  h ynh hướng ổn định ở mức 

sản lượng 60 -70 năm và hiện đượ  ước tính khoảng 60 năm.  

1 1 4 T a   á  

Trữ lượng than trên thế giới là rất lớn, khoảng 430 tỉ tấn than 

cứng và than lò hơi (than bit m),  ộng với một trữ lượng tương tự 

than chất lượng thấp như than non (hay than nâ ).  

1.1.5 Nă   lượng h t nhân 

Năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 620 triệu tấn dầ  q y đổi 

năm 2007, tăng 15% từ 1997. Châu Á trừ Nhật sử dụng năng lượng 

hạt nhân tương đương 60 triệu tấn dầ  q y đổi năm 2007, gấp đôi 

mức 1997.  

1.1.6 Thủy    n 

Thủy điện  ũng q an trọng như điện hạt nhân (3.000 tỉ kWh, hay 

xấp xỉ 700 triệu tấn dầ  q y đổi), nhưng bị hạn chế về mặt địa lý và 

những quan ngại  há  liên q an đến  á   on đập, kể cả vấn đề môi 

trường. Nguồn nhiên liệ  này tăng 20% trong 10 năm. 
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1.1.7 Nhận xét 

Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thứ  như tăng dân  ố, các 

nguồn năng lượng cạn kiệt dần, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu ngày  àng tăng. 

1.2 KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 

1.2.1  Khái ni m 

1.2.2  Quy trình xây dựng và thực hi n dự án KTNL 

1.2.3  Mục  íc  của KTNL 

1.2.4 Phân lo i KTNL 

a) Kiểm toán năng lượng sơ bộ  

b) Kiểm toán năng lượng chi tiết  

c) Kiểm toán năng lượng tổng thể 

1.3 KẾT LUẬN 

Ở  hương 1, tá  giả đã trình bày về sự tăng trưởng của nhu cầu 

phụ tải trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn 

kiệt. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết về việc sử dụng năng 

lượng sao cho tiết kiệm và có hiệu quả hơn. 

Cùng với việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên 

Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong tương lai gần thì 

 hưa thể đáp ứng được nhu cầu với mức tiêu thụ năng lượng ngày 

 àng tăng. Vì vậy, Việt Nam  ũng như Thế Giới đã xây dựng nên 

những chính sách về tiết kiệm năng lượng. 

Trong  hương này  ũng đã nê  lên  ự cần thiết và qui trình kiểm 

toán năng lượng để từ đó nhận diện  á   ơ hội và đề xuất các giải 

pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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C ƯƠNG 2 

 ỘT S  G Ả    Á  T ẾT   Ệ  

NĂNG LƯỢNG T ONG CƠ SỞ SẢN XUẤT 

2.1 GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Đ I 

VỚI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG  

2.1.1  Sử dụng chiếu sáng tự nhiên 

2.1.2  Giảm s  lượ    è   ể giảm lượng chiếu sáng thừa 

2.1.3 Chiếu sáng theo công vi c  

2.1.4 Lựa chọ   è     bộ  è     u suất cao 

2.1.5 Giảm    n áp dây dẫn chiếu sáng 

2.1.6 Chấ  lưu    n tử  

2.1.7  Chấ  lưu    n từ tổn hao thấp c o  è   uýp 

2.1.8  Thiết bị hẹn giờ, bộ chuyển m ch ánh sáng khuếch tán 

hoặc mờ và bộ cảm biến chiếm chỗ 

2 1 9 Đè   uýp  uỳnh quang T5 

2.1.10 Bảo dưỡng chiếu sáng 

2.2 TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Đ I VỚI ĐỘNG CƠ Đ ỆN 

2.2.1  Thay thế  ộ   cơ   êu c uẩn bằ    ộ   cơ    u suất cao 

HEMs (High Efficiency Motor) [6][7] 

2.2.2 Lắp  ặt bộ   ều khiển t c  ộ  ộ   cơ bằng linh ki      n 

tử VSD (Variable Speed Drive) [7] 

2.2.3 Các bi n pháp nâng cao h  s  công suấ  cosφ [7] 

a) Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cosφ tự nhiên 

b) Dùng phương pháp bù công suất phản kháng để nâng cao hệ 

số cosφ 

2.3 TIẾT KIỆM Đ ỆN NĂNG TRONG CÁC HỆ TH NG 

NHIỆT [7], [8] 

2.4 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 
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  a  á  báo  áo hàng tháng, q ý, năm  ủa Nhà máy, ta xá  định 

đượccác vấn đề tồn tại cần giải quyết. Để giải quyết các vấn đề tồn tại 

trên ta tiến hành lập kế hoạch và tiến hành thực hiện các kế hoạch giải 

quyết các vấn đề tồn tại. Trong quá trình thực hiện sẽ tiến hành giám sát, 

đánh giá, q á trình này nếu phát hiện thêm những vấn đề tồn tại mới sẽ 

tiếp tục lập kế hoạch và can thiệp để Nhà máy ngày càng phát triển, 

mang lại hiệu quả  ao được thể hiện ở mô hình q ản lý. 

2.5 KẾT LUẬN 

Để thực hiện các giải pháp TKNL cho một  ơ  ở sản xuất nào đó 

thì giải pháp đầu tiên là tiến hành nhận diện  á   ơ hội TKNL. 

Cá   ơ hội TKNL tại các doanh nghiệp nằm trong hai khâu chính: 

Khâu quản lý và khâu k  thuật. 

- Khâu k  thuật: Cá   ơ hội TKNL được phát hiện trong tất cả các 

hệ thống cung cấp năng lượng chính của doanh nghiệp bao gồm các 

hệ thống điện, hệ thống nhiệt - lạnh, hệ thống nước. 

- Khâu quản lý: Doanh nghiệp phải có biện pháp thể chế, cử cán 

bộ  h yên trá h q an tâm đến vấn đề quản lý năng lượng, theo dõi 

việc tiêu thụ và tiê  hao năng lượng hàng tháng, việc nhập xuất 

nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm, từ đó đề xuất  á  định mức sử 

dụng năng lượng và suất tiê  hao năng lượng để ban Giám đố  đưa 

ra  á  q y định chỉ đạo  á  đơn vị thực hiện theo. Bảo trì và bảo 

dưỡng hệ thống năng lượng, thực hiện việ  KTNL đúng định kỳ.  

 Qua nghiên cứu nội dung ở  hương 2, tá  giả chỉ giới thiệu các 

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

Trên  ơ  ở đó, tá  giả sẽ xây dựng giải pháp TKNL cho Nhà máy 

tinh bột sắn Fococev Quảng Trị ở  hương 3. 
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C ƯƠNG 3 

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN FOCOCEV QUẢNG TRỊ 

3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT 

SẮN FOCOCEV QUẢNG TRỊ 

3.1.1 Thông tin chung 

3.1.2 Quy trình công ngh  

a)  Sơ đồ quy trình công nghệ 

b) Mô tả chi tiết quy trình công nghệ 

3.1.3 Nguyên li u - sản phẩm 

Bảng 3.1 - Bảng tổng kết n    n      - sản phẩm tron  năm 2011 

Tháng 
Sắn nguyên 

liệ  (tấn) 

Sản phẩm 

tinh bột sắn (tấn) 
Ghi  hú 

1 2.129.900 2.129.900  

2 4.945.008 1.323.700  

3 6.989.300 1.717.700  

4 1.760.178 428.900  

5 0 0 không sản xuất 

6 0 0 không sản xuất 

7 0 0 không sản xuất 

8 0 0 không sản xuất 

9 4.690.529 1.223.800  

10 8.871.226 2.250.700  

11 8.118.274 2.132.100  

12 11.215.650 3.077.200  

Tổng 48.720.065 14.284.000  

     n   ổn                n    t n ậ    n      t  n   m    
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3 1 4  Nă   lượng cung cấp 

Năng lượng cung cấp cho nhà máy gồm hai loại năng lượng: điện 

và nhiệt (than đốt lò). 

Cá  thiết bị trong dây  h yền  ản x ất hầ  hết  á   hâ  dùng q a 

thanh  ái 0,4 V. Nhà máy dùng điện qua 2 trạm biến áp (TBA) có 

tổng công suất lắp đặt là 1250 kVA. Một TBA dùng cho sản xuất và 

một TBA dùng cho chiếu sáng, sinh hoạt và văn phòng. 

a) Năng lượng tiêu thụ 

Năng lượng tiêu thụ gồm điện và nhiệt (than đốt lò) được trình 

bày theo bảng 3.2. 

b)Giá năng lượng 

Bảng 3.3: Biể         n 

c) Chi phí năng lượng tiêu thụ 

Từ số liệu trên bảng 3.2, tổng  hi phí năng lượng năm 2011 là: 

  + Điện:  3.6 3.762.600 đồng 

  + Than đốt lò: 31 .354 x 3 60   1.232.706.440 đồng 

Tỷ lệ phần trăm giữa  hi phí năng lượng được minh họa ở hình 

3.4. 

d) Suất tiêu hao năng lượng 

  a bảng 3.1 và 3.2, ta lập bảng 3.4   ất tiê  hao nhiên liệ  điện 

năng tiê  thụ và than đốt lò tấn  ản phẩm. 

Loại 

năng 

lượng 

Mục đí h 

sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá (VNĐ  Wh) 

Một 

giá 

Ba giá 

CĐ BT TĐ TB 

Điện  

năng 

0,4kV 

Sản xuất kWh  2306 1278 814 1688 

Điện 

năng 

0,4kV 

Sinh hoạt kWh 1466  
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3.2 DANH MỤC THIẾT BỊ 

Các thiết bị và động  ơ tiê  thụ điện năng được liệt kê ở bảng 3.5 

và 3.6. 

3 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ TH NG CUNG CẤP Đ ỆN 

VÀ TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY 

3.3.1 Những mặt tích cực và tồn t i trong quản lý sử dụng 

   n của nhà máy 

3.3.2 Nguyên nhân 

3.4 KẾT LUẬN 

Trong chương 3, tá  giả đã thể hiện được hiện trạng sử dụng năng 

lượng tại nhà máy như:  

Quy trình công nghệ sản xuất qua 10 khâu theo thứ tự đó là tiếp 

nhận nguyên liệu, rửa, chặt và mài, chiết xuất, rây xơ mịn, cô đặc, 

khử nước, sấy bột, đóng gói và khử nước bã bột. 

Nhà máy dùng điện qua 2 trạm biến áp (TBA) có tổng công suất 

lắp đặt là 1250 kVA. Một TBA dùng cho sản xuất và một TBA dùng 

cho chiếu sáng, sinh hoạt và văn phòng. Điện năng tiê  thụ trong 

năm 2011 là 2.1 7.600 Kwh và  ản lượng than cung cấp cho lò sấy 

là 319.354 tấn. Than đốt lò  ũng tiê  thụ nhiều vào những tháng cuối 

năm và đầ  năm. 

Năng lượng để  ản x ất ra  ản phẩm  ủa nhà máy  hủ yế  là điện, 

 hi phí điện chiếm 74,   % gấp 3 lần  o với  hi phí nhiên liệ  than 

đốt lò chiếm 25,02%. 

Qua các số liệu trên, tác giả đã đánh giá những mặt tích cực, tồn 

tại, ng yên nhân và  o  ánh, tính toán để đưa ra  á   ơ hội tiết kiệm 

năng lượng hiệu quả, sẽ được tác giả trình bày ở  hương 4. 
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C ƯƠNG 4 

TÍN  TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY 

TINH BỘT SẮN FOCOCEV QUẢNG TRỊ 

4.1CÁC HỆ TH NG VÀ THIẾT BỊ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

4.1.1 H  th ng chiếu sáng nhà máy 

Bảng 4.1: Bảng tổng h p kết quả h  thống chiếu sáng của nhà máy 

S 

T 

T 

Tên thiết bị 

Công 

suất 

(W) 

Số lượng 

(bóng) 

T/gian 

sử dụng 

(TB) 

Nơi  ử 

dụng 

Ghi 

chú 

1 
Đ n h ỳnh 

quang 
40 242 8 

NX+NA 

+NO 

 

2 
Đ n h ỳnh 

quang 
20 29 8 NX 

 

3 

Đ n  ông 

nghiệp chóa 

vạn năng  

400 6  NX 

 

4 Đ n  ự cố 

bóng vặn neon  

40 12  NX 

 

5 Đ n pha radial  400 7  NX  

6 Đ n pha radial  1000 2  NX  

7 
Đ n ngủ gắn 

tường 
20 4  NO  

4.1.2 H  th     ộ   cơ    n 

Bảng 4.2:  ản  tổn       ố       o  ạ  t      t  ết bị  ộn     

của Nhà máy 

S 

T 

T 

Tên thiết bị 
P 

(kW) 

U 

(V) 

I 

(A) 
Cos 

Tố  

độ 

 Nạp và xử lý nguyên liệu      

1 
Đ  ơ phễu nạp liệ  và  àn 

r ng định lượng 
3,7 0,38 5,6 0,82 1420 

2 Động  ơ băng tải 4 0,38 8,1 0,86 1448 
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3 Động  ơ lồng bóc vỏ 4 0,38 8,1 0,86 1445 

4 Động  ơ máy rửa củ 22 0,38 10,9 0,85 1445 

5 Động  ơ lồng tách rác 4 0,38   1420 

6 Động  ơ băng tải  ủ sạch 2,2 0,38   1420 

 Công đoạn chặt – mài      

7 Động  ơ máy  hặt củ 15 0,38 28,5 0,89 1420 

8 Động  ơ thùng phân phối 4 0,38 10,0 0,7 1480 

9 
Động  ơ vít điều khiển nạp 

liệu 
1,5 0,38 1,9 0,78 1480 

10 Động  ơ máy mài 220 0,38 198 0,85 2100 

11 
Đ  ơ bồn chứa hỗn hợp sữa 

có cánh khuấy 
2,2 0,38 4,8 0,82 1420 

12 
Động  ơ máy bơm hỗn hợp 

sữa 
11 0,38 21,7 0,87 1460 

 Giai đoạn trích ly      

13 
Đ  ơ máy trí h ly thô nằm 

ngang (bước 1) 
44 0,38 39,9 0,87 1445 

14 Đ  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15 0,86 1460 

15 Động  ơ máy bơm bã 11 0,38 21,7 0,87 1460 

16 
Đ  ơ máy trí h ly thô nằm 

ngang (bước 2) 
44 0,38 39,9 0,87 1445 

17 Động  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15 0,86 1460 

18 Động  ơ máy bơm bã 11 0,38 21,7 0,87 1460 

19 
Đ  ơ máy trí h ly thô nằm 

ngang (bước 3) 
44 0,38 39,9 0,87 1460 

20 Động  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15 0,87 1460 

21 
Đ  ơ máy trí h ly thô nằm 

ngang (bước 4) 
30 0,38 28,5 0,87 1460 

22 
Động  ơ bồn chứa bã có 

cánh khuấy 
2,2 0,38 4,8 0,87 1420 

23 Động  ơ máy bơm bã 11 0,38 21,7 0,87 1450 

24 Động  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15 0,86 1460 

25 Động  ơ máy bơm  ữa bột 15 0,38 28,5 0,86 1460 

 Lọc và làm sạch sữa bột      

26 
Động  ơ máy lọc bàn chải 

quay 
1,11 0,38 1,1 0,75 1360 

 Cô đặc sữa bột      

27 
Động  ơ máy phân ly 

Westfalia 
90 0,38 84 0,83 1475 
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28 Động  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15,1 0,86 1445 

29 
Động  ơ máy phân ly 

Westfalia 
45 0,38 84 0,83 1475 

30 Động  ơ máy bơm  ữa bột 7,5 0,38 15 0,86 1445 

31 Động  ơ máy bơm nước 16,5 0,38 11 0,86 29000 

 Ly tâm tá h nước      

32 
Động  ơ máy ly tâm tách 

nước 
113 0,38 94 0,87 1780 

33 Động  ơ máy bơm  ữa bột 5,5 0,38 11 0,86 1420 

34 
Động  ơ băng tải chuyển 

bột ẩm 
4,4 0,38 4,8 0,82 1420 

 Công đoạn sấy      

35 
Máy khuấy bột và máy điều 

khiển nạp liệu 
13 0,38 15 0,87 1420 

36 Động  ơ máy phân tán bột 4 0,38 9,6 0,78 1750 

37 
Đ  ơ Lò đốt dầu FO 

(1.800.000 Kcal/h) 
44 0,38 39,9 0,87 29000 

38 
Động  ơ  hóa  hí (van 

quay) 
2,2 0,38 4,8 0,82 1420 

40 Động  ơ q ạt sấy 75 0,38 140 0,87 1480 

41 
Động  ơ  hóa  hí (van 

quay) 
3,37 0,38 4,8 0,82 1420 

42 Động  ơ q ạt làm nguội 22 0,38 40,4 0,91 2925 

43 Động  ơ rây bột 11 0,38   960 

44 Động  ơ phễu chứa tinh bột 4 0,38 8,1 0,86 1420 

45 
Động  ơ máy đóng bao tự 

động 
5,5 0,38 11,4 0,86 1445 

46 Động  ơ bơm nước  2,2 0,38 4,8 0,82 1450 

 Giai đoạn xử lý bã      

47 Động  ơ vít tải bã ướt 8,4 0,38 8,1 0,84 1445 

48 Động  ơ máy ép băng tải 3,5 0,38    

49 Động  ơ băng tải bã 4,4 0,38 4,8 0,82 1420 
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50 Động  ơ bơm nước  2,2 0,38 4,8 0,82 1450 

 Lò đốt lư  h ỳnh      

51 Động  ơ  ấp liệu 0,5 0,38 1,7 0,76 1360 

52 Động  ơ q ạt hút 2,2 0,38 5,3 0,82 1420 

53 Động  ơ bơm a id 5,5 0,38 10,9 0,85 1460 

 ản        ản  t n  t     t    t      n năn   ủ           

STT Các khâu Tỷ lệ % với tổng HT Ghi chú 

1 Nạp và xử lý nguyên liệu 3,84  

2 Công đoạn chặt – mài 24,41  

3 Giai đoạn trích ly 23,30  

4 Lọc và làm sạch sữa bột 0,11  

5 Cô đặc sữa bột 16,02  

6 Ly tâm tá h nước 11,83  

7 Công đoạn sấy 17,92  

8 Giai đoạn xử lý bã 1,78  

9 Lò đốt lư  h ỳnh 0,79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Biể     t  l  tiêu th     n năn   ủa các thành phần 
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Từ biể  đồ tiêu thụ điện năng  ủa các khâu, ta nhận thấy công 

đoạn chặt mài tiêu thụ điện nhiều nhất chiếm 24,41% so với tổng 

điện năng mà nhà máy tiê  thụ, giai đoạn trích ly chiếm 23,3% và 

 ông đoạn sấy chiếm 17,92%. 

4 2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM Đ ỆN NĂNG 

4.2.1 H  th ng  ộng cơ    n 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiể  tính năng    thuật,  ũng như vốn 

đầ  tư và thời gian sử dụng của BT hãng Powtran do công ty TNHH 

TM DV K  thuật THUẬN PHÁT, 4 Võ Thành Trang, Phường 11, 

Quận Tân Bình, Tp.HCM cung cấp. 

Bảng 4.4: Danh m        ộn        d ng giải pháp lắp biến tần 

T 

T 
Động  ơ 

Số 

lượng 

Công 

suất/ 

1đ  

(kw) 

Điện 

áp 

(kv) 

Hiệu 

suất 
Co φ 

Tốc 

độ (v/ 

phút) 

1 Đ  băng tải 1 4 0,38 8,1 0,86 1448 

2 
Đ  băng tải 

củ sạch 
1 2,2 0,38   1420 

3 

Đ  băng tải 

chuyển bột 

ẩm 

2 4,4 0,38 4,8 0,82 1420 

4 
Đ  máy bơm 

hỗn hợp sữa 
3 11 0,38 21,7 0,87 1460 

5 
Đ  máy bơm 

sữa bột 
5 7,5 0,38 15 0,86 1460 

6 
Đ  máy bơm 

sữa bột 
1 15 0,38 28,5 0,86 1460 

7 
Đ  máy bơm 

nước 
1 16,5 0,38 11 0,86 29000 

8 
Đ  máy bơm 

sữa bột 
1 5,5 0,38 11 0,86 1420 

Giới thiệu biến tần Powtran PI8100a: Biến tần đa năng (hình 4.2). 
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Powtran PI8100a là biến tần sử dụng k  thuật điều khiển hiện đại, 

phương pháp điều khiển vector không cảm biến. Ứng dụng được hầu 

hết l nh vực; Màn hình rời, hỗ trợ 2 màn hình điều khiển. 

4.2.2 H  th ng chiếu sáng 

 ản    1     ản  t  n   ố  oạ    n t    t ế 

S 

T 

T 

Hệ thống đ n  ũ và  

hệ thống đ n thay thế 

Công 

  ất 

bóng (W) 

Quang 

thông 

(lm) 

T ổi 

thọ 

(h) 

Giá 

tiền 

(VNĐ) 

 Đ n h ỳnh q ang 40W 40 2.400 8.000  

 
Thay thế đ n h ỳnh 

quang 28W 
28 2.400 8.000 38.000 

 ản    1    ản  tổn             ả  ầ  t      t      n    n  

   n   0  t  n  2   

Chi phí 

 ố 

lượng 

( ái) 

Đơn giá 

(tr. đồng) 

Thành tiền 

(triệ VNĐ) 

Chi phí vật tư (VT) 242 0,038 9,196 

Chi phí nhân  ông (NC) 242 0,003 0,726 

Tổng  hi phí (V)   9,922 

Tiền tiết  iệm  ử dụng bóng 

h ỳnh q ang 2 W (C) 
6.156 0,001688 10,3913 

Nội d ng Đơn vị  ố lượng 

Thời gian hoàn vốn (T V C) Năm   tháng 5 ngày 

Giảm  hí thải CO2 : A * 0,5674 Tấn 3,492 

4.2.3 H  th    máy   ều hòa 

  a  hảo  át và nắm được số lượng máy điều hòa tại Nhà máy: 

Lắp thiết bị tiết kiệm điện Aomao (hình 4.4). 
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Bộ phận tiết kiệm điện dùng trong phòng rất có ích cho việc tận 

dụng điện năng mà lại không làm hại tới thiết bị điện.  

     ểm  Thiết bị làm việc ổn định, lắp đặt và vận hành đơn giản. 

Bộ vi xử lý  ó độ chính xác cao, hoạt động ổn định. Có thể lắp đặt 

cho máy lạnh của các hãng có công suất từ 1-5HP (9,000 – 48,000 

Btu/h). 

Phạm vi ứng d ng : Loại AOMAO III -1 phù hợp với các phòng, 

khu vực có diện tích từ 10-15m
2
 (cho máy lạnh 9000 Btu/h). Loại 

AOMAO III -2 phù hợp với các phòng, khu vực có diện tích từ 15-

100m
2
(cho máy lạnh từ 12,000 – 48,000 Btu/h). 

 ản    1    ản  tổn             ả  ầ  t       ắp thiết bị 

AOMAO 

Các chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Hệ thống 

điều hoà 

hiện tại 

NM 

Hệ thống điều hoà 

khi áp dụng công 

nghệ AOMAO 

Công suất của một máy kW 1,2 1,2 

Số lượng lắp đặt chiếc 8 8 

Tổng công suất hệ thống kW 9,6 9,6 

Lượng tiết kiệm khi lắp 

thiết bị AOMAO 
% 0 20 

Thời gian làm việ  thường 

xuyên của điều hoà 
% 70 70 

Số giờ vận hành trung bình 

trong một ngày 
Giờ 10 10 

Số ngày vận hành trung 

bình trong một năm 
Ngày 312 312 

Tổng điện năng tiê  thụ 

hàng năm 
kWh 5.055.898 4.044.718 

Điện năng tiết kiệm được 

khi lắp thiêt bị AOMAO 
kWh  1.011.179 

Tổng số tiền tiết kiệm 

hàng năm 
VNĐ 1.706.871.030 
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Chi phí đầ  tư ban đầu VNĐ 0 133.600.000 

Thời gian hoàn vốn 

(T=V/C) 
năm 6 tháng 2 ngày 

Giảm khí thải CO2 Tấn 573.743 

 ảng tổng  ết hiệ  q ả  hi đầ  tư  á  giải pháp tiết  iệm  

năng lượng 

S 

T 

T 

Cá  hạng mụ  

đầ  tư 

Tổng 

mứ  đầ  

tư (triệ  

VNĐ) 

Doanh th  

tiết  iệm 

đượ  (triệ  

VNĐ) 

 

Giảm 

 hí thải 

CO2 

(Tấn) 

 

Thời 

gian 

hoàn vốn 

1 

Lắp biến tần cho 

động  ơ băng tải 

4kw ở khâu nạp 

và xử lý nguyên 

liệu 

4.745 17.764,00 5.971 
2 tháng 6 

ngày 

2 

Lắp biến tần cho 

động  ơ băng tải 

củ sạch 2,2kw ở 

khâu nạp và xử lý 

nguyên liệu 

3.743 7.612,00 2.558 
4 tháng 9 

ngày 

3 

Lắp biến tần cho 

động  ơ băng tải 

chuyển bột ẩm 4,4 

kw ở khâu ly tâm 

tách nước 

14.416 17.635 5.927 
8 tháng 1 

ngày 

4 

Lắp biến tần cho 

động  ơ máy bơm 

hỗn hợp sữa 11kw   

25.500 25.178 8.463 
1 năm 1 

ngày 

5 

Lắp biến tần cho 

động  ơ máy bơm 

sữa bột 7,5kw ở 

giai đoạn trích ly 

36.040 22.441 7.543 
1 năm 6 

tháng 

6 

Lắp biến tần cho 

động  ơ máy bơm 

15kw ở giai đoạn 

trích ly 

9.146 28.891 9.711 
3 tháng 2 

ngày 



21 

 

7 

Lắp biến tần cho 

động  ơ máy bơm 

nước 16,5kw ở 

giai đoạn  ô đặc 

sữa bột 

12.176 31.780 10.682 
3 tháng 8 

ngày 

8 

Lắp biến tần cho 

động  ơ máy bơm 

sữa bột 5,5kw ở 

giai đoạn ly tâm 

tá h nước 

5.864 10.593 3.560 
5 tháng 5 

ngày 

9 

Thay bóng đ n 

h ỳnh q ang 40W 

bằng bóng đ n 

TKNL 28W 

9.922 103.913 3.492 
  tháng 5 

ngày 

1

0 

Lắp thiết bị 

AOMAO cho 

điều hòa 

1.068.800 1.706.871 573.743 
6 tháng 2 

ngày 

 Tổng  ộng 1.190.352 1.972.678 631.650  

4 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI VÀ MÔI T ƯỜNG 

Qua kết quả tính toán tại Nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng 

Trị, ta có thể đánh giá hiệu quả của các giải pháp như  a : 

 - Về mặt xã hội: đề tài có thể nhân rộng ứng dụng  ho  á   ơ 

sở sản xuất công nghiệp khác trong công tác kiểm toán năng lượng. 

 - Về mặt môi trường: từ các biện pháp tiết kiệm năng lượng 

đã nê , đề tài giảm đượ  lượng điện năng tiê  thụ cho nhà máy, vì 

vậy đã giảm lượng  hí thải CO2 gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính. 

4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TỪ CÁC GIẢI PHÁP 

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

- Chi phí (C): 12 .020.000 (VNĐ). 

- Lợi ích:  

+ Số tiền tiết kiệm hàng năm: 270.044.000 (VNĐ). 

+ Tổng số tiền 5 năm q i về hiện tại (B): 

    1.5 3.251. 2  (VNĐ) 
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- Đánh giá về mặt kinh tế:  

+ Giá trị hiện thực: NPV = B – C   1.313.207. 2  (VNĐ) 

+ Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí: B/C = 12,27 (lần) 

Qua phân tích hiệu quả về tài chính, tác giả thấy rằng lợi ích thu 

được lớn hơn 12,27 lần chi phí bỏ ra. Chứng tỏ rằng, hiệu quả về 

kinh tế mà các giải pháp tiết kiệm năng lượng đem lại là rất khả thi. 

4.5 KẾT LUẬN 

Trong  hương 4, tá  giả đã tập tr ng tính toán và đánh giá hiệu 

quả kinh tế khi áp dụng ba giải pháp chính về hiệu quả. 

Giải pháp điều chỉnh tố  độ động  ơ  hông đồng bộ 3 pha bằng 

bộ biến tần mang lại hiệu quả về mặt k  thuật như hiệu suất làm việc 

của máy cao, quá trình khởi động và dừng động  ơ rất êm gúp cho 

tuổi thọ của động  ơ và  á   ơ  ấ   ơ  hí liên động  ao hơn, hệ số 

công suất được nâng cao, bên cạnh đó giải pháp này  ũng tiết kiệm 

đượ  điện năng tiêu thụ rất lớn và góp phần bảo vệ môi trường tốt 

hơn. 

Giải pháp thay bóng đ n h ỳnh quang T10/40W bằng bóng đ n 

TKNL T5 2 W  ùng q ang thông, lượng điện năng tiết kiệm được 

trong một năm t y là rất nhỏ nhưng  ũng góp phần bảo vệ môi 

trường trong sạ h hơn. 

Bên cạnh đó, giải pháp sử dụng thiết bị AOMAO tiết kiệm điện 

 ho  á  điều hoà có công suất lạnh 1 .000  TU h, lương điện năng 

tiết kiệm đượ   ũng lớn là 1.011.179 Kwh, giảm được một lượng khí 

thải hàng năm là 573.743 tấn. 

Qua tính toán, nếu nhà máy áp dụng được hết tất cả các giải pháp 

nêu trên thì hằng năm nhà máy  ẽ tiết kiệm được một lượng năng 

lượng là 1.10 .601  Wh và lượng khí thải CO2 thải ra môi trường 

hàng năm giảm được 631.650 tấn.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Hiện nay, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề 

mang tính toàn cầu nói chung và ngành công nghiệp nói riêng. Với 

tính cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, chi phí cho nền 

công nghiệp cần phải được giảm thiể . Trong lú  đó, tiê  thụ năng 

lượng là một trong những chi phí cao nhất trong nhiều ngành công 

nghiệp. 

Đề tài “N   ê  cứu     ề xuất các giải pháp sử dụ    ă   

lượng tiết ki m và hi u quả cho Nhà máy tinh bột sắn Fococev 

Quảng Trị” được thực hiện nhằm mụ  đí h tiết kiệm  hi phí năng 

lượng, tăng  ức cạnh tranh cho doanh nghiệp và góp phần bảo vệ môi 

trường. Điề  đó được chứng minh qua kết quả nghiên cứu của đề tài 

như  a : 

- Lợi í h về  inh tế: Nế  Nhà máy thự  hiện theo  á  giải pháp 

đề x ất trên thì hàng năm Nhà máy  ẽ tiết kiệm được 1.109.601 kWh 

điện tính ra tiền theo giờ làm việc của nhà máy là 1. 72.67  đồng 

nên hiệu quả thu hồi vốn rất nhanh. 

- Lợi í h về môi trường: Kết q ả nghiên  ứ   ho thấy hàng 

năm giảm đượ  tải lượng  á   hất gây ô nhiễm môi trường đặ  biệt 

làm giảm 631.650 tấn  hí CO2. 

- Lợi í h về mặt xã hội: Việc tìm ra các giải pháp tiết kiệm 

năng lượng hiệu quả cho một Nhà máy, từ đó  ó thể áp dụng cho các 

nhà máy  há . Điện năng tiê  thụ giảm góp phần đảm bảo an ninh 

năng lượng của Quố  gia,  ó ý ngh a thiết thực trong việc thực hiện 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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Qua kết quả nghiên cứ  đề tài, có những kiến nghị sau: 

- Hoạt động tiết kiệm năng lượng của Nhà máy phải thường 

cập nhật và duy trì liên tục trong quá trình sản xuất. Để đảm bảo làm 

đượ  điều này, Nhà máy phải đề ra  hính  á h  hen thưởng và xử lý 

phạt thích hợp cho những người trực tiếp quản lý năng lượng. 

- Hàng năm, Nhà máy  ần phải đưa ra định mức kế hoạch tiêu 

thụ năng lượng trên 1 đơn vị sản phẩm, từ đó phấn đấu nhằm đạt 

được chỉ tiê  đặt ra. 

- Ở đầu ra của biến tần chỉ  ó dòng điện là hình  in nhưng điện 

áp không phải là hình sin mà có dạng chuỗi x ng v ông điều biên 

nối tiếp nhau. Nếu khoảng cách nối dây  áp điện giữa động  ơ và 

biến tần đủ lớn sẽ xẩy ra hiện tượng q á điện áp (do hiện tượng phản 

xạ  óng điện áp), có thể dẫn đến lão hóa  á h điện cuộn dây stato, 

giảm tuổi thọ thậm chí làm hỏng động  ơ. Vì vậy, khi lắp ráp phải 

chú ý sao cho dây cáp càng ngắn càng tốt, đặc biệt đối với động  ơ 

công suất vừa và nhỏ (thường có trở  háng đáp ứng xung lớn hơn  o 

với trở  háng đáp ứng xung của cáp nối). Mặt khác nó còn sinh ra 

sóng hài làm ảnh hưởng đến các thiết bị  há   ũng như ảnh hưởng 

đến nguồn lưới điện cung cấp cho nhà máy. Tuy nhiên do thời gian 

có hạn nên tác giả đã  hưa nghiên cứ  đến vấn đề này. 


