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LỜI GIỚI THIỆU
T

rong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang
tham gia các Hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới (CPTPP và EVFTA) với quy tắc
xuất xứ “từ sợi trở đi” trong CPTPP và “từ vải
trở đi” trong EVFTA để tận dụng những ưu
đãi về thuế do Hiệp định mang lại, Việt Nam
cần tăng tỷ lệ nội địa hoá nguyên liệu sợi,
vải. Ngành Dệt nhuộm Việt Nam đang đối
mặt với những thách thức, cạnh tranh về
chất lượng, chủng loại, giá thành, v.v. từ các
quốc gia khác. Đồng thời, các nhà máy dệt
và nhuộm đang phải đối mặt với các nguồn
lực, tài nguyên khan hiếm hơn và đắt đỏ
hơn để đạt được hết năng lực sản xuất của
chính nhà máy.
Trong đó, các nguồn tài nguyên năng lượng
và nước đang chiếm tỷ trọng cao hơn trong
chi phí vận hành, trong khi chi phí cho việc
xả thải của tất cả các loại chất thải (nước
thải, chất thải rắn và khí thải) đang tăng
cao nhất để tuân thủ các quy định về môi
trường. Việc sử dụng năng lượng chưa thật
sự hiệu quả, còn hạn chế và chậm trễ trong
việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Song song đó, nhiều doanh nghiệp khai thác
quá mức tài nguyên nước, trong tình hình
hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng do hậu
quả của biến đổi khí hậu, đã gây ra sự suy
thoái nghiêm trọng về khối lượng và chất
lượng của các tầng chứa nước. Hơn bao giờ
hết, đây là thời điểm quan trọng khi mà các
giải pháp bền vững trong kinh doanh đang
xoay quanh các vấn đề về sử dụng nước và
sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng
tái tạo và tăng cường tuần hoàn nguồn tài
nguyên.

lượng và nước nội bộ nhằm hỗ trợ kỹ thuật
và trang bị cho đội ngũ kỹ thuật, cán bộ vận
hành nhà máy và cấp quản lý những kiến
thức chuyên môn, kỹ năng, công cụ chính
để quan sát, phân tích, giám sát, báo cáo
trên chính những thiết bị, hệ thống của
chính nhà máy họ.
Đây là một trong các sản phẩm của Chương
trình “Xanh hoá ngành Dệt may” của Tổ chức
Quốc tế về Bảo toàn Thiên nhiên (WWF). Với
mong muốn đóng góp vào quá trình chuyển
đổi ngành Dệt may trở nên bền vững hơn và
thân thiện với môi trường, giúp ngành Dệt
may Việt Nam đạt được thương hiệu “Sản
xuất bền vững tại Việt Nam” thay vì “Sản
xuất tại Việt Nam” như hiện nay.
Tài liệu hướng dẫn này do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng
lượng (ENERTEAM) biên soạn dựa trên các
bài giảng trong hội thảo tập huấn, tài liệu
tập huấn hiện hữu, cũng như từ nguồn tài
liệu và đóng góp kỹ thuật của các tổ chức
khác nhau, đặc biệt là IFC, và kinh nghiệm
thực hiện kiểm toán năng lượng và nước.
Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo,
hướng dẫn hữu ích cho các nhà máy, cán
bộ kỹ thuật ngành Dệt may về đánh giá hiện
trạng các hệ thống cung cấp và phân phối
và sử dụng về năng lượng và nước nhằm đề
xuất các cơ hội tiềm năng và lập kế hoạch
thực hiện cải thiện trong quản lý, vận hành
và kỹ thuật một cách hiệu quả về năng
lượng, nước và đồng thời giảm phát thải khí
nhà kính.

Tài liệu “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KIỂM
TOÁN NỘI BỘ CHO CÁC HỆ THỐNG VỀ
NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC TRONG NGÀNH
DỆT MAY” là cẩm nang kiểm toán năng

học hiếu khí
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1.1. Mục tiêu

CHƯƠNG I.
TỔNG QUAN

Mục tiêu của tài liệu này là tổng hợp kiến thức tổng quát về kiểm toán nội bộ năng lượng
và nước tại các nhà máy Dệt may nhằm hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật xác định một cách có hệ
thống về hiện trạng kém hiệu quả do thất thoát và sử dụng lãng phí năng lượng và nước,
phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động để nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên đó. Mục tiêu cụ thể gồm:
Trang bị kiến thức và kỹ năng để tiến hành kiểm toán nội bộ về năng lượng và nước – nước
thải.
Giúp hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý nước và năng lượng, giám sát các thành phần đầu
vào và đầu ra và các dấu hiệu thất thoát/ rò rỉ trong hệ thống.
Trang bị các kiến thức về Công nghệ sẵn có tốt nhất (BATs), Thực hành môi trường tốt nhất
(BEP), cũng như cung cấp tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng, nước của ngành Dệt nhuộm, cụ
thể cho loại sản phẩm và công nghệ.
Cung cấp kỹ năng kiểm toán tại hiện trường.
Cung cấp công cụ và phương pháp thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng và nước nội
bộ, trên cơ sở đó giúp lập kế hoạch hành động về cải thiện hiệu quả năng lượng và nước
tại nhà máy.

1.2. Giới thiệu tóm tắt về tài liệu hướng dẫn
1.2.1. Cấu trúc của tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn này được cấu trúc gồm 03 chương và phần phụ lục như sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về mục tiêu của tài liệu hướng dẫn, những khái niệm và phương
pháp tiếp cận Kiểm toán nội bộ về năng lượng và nước.
Chương 2: Kiểm toán thực hành nội bộ về năng lượng.
Chương 3: Kiểm toán thực hành nội bộ về nước.
1.2.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Tài liệu hướng dẫn này áp dụng các nhà máy Dệt may, tập trung vào đánh giá hiện trạng các
hệ thống, thiết bị về năng lượng và nước như hệ thống cung cấp điện, khí nén, chiếu sáng,
động cơ bơm quạt, cung cấp hơi, nhiệt và cung cấp nước và xử lý nước thải.
Các đối tượng hướng đến của tài liệu hướng dẫn này bao gồm:
Cán bộ kỹ thuật về cơ điện, quản lý vận hành và bảo trì bảo dưỡng của nhà máy Dệt may
Bộ phận kiểm soát tuân thủ của nhà máy, nhãn hàng, v.v.
Quản lý sản xuất, quản lý hệ thống,
Quản lý nhà máy.
V.v

1.3. Khái niệm về kiểm toán năng lượng và nước
1.3.1. Khái niệm về Kiểm toán nội bộ năng lượng và nước
Kiểm toán nội bộ năng lượng và nước là công tác chẩn đoán tình hình tiêu thụ, năng suất và
hiệu suất năng lượng, nước của một nhà máy. Kiểm toán giúp xác định các giải pháp khả thi
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nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nước hoặc chọn thay thế nguồn tài nguyên có
tính bền vững, hiệu quả chi phí hơn. Mục tiêu chung là hỗ trợ các nhà máy lập được kế hoạch
hành động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nước.
Kiểm toán nội bộ năng lượng và nước bao gồm bước chuẩn bị, xem xét đánh giá đơn giản
một thiết bị/nhóm thiết bị chính, sau đó là bước xem xét đánh giá chi tiết hầu như toàn bộ
các thiết bị/hệ thống thiết bị trong nhà máy. Cuối cùng là đề xuất kế hoạch thực hiện cải thiện
hiệu quả.
1.3.2. Phương pháp tiếp cận Kiểm toán nội bộ
Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ năng lượng và nước được thể hiện dưới đây.

Đánh giá hiện
trạng và tính toán
định mức tiêu thụ
năng lượng nước

Cân bằng
năng lượng nước

Xác định cơ hội
giảm tiêu thụ
năng lượng nước

CHƯƠNG II.
KIỂM TOÁN
NĂNG LƯỢNG NỘI BỘ

Lập kế
hoạch cải
thiện

Hình 1.3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ

Các hoạt động kiểm toán nội bộ gồm:
Xác định phạm vi cần được kiểm toán nội bộ.
Quá trình chuẩn bị:
- Chuẩn bị nguồn lực.
- Chuẩn bị bảng câu hỏi thu thập dữ liệu, bảng kiểm.
- Chuẩn bị các công cụ thiết bị đo lường (xem tại Phụ lục 1).
Đánh giá hiện trạng:
- Thu thập các thông tin đầu vào liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ năng lượng
– nước và thông số vận hành (thiết kế và vận hành thực tế).
- Tính toán mức tiêu hao thực tế theo hệ thống, thiết bị và khu vực hay toàn nhà máy.
Cân bằng năng lượng – nước:
- Định lượng tất cả năng lượng – nước đầu vào và cân bằng các loại năng lượng – nước
này so với đầu ra, cung cấp đi.
- Phân tích dòng năng lượng – nước và xác định các tổn thất sẽ nhận dạng bằng phân tích
cân bằng năng lượng – nước hoặc quá trình chuyển hoá năng lượng – nước.
Xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và nước (xem tại Phụ lục 2):
- Xem xét về quản lý nội vi và thực hành tốt.
- Xem xét về thay đổi nhỏ trong thói quen vận hành và bảo trì.
- Nhận dạng giải pháp hiệu quả về kỹ thuật.
- Phân tích tính khả thi về kỹ thuật.
- Phân tích mức độ tiết kiệm, hiệu quả kinh tế và môi trường.
Lập kế hoạch cải thiện (xem tại Phụ lục 3):
- Sắp xếp mức độ ưu tiên.
- Đề xuất kế hoạch thực hiện bao gồm yêu cầu nguồn lực, thời gian và tiến độ thực hiện.
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2.1. HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1.1. Khái niệm chung
a. Các thành phần của hệ thống cung cấp điện
Máy biến áp là thiết bị điện tĩnh, giúp chuyển đổi năng lượng điện từ mức điện áp này sang
mức điện áp khác.

MBA
400 KVA
kWh

kWh

Khí nén

kWh

Quạt hút

kWh

Lò hơi

kWh

Bảo vệ
Hệ thống lọc RO
Khác

MP
411KVA

Chiếu sáng khu cắt

Tủ 2.1
kWh

Máy cắt tự động

kWh
Tủ 1.3
kWh

Ổ cắm bàn cắt
kWh

Ổ cắm chuyền may 13-18

kWh

Chiếu sáng chuyền may 13-18

Hình 2.1.1. Máy biến áp trong hệ thống cung cấp điện

Phòng may mẫu

Tủ 1.2

Tủ điện phân phối là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp xây dựng. Tủ được
dùng làm nơi để lắp đặt và bảo vệ cho các thiết bị đóng cắt điện và thiết bị điều khiển, là nơi
đấu nối phân phối điện cho doanh nghiệp. Tủ điện phân phối được chia thành 2 loại là tủ
điện phân phối tổng (MSB) và tủ điện phân phối (DB).

Máy ép nhiệt

kWh

Bảo trì
Phòng kế hoạch
kWh

Chiếu sáng chuyền may 7-12

kWh

Ổ cắm chuyền may 7-12

Văn phòng

Tủ 1.1
kWh

kWh

Cung cấp nước
Phòng kế hoạch

kWh

Chiếu sáng chuyền may 1-6

kWh

Ổ cắm chuyền may 1-6

Hình 2.1.3. Ví dụ sơ đồ đơn tuyến của một hệ thống điện

Hình 2.1.2. Tủ điện phân phối tổng và tủ điện phân phối

c. Đồ thị phụ tải, quản lý phụ tải, giá điện
b. Sơ đồ đơn tuyến hệ thống cung cấp điện
Sơ đồ đơn tuyến là bản thiết kế để phân tích hệ thống điện. Sơ đồ này giúp kiểm toán viên
hiểu rõ hơn về thiết kế và bố trí của hệ thống phân phối điện. Từ đó, kiểm toán viên có thể
lên kế hoạch khảo sát, đo đạc các hệ thống một cách hợp lý và hiệu quả.
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Đồ thị phụ tải
Đồ thị biểu diễn công suất điện tiêu thụ theo thời gian gọi là đồ thị phụ tải. Nếu công suất
điện tiêu thụ được vẽ cho 24 giờ mỗi ngày, đây là đồ thị phụ tải theo giờ và nếu công suất
vẽ cho ngày trong một tháng thì đây là đồ thị phụ tải theo ngày.

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

7

Đồ thị xu hướng giá điện trung bình từ năm 2007 – 2019 ở cấp điện áp từ 22 – 110 kV:
Giá điện trung bình từ năm 2007 - 2019 (22kV - 110kV)
1,800

Giá điện (VNĐ/kWh)

1,600
1,400
1,200
1,000

1,016

956

861

1,150

1,215

1,277

1,341 1,407 1,389

1,519

1,573

1,692

800
600
400
200

Hình 2.1.4. Ví dụ về đồ thị phụ tải của một nhà máy

Quản lý phụ tải
Ở mức độ vĩ mô, tiêu thụ điện tăng và nhu cầu điện cao vọt vào một số thời điểm trong
ngày sẽ khiến công suất không đủ đáp ứng nhu cầu. Quản lý phụ tải tốt hơn ở hộ sử dụng
cuối cùng sẽ giúp giảm thiểu nhu cầu đỉnh với cơ sở hạ tầng và cải thiện việc sử dụng công
suất của nhà máy điện.
Giá điện
Giá điện được cập nhật thường xuyên tại trang web của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Do thời gian hoạt động của các đơn vị là khác nhau, giá điện trung bình của mỗi đơn vị
được tính bằng công thức:
Giá điện trung bình = (Tổng chi phí tiền điện)/(Tổng điện năng tiêu thụ)
Đối với các thiết bị có thời gian hoạt động không ổn định, giá điện trung bình sẽ được sử
dụng để tính toán chi phí điện năng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Đối với các thiết bị có thời gian hoạt động cố định, sử dụng giá điện theo thời điểm tương
ứng. Dưới đây là giá bán điện cho các ngành sản xuất áp dụng từ 20/03/2019:

Thời điểm

Từ 22 kV đến
dưới 110 kV

Giờ bình thường

1.685

1.611

1.555

Giờ thấp điểm

1.100

1.044

1.007

Giờ cao điểm

3.076

2.964

2.871
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Dưới 6 kV

Từ 6 kV đến
dưới 22 kV
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Ngày điều chỉnh giá
Hình 2.1.5. Xu hướng giá điện từ năm 2007 – 2019 ở cấp điện áp từ 22 – 110 kV

Nhận xét: xu hướng giá điện trung bình từ năm 2007 – 2019 ở cấp điện áp từ 22 – 110 kV tăng
khoảng 6,4%/năm.
d. Các loại công suất
Công suất tác dụng: được đo bằng kilowatt (kW), là công suất thực tế (còn có tên gọi là
shaft power, true power) được sử dụng bởi một phụ tải nhằm thực hiện một nhiệm vụ
nhất định.
Công suất phản kháng: nhiều thiết bị phụ tải như động cơ lại cần một loại công suất khác
gọi là công suất phản kháng (kVAR) để tạo ra từ trường.
Công suất biểu kiến: công suất tổng hợp cho 2 loại công suất trên được gọi là công suất
biểu kiến, đơn vị VA hoặc KVA.

P

Công suất tác dụng (thực)
P = U.I.cosφ (kW)

Bảng 2.1.1. Giá bán điện cho các ngành sản xuất áp dụng từ 20/03/2019

01/
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01/
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200
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01/

Đồ thị phụ tải giúp phỏng đoán nhu cầu cao thấp của một bộ phận, toàn bộ hoặc một
mạng lưới phân phối của doanh nghiệp. Đồ thị phụ tải cũng cho biết được công suất hoạt
động lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình của đơn vị. Từ đó, kiểm toán viên có thể đề xuất các
giải pháp quản lý phụ tải thích hợp.

200

7

9

-

φ

Công suất phản kháng
Q = U.I.sinφ (kVAr)
Công suất biểu kiến (tổng)
S = U.I (kVA)

Q
S
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e. Hệ số công suất
Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất hữu dụng (kW) và công suất biểu kiến (kVA).
Cos φ =

P (kW)
S (kVA)

≤1

Ảnh hưởng của hệ số công suất thấp:
Hệ số công suất tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện năng theo hợp đồng mua bán điện không
nhỏ hơn 0,9 (theo Thông tư 39/2015/TT-BCT). Doanh nghiệp phải trả tiền công suất phản
kháng nếu hệ số công suất của doanh nghiệp nhỏ hơn 0,9.
Tăng công suất biểu kiến (công suất máy biến áp lớn).
Tăng dòng điện trên hệ thống phân phối gây ra 1 số vấn đề sau:
- Tổn thất trên đường phân phối.
- Gây sụt áp trên đường phân phối.
- Cần đầu tư dây dẫn có tiết diện lớn hơn.
f. Cân bằng pha
Sự không cân bằng pha của hệ thống 3 pha xảy ra khi các tải 1 pha được sử dụng, làm cho
một hoặc hai pha điện mang nhiều hoặc ít tải hơn.
Ảnh hưởng của việc mất cân bằng 3 pha:
Lệch pha gây trôi điểm trung tính và phát sinh dòng trong dây trung tính.
Tổn thất điện năng trên dây trung tính khoảng 0,4% điện năng tiêu thụ toàn nhà máy.

22.90 A

22.90 A

22.90 A

15.93 A

24.88 A

27.48 A

A

B

C

A

B

C

Hình 2.1.7. Tổng biên dạng sóng hài và sóng hài thành phần

Nguyên nhân gây sóng hài:
Dòng điện và điện áp hài được sinh ra bởi các tải phi tuyến nối với hệ thống phân phối điện.
Các tải phi tuyến thông thường như:
Các biến tần, bộ chuyển đổi nguồn AC – DC và DC – AC hiện đang được sử dụng rất nhiều
trong công nghiệp hiện đại phục vụ điều khiển động cơ chính là nguồn tạo ra sóng hài
phổ biến.
Khởi động động cơ.
Các hệ truyền động điện.
Các thiết bị điện tử, đèn điện tử, nguồn hàn, v.v.

Hình 2.1.6. Ví dụ về 3 pha cân bằng và 3 pha không cân bằng

g. Sóng hài
Sóng hài là những sóng tuần hoàn, hình sin và là bội số nguyên của tần số cơ bản (50 hz).
Các thành phần này khi cộng với sóng sin nguyên bản (50Hz) sẽ gây ra méo mó, biến dạng
sóng sin.
Hình 2.1.8. Ví dụ về một số phụ tải gây ra sóng hài
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Ảnh hưởng của sóng hài:
Sóng hài gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống điện và hệ thống thiết bị như hư
hỏng bất ngờ của máy móc gây trì trệ vận hành, các cháy nổ gây nguy hiểm, tổn thất điện
năng… Sau đây là các tác hại phổ biến của sóng hài:
Dây cáp điện bị quá nhiệt, phá hỏng cách điện, có thể gây cháy nổ. Dây dẫn trung tính
trong hệ thống 3 pha bị đốt nóng hoặc cháy.
Động cơ có thể bị quá nhiệt hoặc gây tiếng ồn, sự dao động của mô-men xoắn trên rôto
dẫn tới sự cộng hưởng cơ khí và gây rung.
Tụ bù bị phá hỏng chất điện môi, tụ bị phồng, thậm chí gây nổ tụ bù.
Các thiết bị hiển thị sử dụng điện và đèn chiếu sáng có thể bị chập chờn.
Gây nhiễu ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông, hệ thống tự động hóa như PLC, vi xử lý,
các bộ điều khiển, cảm biến, rơle…
Máy tính lỗi (data network) và thiết bị đo và thiết bị hiển thị cho kết quả sai.
Điện áp N-G (trung tính – đất) quá lớn.
Máy cắt, Aptomat, cầu chì có thể bị tác động mà không rõ nguyên nhân.
Các thành phần sóng hài cộng thêm công suất ảo vào tổng công suất tiêu thụ của máy biến
áp, làm máy biến áp quá tải, phát nóng và cháy mặc dù tải chỉ tiêu thụ công suất trung bình.
Tổn hao điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành.

b. Công cụ hỗ trợ khảo sát và tính toán
Bảng thu thập số liệu hệ thống điện tại doanh nghiệp
Bảng thu thập số liệu hệ thống điện tại doanh nghiệp được đề xuất như sau:
Bảng 2.1.3. Bảng thu thập số liệu hệ thống điện

TT

Tên máy
biến áp/tủ
phân phối

Công suất
vận hành
(kVA/kW)

Hệ số công
suất trung
bình

Công suất
tụ bù nếu
có (kVA)

Các phụ tải
của máy
biến áp

Công suất
thiết kế của
phụ tải
(Hp/kW)

Thời gian
vận hành
trong năm
(giờ/năm)

1
2
...

Tính toán công suất hệ thống tụ bù cần lắp đặt
Bảng tính toán công suất hệ thống tụ bù cần lắp đặt được đề xuất như sau:
Bảng 2.1.4. Bảng tính toán công suất hệ thống tụ bù cần lắp đặt

2.1.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
a. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống phân phối điện được thể hiện
trong bảng sau:
Bảng 2.1.2. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống phân phối điện

TT

Thông tin

Đơn vị

1

Hệ số công suất hiện tại (Cosφ1)

-

Đo đạc hay đọc giá trị đồng hồ đo

2

Hệ số công suất mong muốn
(Cosφ2)

-

Hệ số công suất tại điểm đặt thiết bị đo
đếm điện năng theo hợp đồng mua bán
điện không nhỏ hơn 0,9 (theo Thông tư
39/2015/TT-BCT).

TT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập

3

Công suất hoạt động hiện tại (P)

1

Tổng quan về hệ thống phân phối
điện của doanh nghiệp

Sơ đồ điện đơn tuyến của doanh nghiệp

4

Hệ số k cần bù (k)

Đồ thị phụ tải theo ngày, tuần, tháng,
năm của các máy biến áp

5

2

Công suất và điện năng tiêu thụ
của doanh nghiệp theo thời gian

Công suất phản kháng
cần bù (Q)

3

Quản lý phụ tải

4

Máy biến áp
Công suất hoạt động max, min,
trung bình

kW
kVAr

Nguồn dữ liệu

Đo đạc hay đọc giá trị đồng hồ đo
Tra bảng và xem hướng dẫn tại Phụ lục 4
Q=Pxk

2.1.3. Các cơ hội cải thiện
Sử dụng máy đo hay đọc giá trị từ
đồng hồ đo có sẵn của doanh nghiệp

a. Các giải pháp quản lý phụ tải hiệu quả
Một số giải pháp quản lý phụ tải hiệu quả được gợi ý như sau:

Hệ số công suất
Sự cân bằng giữa các pha
Sóng hài (xem tại Phụ lục 5)
Tổn thất máy biến áp
5

Hệ thống quản lý điện năng (PMS)
Vị trí và hiện trạng lắp đặt đồng
hồ đo điện tại các tủ phân phối
của các máy móc, thiết bị, hệ
thống, khu vực và các tầng của
doanh nghiệp
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Vị trí và hiện trạng lắp đặt đồng hồ đo
điện tại các tủ phân phối như: các xưởng
riêng biệt, khu vực, công đoạn, máy móc
thiết bị cần quản lý điện năng tiêu thụ

Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, bố trí các phụ tải điện hợp lý.
Cắt giảm tổng điện năng tiêu thụ.
Chuyển dịch phụ tải.
Giảm các phụ tải không cần thiết vào giờ cao điểm.
Sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện ít, các thiết bị hiệu suất cao.
Sử dụng máy phát dự phòng với nhiên liệu có chi phí rẻ vào giờ cao điểm.
Cài đặt các thiết bị điều chỉnh hệ số công suất.
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Dùng động cơ đồng bộ thay cho động cơ không đồng bộ cùng công suất khi quy trình
công nghệ cho phép.
Thay thế và sắp xếp lại các máy biến áp non tải.
Lắp tụ bù công suất phản kháng với 3 phương pháp lắp đặt như sau:
0 Bù tập trung – đặt tụ tại trạm biến áp, chỉ bù cosφ cho máy biến áp
- Ưu điểm: đơn giản
- Nhược điểm: chỉ giảm giá điện, không giảm tổn thất cho nhà máy.
0 Bù riêng rẽ – đặt tụ ngay động cơ:
- Ưu điểm: giảm tổn thất trên lưới cung cấp điện nhà máy
- Nhược điểm: khó bảo quản, kiểm soát
Hình 2.1.9. Ví dụ về kiểm soát và chuyển đổi phụ tải

Các phụ tải không cần thiết hay có thể chuyển đổi thời gian hoạt động, đều được chuyển đổi
sang hoạt động ở thời điểm khác nhằm giảm tải phụ tải đỉnh.

0 Bù nhóm – đặt tụ tại các tủ điện trong các phân xưởng
- Ưu điểm: giảm tổn thất máy biến áp, dây dẫn đến các phân xưởng.
- Nhược điểm: khó bảo quản, kiểm soát

Trường hợp điển hình: Vận hành tránh giờ cao điểm tiết kiệm chi phí tiền điện
Hiện trạng
Một nhà máy may tại Hải Phòng có đồ thị phụ tải
hoạt động của toàn nhà máy như sau:

Giải pháp
Nhà máy đã chuyển giờ nghỉ trưa
sang 11h00 – 12h30, nhà máy giảm
được chi phí tiền điện trong 30 phút
thời gian cao điểm.

Bù tập trung

Bù riêng rẽ

Bù nhóm

Hình 2.1.11. Ví dụ về lắp tụ bù nâng cao hệ số công suất

Trường hợp điển hình: Lắp đặt hệ thống tụ bù tiết kiệm tiền công suất phản kháng

Hình 2.1.10. Đồ thị phụ tải của một nhà máy may
tại Hải Phòng

Nhà máy nghỉ trưa từ 11h30 – 13h00, thời gian cao
điểm tử 09h30 – 11h30 có giá điện cao gấp 3 lần giờ
thấp điểm và gấp 2 lần giờ bình thường.
Năng lượng tiết kiệm: N/A

Đầu tư: 0 VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 31 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: tức thời

b. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất
Để nâng cao hệ số công suất cần giảm tiêu thụ công suất phản kháng, một số giải pháp đề
xuất như sau:
Sử dụng thiết bị tiêu thụ công suất phản kháng nhỏ.
Thay các động cơ không đồng bộ non tải bằng động có công suất nhỏ hơn.
Giảm điện áp đặt vào đối với động cơ thường xuyên làm việc non tải.
Hạn chế động cơ làm việc không tải.

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Hiện trạng

Giải pháp

Một nhà máy nhuộm sợi tại Bến Cát, Bình Dương có
hóa đơn tiền điện định kỳ trong tháng 6 năm 2014
như sau:

Nguyên nhân xảy ra hiện trạng trên
là do bộ phận kế toán quản lý hóa
đơn tiền điện. Bộ phận kỹ thuật
không phối hợp và cũng không kiểm
tra hệ số Cosφ hàng kỳ của toàn nhà
máy.
Trong quá trình thực hiện kiểm toán
năng lượng, tư vấn đã đề xuất nhà
máy lắp đặt hệ thống tụ bù 100 kVAr
cho trạm biến áp của nhà máy.

Hình 2.1.12. Hóa đơn tiền điện của nhà máy nhuộm sợi
tại Bến Cát, Bình Dương

Trung bình hàng tháng nhà máy có 3 kỳ tính tiền
điện, mỗi kỳ hệ số Cosφ trung bình khoảng 0,8 thấp
hơn so với quy định hiện hành là 0,85 (năm 2014).
Nhà máy phải trả tiền vô công cho mỗi kỳ tính tiền
điện khoảng 2 – 9 triệu VNĐ/kỳ, tương đương trung
bình 16,5 triệu VNĐ/tháng.

Hình 2.1.13. Tủ bù
100 kVAr
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Hiện trạng

Giải pháp

Năng lượng tiết kiệm: N/A

Đầu tư: 18 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 198 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 1,1 tháng

0 Bộ lọc sóng hài tích cực (Active Harmonic Filter): làm giảm thiểu sóng hài bằng cách sinh
sản các dạng sóng hài đối nghịch có hiệu suất 80% tới 95%.

c. Các biện pháp làm giảm sóng hài
Một số giải pháp mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát sóng hài như sau:
Sử dụng loại biến tần có sóng hài thấp: biến tần sử dụng công nghệ giảm sóng hài mà
không cần dùng tới bộ lọc ngoài hay biến áp đa xung với tổng độ méo dạng hài dòng điện
(THDi) thấp hơn 5%.
Dùng cuộn kháng lọc hài AC hoặc cuộn kháng DC cho biến tần: giải pháp tốt nhất với
các ứng dụng cần lọc cho nguồn lưới bị nhiễu nặng và yêu cầu giảm sóng hài không phải
là ưu tiên hàng đầu.

Hình 2.1.16. Nguyên lý lọc sóng hài tích cực

d. Lắp đặt hệ thống giám sát điện năng (PMS)
Hệ thống Giám sát điện năng (PMS) là một hệ thống bao gồm các đồng hồ đo để lưu trữ dữ
liệu, phần mềm để tổng hợp, quản lý và hiển thị dữ liệu, và một giao diện truyền tải thông tin
giữa phần mềm và các đồng hồ. Việc cung cấp liên tục các dữ liệu liên quan đến năng lượng
cung cấp thông tin về đặc điểm vận hành của các hệ thống máy móc, thiết bị và giúp thực
hiện phân tích dữ liệu theo thời gian.

Hình 2.1.14. Cuộn kháng lọc hài AC hoặc cuộn kháng DC cho biến tần

Các phụ tải/khu vực đề xuất lắp đồng hồ đo như sau:
Các phụ tải, khu vực, dây chuyền tiêu thụ điện lớn.
Các máy móc, thiết bị sản xuất chính.
Các xưởng riêng biệt.
Các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính: như hệ thống chiếu sáng, khí nén, động cơ/bơm/
quạt, cung cấp nước, xử lý nước thải, lò hơi, lò dầu tải nhiệt…

Sử dụng bộ lọc sóng hài: được áp dụng cho nhiều biến tần gắn song song với nhau trên
cùng một đường dây phân phối với nhiệm vụ chính là bù công suất, bù sóng hài điện áp và
bù sóng hài dòng điện.
0 Bộ lọc sóng hài có thứ tự 0 (ZSF) hay bộ lọc thụ động: làm giảm hoặc triệt tiêu sóng hài thứ
tự 0 với máy biến áp quấn dây theo kỹ thuật zigzag. Hiệu suất lọc khoảng 60% tới 95%.

Hình 2.1.15. Bộ lọc sóng hài thụ động
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Hình 2.1.17. Sơ đồ nguyên lý hệ thống đồng hồ giám sát điện năng tiêu thụ
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2.2. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
2.1.1. Khái niệm chung
a. Khái niệm
Đèn chỉ là một phần của hệ thống chiếu sáng. Toàn bộ không gian được chiếu sáng cũng nên
được coi là một phần của hệ thống vì nhiều yếu tố như màu tường, phản xạ, thiết kế cửa sổ
và phân vùng bên trong có thể có tác động lớn đến lượng ánh sáng được phân phối đến.
Việc chiếu sáng có thể được đo như mức độ ánh sáng tại điểm tác vụ (ánh sáng hữu ích). Kiểm
toán năng lượng chi tiết cần xem xét các tổn thất năng lượng xảy ra trong hệ thống chiếu
sáng, như biểu đồ Sankey thể hiện các loại tổn thất năng lượng trong hệ thống chiếu sáng
được trình bày dưới đây:

Một hệ thống chiếu sáng hiệu quả cần đảm bảo các thông số về độ rọi, độ chói, chỉ số hoàn
màu đạt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 -1: 2008 hay ISO 8995 -1: 2002 (xem tại Phụ lục 6).
c. Các thông số đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng
Quang thông (Lumen, đơn vị lm): là tổng lượng ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng. 1 W
= 683 lumen tại bước sóng 555 nm.
Đèn của các hãng sản xuất khác nhau có quang thông khác nhau.
Cùng một công suất tiêu thụ nhưng mỗi đèn của cùng 1 hãng hay các hãng khác nhau có
quang thông khác nhau và giá thành cũng khác nhau.
Hiệu suất phát sáng (lm/W): Bằng lượng ánh sáng phát ra trên công suất tiêu thụ của nguồn
sáng (bao gồm chấn lưu hoặc bộ điều khiển). Khi mua đèn không nên chỉ xem xét công suất
tiêu thụ mà cần quan tâm đến hiệu suất phát sáng.
Độ rọi (đơn vị Lux hay lm/m2): Là độ sáng trên bề mặt được chiếu sáng. Bằng lượng ánh
sáng do một nguồn sáng phát ra trên một m2 diện tích chiếu sáng.
Nhiệt độ màu Tm hay Tcp (đơn vị độ K) là biểu hiện màu sắc của đèn và ánh sáng mà nó
phát ra.

Hình 2.2.1. Biểu đồ Sankey cho hệ thống chiếu sáng

Tm ≤ 3000 độ K: đèn có màu trắng vàng (trắng ấm). Có thể sử dụng cho nơi làm việc có nhiệt
độ môi trường mát và lạnh.
Tm = 3300 – 5300 độ K: ánh sáng ban ngày (trắng trung tính).
Tm ≥ 5300 độ K: ánh sáng trắng xanh (trắng lạnh). Có thể sử dụng cho nơi làm việc có nhiệt
độ môi trường ấm và nóng.

Các loại tổn thất năng lượng trong chiếu sáng:
Tổn thất trong quá trình chuyển hóa điện năng sang ánh sáng được tính bằng lượng trắc
quang trên một Watt điện năng cung cấp.
Tổn thất do các thiết kế khung (máng đèn, chóa đèn…).
Tổn thất do bố trí phòng.
Tổn thất do việc cung cấp quá mức ánh sáng nhìn cần thiết.
Tổn thất do việc cung cấp quá mức ánh sáng để khắc phục tình trạng phân phối ánh sáng.
Tổn thất do việc không tắt đèn khi không dùng.
b. Hệ thống chiếu sáng hiệu quả
Một hệ thống chiếu sáng hiệu quả cần giảm thiểu năng lượng sử dụng và đảm bảo các tiện
nghi thị giác sau:

Hình 2.2.2. Các tiện nghi thị giác của một hệ thống chiếu sáng hiệu quả
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Hình 2.2.3. Thang nhiệt độ màu Kelvin

Độ hoàn màu (Ra hay CRI): Là sự phản ánh màu sắc trung thực của 1 nguồn sáng. Giá trị cao
nhất của độ hoàn màu là 100, thể hiện màu sắc của vật thể nhìn thấy được một cách trung
thực hoàn hảo nhất.

Hình 2.2.4. Màu sắc vật thể nhìn thấy được với đèn có CRI giảm dần
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Ứng dụng của các nhóm hoàn màu tương ứng với các công việc, khu vực khác nhau được thể
hiện như sau:
Bảng 2.2.1. Ứng dụng của các nhóm hoàn màu
Nhóm hoàn
màu

Chỉ số hoàn màu chung
CIE (Ra)

Ứng dụng đặc trưng

Ra > 90

Bất kỳ nơi nào cần có sự hoàn màu chính xác,
ví dụ việc kiểm tra, in màu

1B

80 < Ra < 90

Bất kỳ nơi nào cần đánh giá màu chính xác
hoặc cần có sự hoàn màu tốt vì lý do thể hiện,
ví dụ chiếu sáng trưng bày

2

60 < Ra < 80

3

1A

2.2.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
a. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống chiếu sáng được thể hiện
trong bảng sau:
Bảng 2.2.2. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống chiếu sáng
Yêu cầu đánh giá

TT

Thông số cần thu thập

1

Số lượng, chủng loại, bố trí bộ đèn (bao gồm
chấn lưu) và khu vực sử dụng

Bản vẽ thiết kế chiếu sáng tại các
xưởng, các khu vực

Bất kỳ nơi nào cần sự hoàn màu tương đối

2

Sử dụng máy đo độ rọi

40 < Ra < 60

Bất kỳ nơi nào sự hoàn màu ít quan trọng
nhưng sự biểu hiện màu sắc sai lệch rõ rệt là
không thể chấp nhận được

So sánh độ rọi (Lux) thực tế tại các khu vực sử
dụng với tiêu chuẩn Việt Nam

3

Phương thức điều khiển tắt/mở, tăng/giảm độ
sáng của các bộ đèn tại các khu vực

4

Thời gian tắt/mở đèn tại các khu vực

20 < Ra < 40

Bất kỳ nơi nào sự hoàn màu không hề quan
trọng và sự biểu hiện màu sắc sai lệch rõ rệt là
chấp nhận được

5

Công suất hoạt động, điện năng tiêu thụ của
các bộ đèn, các cụm đèn trong cùng khu vực

Sử dụng máy đo điện năng hay
đọc đồng hồ đo điện có sẵn

Nguồn: VNEEP (Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả)

6

Khả năng tận dụng ánh sáng tự nhiên

Kết cấu tản nhiệt và khả năng tản nhiệt: Khả năng tản nhiệt của bộ đèn đóng vai trò quan
trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của bộ đèn, vì trong bộ đèn rất nóng và các bo mạch điện tử lại
rất nhạy cảm với nhiệt độ. Vì vậy, bộ đèn cần phải có thiết kế tản nhiệt tốt.

Bản vẽ thiết kế và bố trí đèn tại các
khu vực có thể tận dụng ánh sáng
tự nhiên như cửa sổ, giếng trời, ống
lấy sáng, tôn lấy sáng…

7

Phân tích tỷ lệ hỏng hóc và tuổi thọ
của bộ đèn

Nhật ký bảo trì bảo dưỡng các
bộ đèn

4

Nhật ký vận hành, các loại cảm biến
tắt/mở, giảm độ sáng…

b. Công cụ hỗ trợ khảo sát và tính toán
Bảng thu thập số liệu hệ thống chiếu sáng tại doanh nghiệp
Bảng thu thập số liệu hệ thống chiếu sáng tại doanh nghiệp được đề xuất như sau:
Bảng 2.2.3. Bảng thu thập số liệu hệ thống chiếu sáng

TT
Hình 2.2.5. Kết cấu tản nhiệt của một bộ đèn LED

Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép: Nhà sản xuất chỉ thông báo tuổi thọ của bộ đèn
trong môi trường hoạt động lý tưởng. Tuổi thọ của các bộ đèn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ
môi trường, ta cần biết rõ bộ đèn có thể hoạt động trong môi trường với nhiệt độ tối đa là
bao nhiêu.
Tuổi thọ: Một bộ đèn ngoài bóng đèn còn bao gồm bo mạch điện tử và các phụ kiện bên
trong để điều khiển các bóng đèn. Vì thế, một điều rất quan trọng là các bo mạch điện tử và
phụ kiện bên trong bộ đèn cũng cần phải có tuổi thọ và chất lượng cao. Thông thường, một
bộ đèn được xem là hết vòng đời khi quang thông hay độ rọi của bộ đèn giảm xuống mức
thấp hơn 70% so với thiết kế ban đầu.
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Khu vực
sử dụng

Loại
đèn

Số lượng
(bộ đèn)

Công suất
bộ đèn (W)

Thời gian
sử dụng
(giờ/năm)

Độ rọi
trung bình
(Lux)

Cơ chế
điều khiển

1
2
...

Tính toán thay đèn cũ bằng đèn mới tiết kiệm năng lượng
Bảng tính toán thay đèn cũ bằng đèn mới tiết kiệm năng lượng được đề xuất như sau:
Bảng 2.2.4. Bảng tính toán thay đèn cũ bằng đèn mới tiết kiệm năng lượng
TT

Thông tin

Đơn vị

Đèn cũ
(C)

Đèn mới
(M)

Nguồn dữ liệu

1

Công suất điện tiêu thụ

W/bộ đèn

Doanh nghiệp cung cấp

2

Số giờ sử dụng trong ngày

giờ/ngày

Doanh nghiệp cung cấp
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Đèn cũ
(C)

Đèn mới
(M)

TT

Thông tin

Đơn vị

3

Số ngày sử dụng trong năm

ngày/năm

Doanh nghiệp cung cấp

4

Số lượng bộ đèn

bộ đèn

Doanh nghiệp cung cấp

5

Điện năng tiêu thụ
trong năm

kWh/năm

6

Lượng điện tiết kiệm được

kWh/năm

7

Giá điện bình trung bình

VNĐ/kWh

Doanh nghiệp cung cấp

8

Tiền điện tiết kiệm
trong năm

triệu VNĐ/
năm

(8) = (6)x(7)/106

9

Giá tiền bộ đèn

triệu VNĐ

Nhà cung cấp báo giá

10

Tổng chi phí đầu tư

triệu VNĐ

(10) = (4)x(9)

11

Thời gian hoàn vốn

năm

(11) = (10)/(8)

C5

Nguồn dữ liệu

M5

(5)=(1)x(2)x(3)x(4)/1000

M6

M6 = M5 – C5

2.2.3. Các cơ hội cải thiện

Hình 2.2.7. Công tắc đèn được lắp cho 2 bộ đèn và
kéo xuống vị trí thuận tiện cho công nhân

a. Tắt các đèn chiếu sáng thừa
Trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ có phát sinh các đèn chiếu sáng
không cần thiết, phổ biến tại một số trường hợp sau:

Các đèn trên trần

Các đèn gần cửa sổ

Khu vực không hoạt động

Các đèn tại lối đi

Hình 2.2.6. Các trường hợp chiếu sáng không cần thiết

Các đèn chiếu sáng trên trần nhà xưởng được bố trí khá nhiều, trong khi bên dưới đã có
các đèn chiếu sáng cục bộ cho từng khu vực, từng bộ phận.
Các đèn chiếu sáng gần cửa sổ vẫn được bật vào thời điểm ban ngày, ánh sáng mặt trời đủ
đáp ứng được độ rọi yêu cầu.
Các đèn tại máy móc, thiết bị, khu vực không hoạt động trong thời gian dài, nhưng vẫn
được bật sáng.
Các đèn chiếu sáng tại lối đi nội bộ trong xưởng sản xuất được bố trí dư.
Một số giải pháp hạn chế các đèn chiếu sáng dư thừa:
Bố trí công tắc đèn riêng cho từng bóng đèn, từng cụm đèn, từng khu vực có cùng chức
năng như các đèn gần cửa sổ lấy sáng hay tôn lấy sáng.
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Bố trí vị trí công tắc đèn thuận tiện để công nhân hay người vận hành có thể dễ dàng tiếp
cận.
Nâng cao ý thức tắt đèn của công nhân khi rời khỏi vị trí làm việc trong thời gian dài.

Trường hợp điển hình: Tắt các đèn chiếu sáng thừa
Hiện trạng

Giải pháp

Nhà máy may tại Đồng Nai thường xuyên mở các
đèn chiếu sáng thừa tại cửa sổ, lối đi, trần nhà xưởng

Nhà máy bố trí lại công tắt đèn riêng
biệt cho các bộ đèn tại cửa sổ, lối đi,
trần nhà xưởng.
Tắt/mở các đèn này theo nhu cầu sử
dụng.

Hình 2.2.8. Các đèn chiếu sáng thừa tại nhà máy

Năng lượng tiết kiệm: 2.750 kWh/năm

Đầu tư: chi phí bảo trì, bảo dưỡng
hàng năm

Chi phí tiết kiệm: 5,1 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: tức thời

b. Hạ độ cao đèn
Cường độ ánh sáng trên mỗi đơn vị diện tích được chiếu sáng tỷ lệ nghịch với bình phương
của khoảng cách tính từ nguồn sáng. Do đó, độ cao đèn càng lớn thì cường độ sáng tại vị trí
được chiếu sáng càng giảm.
Độ cao đèn khuyến cáo trong xưởng may khoảng 2,0 m – 2,5 m so với mặt đất.
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Tận dụng ánh sáng tự nhiên trên tầng mái: khuyến cáo sử dụng tối đa 10 – 20% diện tích tầng
mái để hạn chế bức xạ mặt trời xâm nhập vào bên trong làm tăng tải lạnh ĐHKK.

Hình 2.2.9. Độ rọi tại vị trí làm việc tăng khi giảm độ cao đèn

Hình trên cho thấy, tại bàn cắt vải (cắt thủ công) có độ cao đèn 2,4m so với bàn cắt, độ rọi đo
được khoảng 543 Lux. Tại bàn cắt khác (cắt tự động) có độ cao đèn 1,1m so với bàn cắt độ rọi
đo được khoảng 907 Lux.
Hình 2.2.11. Tận dụng ánh sáng tự nhiên từ mái nhà xưởng

Trường hợp điển hình: Hạ độ cao đèn
Giải pháp hạ độ cao đèn
Một nhà máy may tại Bình Dương hạ độ cao đèn so với mặt bàn làm việc từ 2,5 m
xuống còn 1,2 m. Nhà máy đã giảm hơn 40% số lượng đèn huỳnh quang T8 – chấn lưu
sắt từ bằng cách giảm 1 bóng đèn của bộ đèn đôi gồm 2 bóng đèn.
Năng lượng tiết kiệm: 9.274 kWh/năm

Đầu tư: chi phí bảo trì, bảo dưỡng
hàng năm

Chi phí tiết kiệm: 18 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: tức thời

Lựa chọn vật liệu lấy sáng: đảm bảo độ cứng, dẻo dai, chống va đập. Không bị lão hóa, ố vàng,
giòn vỡ. Hạn chế bức xạ mặt trời, tia cực tím xâm nhập vào làm nóng nhà xưởng. Có khả năng
khuyếch tán ánh sáng, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào vị trí làm việc gây chói lóa.

c. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên
Lợi ích của ánh sáng tự nhiên vào ban ngày:
Cải thiện chi phí vòng đời của hệ thống chiếu sáng.
Giảm chi phí vận hành.
Nâng cao năng suất lao động và cảm giác thoải mái cho con người.
Giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm tiêu thụ điện của hệ thống chiếu sáng.
Các trường hợp có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên:
Cửa sổ kính.
Giếng trời.
Kính, gạch, sơn lấy sáng.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên từ vách nhà xưởng: khuyến cáo sử dụng các tấm che chắn bên
ngoài tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bên trong vị trí làm việc.

Hình 2.2.12. Một số vật liệu lấy sáng polycarbonate trên thị trường

Trường hợp điển hình: Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Giải pháp tận dụng ánh sáng tự nhiên
Một nhà máy may tại thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt tấm polycarbonate trên mái nhà có
diện tích 3.500 mét vuông, chiếm khoảng 10% diện tích mái, tương đương 350m2.

Hình 2.2.13. Lắp đặt tấm polycarbonate trên mái nhà xưởng

Hình 2.2.10. Tận dụng ánh sáng tự nhiên từ vách nhà xưởng
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Năng lượng tiết kiệm: 27.916 kWh/năm

Đầu tư: 143 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 48 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 3,0 năm
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d. Sử dụng đèn chiếu sáng cục bộ
Giảm số lượng đèn chiếu sáng cho khu vực làm việc bằng cách tập trung độ chiếu sáng vào
diện tích thực của khu vực làm việc. Nếu được thực hiện một cách hợp lý sẽ có thể giảm số
lượng đèn chiếu sáng chung, giảm công suất của đèn và cũng tạo ra môi trường thẩm mỹ và
dễ chịu hơn.

e. Bố trí công tắc đèn hợp lý và điều khiển tắt/mở đèn tự động
Bố trí công tắc đèn riêng cho từng bóng đèn, từng cụm đèn, từng khu vực có cùng chức năng
như các đèn gần cửa sổ lấy sáng hay tôn lấy sáng. Bố trí vị trí công tắc đèn thuận tiện để công
nhân hay người vận hành có thể dễ dàng tiếp cận.

Bố trí công tắc đèn đáp
ứng các nhu cầu chiếu
sáng khác nhau: lúc
làm việc, bình thường,
ban đêm,…

Bố trí công tắc đèn
cho phép tắt/mở đèn
gần cửa sổ lấy sáng,
tận dụng ánh sáng tự
nhiên vào ban ngày

Sử dụng đèn LED tại đầu máy may, đảm bảo độ sáng theo tiêu chuẩn yêu cầu 750 Lux. Giảm
đèn chiếu sáng xung quanh phù hợp nhu cầu như hình sau:

Sử dụng Timer và cảm biến để điều khiển tắt/mở đèn phù hợp nhu cầu.

Hình 2.2.14. Sử dụng đèn chiếu sáng cục bộ, giảm đèn
chiếu sáng xung quanh

Một số loại đèn chiếu sáng tại đầu máy may trên thị trường: Công suất từ 0,5 – 7W
Hình 2.2.17. Sử dụng timer và cảm biến tự động tắt các đèn khi không cần thiết

Rờ le (Relay) thời gian thường được sử dụng cho chiếu sáng bên ngoài. Cảm biến chiếm chỗ
(có người, có vật thể) thường được sử dụng cho các khu vực: Hành lang, Văn phòng tư nhân,
Phòng lưu trữ, Nhà vệ sinh chung, Phòng họp, Cầu thang, Bãi đỗ xe, Các khu vực tương tự
khác.

Hình 2.2.15. Một số loại đèn chiếu sáng tại đầu máy may trên thị trường

f. Lựa chọn đèn phù hợp nhu cầu và đèn hiệu suất cao
Giảm 3W năng lượng chiếu sáng sẽ giảm được 1W năng lượng làm mát (nguồn: ‘Heating,
cooling, lighting Design Methods for Architects – tác giả Norbert Lechner’ và ‘lighting design
lab – 2010’).

Trường hợp điển hình: Sử dụng đèn chiếu sáng cục bộ
Một số gợi ý chuyển đổi sang sử dụng đèn LED từ các loại đèn cũ như sau:
Giải pháp sử dụng đèn chiếu sáng cục bộ

Nhà máy may tại Bình Dương thay
các dãy đèn đôi chuyền may T8 –
chấn lưu sắt từ (46W) bằng 1 đèn LED
(18W), sử dụng đèn LED (1,5W) chiếu
sáng cho mỗi đầu máy may.
Hình 2.2.16. Đèn chuyền
may lắp dư độ rọi so với
nhu cầu

Bảng 2.2.5. Bảng gợi ý chuyển đổi đèn hiệu suất thấp sang đèn LED
Loại đèn

Công suất
hiện tại (W)

Chấn lưu
(W)

LED tương
đương (W)

Tỷ lệ tiết kiệm
hàng năm (%)

40 W FTL

40

10

18

64%

18 W CFL

18

0

9

50%

70 W HPSV

70

7

28

64%

150 W HPSV

150

15

60

64%

250 W HPSV

250

25

100

64%

150 W MH

150

15

60

64%

250 W MH

250

25

100

64%

400

40

Năng lượng tiết kiệm: 98.000 kWh/năm

Đầu tư: 225 triệu VNĐ

400 W HPSV

150

66%

Chi phí tiết kiệm: 185 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 1,2 năm

Tiết kiệm năng lượng trung bình trên tất cả các loại đèn LED

62%

Lưu ý: Chọn đèn có khả năng thoát nhiệt hay tỏa nhiệt thấp để không làm tăng tải lạnh
cho hệ thống ĐHKK. Xem thêm một số lưu ý khi lựa chọn các bộ đèn tại Phụ lục 7.
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2.3. HỆ THỐNG KHÍ NÉN
2.3.1. Khái niệm chung

Hình 2.2.18. Một số loại đèn LED trên thị trường

Hệ thống khí nén thường gặp gồm nhiều thiết bị được lắp đặt và kết nối theo hình minh họa
dưới đây:
Thành phần chính:

Trường hợp điển hình: Lựa chọn bộ đèn chiếu sáng hiệu quả
Giải pháp lựa chọn bộ đèn chiếu sáng hiệu quả
Nhà máy may tại Long An thay 620 bóng đèn huỳnh quang T8 – chấn lưu sắt
từ (46W) bằng đèn LED 1,2m (18W).

•

Máy nén khí

•

Bộ lọc khí đầu vào

•

Bộ làm mát trung gian

•

Bộ làm mát sau máy nén

•

Bộ sấy không khí

•

Bộ xã nước ngưng

•

Bình chứa

•

Đường ống phân phối

•

Thiết bị sử dụng khí nén

Hình 2.2.19. Thay đèn huỳnh quang T8 bằng đèn LED 1,2m
Hình 2.3.1. Sơ đồ và thành phần chính trong hệ thống khí nén
Năng lượng tiết kiệm: 44.442 kWh/năm

Đầu tư: 67 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 84 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 0,8 năm

g. Các giải pháp TKNL khác cho hệ thống chiếu sáng
Một số giải pháp khác giúp TKNL cho hệ thống chiếu sáng như sau:
Sử dụng chóa phản quang hiệu suất cao để giảm số lượng hay công suất đèn lắp đặt mà
không giảm mức độ chiếu sáng của bộ đèn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Lựa chọn loại
tường và trần nội thất có tính chất phản xạ ánh sáng cao.
Tích hợp hệ thống chiếu sáng vào hệ thống SCADA có thể điều khiển và giám sát bật/tắt
đèn tại các khu vực có nhu cầu chiếu sáng khác nhau theo thời gian cài đặt trước, kết hợp
với cảm biến hoặc theo lệnh điều khiển của người vận hành.
Tất cả đèn bên trong thang máy (trừ đèn khẩn cấp) phải được tắt sau 5 phút thang chỉ ở
chế độ chờ, chưa hoạt động (standby mode).
Độ sáng sẽ giảm theo thời gian do sự lão hoá của đèn và bụi trong máng đèn, đèn và bề
mặt phòng. Dưới đây là một số gợi ý bảo dưỡng cơ bản giúp cải thiện điều này:
- Lau sạch bụi ở máng đèn, bóng đèn từ 6 – 24 tháng một lần.
- Thay lớp kính bảo vệ bên ngoài đèn nếu chuyển màu vàng.
- Lau sạch hoặc sơn lại phòng nhỏ mỗi năm một lần và phòng lớn 2 đến 3 năm một lần.
- Lau sạch bụi ở bề mặt đèn vì bụi làm giảm lượng sáng phản xạ.

a. Các tổn thất trong hệ thống khí nén
Hệ thống khí nén thông thường có hiệu quả năng lượng thấp, dải công suất trạm máy nén
trong công nghiệp từ 5 tới hơn 50.000 Hp, 70 – 90% năng lượng của máy nén khí bị tổn thất
thể hiện qua biểu đồ Sankey sau:

Công suất điện
đã vào 100%

Tổn thất
động cơ
điện
Tổn thất
truyền
tải và

Tổn thất
truyền
động

Tổn thất
nén khí

32%

Tổn thất
bình
dung tích

5%

Tổn thất
đường
ống và
van

16%

Năng lượng
hữu ích 10%

Tổn thất
rò rỉ trên
đường
ống sử
dụng

20%

5%
4%

8%

Hình 2.3.2. Biểu đồ Sankey thể hiện các tổn thất chính trong hệ thống khí nén

b. Áp suất cài đặt và công suất tiêu thụ
Áp suất khí nén càng cao, công suất tiêu thụ càng tăng. Mối liên hệ giữa công suất máy nén
và áp suất được trình bày trong bảng sau:

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Bảng 2.3.1. Liên hệ giữa công suất và áp suất máy nén khí

Bảng 2.3.3. Tổn thất áp suất, công suất trên đường ống có kích thước khác nhau

Áp suất (bar)

Công suất (kW)

Đường kính ống quy
tiêu chuẩn (mm)

Tổn thất áp suất trên
100m ống (bar)

Tổn thất công suất
tương đương (kW)

3

2,08

40

1,80

9,5

4

2,73

50

0,65

3,4

5

3,06

65

0,22

1,2

6

3,71

80

0,04

0,2

7

4,11

100

0,02

0,1
Nguồn: PECSME

Giảm áp suất nén của máy nén xuống 1 bar sẽ giảm công suất tiêu thụ khoảng 6 – 10%. Ngoài
ra, giảm áp suất khí nén còn giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích khác như sau:
Giảm tỷ lệ rò rỉ khí nén do áp suất thấp hơn
Giảm lượng tiêu thụ khí nén dư của các xi lanh và hộ tiêu thụ
Giảm tốc độ phá hủy vật chất, giúp giảm tỉ lệ hỏng hóc các khớp nối, đường ống, thiết bị
sử dụng khí nén
Nguyên nhân áp suất cài đặt đầu ra cao hơn nhu cầu và cách khắc phục để giảm áp cài đặt:

Hệ thống phân phối khí nén có đường ống có đường kính càng nhỏ, tổn thất áp suất và công
suất tiêu thụ càng lớn.
d. Nhiệt độ khí nén và công suất tiêu thụ
Ảnh hưởng của nhiệt độ khí vào với mức tiêu thụ điện năng của máy nén khí:
Bảng 2.3.4. Nhiệt độ khí đầu vào và điện năng tiết kiệm

Bảng 2.3.2: Nguyên nhân áp suất cài đặt đầu ra cao
hơn nhu cầu và cách khắc phục
Khắc phục

Cài đặt từ ban đầu: Nhà cung cấp máy nén khí cài
đặt cao hơn nhiều so với nhu cầu để chạy nghiệm
thu, nhân viên vận hành không được đào tạo để cài
đặt máy nén khí.

Cần đào tạo nhân viên vận hành cài
đặt lại áp suất máy nén khí.

Phụ tải dao động lớn: Một số máy móc thiết bị hay
khu vực sử dụng lưu lượng khí nén lớn làm giảm áp
suất đột ngột trên đường ống phân phối.

Cần điều phối tải tiêu thụ, tăng thể
tích bình chứa, sử dụng bình chứa
trung gian tại khu vực sử dụng
nhiều khí nén.

Có nhiều mức áp suất phụ tải khác nhau: Nhiều
thiết bị có nhu cầu sử dụng khí nén có mức áp suất
cao/ thấp khác nhau.

Tách riêng 2 hệ thống khí nén cao
áp và hạ áp hoặc sử dụng thiết bị
tăng áp cho số ít thiết bị sử dụng
khí nén cao áp.

Sụt áp trên đường ống lớn (do rò rỉ, ma sát, v.v):
Do thiết kế ban đầu đường ống có đường kính nhỏ,
vật liệu làm đường ống không tốt, nhiều co nối, bảo
trì bảo dưỡng kém, v.v

Thiết kế ban đầu tốt, bảo trì bảo
dưỡng hợp lý.

c. Tổn thất áp suất trong hệ thống khí nén
Áp suất tại hộ tiêu thụ đầu cuối luôn thấp hơn áp suất tại nguồn. Một hệ thống thiết kế tốt
nên có tổn thất áp suất nhỏ hơn 10% áp suất tại nguồn. Ví dụ, áp suất tại bình chứa của
phòng máy nén khí là 6,0 bar thì áp suất khí nén tại vị trí xa bình chứa nhất của hệ thống được
thiết kế tốt khoảng ≥ 5,4 bar. Tổn thất áp suất tại các thành phần chính:
Bộ Lọc: 0,5 – 1,5 psi1
Máy sấy: 2 – 3 psi
Đường ống phân phối: 3 – 4 psi (ma sát, van, co)
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% Tiết kiệm điện

10,5

+1,4

15,5

0,0

21,1

-1,3

26,6

-2,5

32,2

-4,0

37,7

-5,0

43,3

-5,8
Nguồn: PECSME

Nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí tăng mỗi 5oC sẽ làm tăng 1,5% điện năng tiêu thụ
cho máy nén khí.

Công suất tiêu thụ (%)

Nguyên nhân

Nhiệt độ vào (oC)

Nhiệt độ không khí đầu vào (oC)
Hình 2.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí vào máy nén khí và công suất tiêu thụ
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2.3.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
a. Các bước kiểm tra năng suất máy nén khí
Bước 1: Cách ly máy nén khí bằng cách đóng van đầu ra của bình chứa khí nén sao cho máy
nén khí cần kiểm tra sẽ cấp khí vào bình chứa của riêng nó.
Bước 2: Mở van xả đáy để xả nước và khí nén trong bồn chứa khí nén và đường ống ra hết.
Bước 3: Đảm bảo bẫy nước ngưng được đóng kín và bắt đầu kiểm tra.

Khớp nối, vòi, ống và
phụ kiện

Lọc, bộ chỉnh áp
suất và bộ tra dầu

Bộ tách nước

Van đóng

Thiết bị sử dụng
đầu cuối

Chỗ kết nối đường
ống, các đầu kết nối

Bước 4: Khởi động máy nén khí và bắt đầu đếm đồng hồ. Ghi chú thời gian để đạt tới áp suất
hoạt động thông thường P2 (trong bình chứa) từ áp suất ban đầu P1.
Tính năng suất của máy nén khí theo công thức sau:
Q = (V/T) x (P2 – P1)/P0

t

p

Trong đó:

v

Q = Lưu lượng khí nén thực tế
P2 = Áp suất cài đặt ở ở mức cao (kg/cm )
2

Hình 2.3.4. Những vị trí rò rỉ thường gặp, có thể phát hiện rò rỉ

Van phân phối

P1 = Áp suất ban đầu (kg/cm2) sau khi xả
P0 = Áp suất khí quyển (kg/cm2)

Bước 2: Đánh dấu (gắn thẻ) vị trí rò rỉ.

V = Thể tích bình chứa bao gồm bình chứa,

Thiết kế và lập bảng gắn thẻ rò rỉ.

bộ giải nhiệt và đường ống

Đào tạo, khuyến khích đồng nghiệp tìm và đánh dấu vị trí rò rỉ.
Tạo nhật ký cho các thẻ theo dõi như sau:

Biểu mẫu đề xuất theo dõi năng suất máy nén khí theo thời gian:

Bảng 2.3.6. Nhật ký cho việc theo dõi thẻ đánh dấu rò rỉ

Bảng 2.3.5. Biểu mẫu theo dõi hiệu suất máy nén khí

Ngày

Máy nén khí
Loại/ model

Vị trí

Năng suất
thiết kế
(m3/phút)

Năng suất
thực tế
(m3/phút)

Hiệu suất

Thực hiện
bởi

b. Kiểm tra và quản lý rò rỉ khí nén
Bước 1: Tìm kiếm rò rỉ

Nghe: phù hợp vào thời
gian nghỉ trưa, nghỉ giữa ca
và vào các ngày nghỉ

Kiểm tra bằng siêu âm:
biện pháp nhanh, linh hoạt
để xác định rò rỉ

Nước xà phòng: có thể
xác định nhiều vị trí rò rỉ ở
những chổ đặc biệt

Thẻ số #

Ngày báo
cáo

Báo cáo
bởi

Mức độ
Cao/TB/
Thấp

Vị trí

Mô tả

Thẻ #1

20/5/17

Nam

H

WS#6 –
Máy nén
khí

Khí nén rò rỉ
tại đầu kết
nối với bồn
chứa

Y

Thẻ #2

20/5/17

Nam

M

Khớp nối
đầu phun

Rò rỉ vị trí
chèn

N

Thẻ #3

20/5/17

Nam

L

Máy may
số #9

Đầu nối
đường ống

Y

Đã được
Ngày
khắc
phục? Y/N khắc phục

25/5/17

25/5/19

Tác dụng của bảng ghi vị trí rò rỉ:
Đảm bảo các rò rỉ được xử lý.
Cập nhật các vị trí/ khu vực được nhận dạng.
Theo dõi việc xử lý các vị trí gắn thẻ đã được xử lý hay chưa.
Thống kê được loại mối nối, vật liệu dễ bị rò rỉ.

(Có thể sờ bằng tay, sử dụng
lông vũ hoặc mảnh giấy nhỏ
để xác định rò rỉ)

Những vị trí rò rỉ thường gặp, có thể phát hiện rò rỉ trong hệ thống khí nén:
Hình 2.3.5. Thẻ đánh dấu vị trí rò rỉ tại một nhà máy
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Bước 3: Đo đạc và theo dõi tỷ lệ rò rỉ khí nén
Các bước thực hiện đo đạc tỷ lệ rò rỉ khí nén trong doanh nghiệp:

Bảng theo dõi áp suất khí nén tại các vị trí hàng tuần, hàng tháng như đề xuất sau:

Đóng van khí nén vào thiết bị (kiểm tra khi không có thiết bị sử dụng khí nén: thời gian nghỉ
giữa ca, nghỉ trưa, ngày nghỉ).
Chạy máy nén khí để cung cấp khí nén vào hệ thống đến áp suất cài đặt.
Ghi chú thời gian lên tải và không tải của máy nén khí.
Để chính xác, làm liên tục 8-10 chu kỳ lên xuống tải. Sau đó tính tổng thời gian lên tải (T)
và thời gian không tải (t).

Bảng 2.3.8. Bảng theo dõi áp suất khí nén tại các vị trí

Ngày

Áp suất tại
P1

P2

P3

P5

P4

P6

Chú thích hoạt
động có thể
thực hiện

Thông tin được
ghi bởi

Công thức tính toán rò rỉ khí nén trong hệ thống:
% Rò rỉ = T / (T + t)

Bảng thu thập số liệu hệ thống khí nén tại doanh nghiệp
Bảng thu thập số liệu hệ thống khí nén tại doanh nghiệp được đề xuất như sau:

Lưu lượng khí nén rò rỉ (Qrr) = Lưu lượng máy nén khí (Q) x % Rò rỉ
Một hệ thống thiết kế tốt có % Rò rỉ khoảng 10 – 20% tùy theo quy mô nhà máy. Doanh nghiệp cần kiểm tra định kỳ % rò rỉ của hệ thống khí nén và ghi nhận lai định kỳ như bảng đề
xuất sau:

Bảng 2.3.9. Bảng thu thập số liệu hệ thống khí nén

TT

Bảng 2.3.7. Nhật ký cho việc theo dõi % rò rỉ khí nén

Loại/ Tên nhà
sản xuất

Công suất
định mức
(KW)

Áp suất hoạt
động (min–
max) (kgf/cm2)

Khu vực
sử dụng

Đánh dấu
X nếu có
biến tần
(VFD)

Thời gian
vận hành
trong năm
(h)

1
Ngày
kiểm tra

Vị trí kiểm tra

Thời gian
có tải (T)

Thời gian
không tải (t)

%Rò rỉ
= T/(T + t)

Nhóm/
người phụ
trách

2
...

Bảng thu thập số liệu hệ thống khí nén hoạt động thực tế được đề xuất như sau:
Bảng 2.3.10. Bảng thu thập số liệu hệ thống khí nén hoạt động thực tế

c. Các bước theo dõi và Kiểm soát tổn thất áp suất khí nén
Bước 1: Xây dựng sơ đồ phân phối khí nén, xác định các tải chủ yếu.

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Bước 2: Xác định khu vực chủ yếu để giám sát áp suất (hàng tuần, hàng tháng).

1

Loại máy nén

-

Bước 3: Giám sát thường xuyên và ghi lại áp suất trong nhật ký.

2

Có biến tần (có/không)

-

Bước 4: Nếu tổn thất áp suất lớn hơn yêu cầu thì xác định nguyên nhân và khắc phục.

3

Công suất định mức

4

Năng suất cấp khí (thiết kế)

5

Áp suất cấp

bar

Đồng hồ áp suất tại bình chứa

6

Áp suất hoạt động (Load – Unload)

bar

Áp suất cài đặt trên máy nén khí

7

Thời gian Load

s

8

Thời gian Unload

s

Đồng hồ bấm thời gian, hay đọc
trên đồ thị phụ tải

9

Công suất Load

kW

10

Công suất Unload

kW

11

Nhiệt độ không khí đầu vào
máy nén

o

C

12

Nhiệt độ không khí môi trường

o

C

13

Cơ chế xả nước ngưng

-

Quan sát cơ cấu xả nước ngưng

14

Phần trăm hay số điểm rò rỉ

-

Đo đạc

kW

Nguồn dữ liệu

Thu thập trên nhãn máy nén khí

Nm3/ph

Đồng hồ điện hay sử dụng máy
đo công suất
Sử dụng máy đo nhiệt độ
không khí

Hình 2.3.6. Sơ đồ phân phối khí nén và các vị trí theo dõi áp suất mẫu
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Bảng tính lắp biến tần cho máy nén khí
Bảng tính lắp biến tần cho máy nén khí:

a. Khắc phục rò rỉ và tránh lạm dụng khí nén
Xác suất về giải pháp giảm rò rỉ và tránh lạm dụng khí nén chiếm khá lớn khoảng 46% trong
tổng số tất cả giải pháp. Do đó, để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống khí
nén, doanh nghiệp xem xét thực hiện giải pháp này trước tiên, sau đó mới thực hiện các giải
pháp cải tiến khác.

Bảng 2.3.11. Bảng tính lắp biến tần cho khí nén

TT

Các chỉ tiêu

Giá trị

Đơn vị

Không
tải

Có tải

Nguồn dữ liệu

1

Công suất hoạt động
trung bình (P)

kW

Đo đạc

2

Chu kỳ hoạt động (T)

s

Đo đạc

3

Lưu lượng khí nén so với
định mức

%

T_có tải/ (T_có tải
+ T_không tải)

4

Công suất hoạt động
trung bình

kW

P_có tải x (3) + P_
không tải x (1 – (3))

5

Tỷ lệ điện năng tiêu thụ khi
lắp VFD so với định mức

%

Tra đồ thị tại hình
2.3.20

6

Công suất hoạt động trung
bình khi lắp VFD

kW

P_có tải x (5)

7

Công suất tiết kiệm trung bình

kW

(4) – (6)

8

Tiềm năng tiết kiệm trung bình

%

(7) / (4)

9

Thời gian hoạt động
trong ngày

h/ngày

Nhật ký vận hành

10

Số ngày hoạt động trong năm

ngày/năm

Nhật ký vận hành

11

Điện năng tiết kiệm hàng năm

kWh/năm

(7) x (9) x (10)

12

Giá điện trung bình

VNĐ/kWh

Hóa đơn tiền điện

13

Tiền điện tiết kiệm trong năm

triệu VNĐ/
năm

(11) x (12)

14

Tổng chi phí đầu tư

triệu VNĐ

Nhà cung cấp

15

Thời gian thu hồi vốn đơn

năm

(14) / (13)

2.3.3. Các cơ hội cải thiện
Xác suất về các cơ hội cải tiến hiệu quả năng lượng cho hệ thống máy nén khí được trình bày
Cải thiện
trong hình sau:
Khác 1%
việc phân phối
2%

Máy nén mới
2%
Bẫy nước
ngưng điện từ
3%

VSD
6%

Dưới đây là chương trình khắc phục các điểm rò rỉ khá tốt tại một nhà máy:

Hình 2.3.8. Bảng hoạt động khắc
phục các điểm rò rỉ

Hình 2.3.9. Danh sách các
điểm rò rỉ

Một số nhân viên có nhiệm vụ tìm ra các điểm rò rỉ, ghi nhận ngày tháng, vị trí,… đánh dấu
bằng các nhãn màu đỏ sau đó chụp hình và thống kê lại như hình trên.
Các nhân nhân viên bảo trì có nhiệm vụ khắc phục dựa vào bảng thống kê trên để xác định vị
trí và tiến hành khắc phục, sau đó đánh dấu hoàn thành bằng các nhãn màu vàng, ghi nhận
ngày tháng, vị trí,… chụp hình lại để đối chiếu với bảng thống kê cũ.
Để thổi bụi, vệ sinh, làm mát… nhà máy có thể sử dụng các bình khí nén lưu động loại nhỏ,
có áp suất khoảng 1 ÷ 2 bar hoặc sử dụng các quạt thổi cao áp, quạt hút có hiệu suất cao hơn
máy nén khí rất nhiều.
Mặt khác, tại các vị trí cần sử dụng khí nén để làm vệ sinh, nhà máy có thể sử dụng các van
điều áp, điều chỉnh áp suất thấp nhất có thể (khoảng 1,0 – 2,0 bar) để hạn chế tối đa việc thất
thoát khí nén.

Cải thiện
việc xử lý
1%

Giảm rò rỉ
32%

Giảm áp suất
6%

Hình 2.3.10. Van điều áp được sử dụng tại nhà máy may

Điều khiển
máy nén
7%
Cải thiện
hiệu suất
máy nén
14%

Thu hồi
nhiệt
12%

Giảm lạm
dụng
khí nén
14%

b. Giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí
Nguyên nhân làm tăng nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí và hướng khắc phục:
Phòng máy nén khí kém thông thoáng, máy nén khí giải nhiệt bằng gió thảy gió nóng sau
giải nhiệt trực tiếp vào phòng máy làm không khí trong phòng nóng lên… Cách khắc phục:
tăng cường thông gió tự nhiên hoặc lắp quạt hút khí nóng ra khỏi phòng.

Hình 2.3.7. Các tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho hệ thống khí nén
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Giải nhiệt máy nén kém, quạt giải nhiệt hay bộ phận giải nhiệt bị giảm hiệu suất… Cách
khắc phục: vệ sinh định kỳ bộ phận giải nhiệt máy nén.
Nguồn khí nóng xâm nhập từ bên ngoài như khí nóng từ khu vực lò hơi, lò dầu tải nhiệt,
hay khí nóng từ quy trình sản xuất xâm nhập vào phòng máy nén khí… Cách khắc phục:
tránh nguồn khí nóng xâm nhập, đặt phòng máy nén khí thông thoáng, tránh xa các khu
vực phát sinh khí nóng.

Hình 2.3.14. Bộ xả nước ngưng tự động bằng van phao
hay cảm biến mực nước

Hình 2.3.11. Phòng máy thông thoáng, lắp ống thải khí nóng
sau giải nhiệt máy nén ra ngoài

Trường hợp điển hình: Giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí
Giải pháp giảm nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí
Một nhà máy may tại Long An đã lắp đường ống thải khí nóng của máy nén
khí ra khỏi phòng máy nén, tắt được quạt hút tại phòng máy nén và giảm
nhiệt độ không khí đầu vào máy nén khí:

d. Sử dụng mạch vòng để phân phối khí nén, giảm áp suất cài đặt
Hệ thống đường ống có hiệu quả tốt nhất là một vòng khép kín quanh khu vực tiêu thụ khí
nén. Ống nhánh sẽ đi từ vòng chính này tới các điểm tiêu thụ khác nhau. Ưu điểm của đường
ống phân phối khí nén dạng mạch vòng:
Cung cấp lưu lượng khí nén không đổi.
Đảm bảo đồng nhất áp suất.
Cân bằng giữa lưu lượng và áp suất.
Hạn chế sụt áp giả trên đường ống.
Các bước khảo sát nhầm áp dụng mạch vòng cho hệ thống phân phối khí nén:
Bước 1: xây dựng sơ đồ phân phối khí nén với tất cả các khu vực chính bao gồm luôn cả kế
hoạch trong tương lai.
Bước 2: xác định khu vực chính và giám sát áp suất sử dụng qua đồng hồ áp suất.
Bước 3: xác định các điểm kết nối sẽ tạo thành mạch vòng.
Bước 4: kiểm tra áp suất ở các khu vực chính một lần nữa và giảm áp suất cài đặt.

Hình 2.3.12. Đường ống thải khí nóng của máy nén khí
ra khỏi phòng máy nén
Năng lượng tiết kiệm: 12.340 kWh/năm

Đầu tư: 6 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 23 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 0,3 năm

c. Sử dụng bẫy nước ngưng tự động theo mực nước
Van xả nước ngưng bằng tay hay định thời (timer) không hiệu quả năng lượng vì:
Không xả hết nước nếu thời gian xả ngắn, gây đọng nước trong bình chứa và đường ống.
Khí nén thoát ra ngoài nếu thời gian xả dài, gây lãng phí khí nén.

Hình 2.3.15. Mạch vòng có tổn thất áp suất Δp nhỏ hơn mạch nhánh

Trường hợp điển hình: Sử dụng mạch vòng, giảm áp suất cài đặt
Giải pháp sử dụng mạch vòng, giảm áp suất cài đặt
Một nhà máy may tại Bình Dương đã nối các đường ống khí nén trong nhà xưởng
thành mạch vòng và giảm áp suất cài đặt của máy nén khí như hình sau:
Hình 2.3.13. Van xả nước ngưng bằng tay và bằng timer
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Hình 2.3.16. Đường ống màu đỏ nối vòng hệ thống phân phối khí nén
Năng lượng tiết kiệm: 95.000 kWh/năm

Đầu tư: 230 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 150 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 2,1 năm

e. Lắp bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống nhiều máy nén khí
Các máy nén khí trục vít thông thường được cài đặt hoạt động theo chế độ Load/Unload. Tại
chế độ Unload, máy nén khí không tạo ra khí nén nhưng vẫn tiêu thụ công suất điện khoảng
20 – 30% so với định mức tùy theo kích cỡ máy nén.
Đối với hệ thống có nhiều máy nén khí, nếu không được điều khiển tốt thì tất cả các máy nén
trong hệ thống sẽ cùng hoạt động đồng thời Load/Unload, làm cho tất cả các máy nén đều
bị tổn hao không tải.

Hình 2.3.18. Mô hình điều khiển trung tâm cho các máy nén khí

f. Lắp biến tần cho máy nén khí
Tại chế độ Unload, máy nén khí không tạo ra khí nén nhưng vẫn tiêu thụ công suất điện
khoảng 20 – 30% so với định mức tùy theo kích cỡ máy nén.
Để tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho máy nén khí hoạt động tại chế độ Unload, ta lắp biến tần
cho máy nén khí giảm tốc độ động cơ của máy nén tại chế độ Unload. Xem thêm về ưu và
nhược điểm của việc đầu tư máy khí biến tần tại Phụ lục 8. Các bước khảo sát lắp biến tần
cho động cơ máy nén khí như sau:
Bước 1: Kiểm tra biểu đồ phụ tải của máy nén khí, xác định cần lắp biến tần. Xác định công
suất của máy nén khí, vị trí có thể lắp biến tần và cảm biến áp suất.
Bước 2: Lắp biến tần theo sơ đồ nguyên lý, dùng tín hiệu áp suất điều khiển biến tần.
Bước 3: Cài đặt thông số biến tần theo áp suất.
Bước 4: Kiểm tra dao động áp suất thực tế của hệ thống và thay đổi áp suất cài đặt để đáp
ứng nhu cầu các hộ tiêu thụ.

Hình 2.3.17. Các máy nén cùng hoạt động Load/Unload

Bộ điều khiển trung tâm sẽ điều khiển các máy nén hoạt động sao cho chỉ 1 máy nén khí
trong cùng hệ thống hoạt động Load/Unload đáp ứng nhu cầu thay đổi của tải. Các máy nén
còn lại hoạt động Full Load hoặc chuyển sang trạng thái dừng/standby.

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Máy nén tăng áp sử dụng khí nén

Máy nén tăng áp sử dụng động cơ điện

Hình 2.3.22. Máy nén tăng áp (Booster air compressor)

Hình 2.3.20. So sánh điện năng tiêu thụ của máy nén khí với
với các phương thức điều khiển khác nhau

Đồ thị cho thấy, với cùng lưu lượng được sản xuất phương thức điều khiển bằng biến tần
(đường số 4) có tỉ lệ tiêu thụ điện năng rất thấp so với phương thức điều khiển Load/Unload
(đường số 3).
Trường hợp điển hình: Lắp biến tần cho máy nén khí
Giải pháp lắp biến tần cho máy nén khí
Một nhà máy ở Tp HCM lắp biến tần cho máy nén khí 100 HP (GA75). Áp suất cài đặt là
6,0 – 7,5 Bar. Đồ thị phụ tải của máy nén trước và sau khi lắp biến tần như hình sau:

- Máy nén tăng áp sử dụng khí nén: Phù hợp với những tải tiêu thụ khí nén có lưu lượng
nhỏ.
- Máy nén tăng áp sử dụng động cơ điện: Phù hợp với những tải tiêu thụ khí nén có lưu
lượng lớn.
Sử dụng van điều áp để giảm áp suất
Áp dụng cho những tải tiêu thụ khí nén áp suất thấp, nằm riêng biệt so với các phụ tải khác
như: khu vực sử dụng khí nén áp suất thấp hơn các khu vực khác, khu vực cấp khí nén cho
vệ sinh, thổi bụi...
Trường hợp điển hình: Sử dụng máy nén tăng áp
Giải pháp sử dụng máy nén tăng áp
Một nhà máy may tại Long An đầu tư 8 máy nén tăng áp cho 8 máy ép nhiệt như hình sau:

Hình 2.3.21. Đồ thị phụ tải của máy nén khí trước và
sau khi lắp biến tần
Năng lượng tiết kiệm: 18.360 kWh/năm

Đầu tư: 90 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 35 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 2,6 năm

g. Sử dụng máy nén tăng áp suất và van điều áp để giảm áp suất
Trong doanh nghiệp có nhiều máy móc thiết bị, khu vực có nhu cầu sử dụng khí nén với nhiều
mức áp suất khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp các máy móc thiết bị hay khu vực có
nhu cầu sử dụng khí nén có áp suất cao/thấp chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ so với phần còn lại. Ta có
các giải pháp sau:
Sử dụng máy nén tăng áp (Booster air compressor)
Áp dụng cho những tải tiêu thụ khí nén áp suất cao, chiếm tỉ lệ không nhiều so với các tải
sử dụng khí nén áp suất thấp trong nhà máy.
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Hình 2.3.23. Sử dụng máy nén tăng áp
Năng lượng tiết kiệm: 18.360 kWh/năm

Đầu tư: 90 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 35 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 2,6 năm

h. Thu hồi nhiệt máy nén khí
Máy nén khí có hiệu suất rất thấp khoảng 10 – 30%, khi đó 70 – 90% năng lượng cấp cho máy
nén khí đều bị tổn thất và thoát ra bên ngoài dưới dạng nhiệt. ta có thể thu hồi nhiệt thải của
máy nén dưới 2 dạng cơ bản sau:
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Sản xuất nước nóng:
- Sử dụng bộ thu hồi nhiệt từ dầu bôi trơn và khí nóng.
- Hệ thống có thể gia nhiệt nước đến 90oC (theo nhà cung cấp).
- Thích hợp cho việc thay thế các ứng dụng sản xuất nước nóng bằng điện, dầu DO… như:
cấp cho máy rửa chén, lò hơi điện, máy rửa đế giày...

Bảng 2.3.12. So sánh máy nén khí pitton và máy nén khí trục vít
Tiêu chí
Đặc điểm

•
•

Ưu điểm

Nhược điểm

Hình 2.3.24. Thu hồi nhiệt máy nén khí để sản xuất nước nóng

Thu hồi khí nóng sau giải nhiệt máy nén khí:
- Lắp đặt các đường ống thu hồi khí nóng thải ra từ máy nén khí.
- Nhiệt độ khí nóng sau giải nhiệt khoảng 50 – 80oC.
- Sử dụng cho các mục đích như sấy nhiên liệu, sấy sản phẩm, sấy bùn, làm ấm nhà xưởng
vào mùa đông, cấp gió nóng cho lò hơi...

Máy nén trục vít

Máy nén pitton

•
•

•
•
•

Hoạt động dựa vào chuyển động
tịnh tiến của piston
Sử dụng trong trường hợp cần
khí nén áp suất cao

Gồm hai loại cơ bản: không
dầu và có dầu.

Giá thành rẻ
Cấu tạo đơn giản, dễ dàng vận
hành hoặc thực hiện sửa chữa và
bảo dưỡng

•
•

Hiệu suất máy thấp
Khi hoạt động có độ ồn và rung cao
Tỉ số nén 1 cấp thấp

•
•

Năng suất trung
bình (Máy nén khí
Fusheng, áp suất đầu
ra 7 bar)

•
•

Kích thước khá nhỏ
Hoạt động ổn định, êm hạn
chế được độ rung và gây ồn.
Tỉ số nén cao.
Hiệu suất máy cao
Giá thành đắt
Cấu tạo phức tạo, sửa chữa
và bảo dưỡng khó hơn

0,126 kWh/m3

0,091 kWh/m3

j. Một số giải pháp giúp tối thiểu tổn thất áp suất
Sử dụng thiết bị với tổn thất thấp: Bộ làm mát khí, tách nước, sấy không khí, bộ lọc...
Tuân thủ theo đúng yêu cầu bảo trì của nhà sản xuất.
Giảm khoảng cách: Thiết kế đường ống phân phối khí nén đến nơi tiêu thụ ngắn nhất có thể.
Sử dụng với mức lưu lượng thực tế: Xác định kích thước các bộ phận sử dụng khí nén theo
lưu lượng thực tế không phải theo lưu lượng trung bình.
k. Bảo trì bảo dưỡng máy nén khí
Tần suất/thời gian hoạt động
Hàng ngày

Hành động
•
•
•

Hàng tuần

•
•
•
•
•

Kiểm tra rò rỉ (phụ kiện, khớp nối bể)
Kiểm tra thay thế bộ lọc nếu cần thiết
Kiểm tra và điều chỉnh van điều áp
Kiểm tra và điều chỉnh áp suất hệ thống
Kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ bộ làm lạnh tách ẩm

Mỗi 3,000 giờ

•
•
•
•
•

Kiểm tra và thay thế bộ lọc
Kiểm tra/thay bộ lọc dầu
Kiểm tra và làm sạch bẫy tách nước
Kiểm tra khớp nối trục và chốt kết nối
Dùng đúng lượng và loại mỡ bôi trơn cho ổ trục của động cơ

Mỗi 15,000 giờ

•
•
•

Kiểm tra tất cả thiết bị an toàn
Kiểm tra và làm sạch bộ trao đổi nhiệt
Kiểm tra và làm sạch van xả đáy, van một chiều, ống làm
mát trung gian, các kết nối cách ly
Kiểm tra và làm sạch bình lọc dầu, van một chiều và bộ lọc

Hình 2.3.25. Thu hồi khí nóng sau giải nhiệt máy nén khí

i. Đầu tư máy nén trục vít thay cho máy nén pitton
Bảng sau so sánh ưu nhược điểm và hiệu suất của máy nén khí pitton và máy nén khí trục vít:

•
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Sau trình tự khởi động, kiểm tra tủ điều khiển, đồng hồ
áp suất
Sử dụng nhật ký vận hành, ghi nhận áp suất, nhiệt độ
nước giải nhiệt
Kiểm tra những thông số không bình thường so với ngày
hôm trước
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2.4. HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ, BƠM, QUẠT
2.3.1. Khái niệm chung
a. Giới thiệu chung
Động cơ điện là thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng và có chức năng chuyển hóa điện năng
thành cơ năng. Hai loại động cơ điện được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam là động cơ rôto
lồng sóc và động cơ rôto dây quấn.

Hình 2.4.3. Các thành phần chính của hệ thống quạt

Phân loại bơm:
Bơm thể tích: lưu lượng thấp, áp suất cao (Piston, Bánh răng, Trục vít, Rôto).
Bơm cánh dẫn: lưu lượng cao, áp suất thấp (Ly tâm, Hướng trục).

Hình 2.4.1. Động cơ lồng sóc

Ưu điểm của động cơ lồng sóc là cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ, vận hành dễ dàng, phí bảo
trì bảo dưỡng thấp, làm việc tin cậy.

Hình 2.4.2. Động cơ dây quấn

Đặc tính và ứng dụng của động cơ được thể hiện như bảng sau:
Hình 2.4.4. Các thành phần chính của hệ thống bơm

Bảng 2.4.1. Các loại tải động cơ cơ bản
Loại tải
Mô-men không đổi

Mô-men thay đổi
Tải cố định

Mô tả

Ví dụ

Năng lượng đầu ra thay đổi nhưng
mô-men của động cơ không đổi

Băng truyền, lò xoay, máy
bơm chân không…

Mô-men thay đổi theo bình phương
của tốc độ vận hành

Máy bơm ly tâm, quạt…

Mô-men thay đổi tỷ lệ nghịch với tốc độ

Máy công cụ

Phân loại quạt:

b. Các thông số cơ bản và phương pháp tính toán
Công suất của quạt:
P=Q Δp/(1000.h)
P: Công suất (kW)
Δp: Độ chênh áp (Pa)
Q: Lưu lượng (m3/s)
h: Hiệu suất quạt
(<0,85). Chênh áp càng cao hiệu suất càng thấp)

Quạt gió hướng trục: làm việc với lưu lượng cao, áp suất thấp.
Quạt gió li tâm: làm việc với lưu lượng thấp, áp suất cao (thông thường Δp < 2,04 mH2O).
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Công suất của bơm:
P= (ρ.Q.H)/(102.h)
P: Công suất (kW)
H: Cột áp (m)
Q: Lưu lượng (m3/s)
Ρ: Khối lượng riêng (kg/m3), (nước là 995,7kg/m3 ở 30oC,
992,2kg/m3 ở 40oC)

Đồ thị trên cho thấy, với cùng một lưu lượng bơm/quạt như nhau thì phương pháp điều khiển
bằng biến tần (đường màu đỏ) có phần trăm tiêu thụ công suất thấp hơn nhiều so với các
phương pháp điều khiển bằng van.
Phương trình luật tương tự áp dụng đối với bơm/quạt ly tâm như sau:
•

Công suất (kW):
kW1 / kW2 = (n1/n2)3

•

Cột áp:
H1 / H2 = (n1/n2)2

Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng bơm (quạt) được minh họa trong hình dưới đây:
•

Lưu lượng:
Q1 / Q2 = (n1/n2)

Công thức trên cho thấy công suất điện tiêu thụ của động cơ, bơm/quạt tỷ lệ bậc 3 với tốc độ
và lưu lượng. Do đó, nếu điều chỉnh giảm tốc độ động cơ hay lưu lượng 1 lần thì công suất
điện tiêu thụ của động cơ, bơm/quạt giảm bậc 3 lần.
2.4.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
a. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống động cơ điện được thể hiện
trong bảng sau:
Bảng 2.4.2. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống động cơ điện
Hình 2.4.5. Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng bơm (quạt)

Van tiết lưu: Giảm áp suất trong hệ thống, thay đổi đặc tính của hệ thống, giảm hiệu suất
bơm/quạt.
Van hồi (tuần hoàn): đây là phương án điều khiển không tiết kiệm.
Điều chỉnh động cơ, bơm/quạt bằng cách chạy/dừng (On-Off): Dừng động cơ, bơm/quạt
khi không cần hay điều chỉnh số lượng bơm/quạt chạy/dừng theo nhu cầu.
Thay đổi tốc độ bơm/quạt, sử dụng biến tần cho động cơ: thay đổi lưu lượng và áp suất
linh hoạt, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
So sánh tiêu hao công suất bơm/quạt giữa các phương pháp điều chỉnh lưu lượng.

STT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập và đo đạc

1

Tên động cơ

Doanh nghiệp quy định

2

Công suất định mức (kW)

Đọc trên nhãn động cơ

3

Hiệu suất

Đọc trên nhãn động cơ và đo đạc

4

Tốc độ định mức (v/p)

Đọc trên nhãn động cơ

5

Tốc độ sơ cấp (v/p)

6

Tốc độ thứ cấp (v/p)

7

Công suất hoạt động (kW)

8

Cơ chế điều khiển (van tiết lưu, van
bypass, biến tần, ON/OFF, v.v )

9

Thời gian vận hành (giờ/năm)

10

Khu vực sử dụng

Sử dụng máy đo tốc độ động cơ
Sử dụng máy đo điện năng

Nhân viên vận hành cung cấp

Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống bơm quạt được thể hiện trong
bảng sau:
Bảng 2.4.3. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống bơm/quạt
STT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập và đo đạc

1

Tên bơm/quạt

Doanh nghiệp quy định

2

Loại lưu chất (không khí, nước…)

Nhân viên vận hành cung cấp

Hình 2.4.6. Tiêu hao công suất giữa các phương pháp điều khiển lưu lượng
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

48

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

49

STT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập và đo đạc

3

Lưu lượng lưu chất định mức (m3/h)

Đọc trên nhãn bơm/quạt

4

Lưu lượng lưu chất thực tế (m /h)

5

Công suất định mức (kW)

Đọc trên nhãn động cơ, bơm/quạt

6

Công suất động cơ thực tế (kW)

Sử dụng máy đo điện năng

7

Hiệu suất bơm/quạt

Đọc trên nhãn động cơ, bơm/quạt và đo đạc

8

Áp suất đầu hút (bar)

9

Áp suất đầu đẩy (bar)

10

Kích thước ống (mm)

11

Thời gian vận hành (h/ngày)

12

Cơ chế điều khiển (van tiết lưu, van bypass,
ON/OF, ghép song song, biến tần, v.v)

13

Ghi chú: độ mở van (%), tần số biến tần

Sử dụng máy đo lưu lượng hoặc tra trên
đường đặt tuyến cột áp – lưu lượng

3

Đọc trên đồng hồ đo hiện có hay đo đạc

Kết quả
Tiết kiệm điện hàng năm

kWh

H=A*0, 75*B*C/10
0*(E/100-F/100)

3.013

3.888

6.075

Tiết kiệm chi phí hàng năm

VND

I=H*D

5.694.948

7.348.320

11.481.750

Thời gian thu hồi vốn

Năm

J=G/I

1,3

1,2

1,5

Bảng tính toán và ví dụ lựa chọn động cơ phù hợp nhu cầu:
Bảng 2.4.6. Bảng tính toán và ví dụ lựa chọn động cơ

Xem thiết kế hay đo đạc
Yêu cầu
Công thức tính

Nhân viên vận hành cung cấp
(1) Công suất (cơ) cần

Tính toán

hp

7,5
Phương án lựa chọn
(A)

(B)

15

10

86,3%

86,0%

50%

75%

(2) Công suất lựa chọn

hp

(3) Hiệu suất động cơ
đầy tải

%

Tra theo catalogue

(4) Hệ số tải

%

(1)/(2)

(5) Hiệu suất suy giảm

%

Tra theo đồ thị % tải
và hiệu suất

98,0%

100%

(6) Hiệu suất hoạt động

%

(3) x (5)

84,6%

86,0%

2

(7) Số giờ vận hành
hàng năm

giờ/năm

Tính theo thời gian
hoạt động thực tế

5.400

5.400

...

(8) Giá điện bình quân

VNĐ/kWh

Tính theo giá điện
trung bình

1.890

1.890

6,65

6,54

b. Công cụ hỗ trợ khảo sát và tính toán
Bảng thu thập số liệu hệ thống động cơ, bơm/quạt tại doanh nghiệp được đề xuất như sau:
Bảng 2.4.4. Bảng thu thập số liệu hệ thống động cơ, bơm/quạt

TT

Tên động cơ,
bơm, quạt

Công suất
(kW)

Số lượng

Đánh dấu X
nếu có biến tần
(VFD)

Thời gian
vận hành
(giờ/năm)

Khu vực
sử dụng

1

Kết quả

Bảng tính toán và ví dụ đầu tư động cơ hiệu suất cao so với động cơ thường:
Bảng 2.4.5. Bảng tính toán đầu tư động cơ hiệu suất cao so với động cơ thường
Yêu cầu

Công thức tính

Tính toán

Công suất động cơ

hp

A

30

50

75

Số giờ vận hành hàng năm

giờ/năm

B

5.400

5.400

5.400

Hệ số đầy tải

%

C

80

80

80

Giá điện bình quân

VND/kWh

D

1.890

1.890

1.890

Phương án lựa chọn

50

kW

(2) x 0,75 x (4) / (6)

(10) Tiêu thụ điện hàng năm

kWh

(7) x (9)

35.915

35.320

(11) Chi phí hàng năm

VNĐ

(8) x (10)

67.879.904

66.754.360

(12) Chênh lệch chi phí
vận hành

VNĐ/năm

(A) - (B)

%

E

92,6

93,4

94,1

Hiệu suất động cơ thường

%

F

89,5

91,0

91,6

Chênh lệch giá thành

VND

G

7.491.000

8.943.800 16.956.900

1.125.544

Bảng tính toán lắp biến tần cho động cơ, bơm/quạt:
Bảng 2.4.7. Bảng tính toán lắp biến tần cho động cơ, bơm/quạt
TT

Hiệu suất động cơ
hiệu suất cao

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

(9) Công suất hoạt động

Thông số

Đơn vị

1

Công suất hoạt động trung bình
của động cơ

kW

2

Số giờ hoạt động trong ngày

giờ/ngày

3

Số ngày hoạt động hàng năm

ngày/năm

Nguồn dữ liệu
Đo đạc, đọc giá trị đồng hồ

Nhân viên vận hành cung cấp
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TT

Thông số

Đơn vị

Nguồn dữ liệu

Hz

Tần số hoạt động khi lắp biến tần

4

Tần số biến tần hoạt động
trung bình

5

Tiềm năng tiết kiệm2

6

Tiết kiệm điện năng hàng năm

kWh/năm

= (1)*(2)*(3)*(5)

7

Giá điện trung bình

VNĐ/kWh

Hóa đơn tiền điện

8

Chi phí tiết kiệm hàng năm

9

Chi phí đầu tư

10

Thời gian hoàn vốn

-

triệu VNĐ/năm

triệu VNĐ
năm

= 1 – ((4)/50)3

b. Lắp bơm/quạt song song, thay đổi tải theo nhu cầu
Giải pháp này được áp dụng từ khâu thiết kế ban đầu, thay vì đầu tư một bơm/quạt lớn, ta
đầu tư nhiều bơm/quạt nhỏ lắp song song nhau. Số lượng bơm/quạt hoạt động được điều
khiển linh hoạt phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, qua đó giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ
cho toàn hệ thống.

= (6)*(7)/106
Nhà cung cấp
= (9)/(8)

2.4.3. Các cơ hội cải thiện
a. Tối ưu hóa hệ thống đường ống và phụ kiện
Giải pháp này nên được áp dụng từ khâu thiết kế ban đầu và khi có nhu cầu cải tạo đường
ống cũ đã xuống cấp, một số giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống đường ống và phụ kiện cho
hệ thống động cơ, bơm/quạt như sau:
Sử dụng đường ống có đường kính phù hợp, đường kính ống quá nhỏ sẽ gây ma sát lớn,
trở lực lớn làm tăng năng lượng tiêu thụ cho hệ thống bơm/quạt. Đường kính ống quá lớn
sẽ gây lãng phí chi phí đầu tư ban đầu. Công thức tính đường kính trong của đường ống
theo lưu lượng nhu cầu:

Di = 18,8

Qi
V

Trong đó:
• Di – Đường kính trong (mm)
• V – Tốc độ chảy (m/s)
• Qi – Lưu lượng dòng chảy (m3/h)

Hình 2.4.8. Các bơm cấp nước được lắp song song nhau
đáp ứng nhu cầu phụ tải

Trường hợp điển hình: Lắp bơm/quạt song song
Giải pháp lắp bơm/quạt song song
Một nhà máy giày ở Hồ Chí Minh thay quạt hút lớn bằng các quạt hút nhỏ cho từng vị trí mài.

Giảm độ cao, giúp giảm trở lực cho hệ thống bơm/quạt.
Sử dụng co nối chữ Y thay vì dùng co chữ T, co cong bo tròn thay vì co vuông 90o giúp giảm
trở lực của lưu chất khi đi qua co nối.
Sử dụng chỗ uốn dài thay vì dùng chỗ uốn cong gấp khúc.
Hình 2.4.9. Thay quạt hút lớn bằng các quạt hút nhỏ
Quạt hút lớn có công suất hoạt động 24kW, hút bụi cho 26 vị trí mài, tương đương công suất
điện tiêu thụ khoảng 0,92 kW/1 vị trí mài.
Nhà máy đã đầu tư mỗi vị trí mài gồm 1 động cơ quạt hút nhỏ 3Hp, và 1 túi lọc bụi riêng.
Công suất hoạt động của quạt đo được khoảng 0,33 kW/1 vị trí mài. Tương ứng với tiềm năng
tiết kiệm khoảng 64%.

Hình 2.4.7. Đường ống nhỏ, nhiều co nối
chuyển sang đường ống lớn, ít co nối

2

Tiềm năng tiết kiệm thực tế không như lý thuyết bậc 3, thường dao động từ bậc 1,5 – 2,0
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Năng lượng tiết kiệm: 28.400 kWh/năm

Đầu tư: 260 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 54 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 4,8 năm

c. Chọn điểm làm việc có lưu lượng và cột áp nằm trong vùng hiệu suất cao
Một hệ thống bơm/quạt hiệu quả phải có điểm làm việc A nằm trong vùng có hiệu suất cao.
Nếu hiệu suất bơm/quạt η ≤ 0,8ηmax, thì bơm/quạt sẽ hoạt động ngoài vùng tối ưu và càng xa
vùng này, bơm/quạt hoạt động càng kém hiệu quả.
Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Việc thay đổi áp suất trên đường ống trong hệ thống bơm/quạt xảy ra khá thường xuyên (ví
dụ như dùng các van điều chỉnh) thì đường đặc tính ống sẽ thay đổi. Khi này điểm làm việc A
sẽ thay đổi theo tương ứng.

Hiệu suất động cơ giảm theo tải tùy thuộc kích cỡ động cơ như sau:
Động cơ từ 1-5Hp chạy dưới 50% tải.
Động cơ từ 75-100Hp chạy dưới 20% tải.
Động cơ điện non tải khi nằm trong phạm vi hiệu suất giảm khi tải giảm theo. Thông thường
ở mức dưới 30 – 40% tải định mức. Giải pháp này áp dụng cho các trường hợp sau:
Đầu tư hay thay thế động cơ mới.
Thay thế động cơ non tải.
Thay thế động cơ quá tải.
e. Lựa chọn động cơ hiệu suất cao
Lợi ích khi chọn động cơ hiệu suất cao:
Tăng khả năng vận hành và tuổi thọ của động cơ.
Giảm điện năng tiêu thụ, giảm chi phí vận hành.
Giảm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, tăng hệ số công suất, ổn định tải.

Hình 2.4.10. 2 bơm khác nhau cùng cung cấp lưu lượng
và cột áp như nhau

Hình trên cho thấy hai bơm khác nhau (có đặc tính bơm, đặc tính công suất, đặc tính hiệu
suất khác nhau) đặt trong cùng hệ thống ống (đặc tính ống không đổi) với yêu cầu cùng cung
cấp lưu lượng Q và cột áp H. Khi đó ta thấy:
Bơm 1: Hiệu suất η1 = 0,6; công suất tiêu thụ P1 = 11kW tại điểm làm việc A.
Ta thay Bơm 1 bằng Bơm 2 có điểm làm việc A’ cùng lưu lượng và cột áp với A, với η2 = 0,8.
Công suất Bơm 2 khi này là P2 = P1 * (η1/η2) = 8.25 kW.
Như vậy khi hiệu suất bơm η tăng 33% ((0,8-0,6)/0,6) thì công suất bơm giảm 25% ((118,25)/11).
d. Lựa chọn động cơ có công suất phù hợp nhu cầu
Lựa chọn động cơ có công suất lớn hơn nhu cầu sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của động
cơ. Việc lựa chọn động cơ phù hợp nên dựa vào đồ thị hiệu suất và phần trăm đầy tải. Hiệu
suất động cơ có thể được tính như sau:
Hiệu suất động cơ (%) = Công suất cơ đầu ra / Công suất điện đầu vào

Nguồn: PECSME
(Dự án nâng cao hiệu
quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp
nhỏ và vừa)

Hình 2.4.12. So sánh giữa động cơ hiệu suất cao và động cơ thường

Chi phí của động cơ hiệu suất cao thường lớn hơn so với các động cơ tiêu chuẩn. Tuy nhiên,
thời gian thu hồi vốn thường sẽ nhanh chóng thông qua việc giảm chi phí vận hành. Giải pháp
này có thể áp dụng cho các trường hợp sau:
Lắp đặt thiết bị mới.
Có điều chỉnh lớn về dây chuyền sản xuất.
Đầu tư động cơ dự phòng.
Thay vì quấn lại động cơ cũ bị hỏng, xem xét đầu tư động cơ hiệu suất cao.
Trường hợp điển hình: Chọn động cơ hiệu suất cao
Giải pháp chọn động cơ hiệu suất cao

Một nhà máy tại Đồng Nai đã thay
bơm nước lạnh cũ 30 Hp bị cháy
bằng bơm mới hiệu suất cao.
Hình 2.4.11. Hiệu suất và phần trăm đầy tải

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Hình 2.4.13. Bơm nước lạnh cũ
tại nhà máy

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Năng lượng tiết kiệm: 2.143 kWh/năm

Đầu tư: 7,5 triệu VNĐ (chênh lệch giá
so với mua bơm hiệu suất thấp)

Năng lượng tiết kiệm: 0,07% – 11,86% kWh/năm
0,12% – 1,73% nhiên liệu tiêu thụ/năm

Đầu tư: 40 – 460 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 4,1 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 1,8 năm

Chi phí tiết kiệm: triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 0,5 – 1,0 năm

f. Sử dụng biến tần cho động cơ, bơm, quạt
Sử dụng biến tần có tác dụng nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng bằng cách cân bằng tốc
độ quay của động cơ với sự biến đổi của phụ tải. Mối tương quan giữa lưu lượng, công suất
và tốc độ quay của động cơ như sau:

Q2 = Q1

N2
N1

P2 = P1

N2

g. Sử dụng truyền động trực tiếp thay cho truyền động gián tiếp
Truyền động gián tiếp có hiệu quả kém do tổn thất qua dây đai, tổn thất do ma sát, tổn thất
do lâu ngày dây đai bị dãn, hệ số trượt cao làm giảm hiệu quả truyền động từ động cơ đến
cánh quạt.

3

N1

Q: Lưu lượng, P: Công Suất, N: Tốc Độ

Hình 2.4.16. Truyền động gián tiếp

Khác với loại máy truyền động gián tiếp, truyền động trực tiếp loại bỏ cơ chế truyền động
thông qua dây đai với động cơ được gắn trực tiếp vào cánh bơm, cánh quạt hay cơ cấu chấp
hành nên sử dụng ít phụ kiện hơn đồng nghĩa loại bỏ tiếng ồn đáng kể. Đặc biệt là hạn chế
rung lắc rất nhiều so với truyền động gián tiếp. Qua đó giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ,
giảm chi phí sửa chữa, tăng tuổi thọ của động cơ, bơm, quạt.

Hình 2.4.14. So sánh tiêu hao năng lượng giữa động cơ có và không có biến tần

Có thể thấy công suất động cơ tiết kiệm được càng lớn khi tốc độ quay càng giảm. Điều khiển
bằng biến tần được ứng dụng tốt trong các trường hợp sau:
Khi có yêu cầu về thay đổi tốc độ/lưu lượng lưu chất: hệ thống có van tiết lưu, van bypass.
Khi công suất thiết bị lớn hơn nhiều so với dòng tải cần thiết.
Trường hợp điển hình: Lắp biến tần cho quạt cấp và quạt hút lò hơi
Giải pháp lắp biến tần cho quạt cấp và quạt hút lò hơi
6 trong 10 nhà máy có tham gia chương trình hiệu quả năng lượng đã lắp biến tần điều khiển
quạt gió lò hơi theo tín hiệu nồng độ oxy trong khói lò. Vừa giúp tiết kiệm điện cho quạt vừa tiết
kiệm nhiên liệu tiêu thụ cho lò hơi.

Hình 2.4.15. Lắp biến tần (VFD) cho quạt hút lò hơi
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Hình 2.4.17. Truyền động trực tiếp

Trường hợp điển hình: Sử dụng bơm/quạt truyền động trực tiếp
Giải pháp sử dụng bơm/quạt truyền động trực tiếp
Một nhà máy tại Hồ Chí Minh đã thay thay thế cơ cấu truyền động dây curoa bằng truyền
động đồng trục cho 5 quạt hút trung tâm.

Hình 2.4.18. Quạt hút sử dụng
cơ cấu truyền động trực tiếp
tại nhà máy
Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Năng lượng tiết kiệm: 498.960 kWh/năm

Đầu tư: 1.800 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 831 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 2,2 năm

Do đó ta có thể giảm tốc độ động cơ máy thổi khí vào các thời điểm nước thảy vào bề ít hay
vào ban đêm không hoạt động, cung cấp lượng Oxy vừa đủ theo nhu cầu, đồng thời giảm
điện năng tiêu thụ cho máy thổi khí.

h. Bảo trì bảo dưỡng động cơ, bơm, quạt
Tần suất/thời gian hoạt động
Hàng ngày – 1 tháng

Hành động
•

•

Kiểm tra dòng điện của bơm/ quạt và so sánh với điều
kiện bình thường, nếu có chênh lệch thì cần khắc phục
kịp thời
Hoán đổi chức năng của các bơm/quạt dự phòng

1 tháng – 3 tháng

•
•

Thực hiện vệ sinh định kỳ
Kiểm tra áp suất trước và sau bơm để đảm bảo bộ lọc
không bị tắc

3 tháng – 6 tháng

•
•
•

Kiểm tra độ ồn và những rung động bất thường
Kiểm tra độ căng của dây đai có bị chùng, giãn không
Kiểm tra tình trạng làm việc, bạc trục, đệm nước, khớp
nối truyền động. Bôi trơn bạc trục để bộ phận này có thể
làm việc bình thường
Sửa chữa động cơ và thay thế nếu cần

•

i. Các cơ hội cải thiện và trường hợp điển hình khác
Lắp biến tần cho các bơm cấp nước
Ngoài việc giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho bơm, biến tần kết hợp với cảm biến áp suất
còn giúp ổn định áp suất nước trên đường ống phân phối, không gây ra hiện tượng búa nước
làm hư hỏng và rò rỉ trên đường ống. Áp suất nước ổn định, giúp tiết kiệm nước hơn vì hạn
chế được nhu cầu giả khi áp suất nước tăng cao.

Hình 2.4.20. Sơ đồ nguyên lý lắp biến tần cho máy thổi khí
hệ thống xử lý nước thải

Biến tần cho máy thổi khí có thể được điều khiển bằng tay hay điều khiển tự động thông qua
cảm biến DO đặt bên trong bể xử lý.
Sử dụng động cơ servo hay lắp biến tần cho các loại máy sử dụng cơ cấu thủy lực: Máy
ép kiện, máy cắt (chặt), máy ép đế (giày)…
Các máy ép kiện, máy cắt (chặt), máy ép đế (giày)… sử dụng cơ cấu truyền động thông qua
bơm thủy lực. Khi cần lực ép, bơm thủy lực sẽ hoạt động cao tải để nâng áp suất dầu thủy lực
lên. Khi không cần lực ép, bơm sẽ hoạt động thấp tải và dầu thủy lực được đưa qua nhánh
bypass về bồn chứa dầu.

Hình 2.4.19. Lắp 1 biến tần điều khiển 3 bơm nước cấp

Lắp biến tần cho máy thổi khí (xử lý nước thải)
Nồng độ Oxy hòa tan (DO) trong nước thải yêu cầu từ 2 – 4 mg/l để cung cấp cho vi sinh. Hiện
tại, nhiều nhà máy đang vận hành máy thổi khí với công suất cố định 24/24. Tuy nhiên nước
thải vào bể có lưu lượng thay đổi nhiều hay ít phụ thuộc vào tình hình sản xuất trong ngày.
Hay vào ban đêm và sáng sớm (18h00 – 6h00) nhiều nhà máy không hoạt động, nước thải vào
bể ít nên không cần cung cấp lượng oxy như ban ngày.
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Hình 2.4.21. Máy ép kiện, máy cắt (chặt), máy ép đế (giày)

Thời gian hoạt động có tải của các loại máy này thường ngắn, chiếm khoảng 20 – 30% tổng
thời gian hoạt động. tương đương 70 – 80% bơm hoạt động không tải, không sinh ra công
nhưng vẫn tiêu thụ công suất lớn.

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Nhiều nhà máy đã sử dụng động cơ servo cho các máy này để dừng động cơ vào thời gian
không tải. Hay các nhà máy lắp biến tần cho động cơ bơm thủy lực, biến tần sẽ giảm tốc độ
động cơ bơm vào thời gian không tải giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho bơm.

Lợi ích khi sử dụng biến tần cho máy giặt /nhuộm:
Có thể tùy chỉnh tốc độ giặt khác nhau cho từng chất liệu vải.
Chế độ giặt và vắt khô được tích hợp vào việc đảo chiều và quay thường xuyên.
Quá trình start/stop diễn ra êm ái và nhanh chóng.
Hạn chế khả năng sốc điện cho máy giặt.
Mô-men quán tính lớn do motor phải kéo lồng giặt quay với khối lượng bên trong tương
đối lớn.
Thay động cơ thường bằng động cơ servo cho máy may
Một nhà máy may tại Ninh Bình, đầu tư 62 động cơ servo cho máy may

Hình 2.4.22. Đồ thị phụ tải máy ép thủy lực
không có biến tần và có biến tần

Công suất hoạt động tại thời điểm không tải của máy ép thủy lực có biến tần nhỏ hơn 1 kW,
trong khi máy ép không có biến tần tiêu thụ công suất bằng 20 – 30% so với định mức.
Lắp biến tần cho động cơ quay máy giặt/nhuộm
Nhiều nhà máy đang sử dụng máy giặt/nhuộm lòng ngang với động cơ quay không được lắp
biến tần
Hình 2.4.25. Thay động cơ thường bằng động cơ servo cho máy may

Bảng chi phí và lợi ích của giải pháp:
Bảng 2.4.8. Bảng chi phí & lợi ích giải pháp thay động cơ máy may
TT

Hình 2.4.23. Máy giặt/nhuộm không có biến tần cho động cơ quay

Đồ thị phụ tải cho thấy việc bật/tắt và đảo chiều động cơ xảy ra thường xuyên và liên tục trong
quá trình giặt/nhuộm. Khi động cơ khởi động, dòng điện tăng lên hơn 100%, điều này làm
giảm tuổi thọ động cơ, tổn hao điện năng và làm giảm chất lượng điện năng toàn nhà máy.

Thông tin

1

Tiết kiệm điện năng tiêu thụ

2

Tiết kiệm chi phí tiền điện

3

Chi phí đầu tư

4

Thời gian thu hồi vốn

Đơn vị

Giá trị

kWh/năm

23.078

triệu VNĐ/năm

43,6

triệu VNĐ

158,7

năm

3,6

Hiện nay, việc sử dụng máy biến tần cho máy giặt/nhuộm công nghiệp được xem là yêu cầu
cần thiết và đóng vai trò trong việc vận hành máy giặt ổn định, điều khiển linh hoạt, chính xác
và mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí điện năng cho doanh nghiệp.

Hình 2.4.24. Máy giặt/nhuộm có biến tần cho động cơ quay
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2.5. HỆ THỐNG NHIỆT
2.5.1. Khái niệm chung
Bảng 2.5.1. Thông số nhiệt sử dụng trong nhà máy Cắt may và Dệt nhuộm
Công đoạn

Loại nhiệt năng

Nhuộm sợi/vải

Hơi nước

Sấy

Hơi nước/ Dầu nhiệt

110-130oC (Dầu nhiệt >200oC)

Giặt/nấu

Hơi nước

2-2,5 kg/cm2 (nhiệt độ ≤130oC)

Là ủi

Hơi nước

130-240oC (tùy loại vải)

Căng định hình

Dầu nhiệt

130-230oC (tùy loại vải)

Thông số
2-2,5 kg/cm2 (nhiệt độ ≤130oC).
Máy nhuộm cao áp: 4-6 kg/cm2
(nhiệt độ ≤160oC)
Hình 2.5.2. Lò hơi nước nhiên liệu dầu Diesel

Hình 2.5.3. Lò hơi nước điện trở

b. Truyền tải và phân phối
Hệ thống đường ống truyền tải và phân phối nước nóng, hơi nước, dầu nhiệt từ nơi sản xuất
đến nơi tiêu thụ. Trên hệ thống đường ống còn có các thiết bị nhiệt như ống giãn nở, van hơi,
van giảm áp, bẫy hơi và bẫy khí giúp hệ thống phân phối hoạt động ổn định.

Hệ thống cung cấp nhiệt gồm 4 thành phần cơ bản: Sản xuất, Phân phối, Sử dụng, Thu hồi.
Sản xuất nhiệt
Truyền tải và phân phối: hệ thống đường ống
Sử dụng: gián tiếp qua bộ trao đổi nhiệt (v/d: máy nhuộm vải, máy sấy vải nhuộm,
máy căng hoàn tất, v.v)
Thu hồi: thu hồi nước ngưng

Hình 2.5.4. Hệ thống phân phối hơi nước

c. Sử dụng
Là các thiết bị sử dụng nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp trong các nhà máy cắt may là các bàn là,
trong các nhà máy Dệt nhuộm là máy nhuộm, máy sấy, máy căng định hình...

Hình 2.5.1. Thành phần chính của hệ thống cung cấp nhiệt
Nguồn: Spirax Sarco

a. Sản xuất nhiệt
Là thiết bị chính trong hệ thống thiết bị nhiệt, sản xuất năng lượng nhiệt (3 dạng chính là
nước nóng, hơi nước, dầu nhiệt) cung cấp cho quy trình sản xuất, gồm một số loại:
Lò hơi hơi nước (steam boiler).
Lò hơi nước nóng (hot water boiler).
Lò dầu nhiệt (thermal oil furnace).
Xem thêm về các thiết bị sản xuất nhiệt tại Phụ lục 9.
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Hình 2.5.5. Máy nhuộm vải

Hình 2.5.6. Máy sấy vải
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2.5.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
a. Phương pháp đánh giá hiệu suất lò trực tiếp
Tổng năng lượng đầu ra (hơi nước) chia cho tổng năng lượng đầu vào (nhiên liệu). Nguyên
tắc và công thức tính hiệu suất lò hơi/ lò dầu nhiệt phương pháp trực tiếp như hình sau đây:

Hình 2.5.7. Máy sấy thành phẩm

Hình 2.5.8. Bàn là hơi nước

d. Thu hồi
Hệ thống đường ống thu hồi nước ngưng/dầu nhiệt từ thiết bị tiêu thụ về nơi sản xuất nhiệt.
Từ đó chất dẫn nhiệt: nước/dầu nhiệt tiếp tục đi vào thiết bị sản xuất nhiệt, được gia nhiệt và
bắt đầu vòng tuần hoàn tiếp theo.
Hình 2.5.10. Đánh giá hiệu suất lò theo phương pháp trực tiếp

ŋ =

Hiệu suất lò hơi:

ŋ =

Nhiệt truyền cho hơi nước/dầu
Nhiệt cung cấp từ nhiên liệu
Q x (hg - hf)

x 100

Hiệu suất lò dầu: ŋ =

m x FCV

Q x Cp x (tout-tin)
m x FCV

Lưu ý về đơn vị tính

Hình 2.5.9. Hệ thống đường ống và bồn thu hồi nước ngưng

e. Lựa chọn lò hơi
Phải phù hợp với nhiên liệu đốt và mục đích sử dụng. Lựa chọn lò hơi theo kết quả phân tích
kinh tế kỹ thuật
Bảng 2.5.2. Lựa chọn lò hơi theo kết quả phân tích kinh tế kỹ thuật
Loại lò hơi
Lò hơi ống lửa

Lò hơi ống nước đứng

Lò hơi ống nước cong,
có bao hơi

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Phân tích

Nhiên liệu

•
•

•
•

Đốt dầu, khí
Đốt than, củi

•
•
•

Công suất nhỏ và vừa
Chế độ vận hành 3 ca
HT sử dụng hơi: thiết bị lớn

•

Đốt dầu DO, khí

•
•
•

Công suất nhỏ
Không vận hành 3 ca
HT sử dụng hơi: nhiều thiết bị
nhỏ, cần hơi nhanh

•
•
•

Công suất trung bình và lớn
Chế độ vận hành 3 ca
HT sử dụng hơi: thiết bị lớn cần
áp suất cao, hơi quá nhiệt

Đốt mọi loại nhiên liệu
Rất phù hợp cho nhiên
liệu rắn

•

Q (kg/giờ): Lưu lượng hơi tạo ra mỗi giờ

•

hs (kJ/kg): Enthalpy của hơi bão hòa

•

hw (kJ/kg): Enthalpy của nước cấp

•

m (kg/giờ): Khối lượng nhiên liệu sử dụng mỗi giờ

•

FCV (kJ/kg nhiên liệu): Nhiệt trị nhiên liệu

Tóm tắt ưu nhược điểm của phương pháp trực tiếp như dưới đây:

Ưu điểm
•
•
•

Ít thông số yêu cầu
Tính toán nhanh
Sử dụng ít thiết bị đo

Các thông số cần xem xét:
•
•

Loại nhiên liệu và nhiệt trị (FCV)
Lượng nhiên liệu sử dụng (m)

Đối với lò hơi:

Nhược điểm

•
•

•
•

Đối với lò dầu tải nhiệt:

Thiếu thông tin tổn thất cụ thể
Không giúp xác định
rõ nguyên nhân tại sao
hiệu suất thấp

•
•
•

Lưu lượng của hơi nước sản xuất (Q)
Enthalpy của hơi nước (hg) và nước cấp (hf)
Lượng dầu tải nhiệt bơm đi (Q),
Nhiệt dung riêng của dầu tải nhiệt (cp)
Nhiệt độ dầu tải nhiệt vào/ra khỏi lò dầu
(tin, tout)
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b. Phương pháp đánh giá hiệu suất lò hơi gián tiếp
Tổng hiệu suất toàn phần (100%) trừ đi các loại tổn thất nhiệt. Dưới đây là hình mô tả nguyên
tắc và công thức tính hiệu suất lò hơi/ lò dầu nhiệt phương pháp gián tiếp.
Tổn thất qua khói thải
12,7%
8,1%
1,7%

100%

LÒ HƠI

NHIÊN LIỆU

0,3%
2,4%
1,0%

73,8%

Tổn thất qua khói lò khô
Tổn thất thoát hơi nước tạo thành từ đốt cháy hydro
trong nhiên liệu
Tổn thất do bay hơi nước từ hơi ẩm trong nhiên liệu/
Tổn thất do hơi ẩm trong không khí cấp

Các thông số cần cho quá trình tính toán:
Thành phần nhiên liệu (%C, %H2, %O2, %S, % độ ẩm, % độ tro) ; Nhiên liệu và nhiệt trị
(NCV) kCal/kg
Nhiệt độ khói thải của lò hơi (tk – 0C) ; Nhiệt độ môi trường xung quanh (tmt – 0C)
Độ ẩm của không khí; Nhiệt độ bề mặt lò hơi (tbm – 0C)
Thành phần khí trong khói thải: %O2, CO2, CO ; % Carbon trong xỉ và nhiệt trị của xỉ
Lượng nước xả đáy: đo độ dẫn điện nước cấp, nước xả đáy (Đ/v lò hơi).
Sử dụng bảng tính Excel như dưới đây để tính hiệu suất lò hơi theo phương pháp gián tiếp.
Bảng 2.5.3. Bảng tính hiệu suất lò hơi theo phương pháp gián tiếp

Tổn thất do nhiên liệu cháy chưa hết về hoá học
Tổn thất do nhiên liệu cháy chưa hết trong tro
Tổn thất qua bức xạ và các tổn thất khác (xả đáy)

BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LÒ HƠI
Tham khảo thông số

1

Phân tích tuyệt đối
%
%
%
%
%
%
%
KCal/kg

46.15
3.06
10.21
0
1.58
7.2
31.8
7500

84.1
10.7
0.5
3.5
0.4
0.1
0.1
9710

85.9
12
0.7
0.5
0.5
0.35
0.05
10222

37.1
4.1
31.6
0.1
0.36
9.00
17.8
4000

Nhiệt hữu dụng

Than

Dầu FO Dầu DO Củi trấu

2

q1: Tổn thất nhiệt qua khói thải

3

O2 trong khí lò

%

11

7.8

4.6

12.0

q2: Tổn thất thoát do đốt cháy hydro trong nhiên liệu

4

CO2 trong khí lò

%

6.0

10

9.2

10.0

%

0.1

0.1

0.1

0.1

C

160

203

130

250

Tổn thất qua khói thải

q3: Tổn thất do hơi ẩm trong nhiên liệu
q4: Tổn thất do hơi ẩm trong không khí
q5: Tổn thất do nhiên liệu cháy chưa hết (hoá học)
q6: Tổn thất do nhiên liệu cháy chưa hết (cơ học)
q7: Tổn thất do mất nhiệt ra môi trường bên ngoài

5

CO trong khí lò

6

Nhiệt độ khí lò (T1)

o

7

Nhiệt độ môi trường xung quanh (T3)

o

8

Độ ẩm trong không khí

9

Cháy trong xỉ

10

GCV xỉ
Khí dư cấp (EA)

11

Các yếu tố ảnh hưởng đến các loại tổn thất nhiệt:
12
Tổn thất nhiệt
qua khói thải (q1)
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Đơn vị

Carbon
Hydro
Oxy
Sulphur
Nitơ
Độ ẩm
Xỉ
GCV nhiên liệu

Hiệu suất (ŋ) = 100 - ∑qi (tổng các tổn thất)
= 100 - (q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7)

•
•

Đốt dư gió -> Khối lượng, nhiệt độ khói thải tăng
Đốt thiếu gió -> Nhiên liệu cháy không hết -> Bám bẩn bề mặt
truyền nhiệt -> Nhiệt độ khói thải cao (Lớp bồ hóng 1mm
làm giảm hiệu suất lò 2%)

Do đốt cháy hydro
trong nhiên liệu (q2)

•

Do hơi ẩm trong
nhiên liệu (q3) &
trong không khí (q4)

•

Do nhiên liệu cháy
chưa hết (q5 & q6)

•
•
•

Thiếu gió
Kích thước hạt nhiên liệu không đều
Hoà trộn không khí/nhiên liệu không đều (thiết bị đốt cũ/hư)

Do mất nhiệt ra
môi trường (q7)

•
•
•

Lớp cách nhiệt bị hư/ẩm -> Tổn thất do bức xạ/đối lưu nhiệt
Tổn thất do xả lò
Tổn thất do xả tro xỉ qua đáy lò

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

Chỉ số tính toán

STT

Phụ thuộc hàm lượng hydrogen (H) trong nhiên liệu

13

(O2 x 100)/(21 - O2)
Nhu cầu không khí trên lý thuyết (TAR)
[11.43xC + {34.5x(H2-O2/8)} + 4.32xS]/100
Lượng khí cấp thực tế AAS
{1+EA/100} x không khí trên lý thuyết
% tổn thất nhiệt do khí lò khô
{k x (Tf - Ta)}/ % CO2

C

30

34

33

35

Kg/kg khí khô

0.02

0.02

0.02

0.02

%

5

0

0

5

KCal/kg

500

0

0

400

%

110

59

28

133

kg/kg nhiên liệu

5.89

13.43

13.95

4.30

kg/kg nhiên liệu

12.37

21.37

17.86

10.04

14.08

9.46

5.90

13.98

%

14

Trong đó, k (hằng số Seigert)

Nhập hệ số K

= 0.65 với than
= 0.56 với dầu
= 0.40 cho NG

0.65
0.56
0.40

15

% tổn thất nhiệt do bay hơi nước tạo
thành do có H2 trong nhiên liệu
[9 x H2 {584 + 0.45(Tf-Ta)}]/GCV nhiên liệu

%

2.36

6.55

6.63

6.31

16

% tổn thất nhiệt do bay hơi từ độ ẩm
trong nhiên liệu
[M x {584 + 0.45(Tf - Ta)}]/GCV nhiên liệu

%

0.62

0.01

0.02

1.53

%

0.19

0.33

0.15

0.49

Phụ thuộc độ ẩm của nhiên liệu và không khí

17

% tổn thất nhiệt do độ ẩm trong không khí
{AAS x Độ ẩm x 0.45(Tf - Ta) x 100}/GCV nhiên liệu
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a. Kiểm soát và tối ưu hóa lượng không khí dư

BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LÒ HƠI
Chỉ số tính toán

Hệ số không khí

0.49

0.52

0.53

% tổn thất nhiệt do cháy trong xỉ

%

2.01

0.00

0.00

1.69

20

Tổn thất do bức xạ và tổn thất không tính được

%

1.00

1.00

1.00

1.00

21

Tổng lượng tổn thất

%

20.85

17.84

14.23

25.52

22

Hiệu suất

%

79.15

82.16

85.77

74.48

19

{xỉ x (100 - cháy trong xỉ) x GCV of xỉ/100}/GCV nhiên liệu

Tổn thất nhiệt do bức xạ và đối lưu:
Đối với lò hơi trọn bộ / ống lửa công nghiệp: 1,5% đến 2,5%.
Đối với lò hơi ống nước công nghiệp: 2% đến 3%.
Đối với lò hơi nhà máy điện: 0,4% đến 1%.
2.5.3. Các cơ hội cải thiện

HEAT
CO2, N2, H20

HEAT
O2, CO2, N2,
H20

SMOKE
CO

PERFECT
COMBUSTION

GOOD
COMBUSTION

INCOMPLETE
COMBUSTION

AIR

0.58

FUEL

%

[% CO x C x 5744x100] / [(%CO + %CO2) x GCV nhiên liệu

AIR

% tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn
về hoá học

18

FUEL

Đơn vị

AIR

Tham khảo thông số

FUEL

STT

Hệ số không khí (hoặc % O2 trong khói thải lò hơi) được sử dụng để đánh giá lò hơi đang vận
hành có tối ưu về lượng không khí cấp không.
Hệ số không khí: α = Vkk / Vokk
Vkk: Lượng không khí thực tế đưa vào buồng lửa để đốt cháy
hoàn toàn 1 kg nhiên liệu
Vokk: Lượng không khí lý thuyết để đốt cháy hoàn toàn 1kg
nhiên liệu
Vkk > Vokk (Không khí thừa = Vkk – Vokk)
αvận hành = 21 / (21 – O2) hoặc αvận hành ≈ CO2max /CO2
Ví dụ: O2 thừa = 7%

αvận hành = 1,5

Không khí thừa = 50% không khí lý thuyết

Thay vì kiểm soát α, thường kiểm soát TRỰC TIẾP % O2 THỪA trong khói thải lò hơi.
Lượng không khí cháy tối ưu
Để kiểm soát và duy trì lượng không khí thừa tối ưu, cần:

Hình 2.5.11. Các giải pháp – cơ hội cải thiện
thường gặp trong hệ thống nhiệt

Kiểm soát, phân tích thường xuyên nồng độ O2, CO trong khói thải.
Thay đổi tốc độ quạt gió bằng cách lắp đặt thêm VSD điều khiển tốc độ động cơ.
Thiết bị theo dõi lượng không khí thừa trong khói thải
Máy phân tích thành phần khói thải cầm tay
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Xác định % O2 tức thời trong khói thải, từ đó có
biện pháp điều chỉnh lượng gió cấp để đạt được
hệ số không khí tối ưu.
• % O2
• ppm CO (tính theo phần triệu)
• % CO2
• Nhiệt độ khói thải

Trường hợp điển hình: Lắp biến tần cho quạt gió cấp lò dầu nhiệt
Giải pháp lắp biến tần cho gió cấp lò dầu nhiệt
Lò dầu nhiệt của 1 nhà máy ở Tiền Giang có mức O2 trong khói thải là 14%, cao hơn so với mức
O2 mong muốn (10%). Lắp đặt biến tần cho quạt hút và quạt thổi của lò dầu nhiệt và lắp đặt một
máy phân tích O2 của khói thải. Dựa vào số đo của máy phân tích O2, biến tần sẽ điều chỉnh tốc
độ của các quạt để tối ưu không khí cháy tối ưu. Điều này sẽ giúp đốt cháy nhiên liệu thích hợp
và sẽ giảm tiêu thụ nhiên liệu trong lò dầu nhiệt.

Xem thêm về bảng tra hệ số không khí thông số tối ưu cho từng loại lò hơi tại Phụ lục 10.
Thiết bị đo O2 liên tục (O2 online)
Thường gắn trên ống khói thải lò hơi, có thể trước
hoặc sau các bộ Economizer hoặc Air – preheater
nhưng luôn trước các bộ lọc bụi khô, lọc bụi ướt.
Thiết bị thể hiện % O2 trong khói thải liên tục,
nhân viên vận hành lò hơi dễ dàng phát hiện khi
có sự cố bất thường.
Sử dụng bảng tính tổn thất qua khói thải theo
% O2, nhiệt độ khói thải và loại nhiên liệu tham
khảo tại Phụ lục 11.
Phương pháp giảm lượng O2 trong khói thải
Đầu tiên đóng các van điều tiết nằm trong hệ quạt hút khói
Tiếp theo là van tiết lưu của quạt cấp gió cưỡng bức.
Mỗi bước cần phải đo lượng ôxy. Tiếp tục điều chỉnh van này, cho đến khi lượng ôxy
trong khói thải giảm đến mức chấp nhận được.

Hình 2.5.13. So sánh % O2 trong khói thải trước và sau khi lắp bến tần
Năng lượng tiết kiệm: 256 tấn trấu/năm

Đầu tư: 273 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 414 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 7,9 tháng

b. Kiểm soát và tối ưu hóa xả lò hơi
Nước trước khi cấp vào lò hơi sẽ được làm mềm, bổ sung hóa chất. Tuy nhiên trong nước cấp
lò hơi vẫn còn một phần độ cứng (các ion Fe++, Mn++…), chất không hòa tan và khí hòa tan. Sau
một thời gian vận hành sẽ tạo ra lớp cáu cặn trong lò hơi và đường ống phân phối.
Các tác hại của tạp chất trong nước:
Những chất hoà tan gây ĐÓNG CÁU
Khí hoà tan gây ĂN MÒN
Chất không hòa tan gây BÁM BẨN
Sự nguy hại của cáu cặn
Giảm hệ số truyền nhiệt; Tăng nhiệt độ khói thải; Tăng nhiệt độ vách ống; Giảm hiệu suất,
tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn; Giảm công suất lò hơi.
Bảng 2.5.4. Bảng tra lượng giảm công suất lò hơi theo độ dày lớp cáu cặn
Bề dày lớp cáu cặn – δcáu (mm)

Lượng giảm công suất – ΔD (%)

0,2 ÷ 1

1,5 ÷ 2

1 ÷ 1,5

4÷8

1,5 ÷ 4

10 ÷ 16

Để đảm bảo chất lượng nước:

Hình 2.5.12. Phương pháp kiểm soát không khí thừa
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Xử lý nước trước khi đưa vào lò. Có thể tham khảo bảng chỉ tiêu nước cấp – nước lò khuyến
cáo tại Phụ lục 12.
Xử lý nước trong lò -> xả đáy lò. Việc xả đáy lò hơi sẽ giúp xả bớt lượng cáu cặn, nhưng phải
kiểm soát lưu lượng xả đáy phù hợp nếu không sẽ dẫn đến thất thoát nhiệt.
Kịp thời phá cáu cặn khi lớp cáu đóng dày.
Triệt để thu hồi nước ngưng về lò hơi.
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Ví dụ: Một lò hơi có sản lượng hơi D = 5 t/h; Hàm lượng TDS trong nước cấp là (TDS)c = 100 ppm;
Hàm lượng TDS tối đa cho phép của nước lò là (TDS)L = 3000 ppm. Hãy tính lưu lượng xả lò phù hợp.

Sơ đồ hệ thống nước lò hơi
Nguồn
nước

Nước ngưng

Áp dụng công thức nêu trên, tính được Gxả = 178 kg/h
Hơi sử dụng

Tỷ lệ xả lò: Gxả/D = 3,56%

Công thức tính tổn thất nhiệt do xả lò
Qxả = Gxả. (hL –hc)

Hệ thống
xử lý nước

Bồn nước cấp

Nước bổ sung

Bơm

Nước cấp

Nồi hơi
Nước lò
Xả đáy

Hình 2.5.14. Sơ đồ hệ thống nước lò hơi

Nước thủy cục (ví dụ 01 mẫu nước, để so sánh vơi thông số khuyến cáo):
pH = 6,5

H = 50 mg CaCO3/l 		

TDS = 71 mg/l

Qxả: Tổn thất nhiệt do xả lò, kJ/h
Gxả: Lượng nước xả, kg/h
hxả: Enthalpy của nước xả lò, kJ/kg
hC: Enthalpy của nước cấp, kJ/kg
Phương pháp xả lò
Tự động, chi phí vận hành thấp, nhưng vốn đầu tư cao.
Bán tự động, dùng bộ định thời gian.
Thủ công.
Xả toàn bộ vào cuối tuần.

Chú ý: Có nhiều chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước, song đối với lò hơi công nghiệp thì 3 chỉ
tiêu trên là quan trọng nhất
Độ pH: Nước có pH thấp hay quá cao đều ăn mòn kim loại.
Độ cứng: Độ cứng cao tăng khả năng bám cáu cặn trên bề mặt truyền nhiệt.
Nồng độ tổng chất rắn hòa tan TDS (Total dissolved solids).
- Tác hại khi TDS cao: tạo lớp bọt bẩn trên bề mặt thoát hơi: ăn mòn & làm nước sôi bồng
=> cuốn bẩn theo hơi nước => giảm chất lượng hơi nước.
- TDS cao đi kèm với pH nước lò cao.
Xác định lượng nước xả lò hợp lý
Xả thiếu sẽ dẫn đến cáu cặn bám trong vách lò, đường ống;
Xả dư sẽ làm tăng tổn thất nhiệt và thất thoát nước lò hơi,
giảm áp suất hơi trong lò hơi. Cần sử dụng thiết bị đo TDS
nước lò để kiểm soát và tối ưu hóa xả lò, giảm tổn thất
nhiệt do xả nước lò.

Hình 2.5.15.
Thiết bị đo TDS cầm tay

Hình 2.5.16. Xả tự động theo TDS nước lò

Hình 2.5.17. Van tay xả đáy lò

Chọn tần suất xả lò hợp lý, tuỳ theo:
Loại lò hơi (ống lửa /ống nước có bao hơi /ống nước đứng).
Nguyên tắc: lò có thể tích càng cao xả được càng nhiều, chất lượng nước lò ống nước cao
hơn lò ống lửa.
Phụ tải lò hơi: phụ tải cao, xả nhiều dễ bị tụt áp.
Chất lượng nước cấp: không có bùn & cáu đòi hỏi tần suất xả cao hơn.
Xử lý nước ngoài/trong lò: xử lý nước ngoài lò: tần suất xả ít, xử lý trong lò: xả nhiều.
Một số kinh nghiệm nhận biết tần suất xả lò hợp lý:

Lượng nước xả lò hợp lý
Gxả = D * (TDSc) / (TDSL – TDSc)
Gxả: Lượng nước xả lò, kg/h, đo thực tế, hoặc tính gần đúng từ tiêu hao nhiên liệu
D: Sản lượng hơi, kg/h
TDSc: Hàm lượng TDS trong nước cấp, ppm, lấy từ kết quả
phân tích mẫu nước
TDSL: Hàm lượng TDS tối đa cho phép của nước lò, ppm, lấy kết quả phân tích mẫu nước
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Đầu tiên: xả theo số lần tối thiểu của quy phạm.
Kiểm tra xem mực nước, áp suất có đảm bảo không
tăng tần suất xả lò.
Tuy nhiên cần cân nhắc vì xả nhiều
vận hành phức tạp/ tốn công.
Có thể xả nhiều lần (lượng xả lò ít), nhiều lần đến kỳ (ví dụ: cuối tuần) xả toàn bộ lò.
Thiết bị xử lý nước cấp lò hơi thông dụng

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

73

Làm mềm nước bằng
trao đổi Cation

Bơm định lượng
hoá chất

Dùng từ trường để ion
hoá nước và các chất
gây cáu cặn

TT

Nguồn nhiệt thải

Chất lượng nhiệt thải và tiềm năng sử dụng

1

Nhiệt từ khói thải

Nhiệt độ càng cao, tiềm năng và hiệu quả thu hồi
nhiệt càng lớn

2

Nhiệt từ dòng hơi

Cũng giống như nhiệt tại khói lò nhưng khi ngưng
tụ lại cũng có thể thu hồi nhiệt ẩn

3

Nhiệt bức xạ & đối lưu thất thoát từ
bề mặt ngoài của thiết bị

Cấp thấp – nếu được thu hồi, có thể sử dụng để
sưởi nhà hoặc gia nhiệt sơ bộ không khí

4

Nhiệt trong các chất thải dạng khí
và dạng lỏng ra khỏi quy trình

Kém, nếu bị ô nhiễm nặng và do vậy cần có thiết bị
trao đổi nhiệt chuyên dụng.

Các yếu tố cần xem xét khi tiến hành thu hồi nhiệt thải
Hình 2.5.18. Các phương pháp xử lý nước lò hơi

Chất
(đều/thường xuyên)

Trường hợp điển hình: Tối ưu hóa xả đáy lò hơi

Thế

Nhu cầu

(Nhiệt độ đủ cao)

Giải pháp Tối ưu hóa xả đáy lò hơi
Một nhà máy đã lắp thiết bị tự động xả đáy lò theo TDS nước trong lò

Lượng
(Đủ lượng nhiệt)

Timer

Lượng: Lượng nhiệt thu hồi có đủ lớn không, nếu lượng nhiệt quá nhỏ thì có thể bỏ qua.
Thế: Nhiệt độ của dòng nhiệt cần thu hồi (nước nóng, khói nóng) có đủ cao không. Nếu
nhiệt độ dòng nhiệt cần thu hồi chênh lệch không nhiều so với nhiệt độ môi trường thì có
thể bỏ qua. Đối với khói thải lò hơi, nhiệt độ giới hạn dưới có thể thu hồi thay đổi tùy theo
loại nhiên liệu để tránh hiện tượng ăn mòn đường ống khói. Do đó cần lưu ý khi thu hồi

Cooling Water

Boiler Drum
Thiết bị xả đáy lò tự động
Thông số

Trước

Sau

TDS của nước lò

1810 ppm

3000 ppm

Tần suất xả đáy lò

2 lần/ngày

1 lần/ngày

Đầu tư: 136 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: 4 tháng

c. Thu hồi nhiệt thải
Thu hồi nhiệt thải giúp giảm chi phí nhiên liệu lò hơi, giảm chi phí nước và hóa chất xử lý nước
(thu hồi nước ngưng), tăng hiệu suất lò hơi và tuân thủ một số quy định về xả nước nóng, khí
nóng ra môi trường. Nguồn và chất lượng nhiệt thải từ hệ thống lò hơi:
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Kinh tế

Detector

Heat Exchanger

TDS
Monitoring

Thu hồi?

nhiệt khói thải.
Chất: Dòng nhiệt cần thu hồi có ổn định và có thường xuyên không. Nếu dòng nhiệt không
đều, không thường xuyên thì không nên thu hồi.
Nhu cầu: Thu hồi nhiệt thải phụ thuộc vào nhu cầu của nhà máy. Nhiều trường hợp nhiệt
thu được không có nhu cầu sử dụng, dẫn đến lãng phí chi phí thực hiện dự án.
Kinh tế: Bên cạnh các lợi ích, thu hồi nhiệt thải cũng có những tác động đến hệ thống hơi
và các thiết bị phụ trợ cũng như hoạt động sản xuất của nhà máy, do đó cần cân nhắc lợi
ích – thiệt hại trước khi thực hiện các giải pháp thu hồi nhiệt thải.
- Tăng trở lực của hệ thống
- Bám bẩn ở thiết bị thu hồi
- Có thể làm gián đoạn hoạt động của dây chuyền công nghệ

- Tiết kiệm nhiệt lượng
- Tận dụng phần chất (nước ngưng)
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Tính toán lượng nhiệt có thể thu hồi
Q = V x ρ x Cp x ∆T
Q = nhiệt lượng thu hồi được, kCal
V = lưu lượng dòng nhiệt thu hồi, m3/hr
ρ = mật độ dòng nhiệt thu hồi, kg/m3
Cp = nhiệt dung riêng của dòng nhiệt thu hồi kCal/kg.oC
∆T = chênh lệch nhiệt độ, oC
Cp (Nhiệt dung riêng của khói thải = 0.24 kCal/kg/oC
Quy tắc chung (Tài liệu hướng dẫn của UNEP):
Nhiệt độ nước cấp tăng 6oC nhờ bộ hâm nước sẽ tiết kiệm 1% tiêu thụ nhiên liệu lò hơi.
Tăng nhiệt độ không khí cấp cho quá trình đốt lên 20oC bằng cách thu hồi nhiệt khói thải
sẽ giúp tiết kiệm 1% tiêu thụ nhiên liệu lò hơi.
Thu hồi nhiệt khói thải
Khi nhiệt độ khói thải cao, khoảng tokhói thải >150oC thì nên cân nhắc thu hồi.
Khả năng tận dụng nhiệt khói thải là giảm nhiệt độ khói đến nhiệt độ đọng sương của khói
(tođs). Tùy theo hàm lượng lưu huỳnh (%S) của nhiên liệu mà nhiệt độ đọng sương của khói
sẽ thay đổi. Nếu thu hồi dưới nhiệt độ đọng sương của khói, các khí SOx và NOx sẽ kết hợp
với hơi nước trong khói sinh ra các loại acid ăn mòn đường ống.

Hình 2.5.20. Bộ sấy không khí – Air preheater

Hình 2.5.21. Bộ hâm nước -Economizer

Trường hợp điển hình: Lắp bộ thu hồi nhiệt khói thải hâm nước cấp
Giải pháp thu hồi nhiệt khói thải
• Một nhà máy may ở Nha Trang có lò hơi công suất 5 tấn hơi/giờ.
• Nhiệt độ khói thải trước khi có bộ hâm nước (Economizer): 250oC.
• Nhiệt độ khói thải sau khi có bộ hâm nước (Economizer): 150oC.

Hình 2.5.22. Bộ thu hồi nhiệt khói thải hâm nước cấp
Hình 2.5.19. Nhiệt độ đọng sương của khói thải theo hàm
lượng lưu huỳnh của nhiên liệu

Nhiệt từ khói thải có thể thu hồi cho các mục đích: hâm nước cấp lò hơi, hâm gió cấp lò hơi,
cấp nhiệt cho các mục đích khác. Trong hầu hết các nhà máy, nhiệt thải từ khói hầu hết được
ưu tiên thu hồi để gia nhiệt nước cấp lò, nếu vẫn còn dư thi tiếp tục gia nhiệt gió cấp lò hơi.
Hâm nước cấp (bộ Economizer - ECO)
Ứng dụng

Sấy không khí (Air preheate),
Sấy dầu FO
Cấp nhiệt cho nhu cầu khác

Đầu tư: 98 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: 1,2 tháng

d. Thu hồi nước ngưng
Thu hồi nước ngưng giúp giảm nhiên liệu tiêu thụ do nhiệt độ nước cấp lò hơi tăng, giảm
lượng nước xả lò do nước ngưng là nước sạch, không cáu cặn và giảm lượng nước cần xử lý
bổ sung vào lò hơi. Do đó cần ưu tiên thu hồi nước ngưng trong mọi trường hợp.
Tận dụng nhiệt
Nước ngưng:
• NÓNG
• SẠCH

Giảm nhiên liệu đốt

Giảm lượng nước xả lò
Giảm lượng nước bổ sung

Giảm chi phí
vận hành

Hình 2.5.23. Lợi ích khi thu hồi nước ngưng
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Ngoài ra:
• Lý do về tài chính
• Tối đa hóa hiệu suất lò hơi
• Quy định về môi trường
Phương pháp thu hồi nước ngưng
Thu hồi nước ngưng nhờ áp lực :
Nước ngưng được đẩy về lò hơi nhờ áp suất cao trong hệ thống đường ống phân phối và thu
hồi.

Hình 2.5.26. Thu hồi nước ngưng có chứa tạp chất

Sử dụng bơm nước ngưng
Nếu đường ống thu hồi nước ngưng quá dài, cần sử dụng bơm để bơm nước ngưng về lò hơi.
Để giảm chi phí đầu tư cũng như bảo trì, có thể sử dụng bơm nước ngưng vận hành bằng hơi
nước như hình dưới đây.

Hình 2.5.24. Thu hồi nước ngưng nhờ áp lực

Thu hồi nước ngưng ở áp suất khí quyển:
Nếu thu hồi nước ngưng ở áp suất khí quyển thì bồn nước ngưng phải có cao độ hoặc phải
có bơm nước để hồi nước ngưng về lò hơi.

Hình 2.5.27. Bơm nước ngưng vận hành bằng hơi nước

Có thể tham khảo bảng chọn cỡ ống dẫn nước ngưng theo áp suất tại Phụ lục 13.
Trường hợp điển hình: Thu hồi nước ngưng
Giải pháp thu hồi nước ngưng

Hình 2.5.25. Thu hồi nước ngưng ở áp suất khí quyển

Một nhà máy may mặc ở Hải Dương, có 3 xưởng may, tổng số bàn là hơi nước đang sử
dụng là 250 chiếc. Nhà máy vận hành 10 giờ/ngày, 300 ngày/năm. Nhà máy đã tiến hành
thu hồi nước ngưng 98oC, thu được 1.200 m3/năm.

Thu hồi nước ngưng có chứa tạp chất:
Trường hợp nước ngưng có lẫn tạp chất do trong quy trình sản xuất có công đoạn sử dụng
hơi trực tiếp thì chỉ có thể thu hồi nhiệt gián tiếp hoặc thu hồi hơi ngọn, không thu hồi được
lượng nước ngưng.

Hình 2.5.28. Nước ngưng đang xả bỏ tại một nhà máy
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e. Thu hồi hơi giãn nở (Flash steam)
Hệ thống thu hồi nước ngưng sẽ có phát sinh hơi giãn nở khi nước ngưng cao áp gặp môi
trường có áp suất thấp hơn, đây cũng là một nguồn nhiệt có thể thu hồi.
Hơi giãn nở: hơi thoát ra từ nước ngưng nóng khi áp suất giảm.
Xả đáy lò hơi: cũng có thể thu hồi được lượng hơi giãn nở.
Lượng nhiệt thu hồi: tính toán hoặc bảng/biểu đồ.
Ứng dụng: Cấp nhiệt cho thiết bị trao đổi nhiệt, hâm nước cấp nồi hơi,…

Vị trí rò rỉ hơi thường gặp:
Lỗ thủng trên ống; Mặt bích không kín; Chèn ti van lỏng; Bẫy hơi không họat động bình
thường.

Nguyên lý bình thu gom hơi giãn nở như sau:

Hình 2.5.31. Các vị trí hay rò rỉ hơi nước

Xác định lượng hơi nước rò rỉ:
Tra đồ thị dưới đây cho lượng hơi nước rò rỉ theo đường kính lỗ rò và áp suất hơi trong
đường ống.

Hình 2.5.29. Bình thu gom hơi giãn nở

Sử dụng Bảng tra tính toán hơi giãn nở hoặc công thức để tính được nhiệt lượng thu hồi (xem
tại Phụ lục 14).
f. Giảm tổn thất nhiệt trong hệ thống phân phối hơi nước
Có 4 loại tổn thất nhiệt chính trong hệ thống phân phối hơi nước:
1. Rò rỉ hơi trên đường ống.
2. Nước ngưng đọng trong đường ống.
3. Khí trong đường ống.
4. Tổn thất nhiệt qua thành ống.
Chống rò rỉ hơi trên đường ống
Tác hại của rò rỉ hơi trên đường ống:
Thất thoát hơi
Giảm công suất cấp hơi

Tăng tiêu hao nhiên liệu.

Hình 2.5.32. Đồ thị tra lượng hơi nước rò rỉ theo đường kính lỗ rò
và áp suất hơi nước

Hình 2.5.30. Tổn thất do rò rỉ hơi nước
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Xả nước ngưng đọng trong đường ống
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Xả khí trong đường ống
Không khí hình thành trong đường ống như thế nào?
− Không khí đã vào hệ thống đường ống trong quá trình sửa chữa hoặc bảo trì.
− Hơi nước đi trong đường ống, qua quá trình va đập tạo ra bọt khí.
Tác hại của khí
− Giảm áp suất của hơi nước so với mức chỉ thị trên đồng hồ.
− Giảm khả năng truyền nhiệt.
− Ăn mòn kim loại.
Phương pháp xả khí
− Lắp van xả khí tự động ở cuối ống hơi chính.
− Xả trong bình góp/phân phối hơi.
− Xả ngay trước ống nhánh, hoặc trước thiết bị dùng hơi.

Hình 2.5.33. Nước ngưng đọng trong đường ống hơi

Để xả nước ngưng đọng cần chọn các bẫy hơi tùy theo nhu cầu và bảo trì bẫy hơi một cách
đúng đắn.
Tác hại của nước ngưng đọng
− Làm hỏng ống, các van và phụ kiện khác (do sốc thuỷ lực / búa nước – water hammer).
− Làm tăng bề dày của màng nước ngưng
giảm sự truyền nhiệt trong thiết bị.
− Giảm chất lượng (thông số) hơi nước.
Nguyên tắc xả nước ngưng đọng
− Bố trí đúng các vị trí xả.
− Có bầu gom nước ngưng thích hợp.
− Sử dụng loại bẫy hơi phù hợp.
− Chọn lựa đúng cỡ bẫy hơi.
Bố trí điểm xả nước ngưng
− Khoảng cách của những điểm xả: 30 ÷ 50 m.
− Chỗ thấp/chuyển tiếp độ cao.
− Trước các van giảm áp/van điều khiển.

Hình 2.5.35. Vị trí lắp van xả khí không ngưng trong đường ống

Bảo ôn hệ thống đường ống
Tác dụng của bảo ôn
Bảo ôn giúp sử dụng hiệu quả năng lượng nhiệt
được tạo ra

Nhiệt độ xung
quanh cao hơn

Hiệu suất làm
việc thấp hơn

Môi trường làm việc của
nhân viên không thoải mái

Lãng phí năng
lượng nhiệt

Chi phí năng
lượng cao hơn

Hệ thống phải vận hành
lâu hơn và thường xuyên hơn

Ống có bề mặt
quá nóng

Hình 2.5.34. Bố trí điểm xả nước ngưng

Bẫy hơi đảm bảo hiệu suất cao nhất trong việc vận hành các thiết bị tiêu thụ hơi.
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Bảng 2.5.5. Bảng tra tổn thất nhiệt trên đường ống

Loại ống

Tổn thất (W/m) (t: 150oC)
Ống trần

Có bảo ôn (50mm)

100 mm

770

115

150 mm

1250

170

200 mm

1440

195

Giải pháp bảo ôn van hơi
Một nhà máy nhuộm sử dụng lò hơi, nhiệt độ hơi phân phối là 180oC. Nhà máy đã
tiến hành bảo ôn dạng áo bọc (jacket) cho các van hơi.

− Thông thường công ty/ nhà máy bọc bảo ôn ở những vị trí thẳng, dễ bọc mà bỏ qua
những vị trí khó bọc.
− Tại những vị trí không được bọc bảo ôn, vật liệu bảo ôn trên đoạn ống gần đó sẽ bị hơi
nước thấm vào, và dần trở thành vật liệu dẫn nhiệt cũng như làm hỏng lớp bảo ôn.
Quy trình vận hành chuẩn để xác định nhu cầu bảo ôn chính xác
Có 2 bước cần xác định khi thực hiện bảo ôn:

Hình 2.5.37. So sánh nhiệt độ bề mặt van hơi trước và sau khi bảo ôn
Đầu tư: 3,9 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: 1,3 năm

Xác định các khu vực bảo ôn để bảo tồn nhiệt lượng
Các bề mặt nóng, đường ống dầu nóng...
Đo nhiệt độ bề mặt và diện tích đối tượng cần bảo ôn. Lựa chọn thiết bị
có chênh lệch nhiệt độ (giữa nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ môi trường)
khoảng >40-50oC

Chọn giải pháp bảo ôn phù hợp
Chọn loại bảo ôn phù hợp với thiết bị. VD: Sơn cách nhiệt bề mặt nóng
hoặc Bảo ôn dạng áo cho đường ống.
Chọn phương pháp bảo ôn phù hợp với điều kiện vận hành của thiết bị
(nhiệt độ môi trường, nhiệt độ bề mặt)

Trường hợp điển hình: sơn cách nhiệt
Giải pháp sơn cách nhiệt
Nhà máy ở Bình Dương vừa sơn cách nhiệt bề mặt
của máy ép nhiệt. Nhiệt độ ban đầu của các máy
này dao động từ 130 – 150oC và với 5 lớp sơn cách
nhiệt nhà máy giảm nhiệt độ của mẫu thử nghiệm
từ 131oC xuống 90oC.

Hình 2.5.38.
Sơn cách nhiệt

Giải pháp sơn cách nhiệt

Hình 2.5.36. Bảo ôn van hơi tại bình góp hơi

Xem thêm thông tin về các dụng cục đo bề mặt nóng và tổn thất nhiệt, xác định độ dày bảo
ôn kinh tế, tham khảo độ dày bảo ôn tại Phụ lục 15, Phụ lục 16 và Phụ lục 17.
Hình 2.5.39. Nhiệt độ bề mặt trước và sau khi sơn cách nhiệt

Trường hợp điển hình: bảo ôn van hơi dạng áo bọc (jacket)
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Năng lượng tiết kiệm: 1.432 kWh/năm

Đầu tư: 11,3 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 2,6 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 4,3 năm
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Chọn áp suất hơi nước vận hành
Việc chọn đúng áp suất vận hành là rất quan trọng.
Áp suất vận hành = Áp suất hơi đầu nguồn (lò hơi) – sụt áp trên đường ống (Khi cấp hơi trực
tiếp, không có van giảm áp).
Nếu áp suất hơi từ lò hơi lớn hơn mức cần thiết:
- Tốn thêm năng lượng để tăng áp trong lò hơi.
- Vận tốc hơi tăng sẽ dẫn đến độ sụt áp lớn.
- Áp suất hơi tăng nên nhiệt độ hơi cũng tăng theo, làm tăng tổn thất nhiệt trên đường ống.
- Áp suất hơi cao hơn cũng làm tăng nguy cơ rò rỉ hơi.
- Dùng van giảm áp sẽ làm hình thành nước ngưng trong đường ống.
Nếu áp suất hơi từ lò hơi quá nhỏ: Nhiều nước cuốn theo hơi, giảm chất lượng hơi.
Thực tế hay xảy ra cài đặt cao do:
- Cân chỉnh lò hơi ban đầu.
- Tâm lý cài cao để đáp ứng mọi yêu cầu của nơi sử dụng.
- Điều phối việc sử dụng hơi nước chưa hợp lý.
Kiểm tra tình trạng hoạt động của bẫy hơi

Hình 2.5.42. Bẫy hơi nhiệt tĩnh

Hình 2.5.43. Bẫy hơi nhiệt động

Kiểm tra tình trạng bẫy hơi
- Bằng hình ảnh.
- Nhiệt độ (camera nhiệt; vị trí đường ống sau bẫy hơi).
- Bằng âm thanh.

Các tác dụng của bẫy hơi:
- Loại bỏ nước ngưng ra khỏi hơi nước
- Loại bỏ không khí và những khí không thể ngưng tụ khác.
- Ngăn ngừa thất thoát hơi.
- Ngăn ngừa hiện tượng búa nước (thủy kích) trong hệ thống.

Hình 2.5.44. Kiểm tra tình trạng bẫy hơi

Hình 2.5.40. Vị trí lắp bẫy hơi

Các loại bẫy hơi thông dụng
- Bẫy cơ học: kiểu phao (tự do / có tay đòn); gàu đảo (Vận hành theo chênh lệch mật độ
(khối lượng riêng) giữa hơi & nước ngưng).
- Bẫy nhiệt tĩnh kiểu cân bằng áp suất (Vận hành theo chênh lệch nhiệt độ giữa hơi & nước
ngưng).
- Bẫy nhiệt động kiểu đĩa/ đồng tiền (Vận hành theo tính chất nhiệt động khác nhau của
hơi nước & nước ngưng).

Sử dụng lò hơi điện phân tán
− Hiện trạng
Khi nhà máy may thay đổi/ tối ưu hóa quá trình sản xuất, nhu cầu hơi nước cho công đoạn
là (ủi) thấp (30-35% công suất định mức của lò hơi). Khi đó, lò hơi trung tâm vận hành với
hiệu suất thấp (khoảng 60-70%):
• Không tối ưu hóa tỷ lệ không khí – nhiên liệu thông thường.
• Hệ thống đường ống phân phối hơi lớn, tổn thất nhiệt lớn
• Rò rỉ hơi nước trên hệ thống phân phối và bẫy hơi hư hỏng (tổn thất nhiệt tương đương
10-15% nhiên liệu tiêu thụ).
− Giải pháp
Chuyển đổi hệ thống lò hơi trung tâm sang sử dụng lò hơi điện phi tập trung

Hình 2.5.41. Bẫy hơi kiểu phao
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2.6. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
2.6.1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà bao gồm các thành phần sau:

Hình 2.5.45. Lò hơi điện phi tập trung

− Lợi ích của việc sử dụng lò hơi điện phi tập trung:
• Hiệu suất lò hơi điện cao hơn (khoảng 95 – 98%)
• Nước ngưng được thu hồi tại chỗ.
• Giảm thiểu tổn thất nhiệt trên đường ống phân phối hơi do lò hơi điện đặt ngay nơi sử
dụng.
• Dễ dàng phát hiện và sửa chữa rò rỉ hơi nước trên đường ống phân phối hơi và bàn là hơi.
• Linh hoạt trong hoạt động với nhu cầu hơi biến động.
• Thời gian hoàn vốn: 3- 5 năm.
Hình 2.6.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà

Các thành phần chính:
1. Tấm pin năng lượng mặt trời
2. Bộ Inverter hòa lưới
3. Phụ tải tiêu thụ
4. Bộ giám sát từ xa qua điện thoại và máy tính
5. Điểm hòa lưới
6. Tủ điện bảo vệ đóng/ngắt
7. Đồng hồ điện 2 chiều
8. Lưới điện
Nguyên lý hoạt động của hệ thống NLMT mái nhà:
Trường hợp 1: Khi công suất hệ thống phát ra lớn hơn công suất tải tiêu thụ thì hệ thống sẽ
trả ngược về lưới. Ngược lại công suất hệ thống nhỏ hơn nhu cầu của tải thì điện lưới sẽ tự
động bù vào để cung cấp cho tải.
Trường hợp 2: Khi trời nắng tốt và điện lưới bị mất thì hệ thống NLMT cũng tự động không
hoạt động do yêu cầu như quy định là truyền tải điện lên trên lưới khi cúp điện để đảm bảo
an toàn (chức năng Islanding protect).
Trường hợp 3: Hệ thống chỉ hoạt động vào ban ngày (khi có ánh nắng mặt trời) nên khi ban
đêm hệ thống sẽ ngủ đông và tự động khởi động trở lại vào buổi sáng hôm sau.
b. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà được
thể hiện trong bảng sau:
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Bảng 2.6.1. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống điện mặt trời mái nhà
TT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập

1

Công suất Pin mặt trời có thể lắp đặt

Diện tích mái hay khu vực đất trống có tiềm năng

2

Cường độ bức xạ mặt trời tại doanh
nghiệp để tính điện năng phát ra trên
1 kWp

Tọa độ của doanh nghiệp

3

Hướng lắp đặt tối ưu của các tấm pin

Hướng của doanh nghiệp

4

Góc nghiêng lắp đặt tối ưu của
các tấm pin

Góc nghiêng của mái doanh nghiệp

5

Khả năng chịu tải của mái
doanh nghiệp

Bản vẽ kết cấu toàn doanh nghiệp và tầng mái

6
7

Chi phí & lợi ích kinh tế

Hình 2.6.2. Tấm pin và biến tần của hệ thống điện mặt trời mái nhà
Giá điện trung bình

Bảng 2.6.2. Tính toán lợi ích và chi phí – Lắp đặt điện mặt trời mái nhà
Thông số

Nhà máy tại Cần Thơ lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà khoảng 1000 kWp trên tầng mái có
diện tích khoảng 7.000 m2 như hình sau:

Điện năng tiêu thụ hàng năm

c. Công cụ hỗ trợ khảo sát và tính toán
Bảng tính toán lợi ích và chi phí của giải pháp lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

TT

Giải pháp lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà

Đơn vị

Nguồn dữ liệu

1

Diện tích mái hay khu vực đất
trống có tiềm năng

m2

Đo đạc hoặc nhà máy cung cấp

2

Diện tích mái thực tế sử dụng để
lắp đặt các tấm pin

m2

60 – 80% diện tích mái

3

Công suất Pin mặt trời có thể
lắp đặt

4

Sản lượng điện (quang điện)
trung bình trong năm tại vị trí nhà
máy trên 1 kWp

kWh/
kWp.năm

https://globalsolaratlas.info/map

5

Điện năng trung bình hệ thống
điện mặt trời phát ra trong năm

kWh/năm

(3) x (4)

6

Điện năng tiêu thụ trong năm của
nhà máy

kWh/năm

Số liệu của nhà máy

7

Tỷ lệ phần trăm điện mặt trời
cung cấp cho nhà máy

8

Giá điện trung bình

VNĐ/kWh

Nhà máy cung cấp

9

Tiền điện tiết kiệm hàng năm

triệu VNĐ

(5) * (8) / 106

10

Tổng chi phí đầu tư

triệu VNĐ

14 – 18 triệu VNĐ/kWp (nhà cung cấp
báo giá)

11

Thời gian hoàn vốn đơn

kWp

-

năm

Điện năng trung bình hệ thống điện mặt trời
phát được: 1.397.000 kWh/năm

Đầu tư: 16.000 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 2.561 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 6,2 năm

2.6.2. Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời bao gồm: ống (tấm) hấp thụ nhiệt chân không, bình
chứa nước nóng, hệ tăng áp, hệ bơm hồi, hệ gia nhiệt phụ trợ và tủ điều khiển trung tâm.

6 – 8 m2/kWp (nhà cung cấp tấm pin)

(5) / (6)

(10) / (9)
Hình 2.6.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

d. Trường hợp điển hình
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Khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào những ống thủy tinh chân không hoặc các tấm Panel thu
nhiệt, với tính năng hấp thụ ánh nắng mặt trời cao, sẽ hấp thụ bức xạ ánh nắng mặt trời rồi
chuyển hoá thành nguồn nhiệt năng.
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Đối với hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tuần hoàn tự nhiên:
Theo nguyên lý tỉ trọng nước lạnh lớn, tỉ trọng nước nóng nhỏ đã tự hình thành nên 1 vòng
tuần hoàn tự nhiên (nước lạnh liên tục đi xuống). Những ống chân không hoặc các tấm
Panel hấp thụ nhiệt năng của ánh nắng mặt trời, tạo thành nguồn nước nóng đi ngược lên
và lưu giữ trong bình chứa.
Vòng tuần hoàn nước cứ thế chuyển động không ngừng, tạo cho nhiệt độ nước trong bình
chứa liên tục tăng dần.
Đối với hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tuần hoàn cưỡng bức:
Khi nhiệt độ trên tấm thu cao hơn nhiệt độ trên bồn, hệ thống bơm đối lưu sẽ được kích
hoạt để đưa nước nóng về bồn và nước lạnh lên tấm thu cho đến khi nhiệt độ trên tấm
thu bằng nhiệt độ ở bồn thì bơm đối lưu sẽ ngắt. Hệ thống cứ thế hoạt động và nước trong
bồn sẽ nóng dần lên.
Hệ thống tuần hoàn cưỡng bức thích hợp khi số lượng tấm thu lớn hoặc bồn để thấp hơn
tấm thu.
b. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống nước nóng năng lượng mặt
trời được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.6.3. Thông số thiết kế & vận hành – Hệ thống nước nóng NLMT
TT

Yêu cầu đánh giá

Thông số cần thu thập

1

Nhu cầu nước nóng của doanh nghiệp

Tổng lượng nước nóng doanh nghiệp cần sử dụng
trong giờ, trong ngày cho các ứng dụng có tiềm
năng như: tắm, vệ sinh, rửa chén, dĩa, khay, cấp
cho lò hơi…

2

Công suất tối đa có thể lắp đặt hệ
thống gồm các ống hay tấm hấp thu
nhiệt, đường ống, bồn chứa

Diện tích mái hay khu vực đất trống có tiềm năng

3

Cường độ bức xạ mặt trời

Tọa độ của doanh nghiệp

4

Hướng lắp đặt tối ưu của các tấm hấp
thu nhiệt

Hướng của doanh nghiệp

5

Góc nghiêng lắp đặt tối ưu của các tấm
hấp thu nhiệt

Góc nghiêng của mái doanh nghiệp

6

Khả năng chịu tải của mái doanh nghiệp

7
8
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Đơn vị

Nguồn dữ liệu

1

Nhu cầu nước nóng trung bình
trong ngày

m3/ngày

2

Số ngày nắng trung bình trong
năm tại vị trí doanh nghiệp

ngày/năm

3

Nhiệt độ trung bình của nước cấp

o

C

Đo đạc

4

Nhiệt độ trung bình của nước
nóng mặt trời

o

C

Cài đặt theo nhu cầu, trung bình
khoảng 60oC

5

Điện năng tiết kiệm hàng năm

kWh/năm

((4)-(3)) x 4,18 x (1) x (2) / 3,6

6

Giá điện trung bình

VNĐ/kWh

Hóa đơn tiền điện

7

Tiền điện tiết kiệm trong năm

triệu VNĐ/
năm

(6) x (7) / 106

8

Tổng chi phí đầu tư

triệu VNĐ

Nhà cung cấp báo giá

9

Thời gian thu hồi vốn

năm

Đo đạc, đồng hồ đo, ước lượng
https://www.worldweatheronline.com

(8) / (7)

d. Trường hợp điển hình
Giải pháp lắp hệ thống nước nóng mặt trời
Nhà máy tại Sóc Trăng, lắp hệ thống nước nóng mặt trời có công suất 0,7 m3/ngày cho khu ký
túc xá, thay thế các máy nước nóng sử dụng điện trở.

Hình 2.6.4. Thay máy nước nóng dùng điện trở bằng máy
nước nóng năng lượng mặt trời
Năng lượng tiết kiệm: 6.056 kWh/năm

Đầu tư: 28,4 triệu VNĐ

Năng lượng tiêu thụ để sản xuất nước nóng
hiện tại

Chi phí tiết kiệm: 11,5 triệu VNĐ/năm

Thời gian hoàn vốn: 2,5 năm

Giá năng lượng trung bình để sản xuất nước nóng
hiện tại

Bảng 2.6.4. Tính toán lợi ích và chi phí – Lắp đặt hệ thống
nước nóng năng lượng mặt trời
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Thông số

Bản vẽ kết cấu toàn doanh nghiệp và tầng mái

c. Công cụ hỗ trợ khảo sát và tính toán
Bảng tính toán lợi ích và chi phí của giải pháp lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt
trời:
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2.6.3. Hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng nhiên liệu sinh khối
a. Nhiên liệu sinh khối
Sinh khối (biomass) là dạng vật chất sinh học có nguồn năng lượng được tích lũy trong thực
vật thông qua quá trình quang hợp bao gồm các phế phẩm từ nông nghiệp (rơm rạ, bã mía,
xơ bắp,…), phế phẩm lâm nghiệp (lá khô, vụn gỗ,…), giấy vụn, khí methane từ các bãi chôn
lấp, trạm xử lý nước thải, phân từ các trại chăn nuôi gia súc và gia cầm, ethanol chuyển hóa
từ tinh bột,…
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Sử dụng nhiên liệu sinh khối góp phần giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu phát
thải khí nhà kính, từ đó giúp ngăn chặn các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
c. Lựa chọn nhiên liệu sinh khối thay thế làm nhiên liệu đốt lò hơi
Nhiên liệu sinh khối thay thế phải phù hợp với loại lò hơi và mục đích sử dụng (thay thế nhiên
lò hơi phải theo kết quả phân tích kinh tế kỹ thuật). Bảng sau gợi ý tiềm năng sử dụng nhiên
liệu sinh khối thay thế ứng với từng loại lò hơi và từng loại nhiên liệu khác nhau:
Bảng 2.6.5. Tiềm năng sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế
Loại lò hơi

Loại nhiên liệu

Công suất và vận hành

Tiềm năng

• Công suất nhỏ và vừa
• Chế độ vận hành 3 ca
• Hệ thống sử dụng hơi:
thiết bị lớn

CÓ khả năng ứng dụng
sinh khối làm nhiên liệu
đốt thay thế

Đốt dầu DO, khí

• Công suất nhỏ
• Không vận hành 3 ca
• Hệ thống sử dụng hơi:
nhiều thiết bị nhỏ, cần
hơi nhanh

KHÔNG có khả năng
ứng dụng sinh khối làm
nhiên liệu đốt thay thế

• Đốt mọi loại
nhiên liệu
• Rất phù hợp cho
nhiên liệu rắn

• Công suất trung bình
và lớn
• Chế độ vận hành 3 ca
• Hệ thống sử dụng hơi:
thiết bị lớn cần áp suất
cao, hơi quá nhiệt

CÓ khả năng ứng dụng
sinh khối thay thế nhiên
liệu đốt thay thế

Lò hơi ống lửa

• Đốt dầu, khí
• Đốt than, củi

Hình 2.6.5. Một số loại sinh khối thường được làm nhiên liệu
cho lò hơi và dầu tải nhiệt

Sinh khối rắn tồn tại trong tự nhiên thường rải rác với đặc trưng là khối lượng riêng nhỏ
nhưng thể tích riêng lớn (phế phẩm nông-lâm nghiệp) khiến cho việc thu gom vận chuyển số
lượng lớn gặp nhiều khó khăn và làm gia tăng chi phí.
Mặt khác nhiên liệu sinh khối trong tự nhiên có độ ẩm cao gây ảnh hưởng đến hiệu suất quá
trình cháy. Để khắc phục các nhược điểm trên, sinh khối thường được nghiền (xay) nhuyễn,
sấy khô (mùn cưa, vỏ trấu, xơ dừa,…) hoặc có thể sử dụng thêm các công nghệ ép đùn, ép
khối để tạo thành các sản phẩm sinh khối cấu tạo đặc chắc (viên nén, thanh nén, …)3.
b. Lợi ích về mặt môi trường của nhiên liệu sinh khối
Sinh khối là nhiên liệu trung tính carbon4. Khi sinh khối được đốt cháy carbon sẽ được đưa trở
lại khí quyển và đóng góp thêm dioxide nhằm tăng khả năng gây mưa từ đó tăng tốc độ sinh
trưởng thảm thực vật. Chu trình này cứ thế lặp lại làm cho sinh khối trở thành nguyên liệu có
thể tái tạo với chu kỳ tái sinh nhanh.

Hình 2.6.6. Chu trình sinh khối trong tự nhiên

3

Nhiên liệu sinh khối chủ yếu được dùng để làm nhiên liệu đốt cho lò hơi, lò dầu. Các lò hơi, lò dầu đốt nhiên liệu sinh khối phổ biến ở Việt

Nam thường dùng nhiên liệu sinh khối dạng rắn. Do đó từ đây trở đi, nhiên liệu sinh khối sẽ được hiểu là nhiên liệu sinh khối dạng rắn.
4

Lò hơi ống
nước đứng

Lò hơi ống
nước cong, có
bao hơi

So sánh về nhiệt trị và giá nhiên liệu sinh khối với một số loại nhiên liệu thông thường tại
Việt Nam:
Bảng 2.6.6. So sánh về nhiệt trị và giá các loại nhiên liệu phổ biến
Loại nhiên liệu

Nhiệt trị cao
(MJ/đơn vị)

Đơn giá
(USD/đơn vị)

Giá nhiên liệu
(USD/GJ)

Dầu Diesel (tấn)

42.707

857,20

20,07

LPG (tấn)

49.600

951,80

19,19

Dầu F.O (tấn)

41.451

665,20

16,05

Than đá (tấn)

31.403

160,00

5,10

Than cám (tấn)

25.122

125,00

4,98

Sinh khối (tấn viên nén gỗ)

16.748

98,80

5,90

Sinh khối (tấn viên nén trấu)

16.000

75,20

4,70

Sinh khối (tấn trấu xá)

13.000

30,00

2,31

d. Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập
Các yêu cầu về KTNL và thông số cần thu thập đối với hệ thống lò hơi/dầu sử dụng nhiên liệu
sinh khối:
Bảng 2.6.7. Thông số thiết kế & vận hành
– Hệ thống lò hơi/dầu sinh khối

Nhiên liệu trung tính carbon là nhiên liệu năng lượng hoặc hệ thống năng lượng không có phát thải khí nhà kính ròng hoặc lượng khí

thải carbon
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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TT

Yêu cầu đánh giá

1

Nhu cầu nhiệt của các quá trình

• Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho các quá trình
trong một giờ/ngày/tháng/năm.
• Yêu cầu về nhiệt độ cần cung cấp.

2

• Công suất tối đa có thể lắp đặt hệ
thống lò hơi/dầu
• Khoảng cách từ hệ thống lò đến
nơi sử dụng

• Diện tích khu vực lắp đặt.
• Hệ thống ống dẫn chất tải nhiệt (hơi nước/dầu
tải nhiệt).

3

Phần trăm tải hoạt động so với công
suất thiết kế

Lượng hơi/nhiệt sử dụng thực tế.

4

Hiệu suất lò

Hiệu suất trực tiếp:
Lượng nhiệt đầu vào: Lượng nhiên liệu sử dụng và
nhiệt trị nhiên liệu.
Lượng nhiệt đầu ra:
• Đối với lò hơi: lượng hơi sinh ra, nhiệt độ nước
cấp, áp suất hơi sinh ra.
• Đối với lò dầu: lưu lượng dầu cấp đi, nhiệt độ
dầu ra/vào lò.
Hiệu suất gián tiếp:
• Bảng phân tích chi tiết nhiên liệu đốt (%C, H, O,
N, S, độ ẩm, độ tro, nhiệt trị, …)
• Nhiệt độ khói thải trước và sau các bộ trao đổi
nhiệt
• Phần trăm oxi trong khói thải
• Nhiệt độ bề mặt vách lò
• Lượng nước xả đáy
• Nhiệt độ nước xả đáy
• TDS nước xả đáy
•…

5

Hiệu quả hoạt động của các thiết bị
trao đổi nhiệt

6
7

Chi phí & lợi ích kinh tế

Giải pháp chuyển đổi nhiên liệu từ lò hơi đốt than sang đốt trấu

Thông số cần thu thập

• Lưu lượng và nhiệt độ khói thải trước và sau các
bộ trao đổi nhiệt
• Lưu lượng và nhiệt độ các dòng lưu chất (nước/
gió đối với bộ hâm nước/gió) trước và sau các bộ
trao đổi nhiệt.

Hình 2.6.7. Trộn nhiên liệu than, trấu, vỏ hạt điều
Tỉ lệ hòa trộn nhiên liệu được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.6.8. Tỉ lệ hòa trộn nhiên liệu than, trấu và vỏ hạt điều
Năm
2019
2016
2013

Tổng (tấn)

Than (tấn)

Trấu (tấn)

Vỏ hạt điều
(tấn)

18.466

8.802

9.664

-

100%

48%

52%

-

6.355

1.025

5.330

-

100%

16%

84%

-

18.651

5.763

10.930

1.958

100%

31%

59%

10%

Ban đầu, nhà máy sử dụng vỏ hạt điều, tuy nhiên do nguồn nhiên liệu không ổn định và trong
quá trình cháy: vỏ hạt điều phát sinh chất nhựa khó xử lý. Do đó, các năm về sau nhà máy
không sử dụng vỏ hạt điều nữa.
Tỷ lệ trấu và than thay đổi phụ thuộc và nguồn cung trấu và chi phí nhiên liệu. Đặc biệt, giá than
Indonesia nhập khẩu khá rẻ so với than và trấu mua tại Việt Nam, nếu tính theo đơn vị năng
lượng chi phí/ MJ. Do đó, nhà máy cũng cân đối giữa sử dụng nhiên liệu sinh khối giảm phát thải
CO2 và lợi nhuận của nhà máy.

Năng lượng nhiên liệu tiêu thụ để sản xuất hơi
(lò hơi)/nhiệt (lò dầu)
• Giá năng lượng trung bình để sản xuất hơi (lò
hơi)/nhiệt (lò dầu)
• Ví dụ: đối với lò hơi là VNĐ/tấn hơi hoặc đối với lò
dầu là triệu VNĐ/MJ,…

e. Trường hợp điển hình
Giải pháp chuyển đổi nhiên liệu từ lò hơi đốt than sang đốt trấu
Nhà máy tại Đồng Nai chuyển đổi nhiên liệu từ lò hơi đốt than sang đốt trấu bằng cách nghiên
cứu trộn than, vỏ hạt điều và trấu, điều chỉnh tỷ lệ gió, tốc độ ghi xích…
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2.7. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
2.7.1. Khái niệm chung
a. Quản lý năng lượng là gì?
Quản lý năng lượng (QLNL) là việc tổ chức thực hiện sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm
và hiệu quả5 nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất (chi phí nhỏ nhất) và nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp.

Chu trình PDCA là một chu trình lặp lại, điều này có nghĩa là khi kết thúc một chu trình PDCA
thì chu trình mới sẽ được thiết lập tương tự nhưng ở mức độ cao hơn với hiệu quả tốt hơn về
năng lượng cũng như về hệ thống quản lý.

PLAN

ACT

Hoạt động quản lý năng lượng thông thường sẽ tác động tới các hoạt động của tổ chức bao
gồm các hành vi của nhân viên cũng như các quy trình thao tác vận hành thiết bị để giúp giảm
tổng năng lượng tiêu thụ của công ty.

Chu trình PDCA (chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá) được sử dụng như
là một phương pháp tiếp cận chính trong hệ thống quản lý năng lượng. Hình bên dưới tóm
tắt chu trình PDCA trong hệ thống quản lý năng lượng:

PLAN

ACT

ACT

Cải tiến
liên tục

Cải tiến
liên tục

DO

CHECK

PLAN

DO

CHECK

- Cam kết của lãnh đạo
- Chính sách năng lượng

Thời gian
- Nâng cao nhận thức, đào tạo
- Huy động nguồn lực
- Phổ biến, tuyên truyền
- Xây dựng văn bản
- Kiểm soát vận hành

- Thu thập dữ liệu
- Phân tích, xây dựng tài liệu
- Các ràng buộc pháp lý
- Mục tiêu chỉ tiêu về năng lượng
- Kế hoạch hành động

Lập kế
hoạch
(P)

Thực hiện
(D)

Hình 2.7.2. Sự cải tiến về hiệu quả năng lượng theo thời gian và chu trình PDCA

2.7.2. Các lợi ích
Bằng cách cung cấp một phương pháp có tính hệ thống cho tất cả các quy mô tổ chức, việc
xây dựng hệ thống quản lý năng lượng có thể đem lại một số lợi ích cụ thể sau:

Giảm chi phí
năng lượng

Hành động
(A)
- Xem xét của lãnh đạo
- Các biện pháp cải thiện
tiếp theo

DO

CHECK

Hiệu quả năng lượng

b. Hệ thống quản lý năng lượng
Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL): Tập hợp các yếu tố liên quan hoặc tương tác lẫn
nhau để thiết lập chính sách năng lượng và các mục tiêu năng lượng, các quá trình, thủ tục
để đạt được các mục tiêu đó.

Cải tiến
liên tục

Tăng khả năng
cạnh tranh của
doanh nghiệp

Giảm phát thải
khí nhà kính

Tuân thủ luật

Các vấn đề khác

Kiểm tra
(C)
- Kiểm soát, đo lường
- Xem xét việc tuân thủ
pháp luật
- Các sai lệch, hành động sửa
chữa và ngăn ngừa
- Hồ sơ kế hoạch, tổ chức
- Đánh giá nội bộ

Hình 2.7.1. Mô hình hệ thống quản lý năng lượng theo chu trình PDCA

5

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng

lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống (Theo luật sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả).
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2.7.3. Phương pháp thực hiện và công cụ hỗ trợ
Quá trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng được chia thành 05 công đoạn và 20 bước
thực hiện. Các công đoạn hoặc các bước xây dựng này đều được xây dựng dựa trên nền tảng
của chu trình PDCA. Tóm tắt 5 giai đoạn và 20 bước được thể hiện ở hình bên dưới.

Giai đoạn 1: Đánh giá hiện
trạng quản lý năng lượng

Nhận dạng hiện trạng quản lý năng lượng theo
ma trận 6 cột 5 hàng

Giai đoạn 2: Chuẩn bị
về tổ chức

Bước 1: Bổ nhiệm người chỉ đạo quản lý năng
lượng (Ban lãnh đạo)
Bước 2: Thành lập ban quản lý năng lượng
Bước 3: Bổ nhiệm điều phối viên/cán bộ quản lý
năng lượng
Bước 4: Lập chính sách năng lượng
Bước 5: Phổ biến chính sách NL cho nhân viên

Giai đoạn 3: Lập kế hoạch

Giai đoạn 4: Thực hiện

Bước 6: Xem xét, rà soát lại các mức tiêu thụ
năng lượng
Bước 7: Nhận dạng các yếu tố chính ảnh hưởng
tới mức tiêu thụ năng lượng
Bước 8: Khảo sát việc tiêu thụ năng lượng & nhận
dạng các hộ tiêu thụ chính
Bước 9: Nhận dạng các cơ hội tiết kiệm năng
lượng
Bước 10: Lập mục tiêu và chỉ tiêu
Bước 11: Lập kế hoạch thực hiện
Bước 12: Bố trí các nguồn lực
Bước 13: Triển khai chương trình hành động theo
kế hoạch đề ra
Bước 14: Nâng cao nhận thức về tiết kiệm và hiệu
quả năng lượng trong toàn thể nhân viên
Bước 15: Đào tạo về thực hành sử dụng năng
lượng hiệu quả cho những nhân viên chủ chốt
Bước 16: Thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm soát
việc sử dụng năng lượng
Bước 17: Thiết kế, mua sắm, vận hành và bảo trì
hiệu quả

2.7.3. Phương pháp thực hiện và công cụ hỗ trợ
Quá trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng được chia thành 05 công đoạn và 20 bước
thực hiện. Các công đoạn hoặc các bước xây dựng này đều được xây dựng dựa trên nền tảng
của chu trình PDCA. Tóm tắt 5 giai đoạn và 20 bước được thể hiện ở hình bên dưới.
Các phần tiếp theo lần lượt trình bày nội dung của từng công đoạn, tuy nhiên không phải tất
cả các bước sẽ được trình bày chi tiết vì những giới hạn về phạm vi thực hiện dự án. Cụ thể:
Giai đoạn 02 – chuẩn bị về tổ chức và giai đoạn 5 kiểm tra và hành động.
Giai đoạn 1: Đánh giá hiện trạng quản lý năng lượng
Mục đích: Giúp doanh nghiệp tự nhận dạng hiện trạng quản lý năng lượng của doanh nghiệp
mình từ đó nhận dạng các công việc/hoạt động cần cải thiện.
Cách thực hiện: Thực hiện theo các bước như được mô tả như hình bên dưới:

Bước 1

• Chuẩn bị bảng ma trận đánh giá hiện trạng QLNL
(xem tại Phụ lục 18)

Bước 2

• Phân công người thực hiện
• Khảo sát và cho điểm đánh giá cho từng cột của ma trận

Bước 3

• Nối các điểm đánh giá lại với nhau để có được hình
dáng của ma trận đánh giá (xem tại Phụ lục 18)

Bước 4

• Căn cứ vào hình dáng của ma trận và đối chiếu với Bảng
2.7.1. để đưa ra kế hoạch xây dựng hệ thống phù hợp

Hình 2.7.4. Các bước để thực hiện đánh giá hiện trạng QLNL

Phương pháp/cách thức cải thiện tương ứng theo từng kết quả phân tích hiện trạng QLNL

Giai đoạn 5: Kiểm tra
và hành động

Bước 18: Liên tục đo lường, theo dõi các chỉ số
hiệu quả năng lượng và so sánh với mục tiêu đề ra
Bước 19: Rà soát định kỳ hàng năm và nhận dạng
khả năng cải tiến
Bước 20: Thực hiện xem xét của lãnh đạo về
chương trình hành động QLNL

Hình 2.7.3. Các giai đoạn và các bước thiết lập hệ thống quản lý năng lượng
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Bảng 2.7.1. Phương pháp/cách thức cải thiện tương ứng theo
từng kết quả phân tích hiện trạng QLNL

Hình dáng

Ký hiệu

Mô tả

Kết quả
phân tích

Hành động

1. Cân bằng
mức cao

Điểm từ 3 trở lên
cho tất cả các cột

Hiệu quả xuất sắc

2. Cân bằng
mức thấp

Điểm dưới 3 cho
tất cả các cột

Cần cải thiện tất cả Cam kết từ lãnh
khía cạnh QLNL
đạo. Lập chiến
lược QLNL. Đặt
mục tiêu, kế hoạch
hành động & quá
trình kiểm tra

3. Chữ U

4. Chữ U

5. Máng nước

6. Có đỉnh cao

7. Không cân
bằng

Hai cột phía
ngoài có điểm từ
3 trở lên

Hai cột ngoài
cùng quá thấp

Có cam kết về hiệu
quả NL. Kỳ vọng
cao, nhưng đội ngũ
thực hiện kém.

Duy trì mức cao
này

Lập Ban QLNL,
lập kênh liên lạc
chính thức với tất
cả nhân viên. Đặt
mục tiêu, kế hoạch
hành động & quá
trình kiểm tra.

Đạt được cam kết
Không có cam
kết. Có chuyên
từ lãnh đạo
gia năng lượng để
thực hiện. Thành
quả của cột giữa bị
lãng phí

Một cột ở giữa
thấp hơn hẳn các
cột còn lại

Sự yếu kém của
cột này có thể kéo
giảm thành công
của các cột khác.

Tập trung nhiều
hơn vào khía cạnh
yếu kém

Một cột ở giữa
cao hơn hẳn các
cột còn lại

Nỗ lực của cột này
có thể bị lãng phí
bởi sự trì trệ của
các cột khác.

Tập trung nhiều
hơn vào các khía
cạnh còn lại

Hai hay nhiều cột
cao hơn hay thấp
hơn mức trung
bình

Càng mất cân bằng Tập trung vào các
thì thực hiện càng khía cạnh thấp và
khó khăn.
cố nâng chúng lên

Giai đoạn 2: Chuẩn bị về tổ chức trước khi thực hiện xây dựng hệ thống
Giai đoạn 2 sẽ không được trình bày chi tiết trong booklet này, tuy nhiên, giai đoạn này rất
quan trọng vì liên quan đến các sự cam kết của lãnh đạo liên quan về vấn đề nguồn lực để
thực hiện hệ thống quản lý. Khi đề cập về nguồn lực cần ghi nhớ nguyên tắc 5M như được
mô tả bên dưới:
Con người (Man)
Phương pháp thực hiện (Method)
Chi phí (Money)
Vật liệu (Material)
Máy móc thiết bị (Machines)
Giai đoạn 3: Hoạch định năng lượng
Đây là giai đoạn chính để triển khai xây dựng một hệ thống quản lý năng lượng. Nó là cơ sở
để biết xem bao nhiêu năng lượng đang được sử dụng tại nhà máy, sử dụng ở đâu và sử dụng
cho mục đích gì. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tổ chức xem xét lại hiệu quả năng lượng trong
quá khứ và hiện tại; qua đó có thể xác định được các cơ hội cải thiện.
Quy trình hoạch định về năng lượng được mô tả tóm tắt như bên dưới:
Bảng 2.7.2. Tóm tắt quy trình hoạch định về năng lượng
Đầu vào

Quy trình thực hiện

Đầu ra

• Dạng năng lượng
tiêu thụ
• Cách sử dụng năng
lượng
• Mức tiêu thụ trước
đây và hiện tại

Phân tích tiêu thụ
năng lượng

• Các xu hướng sử dụng và tiêu thụ năng
lượng
• Cơ sở để nhận dạng hộ sử dụng đáng
kể cần phải quản lý
• Xác định SEU cần ưu tiên quản lý
• Xác định các cơ hội cải tiến hiệu quả
năng lượng (xem tại Phụ lục 19)
• Nhận dạng các chỉ số hiệu quả năng
lượng, đường cơ sở năng lượng
• Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và kế
hoạch hành động
• Kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng

Xác định các hộ sử dụng
năng lượng đáng kể (SEUs)

Xác định các cơ hội cải tiến
hiệu quả năng lượng

Để thực hiện lưu trình trên xem mô tả cách thức thực hiện chi tiết bảng bên dưới.
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Bảng 2.7.3. Diễn giải lưu trình thực hiện quy trình hoạch định năng lượng và các công cụ hỗ trợ

Công đoạn trong lưu trình

Phân tích tiêu thụ năng lượng

Xác định các hộ sử dụng năng
lượng đáng kể (SEUs)
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Bảng kiểm/câu hỏi nên được sử dụng/các bước thực hiện

• Có bao nhiêu nguồn hay loại năng lượng đang được
sử dụng tại doanh nghiệp của bạn? (ví dụ: gas, xăng,
dầu, than, điện, v.v)
• Mục đích sử dụng của các nguồn năng lượng này?
(cho lò hơi, vận chuyển, vận hành máy, v.v) - Dữ liệu
tiêu thụ năng lượng có sẵn có không?
• Cách thức thu thập dữ liệu tiêu thụ như thế nào?
(Ví dụ: Đồng hồ, hóa đơn, ước tính, v.v)
• Ai đang là người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu?
• Xu hướng tiêu thụ năng lượng là gì? (tăng hay giảm)
• v.v.

• Bạn phân chia các hộ sử dụng năng lượng theo cách
nào? Ví dụ: theo khu vực, theo hệ thống hay theo từng
thiết bị riêng lẻ.
• Tiêu chí gì để quyết định các hộ sử dụng năng lượng
là hộ sử dụng đáng kể?
• Ai là người đưa ra tiêu chí?
• Cách thức truyền đạt tiêu chí đến những người có liên
quan?
• Có những biến số/yếu tố nào ảnh hưởng đến tiêu thụ
năng lượng của các SEUs?
• Bạn đang quản lý các biến số ảnh hưởng này như thế
nào?
• Ai là người có ảnh hưởng đáng kể đến SEUs được
chọn?
• V.v

Công cụ hỗ trợ thực hiện

Tổng năng
lượng của DN

Điện

Hơi
cung cấp
từ bên
ngoài

Gas

Than,
dầu

Nhiên
liệu khác

Hình 2.7.5. Bố trí dạng năng lượng theo sơ đồ khối

Hình 2.7.6. Các thiết bị hỗ trợ thu thập thông tin

Hình 2.7.7. Mẫu thu thập thông tin về tiêu thụ
năng lượng

Hình 2.7.8. Biểu đồ phân tích tỉ lệ tiêu thụ
năng lượng

Ví dụ về cách lựa chọn tiêu chí.
Cách 1: Chỉ dựa trên khía cạnh tiêu thụ năng lượng – nghĩa là ưu tiên các hộ sử dụng có mức tiêu
thụ năng lượng lớn. Thông thường khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng theo nguyên lý Pareto
(quản lý 20% khu vực sử dụng năng lượng nhưng chiếm 80% năng lượng sử dụng của nhà
máy/khu vực). Ví dụ với tiêu chí được tuyên bố là phải quản lý được tối thiểu 80% điện năng tiêu
thụ tại các khu vực thì với bảng bên dưới các khu vực, sản xuất, máy nén khí, làm mát sẽ được xác
định là hộ sử dụng năng lượng đáng kể.
Tiêu chí
Tối thiểu
quản lý 80%
năng lượng

Bảng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng

Kết luận SEUs
• SEU1: Khu vực
sản xuất
• SEU 2: Khu vực
máy nén khí
• SEU 3: Làm mát

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

105

Công đoạn trong lưu trình

Phân tích tiêu thụ năng lượng
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Bảng kiểm/câu hỏi nên được sử dụng/các bước thực hiện

• Có bao nhiêu nguồn hay loại năng lượng đang được
sử dụng tại doanh nghiệp của bạn (ví dụ: gas, xăng,
dầu, than, điện, v.v)?
• Mục đích sử dụng của các nguồn năng lượng này (cho
lò hơi, vận chuyển, vận hành máy, v.v)? - Dữ liệu tiêu
thụ năng lượng có sẵn có không?
• Cách thức thu thập dữ liệu tiêu thụ như thế nào? (Ví
dụ: Đồng hồ, hóa đơn, ước tính, v.v)
• Ai đang là người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu?
• Xu hướng tiêu thụ năng lượng là gì? (tăng hay giảm)
• v.v.

• Bạn phân chia các hộ sử dụng năng lượng theo cách
nào? Ví dụ: theo khu vực, theo hệ thống hay theo từng
thiết bị riêng lẻ.
• Tiêu chí gi để quyết định các hộ sử dụng năng lượng
là hộ sử dụng đáng kể?
• Ai là người đưa ra tiêu chí?
• Cách thức truyền đạt tiêu chí đến những người có liên
quan?
• Có những biến số/yếu tố nào ảnh hưởng đến tiêu thụ
năng lượng của các SEUs?
• Bạn đang quản lý các biến số ảnh hưởng này như thế
nào?
• Ai là người có ảnh hưởng đáng kể đến SEUs được
chọn?
• V.v

Công cụ hỗ trợ thực hiện

Tổng năng
lượng của DN

Điện

Hơi
cung cấp
từ bên
ngoài

Gas

Than,
dầu

Nhiên
liệu khác

Hình 2.7.5. Bố trí dạng năng lượng theo sơ đồ khối

Hình 2.7.6. Các thiết bị hỗ trợ thu thập thông tin

Hình 2.7.7. Mẫu thu thập thông tin về tiêu thụ
năng lượng

Hình 2.7.8. Biểu đồ phân tích tỉ lệ tiêu thụ
năng lượng

Ví dụ về cách lựa chọn tiêu chí.
Cách 1: Chỉ dựa trên khía cạnh tiêu thụ năng lượng – nghĩa là ưu tiên các hộ sử dụng có mức tiêu
thụ năng lượng lớn. Thông thường khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng theo nguyên lý parato
(quản lý 20% khu vực sử dụng năng lượng nhưng chiếm 80% năng lượng sử dụng của nhà
máy/khu vực). Ví dụ với tiêu chí được tuyên bố là phải quản lý được tối thiểu 80% điện năng tiêu
thụ tại các khu vực thì với bảng bên dưới các khu vực, sản xuất, máy nén khí, làm mát sẽ được xác
định là hộ sử dụng năng lượng đáng kể.
Tiêu chí
Tối thiểu
quản lý 80%
năng lượng

Bảng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng

Kết luận SEUs
• SEU1: Khu vực
sản xuất
• SEU 2: Khu vực
máy nén khí
• SEU 3: Làm mát
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Công cụ hỗ trợ thực hiện

Cách 2: Kết hợp tiêu chí tỉ lệ tiêu thụ năng lượng cao và có tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Với cách
này có thể tham khảo cách cho điểm như bên dưới:
Tiêu chí

Kết quả đánh giá

Kết luận SEUs
• SEU1: Khu vực
sản xuất
• SEU 2: Khu vực
máy nén khí

Điểm đánh giá cho hai tiêu chí
(A x B > 6 được xác định là SEU)

Xác định và lập thứ tự ưu tiên
các cơ hội cải tiến về hiệu quả
năng lượng

Với mỗi hệ thống sử dụng sẽ có những câu hỏi/check
list liên quan để nhận dạng các cơ hội cải tiến. Doanh
nghiệp có thể tham khảo chi tiết ở các phần khác trong
tài liệu này. Cơ hội cải tiến có thể đến từ:

Không phải tất cả các cơ hội được nhận dạng sẽ được đưa vào thực hiện, điều này phụ thuộc nhiều
vào điều kiện thực tế của mỗi nhà máy. Do đó, mỗi nhà máy cần thiết lập các tiêu chí ưu tiên để lựa
chọn các cơ hội thực hiện, tiêu chí có thể là một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Các bước để sắp xếp
thứ tự ưu tiên và bảng tiêu chí có thể tham khảo bên dưới:
Các bước thực hiện

Bảng tiêu chí

Dựa trên việc sắp xếp các cơ hội ưu tiên kết hợp với phân tích bối cảnh của doanh nghiệp, lãnh đạo
nhà máy sẽ đưa các cơ hội này vào mục tiêu chỉ tiêu và kế hoạch hành động cho một thời đoạn cụ thể.
Nhận dạng EnPI (EnPI là đầu ra
của quá trình hoạch định)

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Một số câu hỏi được sử dụng để nhận dạng EnPI
phù hợp:
• Phương pháp để đánh giá/ xác định các biến số (hay
yếu tố) có ảnh hưởng đáng kể đến việc tiêu thụ năng
lượng của các SEU?
• Cách thức để đưa các biến số ảnh hưởng này vào
EnPI?
• EnPI được lựa chọn liệu rằng có phản ánh đúng hiệu
quả năng lượng của tổ chức không?
• Sẵn có các công cụ để thu thập các số liệu để phân
tích EnPI được lựa chọn không?
• Chỉ số EnPI nên được thiết lập ở cấp độ nào? (cấp độ
nhà máy, phân xưởng, quy trình, hệ thống, thiết bị, v.v)
• Tần suất đánh giá các EnPI so với các đường cơ sở
được thiết lập

Cách để nhận dạng EnPI phù hợp
• Liệt kê các biến liên quan có thể định
lượng được
• Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính
để xác định mức độ tương quan giữa
biến liên quan và năng lượng tiêu thụ
• Đánh giá hệ số R2 từ kết quả phân
tích để lựa chọn EnPI phù hợp (hệ số
R2 từ kết quả phân tích hồi quy tuyến
tính càng cao (gần tới 1) thể hiện mức
độ ảnh hưởng của biến liên quan đến
vấn đề tiêu thụ năng lượng càng lớn.
Do đó mức độ tin cậy của EnPI được
lựa chọn càng có ý nghĩa.

Hình 2.7.9. Ví dụ về kết quả phân tích hệ số R2 tại một nhà máy
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Các EnPI phổ biến thường được áp dụng tại các nhà máy Dệt nhuộm bao gồm:
Quy trình/hệ thống

Cấp nhà máy
MJ/ tấn sản phẩm đầu ra
kWh/tấn sản phẩm đầu ra

Kết luận SEUs

Tấn hơi/tấn than
kWh/m3 khí tạo ra
kWh/m2
kWh/CDD

Diễn biến về Ampe,
diễn biến về kW

Note:
Trong một số trường hợp EnPI có thể được hiểu là SEC hoặc KPI năng lượng
Đường cơ sở năng lượng (EnB)

Các câu hỏi nên xem xét khi thiết lập đường cơ sở:
• Khoảng thời gian nào nên được sử dụng để xây dựng
đường cơ sở? (năm, tháng, tuần). Tốt nhất nên là dữ
liệu trong 1 năm.
• Phương pháp luận để xây dựng đường cơ sở? (sử
dụng đường trung bình, đường hồi quy tuyến tính hay
các mô hình mô phỏng)
• Làm thế nào để xác định độ tin cậy của các số liệu
được sử dụng cho đường cơ sở?
• Khi nào đường cơ sở nên được thay đổi?

Một số dạng đường cơ sở phổ biến:

Hình 2.7.10. Đường cơ sở theo giá trị trung bình

Hình 2.7.11. Đường cơ sở theo đường hồi quy
tuyến tính

Lưu ý: Phải thay đổi đường cơ sở năng lượng khi xuất hiện một trong các lý do sau:
• Chỉ số EnPI không còn phản ánh đúng hiệu quả năng lượng của tổ chức
• Có các sự thay đổi lớn về các yếu tố tĩnh (ví dụ: trước đây nhà máy chỉ vận hành 01 ca nhưng hiện tại
đã thay đổi thành 02 ca sản xuất hoặc công suất sản xuất có sự thay đổi lớn).
• Theo một phương pháp đã được xác định bởi tổ chức; ví dụ: tổ chức quy định 1 năm đường cơ sở
phải thay đổi 1 lần.
Mục tiêu chỉ tiêu và kế hoạch
hành động

• Mục tiêu có đáp ứng được các mong đợi trong chính sách
năng lượng không?
• Mục tiêu đã được thiết lập ở cấp độ nào? Có bao hàm hết
các SEU được nhận dạng không?
• Các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu có được
đáp ứng phù hợp không?
• Việc thiết lập mục tiêu có đáp ứng theo tiêu chí SMART
không?
Tiêu chí SMART được thể hiện như hình bên dưới:

Ví dụ: Biểu mẫu thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động:
Mục tiêu
Tỷ lệ sử dụng
năng lượng tái
tạo đến năm
2022 chiếm 50%
tổng năng lượng
sử dụng của nhà
máy

Chỉ tiêu

Hành động

Trách nhiệm

Bộ phận kỹ thuật
Thay thế lò hơi
• Thiết kế lò hơi
đốt than bằng lò • Lắp đặt
hơi đốt biomass • Chạy thử nghiệm
• Đánh giá kết quả

Thời gian
bắt đầu

Thời gian
kết thúc

01/2021

6/2021

Diễn giải kế hoạch hành động chi tiết:
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Hành động

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Thiết kế
Lắp đặt
Chạy thử nghiệm
Đánh giá kết quả

Hình 2.7.12. Tiêu chí SMART khi đặt mục tiêu

Giai đoạn 4: Thực hiện
Giai đoạn thực hiện là giai đoạn đưa các kế hoạch hành động đã được thiết lập trong giai
đoạn lập kế hoạch (hoạch định) thành các hoạt động cụ thể. Giai đoạn này bao gồm 05 hoạt
động/bước chính như được mô tả như hình bên dưới, tuy nhiên trong giới hạn của dự án
chúng tôi chỉ mô tả phần kiểm soát vận hành (bước 3). Các hoạt động nâng cao nhận thức,
đào tạo, thiết kế & mua sắm, giám sát EnPI doanh nghiệp có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn
ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng.

Bước 1

• Nâng cao nhận thức

Bước 2

• Đào tạo

Bước 3

• Kiểm soát vận hành

Bước 4

• Thiết kế, mua sắm, vận hành và
bảo trì hiệu quả

Bước 5

• Giám sát EnPI

Lưu ý:
• Khi thiết lập mục tiêu chỉ tiêu năng lượng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm dữ liệu benchmark ngành Dệt nhuộm (xem tại Phụ lục 20). So sánh SEC hiện tại của nhà máy với SEC ngành (theo
dạng quy mô/sản lượng phù hợp), sau đó kết hợp với phần nhận diện các cơ hội cải thiện năng
lượng của nhà máy (có thể thực hiện bởi nhóm nội bộ hoặc kiểm toán bên ngoài) để đưa ra mục
tiêu cải thiện phù hợp.
• Sau khi thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động, theo khoảng thời gian định kỳ ( ví dụ hàng
tháng), nhà máy cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chỉ tiêu. Tham khảo biểu mẫu
đánh giá mục tiêu tại Phụ lục 21.

a) Tại sao kiểm soát vận hành lại quan trọng?
• Có thể mang lại giá trị tiết kiệm lớn nhưng không cần đầu tư
• Giúp nâng cao ý thức về tiết kiệm năng lượng cho nhân viên có liên quan
Bảng bên dưới ví dụ về một trường hợp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cho hệ thống khí nén
chỉ thông qua việc kiểm soát vận hành:

Người quản lý năng lượng của một nhà máy giặt nhuộm tại tỉnh Phú Thọ, sau khi rà soát
hệ thống khí nén và phát hiện ra rằng nhu cầu áp suất khí nén của một thiết bị ở cuối
nguồn là 04 bar trong khi anh ta quan sát rằng hệ thống khí nén của nhà máy đang được
vận hành ở áp lực từ 7-8 bar. Anh ta đã tiến hành đo áp lực thực tế tại thiết bị cuối nguồn
và nhận thấy rằng áp suất hiển thị ở mức 7 bar. Anh ta tiến hành rà soát thêm các thiết
bị khác và phát hiện ra rằng nhu cầu áp suất khí nén lớn nhất của nhà máy chỉ dao động
từ 5-6 bar. Do đó anh đã tiến hành các bước sau:
B1: Yêu cầu bộ phận vận hành máy nén giảm áp suất cài đặt máy nén khí từ 7-8 bar
về 6-7 bar.
B2: Tiến hành theo dõi điện năng tiêu thụ của hệ thống khí nén và phản hồi từ các
bộ phận có máy móc sử dụng khí nén trong vòng 2 tuần.
B3: Sau 02 tuần không có ý kiến phản hồi về sự thiếu hụt khí, anh ta đã yêu cầu bộ
phận kỹ thuật duy trì ở mức áp suất 5-6 bar và ban hành quyết định về thông số cài
đặt cho máy nén khí, yêu cầu bộ phận vận hành cập nhật kết quả theo dõi điện năng
và áp suất vận hành của máy theo ngày.
B4: Thông báo kết quả tiết kiệm đến lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Với công
suất máy nén khí là 55 kW, kết quả theo dõi tiết kiệm trong ngày đạt được 211 kWh/
ngày so với thời điểm trước khi thực hiện giảm áp suất cài đặt.

Hình 2.7.13. Các bước chính trong giai đoạn thực hiện
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b) Làm cách nào để kiểm soát vận hành mang lại hiệu quả về năng lượng
Doanh nghiệp cần thiết lập một quá trình kiểm soát vận hành trong đó cần đảm bảo các nội
dung sau cho các hệ thống cần được quản lý:

Bước 4: Vận hành và bảo dưỡng theo tiêu chí
Người vận hành phải luôn vận hành đúng theo các tiêu chí đã đề ra; nếu có bất cứ sự thay đổi
nào về điều kiện vận hành, người vận hành hoặc người liên quan phải thông tin đến các bộ
phận liên quan để kịp thời đánh giá cũng như cập nhật lại tiêu chí vận hành.

Xác định và lập kế hoạch vận hành liên quan
đến các hộ sử dụng năng lượng đáng kể
Đặt ra tiêu chí vận hành và bảo dưỡng của
những hộ sử dụng năng lượng đáng kể

Thông báo cho các nhân viên có liên quan

Một số lưu ý nên được tập trung khi thực hiện các hoạt động kiểm soát
vận hành:
1. Lưu ý đến 05 thành tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả năng lượng (bao
gồm cả hoạt động vận hành và bảo trì bảo dưỡng)
Ưu tiên các hộ
sử dụng NL
đáng kể

Vận hành và bảo dưỡng theo như tiêu chí

Hình 2.7.14. Quy trình thiết lập các hoạt động kiểm soát vận hành cho hệ thống

Bước 1: Xác định và lập kế hoạch vận hành liên quan đến các hộ sử dụng năng lượng chính
Việc xác định các SEUs đã được nhận dạng trong bước hoạch định năng lượng. Người phụ
trách căn cứ trên danh sách này để lập kế hoạch vận hành cụ thể cho từng hệ thống.
Bước 2: Đặt ra tiêu chí vận hành và bảo dưỡng của những hộ sử dụng năng chính
Để xây dựng tiêu chí vận hành và bảo dưỡng, người phụ trách có thể tham khảo các nguồn
sau:
Khuyến nghị của nhà sản xuất.
Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống.
Người/đơn vị cung cấp thiết bị.
Các đề xuất của chuyên gia nội bộ.
Hướng dẫn từ các chuyên gia về hệ thống năng lượng.
Hiệu suất chuẩn của thiết bị tương tự.
Những vấn đề trước đây.
Tiêu chí vận hành và bảo trì phải được viết thành tài liệu và thông báo đến các nhân viên liên
quan. Tham khảo ví dụ tiêu chí vận hành lò hơi tại Phụ lục 22.
Bước 3: Thông báo cho các nhân viên liên quan
Thông báo hoặc truyền thông cho những người có liên quan giúp đảm bảo tất cả những
người vận hành các hộ sử dụng năng lượng chính biết được mức độ ảnh hưởng từ các hoạt
động của họ đến việc sử năng lượng và hiệu quả năng lượng của thiết bị hoặc hệ thống mà
họ đang phụ trách.

Đào tạo
vận hành

Các thông số
vận hành chính

Vận hành hiệu quả
năng lượng

Sử dụng và xem
xét các số liệu
vận hành

Nhận thức về
vai trò và tác
động đối với
hiệu suất năng
lượng

2. Định kỳ kiểm tra kết quả các hoạt động
3. Tập trung vào hoạt động thay đổi nhận thức cho tất cả những người có liên quan

Doanh nghiệp có thể tham khảo 02 biểu mẫu kiểm soát vận hành tại Phụ lục 23.

2.7.4. Các trường hợp điển hình
Như thực tế quản lý và vận hành, nhiều nhà máy đã chứng minh rằng khi áp dụng hệ thống
quản lý năng lượng phù hợp có thể mang lại mức tiết kiệm năng lượng đáng kể. Mức tiết
kiệm tùy thuộc vào hiện trạng của từng nhà máy và loại hình sản xuất của nhà máy. Phần
bên dưới trình bày 02 trường hợp điển hình trong việc áp dụng thành công hệ thống quản lý
năng lượng trong ngành May mặc và Dệt nhuộm.

Việc thông báo có thể được thực hiện thông qua các cách sau:
Đào tạo thông qua thực hành tại chỗ.
Hướng dẫn công việc hoặc quy trình vận hành.
Thực hiện đào tạo trên lớp.
Sổ ghi chép.
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a. Trường hợp điển hình 1: Nhà máy Dệt nhuộm
Thông tin cơ sở
của nhà máy

Hiện trạng tiêu thụ
năng lượng

Nhà máy nhuộm

Tiêu thụ than:
4.134.513 kg than/
năm

Sản phẩm:
nhuộm chỉ
Sản lượng hàng
năm: 1.371.185
kg/năm (bao
gồm sản phẩm
được nhuộm và
không nhuộm)

Tiêu thụ điện:
2.923.419 kWh/năm

Các giải pháp
đã thực hiện
Phần nhiệt:
• Đầu tư cân than để xác
định lượng than sử dụng.
• Quản lý vận hành hệ
thống lò hơi; quản lý nhiệt
trị than; kiểm soát nồng độ
oxy trong khói lò hơi; bảo
ôn đường ống hơi; thu hồi
nước ngưng.

Giá trị tiết kiệm
Phần nhiệt: tiết kiệm
46,72 tấn than/năm,
tương đương giảm
1,13% lượng than tiêu
thụ
Phần điện năng: tiết
kiệm 101.735 kWh/
năm, tương đương giảm
3,48% điện năng tiêu thụ

Phần điện năng:
• Lắp đặt các đồng hồ điện
để theo dõi và đo lường
lượng điện tiêu thụ của các
hộ sử dụng năng lượng
chính.
• Tắt các thiết bị khi không
sử dụng hoặc không cần
thiết (ví dụ đèn khu vực
gần cửa sổ; quạt thông gió)
• Lắp đặt biến tần cho máy
nén khí
• Sử dụng đèn LED
• Ban hành các hướng dẫn
vận hành tiết kiệm năng
lượng khi sử dụng các thiết
bị

CHƯƠNG III.
KIỂM TOÁN
NƯỚC NỘI BỘ

b. Trường hợp điển hình 2: Nhà máy may áo thể thao
Thông tin cơ sở
của nhà máy

Hiện trạng tiêu thụ
năng lượng

Các giải pháp
đã thực hiện

Giá trị tiết kiệm

Nhà máy may

Tiêu thụ điện:
2.943.639 kWh/năm
(Nhà máy này sử
dụng lò hơi điện)

• Lắp đặt các đồng hồ điện
để theo dõi và đo lường
lượng điện tiêu thụ tại các
SEUs.
• Lắp đặt bẫy hơi cho bàn ủi
• Giảm áp suất cài đặt cho
lò hơi (hiện tại nhà máy sử
dụng lò hơi điện)
• Kiểm soát rò rì khí nén
• Bảo ôn đường ống hơi
• Thu hồi nước ngưng
• Ban hành các hướng dẫn
vận hành tiết kiệm năng
lượng cho các thiết bị (ví
dụ như vận hành lò hơi,
máy nén khí)

Phần điện năng:
tiết kiệm 494.531 kWh/
năm, tương đương giảm
16,8 % điện năng tiêu thụ

Sản phẩm: áo thể
thao
Sản lượng hàng
năm: ~ 7.000.000
cái/năm
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3.1. TỔNG QUAN
Nước là nguồn tài nguyên rất quan trọng với đời sống con người và các hoạt động sản xuất.
Với ngành sản xuất may mặc thời trang, một trong những ngành công nghiệp được xem là sử
dụng nước lớn nhất trên thế giới (đứng sau ngành sản xuất dầu mỏ và giấy)6 thì nguồn nước
lại càng trở nên quan trọng hơn.
Tiêu thụ nước của quy trình sản xuất hàng may mặc chủ yếu ở quy trình gia công ướt (quy
trình Dệt nhuộm và quy trình hoàn tất sản phẩm). Theo ZDHC, các nhà máy/cơ sở Dệt nhuộm
và hoàn tất sản phẩm Dệt may tiêu thụ 72% tổng lượng nước sử dụng của nhà máy cho quy
trình gia công ướt.

Quá trình sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy Dệt nhuộm cũng làm phát sinh một lượng
lớn nước thải. Nước thải Dệt nhuộm có thành phần và tính chất ô nhiễm khá đa dạng, trong
đó có một số thành phần ô nhiễm cao như: độ màu, pH, nồng độ muối (thể hiện thông qua
chỉ số chất rắn hòa tan – TDS), các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, kim loại nặng; bên cạnh
đó là một số chỉ tiêu khác như COD, BOD, TN, chất rắn lơ lửng, v.v. Do đó, việc thiết kế và vận
hành một hệ thống xử lý nước thải phù hợp, sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể những tác động
bất lợi của loại nước thải này đối với môi trường tiếp nhận.

3.2. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
3.2.1. Khái niệm chung
a. Các thành phần cơ bản của hệ thống cấp nước
Hệ thống cấp nước tại nhà máy là tổ hợp các công trình bao gồm các thành phần cơ bản:
Nguồn cấp nước (xem mô tả ở phần trên)
Hệ thống xử lý bổ sung (tùy nhà máy có hoặc không có hệ thống xử lý này): các công đoạn
xử lý phổ biến bao gồm lắng, lọc cát, trao đổi ion.
Bể chứa nước cấp cho toàn nhà máy
Hệ thống phân phối: bao gồm hệ thống máy bơm, thủy đài (tùy nhà máy có thể có hoặc
không có), đường ống phân phối, đồng hồ giám sát tiêu thụ nước.
Các khu vực/thiết bị/hệ thống tiêu thụ nước: ví dụ như lò hơi, máy nhuộm, các hoạt động
sinh hoạt của công nhân, v.v
Tóm tắt hệ thống sử dụng nước tại một nhà máy có thể tham khảo như hình bên dưới:

Hình 3.1.1. Tỉ lệ tiêu thụ nước của một nhà máy/cơ sở Dệt nhuộm và hoàn tất

Nguồn nước sử dụng để cung cấp quá trình sản xuất và sinh hoạt trong các nhà máy Dệt
nhuộm thông thường bao gồm các nguồn sau:
Nước sông

Nước giếng

Nước mưa

NGUỒN NƯỚC

Nước cấp từ
KCN

Khác

Hình 3.2.1. Ví dụ về mô hình cấp nước và các hộ sử dụng nước
điển hình trong nhà máy

Nước thải
tái sử dụng

Hình 3.1.2. Các nguồn cấp nước phổ biến trong các nhà máy Dệt nhuộm
6

Kiểm toán nước là một hoạt động phân tích định tính và định lượng về tiêu thụ nước nhằm
sử dụng, bảo tồn nước và quản lý nước thải hiệu quả.
Kiểm toán nước giúp xác định được lượng nước thất thoát từ hệ thống phân phối và xác
định chi phí thất thoát cho cơ sở.

Tham khảo tại: https://www.commonobjective.co/article/the-issues-water
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Kiểm toán nước toàn diện giúp xây dựng hồ sơ chi tiết của hệ thống phân phối và các hộ
sử dụng nước, từ đó giúp quản lý nước dễ dàng, hiệu quả và đáng tin cậy.
c. Cân bằng nước là gì?
Cân bằng nước là một biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ thể hiện việc sử dụng nước của một cơ
sở. Cân bằng cho thấy các dòng chảy của nước vào và ra khỏi các quá trình hoặc hoạt động
trong cơ sở. Hình bên dưới minh họa cách tiếp cận cơ bản của quá trình cân bằng nước.

Quy trình
sản xuất

ĐẦU VÀO (A)

Ví dụ cân bằng nước dạng bảng:
Bảng 3.2.1. Cân bằng nước dạng bảng
Sử dụng nước

Đầu vào
(m3/năm)

Đầu ra
(m3/năm)

Thất thoát (%)

Nước giải nhiệt nhà xưởng

30.000

29.500

500 (1,66%)

Nước quy trình

10.000

9.000

1.000 (10%)

Nước sinh hoạt cho
công nhân viên

100.000

90.000

10.000 (10%)

Nước nhà ăn

20.000

19.000

1.000 (5%)

Nước tưới cây

15.000

14.250

750 (5%)

ĐẦU RA (B)

Tổng thất thoát

Cân bằng = A - (B+C) = 0
Hoặc
A = B+C

THẤT THOÁT (C)

13.250 (m /năm)
3

Ví dụ cân bằng nước dạng sơ đồ dòng

Xả 1300kl để
tưới tiêu

Hệ thống xử lý
nước thải (BTP)
(1200-1500 KL/ngày)

Sông
Narmada
Nước thô lấy từ
sông Narmada

Hình 3.2.2. Nguyên tắc cơ bản của quá trình cân bằng nước

Cân bằng nước là một công đoạn quan trọng giúp nhà máy sớm phát hiện các thất thoát và
đưa ra các hành động khắc phục kịp thời.
Trong một số trường hợp cân bằng nước có thể bao gồm dữ liệu về chi phí nước. Các hình và
bảng bên dưới lần lượt ví dụ về chi phí nước qua các công đoạn sử dụng, cân bằng nước theo
dạng bảng và cân bằng nước theo dạng quy trình:

Làm mát
máy
nhuộm
dòng
chạy
mềm
Chu trình làm mát

Nguồn
nước thô

Giá hơi: 11-15
euro/m3

Dòng xả

Nhiệt độ của
nước hấp thụ
20-80oC. Giá
nước nóng:
2-3 euro/m3

Giá nước
ngưng thu
hồi: 6-8
euro/m3
80-90oC

Hơi
bình ra

Giá: 1-2 euro/m3
TP 8 < 160 ppm
Nhiệt độ 20-30oC

60 Kl

Nước thô chứa
Nước thô chứa
Nước thô chứa
trong bể có
trong bể có
trong bể có
dung tích 11.000 Kl dung tích 11.000 Kl dung tích 13.000 Kl

200 Kl

Nước lọc chứa
trong bể có dung
tích 5.500 Kl

1600 Kl
Dung tích Dung tích Dung tích
2.000 Kl 2.600 Kl 4.000 Kl

Nước giải nhiệt
máy nén khí
Nước nóng
600 KI
CRP
recovered
800 KI

4000 KI

CRP
thu hồi
800 KI

Xưởng quy trình ướt
698 tấn

Bể nước
làm mềm

Bể thu hồi
nước ngưng
100 KI

5600 Kl

3600 Kl

Nước lọc chứa
Hệ thống làm mềm, trong bể có dung
công suất 3 hệ x
tích 5.500 Kl
275m3/h
1400 kld
250 Kl

Hệ thống
lọc nước thô
Nước DM chứa trong
bể có dung tích 300 Kl

Hệ thống
lọc nước khử khoáng
DM công suất 1.800 Kl

Dòng ngưng tụ
và thu hồi MEE
Tỉ lệ thu hồi
Thiết bị
của RO 92,5% bay hơi đa
hiệu ứng
(MEE)
3600 Kl

Nước DM chứa trong
bể có dung tích 300 Kl

100 tấn
1250 kld
Hỗn hợp muối

5600 Kl

Hệ thống xử
lý nước thải
(ETP)

Lưu lượng xả thải
1.900 Kl cho mục
đích tưới tiêu khi
đã qua xử lý

Trạm điện chủ lực
công suất 50 MW

Lò hơi
Giá: 4-6 euro/m3
TP 8 < 160 ppm
Nhiệt độ 70-80oC

Tiền xử lý
(Chuẩn bị nhuộm)
Nhuộm

Hố sợi

Chu trình nhiệt

Chu trình ướt

Chi phí xử lý:
0,4-1 euro/m3

1280 Kl

2300 Kl

Tất cả
xưởng H

Hồ sợi 200 Kl
Nước thải sau lọc DM 100Kl

Tiền xử lý RO

Chi phí nước đầu vào: 0,1-0,8 euro/m3
Nhiệt độ 20-30oC

Tháp giải
nhiệt Chiller/
CPP

6500 kld

Hệ thống vòi
chữa cháy

Cấp nước
sinh hoạt

Chi phí tăng thêm:
- Hoá chất/enzymes + Nhiệt
- Giá nước sử dụng trong quy trình:
20 euro/m3 đối với vải dệt thô
14 euro/m3 đối với vải dệt kim

Chi phí tăng thêm:
- Thuốc nhuộm, hoá chất/chất phụ
trợ + Nhiệt
- Giá nước sử dụng trong mẻ nhuộm
- 70 euro/m3 đối với vải dệt thô
- 50 euro/m3 đối với vải dệt kim

Hình 3.2.4. Cân bằng nước dạng sơ đồ dòng

3.2.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ
Để nhận dạng các cơ hội tiết kiệm nước trong hệ thống khai thác, xử lý, phân phối và sử dụng
nước, phương pháp tiếp cận tổng thể là thực hiện một kiểm toán nước toàn diện cho toàn
nhà máy. Quá trình kiểm toán nước có thể được thực hiện bởi nhóm nội bộ hoặc thuê tư vấn
bên ngoài. Trong tài liệu này sẽ trình bày cách thực hiện kiểm toán nước nội bộ. Bảng bên
dưới trình bày các bước chính để thực hiện kiểm toán nước nội bộ và các công cụ hỗ trợ thực
hiện.

Hình 3.2.3. Chi phí giá trị nước cộng thêm qua các công đoạn sử dụng

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

120

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

121

Bảng 3.2.2. Tóm tắt các bước chính thực hiện kiểm toán nước và công cụ hỗ trợ
Bước thực hiện

Kết quả cần đạt được

Công cụ hỗ trợ

B1: Thành lập đội kiểm toán
nước nội bộ

Các thành viên đến từ các bộ phận: Cơ điện, Bảo trì, Tuân thủ,
Hành chính, Sản xuất

Danh sách đội kiểm toán nước công ty (tốt nhất có sự
phê duyệt của lãnh đạo nhà máy)

Không

B2: Xác định các nguồn nước
sử dụng và mục đích sử dụng

• Xác định các nguồn nước đang sử dụng
• Mục đích và khu vực sử dụng nước
• Thông tin về đơn vị cung cấp/công trình khai thác (tên đơn vị, công
suất, thiết bị, hợp đồng)
• Thông tin về hệ thống xử lý nước cấp nếu có như: quy trình xử lý,
công suất xử lý, yêu cầu chất lượng nước sau xử lý, v.v.
• Thông tin về hệ thống phân phối nước đến các khu vực sử dụng
(bản vẽ và thống kê về trạm bơm, đường ống, van, bồn chứa)
• Thông tin về hiện trạng đo lường tiêu thụ nước (đồng hồ đo nước,
dữ liệu ghi đồng hồ, hóa đơn tiêu thụ nước)
• Xác định các giá trị về chi phí sử dụng nước (tham khảo Hình
3.2.3). Trong một số trường hợp không có đủ thông tin cho từng
quy trình, có thể tính toán giá nước tổng thể theo Phụ lục 25

Thiết lập check list và bảng thu thập thông tin sử dụng
nước và các hồ sơ đính kèm (bản vẽ, sơ đồ, hồ sơ kỹ
thuật, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ)

Bảng thu thập thông tin mẫu
(xem tại Phụ lục 24)

B3: Thiết lập cân bằng nước và
xác định tỉ lệ % thất thoát nước

• Từ các thông tin đầu vào được mô tả ở bước 2, tiến hành xây dựng
sơ đồ dòng nước.
• Tính toán mức tiêu thụ nước cho từng khu vực, thiết bị.
• Thực hiện cân bằng nước có thể được thể hiện dưới dạng bảng
hoặc sơ đồ dòng nước.
• So sánh mức tiêu thụ của các khu vực so với các chuẩn mực hay
định mức tiêu thụ để xác định mức thất thoát

Bảng cân bằng nước và kết quả tính toán cân bằng
nước

• Tham khảo kết quả cân bằng nước tại
Bảng 3.2.1 và Hình 3.2.4.
• Bảng tính toán tiêu thụ nước cho một số
thiết bị/khu vực xem tại Phụ lục 26
• Tham khảo bảng định mức suất tiêu thụ
nước cấp độ nhà máy và quy trình tại Phụ
lục 27

B4: Khảo sát chi tiết hiện trạng
sử dụng nước tại các khu vực

• Lập Bảng kiểm khảo sát cho từng khu vực
• Tiến hành khảo sát tại chỗ (hiện trường, hồ sơ, phỏng vấn), nhận
dạng các cơ hội tiết kiệm nước
• Lưu ý: Nhà máy có thể thuê tư vấn bên ngoài để thực hiện kiểm
toán nước

• Bảng kiểm khảo sát (để lập check list phù hợp tham
khảo các cơ hội tiết kiệm nước được mô tả ở phần cơ
hội tiết kiệm nước được trình bày ở phần tiếp theo)
• Báo cáo kết quả khảo sát, nhận diện các cơ hội tiết
kiệm nước

Tham khảo Bảng kiểm nhận dạng cơ hội cải
tiến HQNL tại Phụ lục 19

B5: Thực hiện cải thiện sau
kiểm toán nước

• Lập kế hoạch hành động chi tiết
• Xây dựng KPI về nước cho cấp độ nhà máy và cấp độ quy trình cho
từng khu vực chức năng/xưởng v.v.
• Kế hoạch quản lý nước nên được thiết lập theo mô hình PDCA
(Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá)

• Định kỳ theo dõi cập nhật tiến độ và kết quả thực
hiện kế hoạch (hàng tháng, hàng quý, năm)
• Đánh giá kết quả KPI (hàng tháng, hàng quý, năm)
• Báo cáo kết quả thực hiện
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Bên cạnh các công cụ hỗ trợ cho quá trình khảo sát được trình bày trong phần phục lục, phần
bên dưới trình bày thêm một số công cụ tính toán tiết kiệm nước từ các giải pháp tiết kiệm
được nhận dạng:

Thông tin cần có
Số giờ vận hành của
hệ thống trong ngày (B)

Đơn vị

Cách tính/cách để có thông tin

Giờ

Trao đổi với người vận hành hệ thống RO hoặc đo
lường thông qua bộ giám sát thời gian vận hành
của hệ thống

Bảng 3.2.3. Tính toán tiết kiệm nước khi sử dụng vòi lưu lượng thấp
Thông tin cần có
Số lượng vòi nước đề
xuất thay thế (A)
Số lượng công nhân (B)

Đơn vị
cái
người

Cách tính/cách để có thông tin
Quan sát/thống kê của nhà máy

lần/ngày

Quan sát/phỏng vấn công nhân

Lưu lượng trung bình
vòi nước hiện hữu (D)

lít/phút

Sử dụng đồng hồ bấm giây và 01 ca đong biết
trước thể tích (ví dụ chọn ca có dung tích là 1 lít).
Mở vòi nước và đợi xem bao lâu ca đong sẽ đầy. Ví
dụ 6 giây đầy 01 lít -> lưu lượng của vòi nước là 10
lít/phút.
Lưu ý: mở vòi nước ở chế độ lớn max.

Thời gian sử dụng (E)

giây/lần

Quan sát thực tế

Ước tính lượng nước sử
dụng bằng vòi kiểu cũ (F)

m³/ngày

F = B x C x D x E/60/1000 (m3/ngày)

Lưu lượng trung bình
vòi nước lưu lượng thấp
(G)

lít/phút

Tiêu chuẩn LEED (tiêu chuẩn công trình xanh cho
các vòi nước công cộng là 2 lít/phút)

Lượng nước tiêu thụ khi
sử dụng vòi lưu lượng
thấp (H)

m³/ngày

H = B x C x G x E/60/1000 (m3/ngày)

ngày

Số liệu thực tế cùa nhà máy

Lượng nước tiết kiệm (J)

m³/năm

J = (H – F) x I

Giá nước (chi phí nước
thủy cục, xử lý nước
thải và xả thải) (K)

VNĐ/m3

Giá nước bao gồm: giá nước sạch được mua,
chi phí xử lý nước thải và chi phí xả thải

Chi phí tiết kiệm (L)

triệu VNĐ/năm

Chi phí vòi nước (M)

triệu VNĐ/vòi

Chi phí đầu tư (N)
Thời gian hoàn vốn (O)

triệu VNĐ
năm

Lưu lượng dòng xả bỏ
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m3/năm

Giá nước (chi phí nước
thủy cục, xử lý nước
thải và xả thải) (E)

VNĐ/m3

Chi phí tiết kiệm (F)
Chi phí đầu tư (K)

Thời gian hoàn vốn (L)

Ưu tiên nhất

Ít ưu tiên hơn

Đơn vị

Cách tính/cách để có thông tin

m3/giờ

Có thể quan sát trên đồng hồ đo lưu lượng dòng
xả từ hệ thống RO hoặc

D=AxBxC
Nước sau thu hồi từ dòng xả có thể tái sử dụng
cho một số mục đích như:
• Dội toilet
• Tưới cây
• hoặc hòa trộn với nước đầu vào và xử lý lại
• V.v

triệu VNĐ/năm
triệu VNĐ

năm

Giá nước bao gồm: giá nước sạch được mua, chi
phí xử lý nước thải và chi phí xả thải
F=DxE
Tùy thuộc vào mục đích tái sử dụng, thông thường
chi phí đầu tư bao gồm:
• Đường ống thu gom
• Bể chứa
• Hệ thống phân phối
L = K/F

Giảm thiểu

Tái sử dụng

N=AxM
O = N/L

Số liệu thực tế của nhà máy

3.2.3. Các cơ hội cải thiện
Việc nhận dạng các cơ hội cải thiện nên dựa trên nguyên tắc 3R – giảm thiểu, tái sử dụng và
tái chế. Hình bên dưới thể hiện thứ tự ưu tiên cho nguyên tắc 3R.

Liên hệ với nhà cung cấp (lưu ý khi mua vòi nước
thông tin với họ về lưu lượng nước của vòi tiết kiệm)

Đo lường thực tế bằng ca đong kết hợp với đồng
hồ bấm giờ

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

Lượng nước tiết kiệm
trong năm (D)

L=JxK

Bảng 3.2.4. Tái sử dụng dòng xả từ hệ thống xử lý nước sạch bằng RO
(áp dụng khi nhà máy chưa thu hồi dòng xả)
Thông tin cần có

ngày

Dữ liệu từ phòng nhân sự

Số lần sử dụng
trung bình của mỗi
công nhân (C)

Thời gian vận hành
trong năm (I)

Thời gian vận hành
trong năm (C)

Tái chế

Hình 3.2.5. Thứ tự ưu tiên cho các hoạt động cải thiện hiệu quả sử dụng nước

Các cơ hội cải thiện sử dụng nước bao gồm các giải pháp tiết kiệm nước cho hoạt động sản
xuất, hoạt động sinh hoạt và phụ trợ, bảng bên dưới trình bày tóm tắt một số giải pháp điển
hình:

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Bảng 3.2.5. Các cơ hội cải tiến nước
Tên giải pháp

Phân loại nhóm
giải pháp*

• Kiểm soát rò rỉ nước tại hệ thống phân phối và
các thiết bị sử dụng
• Thiết lập các hoạt động quản lý và bảo trì bảo
dưỡng đúng cách
• Lắp đặt đồng hồ đo nước và định kỳ ghi nhận
mức tiêu thụ
• Thiết lập các KPI về tiêu thụ nước cho các hệ
thống, thiết bị, khu vực và định kỳ đánh giá kết quả
thực hiện KPI
• Đào tạo nhận thức tiết kiệm nước cho nhân viên

Nhóm 1

• Theo dõi các chu trình lọc, rửa lọc, hoàn nguyên
các cột trao đổi ion. Tối ưu lượng nước rửa lọc cho
các chu trình này. Lượng nước rửa lọc nên được
kiểm soát ở mức từ 2-5% so với tổng lượng nước
được xử lý.
• Thu hồi các dòng rửa lọc cho các mục đích khác
(ví dụ: sau khi lắng sơ bộ hòa trộn vào dòng nước
cấp đầu vào và xử lý lại)

Nhóm 1

Thay thế các vòi nước khu vực vệ sinh của công
nhân và khu vực văn phòng bằng vòi lưu lượng
thấp, khuyến cáo theo tiêu chuẩn LEED là 2 lít/
phút cho vòi rửa tay công cộng

Nhóm 1

• Điều chỉnh lưu lượng nước giải nhiệt phù hợp cho
các thiết bị trong khu vực lò hơi, ví dụ: giải nhiệt
các quạt gió thứ cấp, giải nhiệt ghi xích lò hơi
• Thu hồi và tái sử dụng nước giải nhiệt

Nhóm 1

Các giải pháp quản lý
nội vi

• Kiểm soát rò rỉ nước tại hệ thống phân phối và
các thiết bị sử dụng
• Thiết lập các hoạt động quản lý và bảo trì bảo
dưỡng đúng cách
• Thiết lập các KPI về tiêu thụ nước cho các hệ
thống, thiết bị, khu vực và định kỳ đánh giá kết quả
thực hiện KPI
• Đào tạo nhận thức tiết kiệm nước cho nhân viên

Nhóm 1

Điều khiển quy trình
sản xuất tốt nhất (sản
xuất đúng ngay từ đầu)

Giám sát và điều khiển quy trình và thiết bị để có
hiệu suất tối ưu và tạo ít chất thải nhất, ví dụ:
• Xây dựng và thực hiện SOP
• Lắp thêm đồng hồ đo nước sử dụng các khu vực
• Lắp đặt van phòng ngừa xả tràn và van tắt tự
động
• Sử dụng bộ điều khiển tự động để đo lường
lượng nước nạp và nhiệt độ nước trong các mẻ
nhuộm/giặt

Nhóm 2

Thay đổi nguồn
đầu vào

Lựa chọn nguồn đầu vào có hiệu suất cao và ít tác
động xấu đến môi trường và sức khoẻ ví dụ:
• Sử dụng hóa chất ít nguy hại, hóa chất tiêu thụ
nước ít
• Sử dụng các enzyme và probiotic
• Sử dụng các nguồn nước tái chế hoặc nước thu
hồi từ công đoạn khác

Nhóm 2

Hiệu chỉnh thiết bị

Cài đặt để thiết bị có hiệu suất cao hơn và giảm
hao phí, ví dụ:
• Lập kế hoạch sản xuất phù hợp
• Làm kín các thiết bị cho quy trình nóng & lạnh

Nhóm 2

Các giải pháp quản lý
nội vi

Quản lý vận hành
các chu trình rửa lọc
của hệ thống xử lý
nước cấp

Sử dụng vòi nước
lưu lượng thấp

Giảm lượng nước
giải nhiệt các thiết bị
khu vực lò hơi
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Mô tả giải pháp

Tên giải pháp

Phân loại nhóm
giải pháp*

Mô tả giải pháp

Thay đổi công nghệ

• Sử dụng các máy nhuộm, giặt dung tỷ thấp
• Sử dụng máy nhuộm liên tục
• Sử dụng công nghệ nhuộm ít muối

Tái sử dụng

Tái sử dụng là quá trình sử dụng lại nước thải bỏ
từ công đoạn này và sử dụng lại cho công đoạn
khác mà không cần phải xử lý lại hoặc yêu cầu xử
lý đơn giản, các cơ hội tái sử dụng phổ biến như:
• Thu hồi nước giải nhiệt từ máy nhuộm và tái sử
dụng cho quá trình nhuộm
• Thu hồi nước ngưng và cấp nước cho lò hơi hoặc
quy trình nhuộm
• Thu hồi nước giải nhiệt từ máy stenter các trống
sấy của máy giặt
• Tái sử dụng nước giặt mẻ cuối cho mẻ giặt tiếp
theo với cùng loại sản phẩm
• V.v

Tái chế

Nước thải thường được yêu cầu xử lý bổ sung
trước khi tái sử dụng, công nghệ xử lý phổ biến
được áp dụng hiện nay là công nghệ màng RO
hoặc Nano

Thu hồi nước mưa và
tái sử dụng

Nước mưa từ mái hoặc đường nội bộ có thể được
thu hồi, xử lý và tái sử dụng để cấp nước cho quy
trình sản xuất hoặc sinh hoạt.

Nhóm 3

Nhóm 1 hoặc
nhóm 2 tùy theo
thực tế của từng
nhà máy

Nhóm 3

Nhóm 2 hoặc
nhóm 3 tùy thuộc
hiện trạng của
nhà máy

*: Giải thích ý nghĩa các nhóm giải pháp
Nhóm 1: Nhóm giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và không tốn chi phí đầu tư hoặc đầu tư
thấp chủ yếu tập trung vào hoạt động quản lý và điểu chỉnh lại thao tác vận hành.
Nhóm 2: giải pháp phức tạp hơn thường yêu cầu chi phí đầu tư ở mức trung bình và có thời
gian hoàn vốn từ 1-3 năm.
Nhóm 3: Nhóm các giải pháp nâng cao (Nhóm các giải pháp thực hành tốt nhất về công
nghệ) thường yêu cầu đầu tư cao nhưng hiệu quả mang lại cũng cao. Nhóm các giải pháp
này có thể yêu cầu phải thực hiện các nghiên cứu khả thi chi tiết trước khi thực hiện dự án.
Một số trường hợp tiết kiệm nước điển hình đã triển khai tại một số nhà máy được
giới thiệu ở bên dưới:
a. Trường hợp điển hình 1: Sử dụng vòi lưu lượng thấp cho khu vực rửa tay của công nhân
Hiện trạng
Nhà máy sản xuất giày với quy mô 6.830 công
nhân. Số lượng vòi rửa tay là 210 cái. Lưu
lượng vòi nước trước khi thay là 5-7 lít/phút.

Hình 3.2.6. Vòi nước hiện hữu

Giải pháp
Thay thế các vòi nước hiện tại bằng các vòi có
lưu lượng thấp 2,2 – 2,4 lít/phút

Hình 3.2.7. Vòi nước lưu lượng thấp
Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Hiện trạng

Giải pháp

Nước tiết kiệm: 4.532 m3/năm

Đầu tư: 49 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 97 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: 0,5 năm

b. Trường hợp điển hình 2: Tái sử dụng nước mưa cho quá trình sản xuất tại một nhà máy
nhuộm
Hiện trạng
Trước khi thu hồi nước mưa, toàn bộ nước cấp
cho quá trình sản xuất là nước thủy cục (nước
cấp từ khu công nghiệp) với chi phí 10.285
VNĐ/m3

Giải pháp
Thu hồi nước mưa từ mái một nhà xưởng, xử
lý sơ bộ và hòa trộn chung với nước thủy cục
sau đó cấp nước cho quá trình sản xuất

3.3. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
3.3.1. Khái niệm chung
Nước thải là nước đã qua sử dụng trong quá trình sản xuất, sinh hoạt và không còn giá trị sử
dụng đối với quá trình đó nữa.
Quy trình sản xuất tại các nhà máy Dệt nhuộm chủ yếu là các quy trình sản xuất ướt, do đó
nước thải chủ yếu phát sinh từ các công đoạn này; bên cạnh đó một phần nhỏ lượng nước
thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà máy (tỉ lệ này thường dao
động trong khoảng 10%).
Nước thải Dệt nhuộm có tính chất ô nhiễm khá đa dạng và thường thay đổi nhiều do sự thay
đổi về đơn hàng sản xuất. Các bảng bên dưới lần lượt thể hiện đặc tính ô nhiễm nước thải
chưa xử lý của nhà máy Dệt nhuộm và từng công đoạn sản xuất.
Bảng 3.3.1. Đặc tính nước thải Dệt nhuộm chưa được xử lý

Hình 3.2.8. Mái nhà xưởng được thu hồi
nước mưa và bể chứa
Nước tiết kiệm: 8.362 m3 (dữ liệu trong 04
tháng)

Đầu tư: 489 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 316 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: 1,55 năm

c. Trường hợp điển hình 3: Thu hồi và tái sử dụng nước giải nhiệt từ các máy căng định hình
tại một nhà máy nhuộm

Thông số

Giá trị

pH

6-10

Nhiệt độ, oC

35-45

TDS, mg/l

1.000 - 12.000

COD, mg/l

150 - 12.000

BOD, mg/l

80 - 6000

TSS, mg/l

15 - 8.000

Chloride, mg/l

1.000 - 6.000

Clo dư, mg/l

<10

Dầu mỡ, mg/l

10 - 30

Hiện trạng

Giải pháp

Tổng Kjeldahl Nitrogen, mg/l

70 - 80

Nhà máy có 6 máy căng định hình ở khu vực
xưởng nhuộm và xưởng in. Nước giải nhiệt các
trục của máy căng định hình đang xả bỏ về hệ
thống xử lý nước thải.

Nhà máy đã thu hồi nước giải nhiệt từ các máy
căng định hình này về bể chứa nước nóng và
cấp lại cho quá trình sản xuất.

Nitrate (NO3), mg/l

<15

Amoni dư, mg/l

<10

Sulphate (SO4), mg/l

600 - 1.000

Độ màu (Pt-Co)

50 - 2.500

Kim loại nặng, mg/l

<10

Nguồn: The ZDHC Wastewater Treatment Technologies Document
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Bảng 3.3.2. Đặc tính nước thải của một số công đoạn
trong nhà máy Dệt nhuộm
Hình 3.2.9. Trước khi thu gom
Nước tiết kiệm: 12.378 m3/năm

Đầu tư: 2 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 300 triệu VNĐ

Thời gian hoàn vốn: Ngay lập tức
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Hình 3.2.10. Sau khi thu gom

Nguồn thải

pH

BOD (mg/L)

COD (mg/L)

Nước thải quy trình nhuộm

5,8 – 6,5

Nấu tẩy

10 – 13

260 – 400

1.200 – 3.300

0,22 – 0,12

Tẩy trắng

8,5 – 9,6

50 – 100

150 – 500

0,3 – 0,2

Làm bóng

8,0 – 10,0

20 – 50

100 – 200

0,20 – 0,25

1.700 – 5.200 10.000 – 15.000

BOD/COD
0,17 – 0,34
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129

Nguồn thải

pH

BOD (mg/L)

COD (mg/L)

BOD/COD

Công đoạn

Nhuộm

7 – 10

400 – 1.200

1.000 – 3.000

0,4

Xử lý bậc 03/
xử lý nâng cao

Sau tẩy trắng

8,0 – 9,0

10 – 20

50 – 100

0,2

Sau giặt axit – acid rinsing

6,5 – 7,6

25 – 50

120 – 250

0,2

Sau nhuộm (giặt nóng)

7,5 – 8,5

100 – 200

300 – 500

0,3 – 0,4

Sau nhuộm (giặt axit – acid and
soap wash)

7,5 – 8,64

25 – 50

50 – 100

0,5

Sau nhuộm (giặt cuối)

7,0 – 7,8

Giặt in

8,0 – 9,0

115 – 150

250 – 450

0,46 – 0,33

Giặt chăn (blanket) của máy in quay

7,0 – 8,0

25 – 50

100 – 150

0,25 – 0,3

Nước thải giặt xả

Mô tả quy trình

Tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý (ví dụ: quốc gia, địa phương, khu công
nghiệp, yêu cầu khách hàng, v.v) mà mỗi nhà máy sẽ phải có hệ thống xử lý nước thải phù
hợp để đáp ứng các yêu cầu trên. Tham khảo các tiêu chuẩn xả thải liên quan đến ngành Dệt
nhuộm tại Phụ lục 28.

• Bể lọc (than hoạt tính, lọc
màng): Loại bỏ các chất hữu
cơ, SS, v.v.

Bảng 3.3.3. Giới thiệu các công đoạn xử lý nước thải Dệt nhuộm

Xử lý sơ bộ

Song chắn rác, lắng cát hoặc
lắng sơ bộ: mục đích để loại
bỏ các vật có kích thước lớn ra
khỏi nước thải

Tái chế nước thải/
ZDHC (tùy nhà máy
áp dụng hoặc không)

Mô tả quy trình

Bảng 3.3.4. Giới thiệu các bước khảo sát và nội dung thực hiện
Các bước khảo sát

Diễn giải nội dung thực hiện

Công cụ hỗ trợ

Thu thập thông tin
chung

- Các nguồn phát sinh nước thải của nhà
máy
- Công suất thiết kế, m3/ngày
- Công suất xử lý thực tế, m3/ngày
- Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải
- Chất lượng nước thải trước và sau xử lý
- Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước
thải, bao gồm các sự cố hay xảy ra trong
quá trình vận hành
- Danh sách và lượng hóa chất sử dụng
trong hệ thống xử lý nước thải.
- Chi phí xử lý nước thải (chí phí điện
năng, hóa chất, nhân công, xả thải, bùn
thải)
- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý
của nhà máy
- Thời gian vận hành hệ thống xử lý
nước thải

Tham khảo một số mẫu
nhật ký vận hành hệ thống
xử lý nước thải tại Phụ lục 29

Tiến hành khảo sát và
thu thập số liệu chi tiết

- Thông qua nhật ký vận hành, thảo luận
với người vận hành các thông số vận
hành và các sự cố hay gặp phải trong
quá trình vận hành và hướng khắc phục
đã thực hiện.
- Tần suất xuất hiện các lỗi khi vận hành

Tùy thuộc vào công đoạn xử
lý, mức độ sẵn có các thiết
bị đo lường mà các thông số
kiểm tra và quan sát thực tế
tại hiện trường, ví dụ:

• Bể điều hòa: Điều hòa chất
lượng nước thải, giúp các công
trình xử lý phía sau hoạt động
ổn định.

Hình 3.3.2. Bể điều hòa

• Bể sinh học kị khí, hiếu khí:
Phân hủy các chất hữu cơ bằng
phương pháp sinh học
• Lắng sinh học
• Lọc cát: Loại bỏ chất rắn lơ
lửng sau công đoạn xử lý sinh
học
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Hình 3.3.3. Bể sinh học hiếu khí
và bể lắng sinh học

Màng RO: giảm TDS, độ muối,
độ màu, v,v để đáp ứng yêu
cầu nước tái chế cho quy trình
sản xuất

3.3.2. Phương pháp khảo sát và công cụ hỗ trợ tính toán
Quá trình khảo sát hệ thống xử lý nước thải được mô tả theo bảng bên dưới.

• Bể keo tụ tạo bông + lắng
hóa lý: Loại bỏ chất rắn lơ lửng
(SS), COD, độ màu.

Xử lý bậc 2

Hình 3.3.6.
Màng vi lọc

Hình 3.3.7. Hệ thống RO cho mục đích
tái chế nước thải

Hình 3.3.1. Song chắn rác và bể lắng cát

Xử lý bậc 1

Hình 3.3.4. Cụm xử lý Fenton

Hình 3.3.5.
Lọc carbon

Để đảm bảo chất lượng nước xả thải, các công đoạn xử lý thường được áp dụng trong ngành
Dệt nhuộm được tóm tắt ở bảng bên dưới:

Mô tả quy trình

• Các công trình oxy hóa bậc
cao như: Bể oxy hóa bằng
Ozone, Bề phản ứng Fenton.
Mục đích oxy hóa các chất
khó/không thể phân hủy sinh
học, giảm độ màu

25 – 50

Nguồn: The ZDHC Wastewater Treatment Technologies Document
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Công đoạn

Mô tả quy trình
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Các bước khảo sát

Diễn giải nội dung thực hiện

Công cụ hỗ trợ

- Thông số vận hành từng bể/thiết bị xử
lý nước thải. Hiệu suất xử lý từng bể/
thiết bị xử lý nước thải
- Liều lượng nồng độ hóa chất sử dụng
cho từng bể
- Đo đạc các thông số cần thiết cho việc
phân tích (lưu lượng, test nhanh thông
số nước thải,…)
- Phỏng vấn người vận hành hệ thống
nước thải và yêu cầu thao tác vận hành
khi cần thiết.
- Quy trình bảo trì/ bảo dưỡng thiết bị
xử lý môi trường

• Công đoạn hóa lý: Kiểm
tra giá trị pH, liều lượng
hóa chất sử dụng tại các bể
keo tụ tạo bông (pH theo
kết quả của thí nghiệm Jar
test*), quan sát màu sắc
trước và sau quá trình keo
tụ tạo bông, quan sát bề
mặt bể lắng hóa lý có hiện
tượng bùn bị kéo theo dòng
xả không?, v.v.
• Công đoạn xử lý sinh học
hiếu khí: Các giá trị cần kiểm
tra như pH, DO, chỉ số SV30.
Quan sát bề mặt bể lắng
sinh học có hiện tượng bùn
nổi không, độ màu, độ đục
của chất lượng nước đầu ra
sau bể lắng sinh học, v.v.

Bước

- 04 hoặc 06 cốc thủy tinh 1000 ml
- Pipet 10 ml
- Hóa chất: Sử dụng loại hóa chất keo tụ đang được sử dụng tại nhà
máy. 02 loại hóa chất keo tụ phổ biến đang sử dụng tại các nhà máy
Dệt nhuộm là PAC và phèn sắt (có thể gồm sắt hóa trị II và sắt hóa trị
III). Ngoài ra chất phá màu cũng được sử dụng kết hợp hoặc sử dụng
riêng để tăng hiệu quả loại bỏ độ màu của nước thải. Polymer được sử
dụng để kết tụ các bông cặn được hình thành trong quá trình keo tụ
nhằm tăng hiệu quả lắng các bông cặn.
- Máy đo độ đục (nếu có thể), nếu không có thể quan sát độ màu/độ
đục bằng mắt thường.
- Bút đo pH
- Mẫu nước thải đầu vào (Lấy sau máy bơm của bể điều hòa)
- Axit hoặc kiềm để giảm hoạt nâng giá trị pH của nước thải
B2: Xác định pH tối ưu

Cách làm:
- Lấy mẫu nước thải cho vào một becker
- Giữ nguyên pH của nước thải đầu vào và tiến hành cho từ từ hóa chất
keo tụ vào cốc đến khi bắt đầu thấy bông cặn xuất hiện, ghi nhận lượng
hóa chất đã sử dụng. Trong trường hợp không thấy bông cặn xuất hiện
có thể tăng hoặc giảm pH bằng xút hoặc axit và tiến hành làm tương
tự như trên. pH keo tụ phổ biến của nước thải Dệt nhuộm thường dao
động từ 8-10.
- Lấy nước thải vào 06 cốc và điều chỉnh giá trị pH của 06 cốc lần lượt là
7.5;8; 8.5; 9; 9.5; 10 sau đó cho cùng một lượng phèn đã xác định ở trên
vào 06 cốc này.
- Đặt các cốc vào mô hình jartest và tiến hành khuấy nhanh ở tốc độ
100 vòng/phút trong 1 phút sau đó khuấy chậm 20 vòng/phút trong
vòng 15-20 phút sau đó để lắng 30 phút
- Lấy mẫu nước phân tích COD và độ đục hoặc có thể đánh giá nhanh
bằng quan sát độ màu
- pH tối ưu là giá trị mà hiệu quả loại bỏ COD, độ màu cao nhất

B3: Xác định lượng
phèn tối ưu

- Lấy 06 mẫu nước thải và điều chỉnh pH theo giá trị pH tối ưu đã được
xác định ở bước 02.
- Điều chỉnh lưu lượng phèn với độ lệch đều nhau cho 06 cốc, ví dụ: ± 2
%, ± 4 % và ± 6 %
- Thực hiện chế độ khuấy tương tự như bước 02 sau đó để lắng trong
vòng 30 phút
- Lấy mẫu nước phân tích COD và độ đục hoặc có thể đánh giá nhanh
bằng quan sát độ màu
- Lượng phèn tối ưu là giá trị mà hiệu quả loại bỏ COD, độ màu cao
nhất

B4: Tính toán kết quả
và triển khai áp dụng
vào quá trình vận hành
thực tế

Dựa trên kết quả thí nghiệm, (ví dụ: xác định được các lượng hóa chất
sử dụng tối ưu lần lượt là: Phèn (10ml/lít), chất phá màu (0,1ml/lít),
polymer (1 ml/lít) và lưu lượng vận hành thực tế của hệ thống xử lý là
100 m3/h. Lưu lượng cần bơm của các bơm hóa chất lần lượt là:

Tham khảo biểu mẫu Bảng
kiểm đánh giá quản ý vận
hành HTXLNT và thông tin
về một số dụng cụ/thiết bị
sử dụng đánh giá HTXLNT
tại Phụ lục 30 và Phụ lục 31
Nhận dạng cơ hội
cải tiến

Dựa trên kết quả quan sát thực tế và
phân tích số liệu, các giải pháp liên quan
có thể đề xuất như:
- Tối ưu các thông số vận hành hệ thống
xử lý nước thải (thời gian vận hành,
lượng hóa chất sử dụng, tải lượng vận
hành, v.v)
- Tái sử dụng nước thải sau xử lý cho các
hoạt động sản xuất
- Cải thiện về vấn đề quản lý bùn thải

Tham khảo tại mục 3.3.3

*: Mục đích và trình tự thực hiện Jartest
Mục đích của thí nghiệm Jartest
• Xác định pH tối ưu cho quá trình keo tụ
• Xác định lượng phèn tối ưu ứng với pH tối ưu
Trình tự thực hiện Jartest
Bảng 3.3.5. Tóm tắt các bước tiến hành Jartest
Bước
B1: chuẩn bị

Dụng cụ cần chuẩn bị
• Máy Jartest với 04 hoặc 06 cánh khuấy, tùy thuộc vào nhu cầu của nhà
máy

Hình 3.3.8. Máy Jartest
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Dụng cụ cần chuẩn bị

Loại hoá chất

Lưu lượng cần thiết

Phèn

= 10 (ml/lít) x 100 (m3/h) = 1000 (lít/h)

Chất phá màu

= 0,1 (ml/lít) x 100 (m3/h) = 10 (lít/h)

Polymer

= 1 (ml/lít) x 100 (m3/h) = 100 (lít/h)

Dựa trên kết quả tính toán tiến hành điều chỉnh lưu lượng thích hợp
cho các bơm định lượng. Thông thường các bơm định lượng có độ
chia lưu lượng ghi trên thân bơm, tuy nhiên các độ chia này không
thể tương ứng hoàn toàn so với giá trị lưu lượng được xác định từ thí
nhiệm Jartest, do đó, để định lượng chính xác nên sử dụng ống đong và
đồng hồ bấm giờ để đo và kiểm chứng sau đó kết hợp điều chỉnh đồng
thời trên mức chia có sẵn trên bơm định lượng và độ mở các van trên
đường cấp hóa chất, xem hình bên dưới:
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Bước

Thông tin cần có

Đơn vị

Lượng nước thải xả thải
hiện nay (A)

m3/ngày

Khả năng tái sử dụng từ
hệ thống RO (B)

%

Dự đoán lượng nước có
thể tái sử dụng (C)

m3/ngày

500 (C= A x B, với B = 50%)

Chi phí nước sạch (D)

VNĐ/m3

10.000 (Thông tin này lấy từ phòng kế toán)

Chi phí xả thải (E)

VNĐ/m3

10.000 (Thông tin này lấy từ phòng kế toán)

Dụng cụ cần chuẩn bị

Van điều chỉnh lưu lượng trên thân bơm
và trên đường ống

Hình 3.3.9. Bơm định lượng hóa chất và đường ống hóa chất
cấp tới bể keo tụ (minh họa)

Với mỗi sự thay đổi về tính chất nước thải đầu vào và các kết quả thí
nghiệm Jartest nhà máy nên ghi nhận vào sổ theo dõi, từ đó làm cơ sở
để điều chỉnh cho các lần sau khi đặc tính nước thải vào hệ thống là
tương tự, điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí cho quá trình jartest.

Cách tính/cách để có thông tin
1000
50 – 70% (Tiềm năng tái chế phổ biến khi áp dụng
công nghệ RO)

Số ngày vận hành trong
năm (F)

Ngày

Chi phí tiết kiệm khi tái
sử dụng nước (G)

Triệu VNĐ/năm

Chi phí đầu tư (H)

312 (theo phòng nhân sự)

Triệu VNĐ

Một số lưu ý khi thực hiện thí nghiệm Jartest:
Mẫu nước thải là mẫu nước được lấy ngay trước khi bắt đầu vận hành hệ thống để thể hiện
chính xác đặc tính nước thải tại thời điểm đó.
Hóa chất sử dụng cho Jartest là hóa chất đang sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải.
Nếu hệ thống xử lý có sử dụng chất phá màu kết hợp với phèn trong quá trình keo tụ tạo
bông, thực hiện việc xác định liều lượng chất phá màu tối ưu bằng cách: cố định thông số

Thời gian hoàn vốn (I)

năm

Bảng 3.3.6. Tính toán sơ bộ tiềm năng tái chế nước thải từ
hệ thống xử lý nước thải hiện hữu
Thông tin cần có

Đơn vị

Nhận dạng quá trình dự
kiến sẽ sử dụng nước
thải cần tái chế

N/A

Thảo luận với quản lý phân xưởng ướt/quản lý
nhà máy

Yêu cầu chất lượng
nước cho quá trình
tái chế

N/A

Thảo luận với quản lý phân xưởng ướt/quản lý
nhà máy

Tính toán lượng nước
cần thiết

m3/ngày

Công suất xử lý nước
thải hiện nay

m3/ngày

Chất lượng nước thải
sau xử lý

N/A

Cách tính/cách để có thông tin

• Dựa trên kết quả thảo luận ở bước 01
• Dữ liệu có thể được ước tính dựa trên công thức
nhuộm hoặc dựa trên các đồng hồ theo dõi tiêu
thụ nước
Theo hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Nên lấy mẫu kiểm tra các thông số dựa trên yêu
cầu ở bước 02

Ví dụ ước tính sơ bộ khả năng tái chế nước thải từ hệ thống xử lý nước thải hiện hữu
bằng công nghệ RO
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10.000 (tùy thuộc vào chất lượng sau xử lý của
hệ thống hiện hữu và yêu cầu chất lượng nước
cho tái chế, suất đầu tư dao động từ 15 – 20 triệu
VNĐ/m3 nước thải cho mục đích tái chế. Để có giá
chi tiết nhà máy nên liên hệ với các đơn vị báo giá
thi công hệ thống xử lý nước thải)
3,2 (I = H/G)
Lưu ý: ở đây chưa bao gồm chi phí vận hành hệ
thống tái chế. Để có chi phí vận hành, trong yêu
cầu báo giá cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chi
tiết vận hành cho các hạng mục ví dụ: điện năng
tiêu thụ, hóa chất tiêu thụ, tần suất thay màng,
bão dưỡng, v.v)

pH và lượng phèn từ thí nghiệm Jartest, sau đó thay đổi liều lượng chất phá màu và so sánh
hiệu quả xử lý để xác định lưu lượng chất phá màu phù hợp (Nhà máy cũng có thể tham
khảo hướng dẫn sử dụng từ nhà cung cấp hóa chất).
Công cụ hỗ trợ tính toán các tiềm năng tái chế nước thải

3.120 (G = C x (D+E) x F)

3.3.3. Các cơ hội cải thiện
Cơ hội cải thiện liên quan đến hệ thống xử lý nước thải có thể bao gồm các cơ hội liên quan
đến nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống, giảm thiểu các chi phí vận hành liên quan đến
năng lượng, hóa chất xử lý và bùn thải. Cơ hội điển hình liên quan đến tiết kiệm năng lượng
của HTXLNT đã được trình bày tại mục 2.4.3, phần bên dưới giới thiệu một số cơ hội cải thiện
hiệu quả vận hành hệ thống và cơ hội tái sử dụng nước thải.
a. Các cơ hội về cải thiện hiệu quả xử lý thông qua việc theo dõi giám sát các thông số vận
hành
Thiết lập các thông số vận hành cụ thể cho từng công đoạn và định kỳ theo dõi đo lường
đánh giá hiệu quả vận hành dựa trên các thông số đã ghi nhận là cơ sở để liên tục cải thiện
hệ thống. Bảng bên dưới và Phụ lục 30 giới thiệu về một số biểu mẫu giám sát vận hành hệ
thống xử lý nước thải.
Bảng 3.3.7. Ví dụ bảng giám sát hiệu quả xử lý theo từng công đoạn xử lý
Ngày:
Giờ

06:00

Hạng mục

Bể điều hoà
Bể keo tụ tạo
bông

Lưu lượng
(m3/giờ)

PH

COD
(mg/l)

SS (mg/l)

X

X

X

X

SV30 (%)

DO (mg/l)

Độ màu

TN

N-NO3

X

X
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Thông số

Ngày:
Giờ

Hạng mục

Lưu lượng
(m3/giờ)

Bể lắng hóa lý
Bể hiếu khí

PH

COD
(mg/l)

SS (mg/l)

X

X

X

SV30 (%)

Độ màu

TN

N-NO3

Thông số lưu lượng cấp vào bể ảnh hưởng đến
các thông số thiết kế ban đầu của hệ thống xử lý,
do đó, khi có sự thay đổi về lưu lượng cần điều
chỉnh lại các thông số vận hành cho phù hợp, ví dụ
như điều chỉnh lưu lượng bơm hóa chất, xác định
tải trọng làm việc cho phép của bể lắng, đánh giá
mức độ ảnh hưởng đến các công đoạn phía sau,
v.v.

Chế độ khuấy trộn

Tùy thuộc vào nhà máy, nếu các thiết bị khuấy
trộn có chế độ điều chỉnh được tốc độ thì tiến
hành quan sát kích thước bùn để điều chỉnh tốc
độ khuấy phù hợp. Việc khuấy quá nhanh có thể
làm vỡ các bông bùn đã hình thành dẫn đến hiệu
quả lắng bùn kém.

X

Bể lắng vi sinh
Bể lọc áp lực

X

X

08:00
10:00
Note: Dấu “X” thể hiện thông số cần được theo dõi

Các cơ hội cải thiện liên quan đến vận hành hệ thống hóa lý (keo tụ tạo bông)
Nước thải Dệt nhuộm có sự biến động lớn về đặc tính ô nhiễm do sự thay đổi liên tục về các
đơn hàng cũng như quá trình nhuộm có nhiều công đoạn xử lý khác nhau, có công đoạn phát
sinh nồng độ ô nhiễm cao và ngược lại. Do đó, việc thay đổi các điều kiện vận hành của hệ
thống theo sự thay đổi về tính chất nước thải đầu vào không chỉ góp phần đảm bảo hiệu quả
xử lý của các công trình, giảm lượng hóa chất sử dụng cho quá trình keo tụ tạo bông, cũng
như giảm thiểu lượng bùn thải phát sinh.

Chú thích

Lưu lượng (m3/giờ)

X
X

X

DO (mg/l)

Giá trị kiểm soát

Bảng 3.3.9. Tóm tắt các sự cố vận hành trong quá trình xử lý hóa lý
Công đoạn

Sự cố xảy ra

Bể tạo bông

Bùn lắng trong bể
tạo bông

Quá trình keo tụ tạo bông (thường được bố trí trước hoặc sau công trình xử lý sinh học, hoặc
cả trước và sau) có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm nồng độ COD, độ màu, kim loại nặng,
v.v. Để luôn đảm bảo điều kiện vận hành hệ thống hóa lý phù hợp, thí nghiệm Jartest nên
được thực hiện tại hiện trường (xem quy trình thực hiện Jartest và cách điều chỉnh tại mục
3.3.2).

Nguyên nhân và cách khắc phục
Nguyên nhân:
• Dư polymer
• Tốc độ cánh khuấy quá chậm
• Thời gian lưu nước trong bể quá lâu

Bảng bên dưới mô tả một số thông số vận hành cơ bản và các sự cố và cách khắc phục khi
vận hành các công trình xử lý hóa lý (keo tụ tạo bông + lắng)
Hình 3.3.10. Hiện tượng bùn lắng tại bể tạo bông

Bảng 3.3.8. Thông số cần kiểm soát cho quá trình keo tụ tạo bông và bể lắng
Thông số

Giá trị kiểm soát

Chú thích

Nhiệt độ nước thải

35oC – 45oC

Yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình keo tụ,
khi nhiệt độ nước tăng, sự chuyển động nhiệt của
các hạt keo tăng lên làm tăng tốc độ chuyển động
va chạm và hiệu quả kết dính tăng lên. Tuy nhiên
khi nhiệt độ đầu vào quá cao sẽ ảnh hưởng đến
quá trình xử lý sinh học phía sau.

Giải pháp:
• Làm thí nghiệm Jartest với nước thải để tìm ra liều
lượng nồng độ hóa chất phù hợp
• Điều chỉnh vận tốc quay, và cánh khuấy tại bể tạo bông
Bể lắng

Bùn khó lắng

Định kỳ kiểm tra hiệu quả giải nhiệt của tháp giải
nhiệt trước khi vào công trình xử lý keo tụ tạo
bông.
pH
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6–9

Tùy thuộc vào thành phần tính chất nước thải, loại
hóa chất keo tụ được sử dụng mà giá trị pH có sự
thay đổi khác nhau. Giá trị pH phù hợp cần được
xác định bởi thí nghiệm Jartest.

Nguyên nhân:
• Dư hoặc thiếu polymer
• Bông bùn quá nhỏ
• Chế độ thủy lực
Giải pháp:
• Làm thí nghiệm Jartest với nước thải để tìm ra liều
lượng nồng độ hóa chất phù hợp
• Kiểm tra tải trọng lắng, lưu lượng nước thải cấp tới
bể lắng

Bể lắng

Bùn bị trôi ra khỏi
bề mặt bể lắng

Nguyên nhân:
• Vượt quá tải trọng thiết kế
• Hệ thống gom bùn bị hỏng (cánh gạt bùn, hệ thống
bơm và đường ống xả bùn)
• Chế độ thủy lực
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Công đoạn

Sự cố xảy ra

Nguyên nhân và cách khắc phục

Phương pháp
xử lý
Xử lý hiếu khí

Công nghệ áp dụng

Hình ảnh liên quan

Bể bùn hoạt tính
truyền thống

Hình 3.3.13. Minh họa bể bùn hoạt tính
truyền thống

Hình 3.3.11. Hiện tượng bùn bị trôi ra khỏi bể lắng hóa lý

Giải pháp:
• Kiểm tra lưu lượng bơm nước thải và điều chỉnh lại ở
mức phù hợp
• Kiểm tra hệ thống gom bùn và khắc phục. Tăng tốc
độ xả bỏ bùn
Hệ thống châm
hóa chất

Áp lực bơm và lưu
lượng bơm định
lượng hóa chất thấp
hơn yêu cầu, bơm
hoạt động nhưng
không bơm được
dung dịch.

Nguyên nhân:
• Do van hoặc đường ống bị tắc, móp méo, hoặc điểm kết
nối keo bị hở
• Có các cặn bẩn trong bơm gây ra việc hỏng màng và van
1 chiều.
Giải pháp:
• Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ cặn bẩn trong bồn hóa
chất
• Tháo kiểm tra, thay mới đường ống, van 1 chiều nếu hỏng

Các cơ hội cải thiện liên quan đến vận hành hệ thống bể sinh học
Tùy thuộc vào đặc tính nước thải đầu vào mà quá trình xử lý có thể bao gồm công đoạn xử lý
kỵ khí kết hợp với hiếu khí hoặc chỉ bao gồm công đoạn xử lý hiếu khí.
Xử lý sinh học nhằm loại bỏ các chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học, giảm độ màu và một
số thông số ô nhiễm khác như loại bỏ Nito, phot pho, v.v. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý sinh học
thường phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác nhau, ví dụ nhiệt độ nước thải, tải lượng thiết
kết, mật độ vi sinh, pH, các yếu tố gây độc như kim loại nặng, do đó, ngoài việc yêu cầu các
công trình tiền xử lý phải đảm bỏ loại bỏ các tác nhân có thể gây độc cho vi sinh thì việc kiểm
soát các thông số vận hành các công trình xử lý sinh học là rất quan trọng. Bảng bên dưới mô
tả một số công trình xử lý sinh học cơ bản áp dụng cho nước thải Dệt nhuộm.
Bảng 3.3.10. Các loại công nghệ sinh học thường được áp dụng
để xử lý nước thải Dệt nhuộm
Phương pháp
xử lý

Công nghệ áp dụng

Xử lý kỵ khí

UASB

Hình ảnh liên quan

Bể MBBR: Nguyên
tắc hoạt động tương
tự bể bùn hoạt tính
truyền thống tuy
nhiên trong bể sục
khí sẽ bổ sung các
giá thể dính bám,
điều này giúp tăng
hiệu quả xử lý cũng
như tăng tải trọng
chất thải có thể
được xử lý
Hình 3.3.14. Minh họa bể MBBR

Bề SBR (Bể bùn hoạt
tính theo mẻ): Các
công đoạn xử lý
được kết hợp trong
cùng một bể. Với
công nghệ này có
thể giảm diện tích
xây dựng bể lắng và
bể anoxic

Hình 3.3.15. Minh họa bể SBR

Bể MBR: Quá trình
hiếu khí diễn ra
tương tự như bể
bùn hoạt tính truyền
thống tuy nhiên
không cần xây dựng
bể lắng thứ cấp mà
thay vào đó là sử
dụng màng lọc. Chất
lượng xử lý có thể
cải thiện hơn các
công nghệ hiếu khí
khác. Tiết kiệm diện
tích xây dựng, tăng
tải trọng xử lý cũng
như khắc phục các
nhược điểm bùn nổi
của các công nghệ
bên trên

Hình 3.3.16. Minh họa bể MBR

Hình 3.3.12.
Minh họa bể USAB
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Tùy thuộc vào loại công nghệ sinh học được áp dụng mà các thông số vận hành sẽ khác nhau.
Điều quan trọng là nhà máy nên tuân thủ theo các hướng dẫn của đơn vị tư vấn xây dựng hệ
thống xử lý nước thải. Bảng bên dưới trình bày một số thông số vận hành cần kiểm soát cho
các công trình xử lý bằng công nghệ bùn hoạt tính.

Bảng 3.3.12. Tóm tắt các sự cố vận hành trong quá trình
vận hành hệ thống sinh học hiếu khí
Công đoạn

Sự cố xảy ra

Nguyên nhân và cách khắc phục

Bể hiếu khí

DO (oxy hòa tan) trong
bể hiếu khí quá cao

Điều chỉnh máy thổi khí để đạt được mức DO trong
phạm vi phù hợp. DO nên duy trì từ 2-4 mg/l (tùy
thuộc vào nồng độ và thành phần các chất ô nhiễm
đầu vào bể hiếu khí). Oxy càng cao hiệu quả quá trình
Nitrat hóa càng cao nhưng chi phí năng lượng càng
tăng.

Bể hiếu khí

Bọt trắng nổi trên
bề mặt bể hiếu khí

Nguyên nhân:
- Hàm lượng MLSS duy trì trong bể thấp và hàm lượng
DO cao
- Hoặc, nồng độ cao của chất tẩy rửa hiện diện trong
nước thải

Bảng 3.3.11. Thông số cần kiểm soát cho quá trình bùn hoạt tính

Thông số

Giá trị duy trì
trong bể hiếu khí

Chú thích

Hỗn hợp chất rắn lơ lửng
(MLSS), mg/L

2.000 – 4.000

Tuổi bùn, ngày

10 – 15

Yêu cầu tuổi bùn cao từ 10 – 15 ngày để khử nitơ

Tỷ lệ thức ăn/sinh khối
(F/M)

0,2 – 0,5

- Nếu không có quá trình nitrat hóa.
- Có quá trình nitrat hóa 0,05 – 0,25

Thời gian lưu nước

12 – 24 giờ

Oxy hòa tan, mg/L

2–4

Giá trị cao hơn khi có amoniac. Yêu cầu 4,5 mg/L
oxy cho 1 mg/L amoniac

pH

6,5 – 9,5

pH cung cấp độ kiềm cho nước. Nồng độ pH < 7,
quá trình nitrat hóa bị suy giảm. Đối với quá trình
khử nitơ, độ pH được kiểm soát trong khoảng từ
7 – 8,5

Độ kiềm HCO3, mg/L

100

Hỗn hợp chất rắn dễ bay hơi là 80% MLSS

Nồng độ cao hơn 100 sẽ ảnh hưởng đến độ kiềm

Nhiệt độ, oC

Dưới 5oC quá trình nitrat hóa không xảy ra. Trong
điều kiện đó, tuổi bùn và MLVSS cần phải được
tăng lên.

BOD: Tổng Kjeldahl N

Tỷ lệ sinh vật nitrat hóa giảm khi tỷ lệ này tăng lên.

Chloride, mg/L

Hình 3.3.17. Bể Arotank xuất hiện bọt trắng khi giá trị
DO duy trì ở mức cao tại một nhà máy nhuộm vải

Giải pháp:
• Kiểm tra mật độ bùn trong bể vi sinh (MLSS) và điều
chỉnh lưu lượng bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng về
bể vi sinh (giảm lượng xả bỏ về bể chứa bùn). Để kiểm
tra mật độ bùn trong bể, sử dụng ống đong dung tích
1 lít như hình bên dưới, để lắng tự nhiên 30 phút và
quan sát chỉ số SV30 (chỉ số thể tích bùn sau 30 phút
lắng). Giá trị SV30 phù hợp dao động từ 30% -50%.

Giá trị có thể cao miễn là nồng độ ổn định trong
nước thải đầu vào.

Kim loại nặng, mg/L

<5

Phenol, mg/L

< 20

Xyanua, mg/L

< 20

Benzen, mg/L

< 13

Sunfua, mg/L

5- 30

Tổng các kim loại nặng

Vi khuẩn nitrosomonas bị ức chế
SV30

Nguồn: The ZDHC Wastewater Treatment Technologies Document
(ZDHC xuất bản tài liệu này và chưa có bảng tiếng Việt)

Hình 3.3.18. Dụng cụ xác định chỉ số SV30

Khi các thông số vận hành thực tế có sự sai lệch với các thông số trên, tiến hành hiệu chỉnh
lại các thông số vận hành là cần thiết.
Việc kiểm soát và khắc phụ kịp thời các lỗi vận hành hệ thống cũng góp phần đảm bảo và cải
thiện hiệu quả xử lý. Bảng bên dưới giới thiệu một số lỗi điển hình và cách khắc phục khi vận
hành các công trình xử lý sinh học hiếu khí.
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• Kiểm tra lại quy trình sản xuất có sử dụng các chất
tạo bọt không, có thể phải thực hiện điều chỉnh lại lưu
lượng cần xử lý. Một số trường hợp có thể bố trí các
vòi phun nước trên bể mặt bể hiếu khí
Bể lắng

Bùn nổi dạng đám
mây trong bể lắng

Nguyên nhân: Bùn không lắng, tải trọng lắng thấp
Giải pháp:
• Giảm lượng bùn thải bỏ 10% mỗi ngày cho đến mức
bình thường
• Giảm hoặc bổ sung dinh dưỡng phù hợp để tỉ số đạt
tỉ số BOD:N:P = 100:5:1
• Kiểm soát giá trị pH: pH nên duy trì ở mức từ 7-8 tại
đầu ra của bể lắng
Dự án Xanh hoá ngành Dệt may
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Công đoạn

Sự cố xảy ra

Bể lắng

Bùn nổi dạng tảng lớn
trên bề mặt

Nguyên nhân và cách khắc phục
Nguyên nhân: Quá trình kỵ khí ở đáy bể lắng hoặc
cánh gạt bùn không gom hết bùn ở đáy
Giải pháp: Kiểm tra pH và nồng độ DO trong bể hiếu
khí

Bể lắng

Nước đầu ra đục, trắng
đục và không trong

Nguyên nhân: Tình trạng yếm khí trong bể aerotank,
bùn già
Giải pháp: Tăng xả bùn về bể chứa bùn lên 10% mỗi
ngày cho đến khi bình thường. Kiểm tra mức DO trong
bể hiếu khí

Bể lắng

Đệm bùn quá dày
trong bể lắng thứ cấp
và có thể trôi theo
dòng ra

Nguyên nhân:
• Lưu lượng tăng cao làm tăng tải lượng bể lắng
• Tốc độ bơm hồi lưu và bơm xả bỏ bùn không đáp ứng
đủ công suất

Hình 3.3.20. Van 03 ngã và hệ thống mương tách dòng xả ô nhiễm cao và thấp

Nguyên lý tách dòng dòng xả tham khảo mô hình bên dưới:

Hình 3.3.19. Hiện tượng bùn bị kéo ra khỏi
bề mặt bể lắng do đệm bùn quá dày

Giải pháp:
• Kiểm tra lưu lượng vận hành của của hệ thống, tính
toán và điều chỉnh lại lưu lượng phù hợp theo thông
số tải trọng cho phép của bể lắng
• Kiểm tra bơm bùn và đường ống bùn có bị tắt nghẽn
không, tăng tốc độ rút bùn của bơm nếu có thể và
giám sát độ sâu của lớp đệm bùn thường xuyên
• Kiểm tra lại thanh gạt bùn (khi có thể)

Các cơ hội về tái sử dụng nước thải sau xử lý
Có hai phương pháp tiếp cận về cách tái sử dụng nước thải
Hình 3.3.21. Nguyên lý tách dòng xả và tái sử dụng nước thải từ quy trình nhuộm

Tách dòng nước thải và tái sử dụng
Đặc tính ô nhiễm của các dòng xả từ quy trình nhuộm/quy trình sản xuất ướt là có nhiều sự
khác biệt, nhiều công đoạn có nồng độ ô nhiễm cao, nhưng cũng có nhiều công đoạn có hàm
lượng ô nhiễm thấp và nó có thể tái sử dụng lại trực tiếp mà không cần phải xử lý bổ sung.
Điều này giúp giảm chi phí xử lý nước thải và chi phí xả thải. Hình bên dưới thể hiện hình ảnh
van 3 ngả để tách dòng thải từ quá trình nhuộm và 02 mương thu gom nước thải có đặc tính
ô nhiễm khác nhau.
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Tái sử dụng nước thải sau xử lý cho quy trình sản xuất
Thay vì xả thải nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải, nhà máy có thể cân nhắc đầu tư
hệ thống tái chế nước thải và tái sử dụng cho quy trình dệt nhuộm. Tùy thuộc vào mục đích
tái sử dụng cho công đoạn nào, quy trình xử lý có thể chỉ đơn giản là lọc bổ sung bằng lọc cát,
than hoạt tính và vi lọc họăc phải lọc bằng màng RO. Bên dưới là sơ đồ xử lý RO điển hình cho
mục đích tái sử dụng nước thải.
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Hiện trạng

Giải pháp

Nhà máy có kế hoạch nâng sản lượng sản
xuất, trong khi khu công nghiệp không đủ
lượng nước sạch để cung cấp.
Chất lượng nước xả thải hiện tại của nhà máy
đạt cột A, QCVN 40/2011/BTNMT

Hình 3.3.24. Cụm tái chế nước thải
công suất 1.500 m3/ngày
Nước tiết kiệm: 439.500 m3/năm

Đầu tư: 19.000 triệu VNĐ

Chi phí tiết kiệm: 6.550 triệu VNĐ/năm
(sau khi trừ chi phí vận hành)

Thời gian hoàn vốn: 2,9 năm

Cải thiện việc quản lý bùn thải

Hình 3.3.22. Ví dụ sơ đồ xử lý nước thải cho mục đích tái sử dụng cho quy trình nhuộm

Ngoài ra, nếu nhà máy áp dụng theo tiêu chuẩn ZLD (zero liquid discharge), dòng xả từ hệ RO
phải được tiếp tục xử lý. Công nghệ phổ biến được áp dụng là công nghệ cô đặc dòng thải,
để chuyển nước thải có nồng độ muối cao thành dạng chất thải rắn. Tham khảo lưu đồ xử lý
để đáp ứng ZLD:

Nguồn phát sinh bùn thải
Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc nhiều vào tính chất, thành phần nước
thải đầu vào, yêu cầu chất lượng nước sau xử lý và công nghệ xử lý nước thải được lựa chọn.
Tính chất nước thải phụ thuộc nhiều vào loại hóa chất sử dụng, bên dưới mô tả một số nguồn
tạo bùn đáng chú ý:
Chất làm ướt, chất chống tạo bọt, chất bôi trơn, chất cô lập
Chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt (không phân hủy sinh học hoặc phân hủy sinh học
thấp)
Chất khử, chất phân tán và chất nhũ hóa
Chất tẩy trắng (gốc peroxide và clo)
Thuốc nhuộm và chất màu bao gồm kim loại nặng
Axit, kiềm, đệm
Hóa chất hoàn thiện (chất làm mềm, phenol, nhựa, v.v.).
Hình bên dưới mô tả mức hóa chất xả vào hệ thống xử lý nước thải.

CÁC HOÁ CHẤT CÓ TRONG NƯỚC THẢI
Hình 3.3.23. Lưu đồ quy trình xử lý để đáp ứng ZLD
Nguồn: The ZDHC Wastewater Treatment Technologies Document
(ZDHC xuất bản tài liệu này và chưa có bảng tiếng Việt)

Kiềm 4%
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Chất trợ 3%

Peroxide 5%
Enzym 3%

Trường hợp điển hình: Xây dựng hệ thống tái chế nước thải
Hiện trạng

Giải pháp

Trước khi xây dựng hệ thống tái chế, toàn bộ
nước cấp cho quá trình sản xuất là nước thủy
cục được cấp từ khu công nghiệp với chi phí
12.000 VNĐ/m3. Ngoài ra nhà máy phải trả chi
phí xả thải 10.000 VNĐ/m3.

Đầu tư xây dựng hệ thống tái chế nước thải có
công suất 1.500 m3/ngày và tái sử dụng lại cho
quá trình sản xuất
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Thuốc nhuộm
3%

Khác 7%

Nước làm
mềm vải 4%

Muối 50%

Axit 8%
Soda Ash 13%

Hình 3.3.25. Tỷ lệ hóa chất từ quy trình xả bỏ vào nước thải
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Để xử lý 1 m3 nước thải phát sinh khoảng 1,5 kg bùn, độ ẩm của bùn khoảng 15 – 20%.
Phương pháp quản lý bùn:
Tập trung vào nguyên tắc 3R: Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế

Ưu tiên nhất

Giảm thiểu

Tái sử dụng

Ít ưu tiên hơn

CHƯƠNG IV.
PHỤ LỤC

Tái chế

Hình 3.3.26. Thứ tự ưu tiên cho việc quản lý bùn

Giảm thiểu: Để giảm thiểu lượng bùn thải có thể áp dụng một số cách sau
Giảm thiểu hóa chất nhuộm sử dụng trong quá trình sản xuất.
Phân tách dòng thải từ quá trình nhuộm.
Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với lượng bùn thải thấp.
Vận hành và bảo trì thích hợp hệ thống xử lý nước thải, định kỳ theo dõi độ pH, định lượng
hóa chất, mức độ sục khí, v.v.
Giảm độ ẩm bùn trước khi thải bỏ bằng các công nghệ ép bùn, sấy bùn phù hợp.
Tái sử dụng và tái chế: Để bùn thải có thể tái sử dụng hoặc tái chế cần đảm bảo trong thành
phần bùn thải không có chất thải nguy hại cũng như an toàn cho mục đích tái sử dụng hoặc
tái chế, do đó:
Sử dụng các hóa chất ít độc hại hơn (Tham khảo SDS).
Biết các nguyên liệu thô được sử dụng.
Biết được thành phần hóa chất và thuốc nhuộm.
Thay thế thuốc nhuộm và hóa chất độc hại (thuốc nhuộm hoạt tính nhị phân và đa phân,
sử dụng các chất cô lập có thể phân hủy sinh học, v.v.).
Phương pháp tiếp cận quy trình (tối ưu hóa công thức, đo độ cứng của nước, kiểm tra các
thông số quy trình, v.v.).
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PHỤ LỤC 1. THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG THÔNG DỤNG TRONG KTNL
Tên thiết bị

PHỤ LỤC 2. MẪU TRÌNH BÀY CÁC TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC

Mô tả

Đo Điện
Thiết bị Hioki 3286-20

Đo tức thời các thông số điện

Thiết bị DENT ElitePro

Phân tích các thông số điện

Thiết bị FLUKE 1734, 1735

Phân tích sóng hài và các thông số điện khác

Thiết bị đo điện thông minh Energy Monitor
3000

Đo ghi lại năng lượng điện tiêu thụ

Đo Nhiệt Độ & Độ Ẩm
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Testo 925

Đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh

Máy đo nhiệt độ tự ghi Testo 176 T4

Đo ghi nhiệt độ tiếp xúc 4 kênh

Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 174H

Tự ghi nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt đô tự ghi LogTag Trix-8

Tự ghi nhiệt độ

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Testo 425

Đo tốc độ gió và nhiệt độ bằng luồng khí trong
ống, thanh ghi

Nhiệt kế/ Ẩm kế và máy đo gió
EXTECH MODEL 45160

Đo nhiệt độ, độ ẩm, đo tốc độ gió bằng
chong chóng

Nhiệt kế hồng ngoại (TESTO 860-T1)

Đo nhiệt độ theo nguyên lý thu bức xạ hồng
ngoại phát ra từ các vật thể/ bề mặt

Camera nhiệt Testo 875i-1

Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt & máy ảnh
tích hợp

Máy đo khí thải Testo 320

Đo nhiệt độ, áp suất, nồng độ khí thải lò đốt
(O2, CO)

Tên giải pháp tiết kiệm
năng lượng và nước

Chi tiết

Hiện trạng

Mô tả đơn giản, hình ảnh thể hiện rõ hiện trạng

Giải pháp

Nêu ngắn gọn giải pháp, có thêm hình ảnh và sơ đồ
minh họa cho giải pháp thêm sinh động

Lợi ích và chi phí đầu tư

• Tiết kiệm năng lượng: kWh/năm, tấn than/năm, tấn
LPG/năm, m3 nước/năm…
• Tiết kiệm tiền: Triệu VNĐ/năm
• Chi phí đầu tư: Triệu VNĐ
• Thời gian hoàn vốn đơn: năm
• Giảm phát thải CO2: tấn CO2/năm

Đo Vận Tốc & Lưu Lượng
Dụng cụ đo áp suất và vận tốc dòng chảy
Testo 512 (0 đến 20 hPa)

Đo áp suất và vận tốc dòng chảy bằng
ống pitot

Đồng hồ đo lưu lượng ALIA AUF610

Đo hiển thị trực tiếp lưu lượng nước hoặc chất
lỏng chảy bên trong ống.

Các thiết bị đo khác
Máy đo độ dẫn điện 7 trong 1 EXTECH EC600

Đo độ dẫn điện, TDS, độ mặn, điện trở suất,
pH, mV và nhiệt độ

Máy đo độ sáng Testo 540 (Germany)

Đo cường độ ánh sáng (Lux)

Máy đo tốc độ vòng quay (2 chế độ) EXTECH
MODEL 461895

Đo tốc độ vòng quay của động cơ

Máy nội soi công nghiệp Fluke ii900 Sonic

Máy kiểm tra rò rỉ khí nén có hình ảnh
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PHỤ LỤC 3. MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

PHỤ LỤC 4. BẢNG TRA HỆ SỐ K CẦN BÙ
Bảng tra hệ số k cần bù như sau:

Tiềm năng tiết kiệm

TT

Giải pháp hiệu
quả tài nguyên

1

Giải pháp 1

2

Giải pháp 2

3

Giải pháp 3

...

Giải pháp ...

Điện
năng
tiết
kiệm

Tỷ lệ
tiết
kiệm
điện

Lượng
nước
tiết
kiệm

Tỷ lệ
tiết
kiệm
nước

kWh/
năm

%

m3/năm

%

Tỷ lệ
Giảm
giảm
phát
Tổng
phát
thải
tiền
thải
khí nhà
đầu tư
kính khí nhà
kính
tấn CO2/
năm

%

triệu
VNĐ

Tổng
tiền
tiết
kiệm

Thời
gian
hoàn
vốn

triệu VNĐ/
năm

năm

Tổng cộng

TT

Giải pháp hiệu
quả tài nguyên

Lựa chọn
giải pháp
Người/đơn
(Chọn/
vị thực hiện
Không chọn)

Thời gian thực hiện (2022)

Hình ảnh
thực hiện

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng ... Trước
1

Giải pháp 1

2

Giải pháp 2

3

Giải pháp 3

...

Giải pháp ...

Sau

Tổng cộng
Nguồn: ENERTEAM

Thực tế thực hiện

TT

Giải pháp hiệu
quả tài nguyên

1

Giải pháp 1

2

Giải pháp 2

3

Giải pháp 3

...

Giải pháp ...

Điện
năng
tiết
kiệm

Tỷ lệ
tiết
kiệm
điện

Lượng
nước
tiết
kiệm

Tỷ lệ
tiết
kiệm
nước

kWh/
năm

%

m3/năm

%

Tỷ lệ
Giảm
giảm
phát
Tổng
phát
thải
tiền
thải
khí nhà
đầu tư
khí
nhà
kính
kính
tấn CO2/
năm

%

triệu
VNĐ

Tổng
tiền
tiết
kiệm

Thời
gian
hoàn
vốn

triệu VNĐ/
năm

năm

Ví dụ: Phụ tải có công suất hoạt động P = 250 kW; hệ số công suất hiện tại Cos φ1= 0,60; hệ số
công suất mong muốn Cos φ2= 0,95. Khi đó hệ số cần bù tra được như bảng trên là k= 1,00 và
công suất phản kháng cần bù Q= 250 x 1,00 =250 kVAr

Tổng cộng
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PHỤ LỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ SÓNG HÀI THEO THÔNG TƯ 30/2019/TT-BCT

PHỤ LỤC 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7114 -1: 2008

Sóng hài điện áp: Độ biến dạng sóng hài điện áp tối đa cho phép trên lưới điện phân phối quy
định trong bảng như sau:

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 -1: 2008 hay ISO 8995 -1: 2002 áp dụng cho ngành Dệt may như
bảng sau:
Bảng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 -1: 2008 – ngành Dệt may

Độ biến dạng sóng hài điện áp tối đa cho phép

Loại phòng, công việc
hoặc hoạt động

Độ rọi
(Lux)

Độ chói

Chỉ số
hoàn màu

Bể, thùng ngâm, hầm chứa da

200

25

40

Lọc, bào, chà xát, rũ da

300

25

80

Làm yên ngựa, đóng giày, khâu,
may, đánh bóng, tạo phom,
cắt, dập

500

22

80

Phân loại

500

22

90

Nhuộm da (máy nhuộm)

500

22

80

Kiểm tra chất lượng

1000

19

80

Kiểm tra màu

1000

16

90

Làm giày

500

22

80

Làm găng tay

500

22

80

Khu vực dỡ bông, bể nhuộm

200

25

60

Chải, giặt, là, kéo sợi, đo, cắt, xe,
sợi thô, xe sợi đay và sợi gai

300

22

80

Xe chỉ, đánh ống, mắc khung,
cửi, dệt, tết sợi, đan len

500

22

80

May, đan sợi nhỏ, thêu móc

750

22

90

Thiết kế, vẽ mẫu

750

22

90

Hoàn thiện, nhuộm

500

22

80

Phòng phơi sấy

100

28

60

In vải tự động

500

25

80

Gỡ nút chỉ, chỉnh sửa

1000

19

80

Kiểm tra màu, kiểm tra vải

1000

16

90

Tcp thấp nhất 4000K

Sửa lỗi

1500

19

90

Tcp thấp nhất 4000K

May mũ

500

22

80

Cấp điện áp

Tổng biến dạng sóng hài (THD)

Biến dạng riêng lẻ

110kV

3,0%

1,5%

Công nghiệp da

Trung áp

5%

3,0%

Hạ áp

8%

5%

Sóng hài dòng điện: Phụ tải điện đấu nối vào lưới điện phân phối phải đảm bảo không gây ra
biến dạng sóng hài dòng điện vượt quá giá trị quy định tại bảng như sau:
Biến dạng sóng hài dòng điện tối đa cho phép đối với phụ tải điện
Cấp điện áp

Tổng biến dạng sóng hài (TDD)

Biến dạng riêng lẻ

110kV

4%

1,5%

Trung áp

8%

3,0%

Hạ áp

12% nếu phụ tải ≥ 50 kW
20% nếu phụ tải <50 kW

10% nếu phụ tải ≥ 50 kW
15% nếu phụ tải <50 kW

Cho phép đỉnh nhọn bất thường của sóng hài trên lưới điện phân phối vượt quá tổng biến dạng
sóng hài quy định. Nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng
điện với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới
hạn quy định.

Ghi chú

Tcp thấp nhất 4000K

Tcp thấp nhất 4000K

Công nghiệp dệt

Tránh hiệu ứng
hoạt nghiệm

Tcp thấp nhất 4000K

Nếu điều kiện nhìn khác biệt với điều kiện được giả định, giá trị độ rọi có thể tăng hoặc giảm ít
nhất một bậc trong thang độ rọi (chênh nhau 1,5 lần).
Giá trị độ rọi phải được tăng lên khi:
• Làm việc với độ tương phản thấp.
• Công việc thị giác yêu cầu tập trung cao.
• Nếu bị lỗi sẽ gây thiệt hại lớn.
• Độ chính xác và năng suất cao là rất quan trọng.
• Thị lực của người làm việc dưới mức bình thường.
Giá trị độ rọi duy trì có thể giảm khi:
• Chi tiết quan sát có kích thước lớn hoặc độ tương phản cao.
• Công việc thực hiện trong thời gian ngắn
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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Độ rọi xung quanh vùng làm việc (vùng trong trường nhìn có chiều rộng ít nhất 0,5 m) không
được nhỏ hơn các giá trị trong bảng sau:
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 -1: 2008 – độ rọi xung quanh vùng làm việc
Độ rọi tại chỗ làm việc (Lux)

Độ rọi khu vực xung quanh
lân cận (Lux)

≥ 750

500

500

300

300

200

≤ 200

Bằng độ rọi tại chỗ làm việc

PHỤ LỤC 9. CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT NHIỆT
Lò dầu nhiệt
Mô tả
Lò dầu nhiệt là thiết bị gia nhiệt cho dầu nhiệt từ nhiệt độ thấp lên nhiệt độ cao, không có sự
chuyển pha của dầu nhiệt, dầu nhiệt có nhiệt độ cao sẽ đáp ứng nhu cầu nhiệt cho quy trình sản
xuất thông qua các thiết bị/ bộ trao đổi nhiệt. Một số ưu điểm của hệ thống lò dầu nhiệt như
dưới đây:
- Chu kỳ khép kín nên tổn thất tối thiểu.
- Vận hành hệ thống không áp lực ở nhiệt độ 250°C.
- Điều khiển tự động nên hoạt động linh hoạt.
- Hiệu suất nhiệt tốt.

PHỤ LỤC 7. MỘT SỐ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN CÁC BỘ ĐÈN
Một số lưu ý khi lựa chọn các bộ đèn:
• Thương hiệu: nhiều đơn vị sản xuất đèn có chất lượng và giá cả rất khác nhau, người sử dụng
khó có thể phân biệt được chất lượng, chỉ khi nào sử dụng xong, bị hư hỏng thì mới biết.
• Chất lượng: phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại đèn, chất lượng bo mạch, đặc biệt là kết cấu
tản nhiệt của bộ đèn LED, không tản được nhiệt là nguyên nhân làm cho bộ đèn LED hư hỏng rất
nhanh.
• Mục đích sử dụng: tùy vào mục đích sử dụng/ ứng dụng khác nhau mà ta chọn loại đèn có
thông số phù hợp nhu cầu.
• Chế độ bảo hành: chế độ bảo hành của các nhà sản xuất hiện nay khoảng 2 – 3 năm. Đối với
đèn LED, cần làm rõ với nhà sản xuất về bảo hành thiết bị và bảo hành độ sáng của đèn LED sau
thời gian sử dụng. Đồng thời, nhà cung cấp phải có văn bản cam kết bảo hành rõ ràng.

PHỤ LỤC 8. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐẦU TƯ
MÁY NÉN KHÍ BIẾN TẦN
Ưu điểm
• Kích thước nhỏ gọn hơn 2 lần.
• Biến tần được tích hợp từ đầu nên phần điện và phần cơ khớp với nhau hoạt động hiệu quả
hơn.
• Tiềm năng tiết kiệm điện cao hơn máy thường lắp biến tần hoạt động cùng tải tiêu thụ.
• Rủi ro xảy ra sự cố khi máy nén hoạt động với biến tần rất thấp so với máy thường lắp biến tần.
Nhược điểm
• Chi phí đầu tư cao.
• Thời gian thu hồi vốn nhiều hay ít phụ thuộc vào đặt tính tải tiêu thụ và số lượng máy nén có
trong hệ thống.
• Môi trường đặt máy nén phải thoáng, nhiệt độ và độ ẩm thấp.
• Cần tính toán tải tiêu thụ chính xác trước khi đầu tư.
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Lò dầu nhiệt
Đặc điểm vận hành của dầu nhiệt
- Môi chất làm việc (dầu): không biến đổi pha, tính chất nhiệt động tương đối tốt.
- Nhiệt độ dầu vận hành khá cao (lên đến 400oC).
- Áp suất dầu nhỏ, không đổi theo nhiệt độ dầu.
- Hiệu suất hệ thống dầu nhiệt thường cao hơn hệ thống hơi nước
Lò hơi
Đặc điểm của hơi nước bão hoà
- Có biến đổi pha.
- Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi nước bão hòa cao hơn rất nhiều so với dầu nhiệt (t = 200oC,
ps = 15,5 bar; t = 350oC, ps = 165 bar).
- Hệ số truyền nhiệt cao, truyền nhiệt ở nhiệt độ ổn định.
- Chi phí đầu tư thấp hơn hệ thống dầu nhiệt nhưng chi phí vận hành và bảo trì cao hơn.
Phân loại theo nhiên liệu:
Lò hơi phân theo 3 nhóm theo loại nhiên liệu sử dụng: nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí

Rắn (than đá, biomass)
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- Tầng sôi tuần hoàn (circulating fluidized bed)

Lỏng (dầu DO, dầu FO, dầu FO-R)

Khí (khí nén thiên nhiên,
khí hóa lỏng, biogas, …)

Phân loại theo kiểu đốt:
Lò hơi phân theo 3 kiểu đốt chính: đốt trên ghi, đốt tầng sôi hoặc sử dụng nhiên liệu phun.
• Lò ghi (grate combustion).
- Ghi tĩnh (fixed grate).
- Ghi xích (chain grate).
• Lò tầng sôi
- Tầng sôi bọt (bubbling fluidized bed)

Nguyên lý hoạt động của lò hơi tầng sôi tuần hoàn
• Lò sử dụng nhiên liệu phun

Béc đốt của lò hơi sử dụng nhiên liệu phun
Phân loại theo kết cấu:
Lò hơi cũng thường được phân loại theo kết cấu, đây là kiểu phân loại phổ biến nhất.
• Lò hơi ống lò-ống lửa nằm ngang (Fire tube boiler)

Nguyên lý hoạt động của lò hơi tầng sôi bọt

Lò hơi ống lửa nằm ngang
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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• Lò hơi ống nước đốt nhiên liệu rắn trên ghi xích

• Lò hơi ống lò-ống lửa đứng

Lò hơi ống lửa đứng
Lò hơi ống nước đốt nhiên liệu rắn trên ghi xích
• Lò hơi ống nước đứng (Water tube boiler)
• Lò hơi ống nước đốt nhiên liệu rắn trên ghi tĩnh

Lò hơi ống nước đứng
Lò hơi ống nước đốt nhiên liệu rắn trên ghi tĩnh

• Lò hơi ống nước có bao hơi

• Lò hơi tầng sôi
- Gió từ tấm phân phối thổi xuyên qua lớp vật liệu rắn làm
cho các hạt nhiên liệu rắn chuyển động lơ lửng như một
“dịch thể đang sôi” nên kích thước, tỷ trọng hạt nhiên liệu
và vận tốc gió là rất quan trọng.
- Quá trình sinh hơi được diễn ra trong khu vực đối lưu.
- Dải lưu lượng hơi từ 0,5 – 100 tấn/h.
- Đốt nhiên liệu rắn (than, trấu, …).
- Ưu điểm: Tiết kiệm năng lượng, sử dụng không gian và
hiệu suất của quá trình cháy tốt hơn.
Lò hơi ống nước có bao hơi
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PHỤ LỤC 10. BẢNG TRA HỆ SỐ KHÔNG KHÍ TỐI ƯU CHO TỪNG LOẠI LÒ HƠI
Bảng tra hệ số không khí tối ưu theo loại nhiên liệu

PHỤ LỤC 12. BẢNG CHỈ TIÊU NƯỚC CẤP – NƯỚC LÒ KHUYẾN CÁO
Các chỉ tiêu khuyến cáo, lò hơi ống lửa như bảng sau:
Bảng chỉ tiêu nước cấp – nước lò khuyến cáo

Nhiên liệu

α tối ưu

O2 thừa, %

Khí, Dầu DO

1,05 ÷ 1,15

1÷3

Dầu FO

1,15 ÷ 1,25

3÷4

Lò hơi ống lửa

Than, Viên nén

1,3 ÷ 1,5

5÷7

pH

Củi, trấu rời

1,5 ÷ 1,6

7÷8

H (mg CaCO3/l)
TDS (mg/l hay ppm)

Bảng tra nồng độ O2 trong khói tối ưu ứng với loại
nhiên liệu và phương pháp điều khiển

Nước cấp

Nước lò

7,5 ÷ 8,5

9 ÷ 12

≤ 2,5

-

-

≤ 3000 ÷ 3500

7,5 ÷ 8,5

9 ÷ 12

Lò hơi ống nước
pH
H (mg CaCO3/l)

≤ 1,5

TDS (mg/l hay ppm)

2500 ÷ 3000

PHỤ LỤC 13. BẢNG CHỌN CỠ ỐNG DẪN NƯỚC NGƯNG THEO ÁP SUẤT
Khi tiến hành thu hồi nước ngưng, việc chọn cỡ ống dẫn nước ngưng phù hợp là rất quan trọng,
giúp ổn định áp suất nước ngưng trong đường ống và giảm chi phí đầu tư.
Bảng chọn cỡ ống dẫn nước ngưng theo áp suất

PHỤ LỤC 11. BẢNG TÍNH TỔN THẤT QUA KHÓI THẢI THEO % O2,
NHIỆT ĐỘ KHÓI THẢI VÀ LOẠI NHIÊN LIỆU
Bảng tính tổn thất qua khói thải theo % O2, nhiệt độ khói thải và loại nhiên liệu
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PHỤ LỤC 14. BẢNG TRA LƯỢNG HƠI GIÃN NỞ THEO CHÊNH LỆCH
ÁP SUẤT NƯỚC NGƯNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Bảng tra lượng hơi giãn nở theo chênh lệch áp suất nước ngưng và môi trường

Thiết bị đo nhiệt loại tiếp xúc

Tỷ lệ thu hồi hơi giãn nở =

Nhiệt hiện của nước ngưng
ở áp suất cao

Nhiệt hiện của nước ngưng
ở áp suất thấp

Camera nhiệt

Nhiệt ẩn hoá hơi ở áp suất thấp

PHỤ LỤC 15. CÁC DỤNG CỤ ĐO BỀ MẶT NÓNG VÀ TỔN THẤT NHIỆT
Các dụng cụ đo bề mặt nóng và tổn thất nhiệt

Súng đo nhiệt hồng ngoại
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PHỤ LỤC 16. XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY BẢO ÔN KINH TẾ
Xác định độ dày bảo ôn kinh tế

Thông số kỹ thuật chính
- Độ dẫn nhiệt:
- Phát xạ nhiệt:
- Hệ số cháy:
- Độ co giãn:
- Nhiệt độ áp dụng:

BƯỚC 3

Truyền nhiệt và bức xạ thấp hơn, hệ số cháy và độ co
giãn tốt hơn có thể an toàn để lắp đặt cho các vị trí có
nhiệt độ cao hơn, chuyển động/ quay nhanh và rung
động lớn.

• Ước tính chi phí tổn thất năng lượng cho các trường hợp khác nhau
• Tìm tổng chi phí bảo ôn ống (vật liệu và lao động)
• Tính toán tổng chi phí năng lượng và bảo ôn trong các trường hợp
khác nhau
• Độ dày bảo ôn tương ứng với tổng chi phí thấp nhất sẽ là độ dày
bảo ôn kinh tế
Quy trình chuẩn bảo ôn

Có thể sử dụng bảng tính Excel dưới đây để xác định độ dày bảo ôn phù hợp hoặc tra bảng tham
khảo độ dày bảo ôn thường sử dụng theo nhiệt độ môi chất bên trong đường ống.

Xác định độ dày bảo ôn kinh tế
Các yếu tố cần xem xét để xác định độ dày bảo ôn kinh tế:
• Số giờ vận hành hàng năm.
• Chi phí nhiên liệu và nhiệt lượng của nhiên liệu.
• Hiệu suất lò hơi.
• Nhiệt độ bề mặt vận hành.
• Đường kính ống/ Độ dày bề mặt.
• Ước tính chi phí bảo ôn.
• Nhiệt độ trung bình tiếp xúc với không khí xung quanh.

BƯỚC 1

BƯỚC 2
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• Đo nhiệt độ bề mặt ống trần (chưa có bảo ôn)
• Đo kích thước ống (đường kính, chiều dài, diện tích bề mặt)
• Chọn nhiệt độ môi trường trung bình
• Chọn nhiệt độ bề mặt mong muốn là giá trị an toàn để chạm
(ví dụ: 55 - 60oC)
• Chọn vật liệu cách nhiệt (dựa trên nhiệt độ bề mặt ống trần)
• Tính toán hệ số truyền nhiệt bề mặt của ống trần và ống sau bảo ôn
• Tính toán nhiệt trở và độ dày của vật liệu cách nhiệt, và độ dày
xuyên tâm của ống sau bảo ôn
• Ước lượng diện tích bề mặt của ống với độ dày cách nhiệt khác nhau
và tính toán tổng tổn thất nhiệt từ bề mặt sử dụng hệ số truyền nhiệt
và chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt ống và môi trường xung quanh.
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PHỤ LỤC 17. BẢNG THAM KHẢO ĐỘ DÀY BẢO ÔN

PHỤ LỤC 18. BẢNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QLNL

Bảng tham khảo độ dày bảo ôn
Đường kính ống

Ma trận đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý năng lượng

Nhiệt độ chất lỏng (oC)

Chính sách
năng lượng

Cấu trúc
tổ chức

Đào tạo và
nhận thức

Đo lường,
giám sát

Truyền
thông

Đầu tư

4

Có chính sách
năng lượng,
kế hoạch
hành động, có
cam kết của
lãnh đạo cao
nhất

Quản lý năng
lượng là một
trong những
nội dung của
quản lý công
ty

Thường xuyên
có các kênh
thông tin về
quản lý năng
lượng tại
Công ty

Có hệ thống
đặt mức tiêu
thụ năng
lượng, giám
sát hoàn
chỉnh cho nhà
máy, các phân
xưởng và các
hộ tiêu thụ NL
chính

Luôn có thông
tin, quảng
cáo về công
ty và các hoạt
động tiết kiệm
hiệu quả năng
lượng cả trong
nội bộ lẫn bên
ngoài công ty

Có kế hoạch
cụ thể và chi
tiết cho các
đầu tư mới và
cải thiện các
thiết bị đang
sử dụng

3

Có chính sách
năng lượng,
nhưng không
có cam kết
của lãnh đạo
cao nhất

Có ban/ nhóm
quản lý năng
lượng tại công
ty

Ban năng
lượng luôn
có mối liên
hệ trực tiếp
với các hộ
tiêu thụ năng
lượng chính

Có hệ thống
đo lường,
giám sát cho
nhà máy và
phân xưởng

Thường xuyên
có chiến dịch
nâng cao
nhận thức về
quản lý năng
lượng ở toàn
công ty

Sử dụng tiêu
chuẩn hoàn
vốn đầu tư
để xếp loại
các hoạt động
đầu tư

2

Không có
chính sách
năng lượng rõ
ràng

Không quy
định rõ chức
trách quản lý
năng lượng

Liên hệ với
các hộ tiêu
thụ chính
thông qua
một ban quản
lý tạm thời

Chỉ có hệ
thống đo
lường, giám
sát cho cấp độ
nhà máy

Thường xuyên
có hoạt động
truyền thông
nhưng chỉ ở
một vài bộ
phận trong
công ty

Xét đầu tư chỉ
theo phương
diện hoàn vốn
nhanh

1

Không có các
chỉ dẫn tiết
kiệm hiệu quả
năng lượng
bằng văn bản

Người quản
lý năng lượng
có vai trò hạn
chế trong
công ty

Liên hệ không
chính thức
giữa kỹ sư với
các hộ tiêu
thụ

Phân tích số
liệu dựa trên
hóa đơn năng
lượng

Không thường Chỉ thực hiện
các biện pháp
xuyên có các
chi phí thấp
hoạt động
truyền thông

0

Không có
chính sách
năng lượng

Không có liên
Không có tổ
chức/cá nhân hệ với các hộ
tiêu thụ
chịu trách
nhiệm về
tiêu thụ năng
lượng tại công
ty

Không có hệ
thống thông
tin, đo kiểm

Không có bất
cứ hoạt động
truyền thông
về hiệu quả
năng lượng

Cấp độ

mm (NB)

90

150

200

260

315

375

25

25

40

65

65

75

90

40

25

40

65

65

75

90

50

25

40

65

65

75

90

80

25

40

65

65

75

90

100

25

50

75

75

100

100

150

40

50

75

75

100

115

200

40

50

75

75

100

115

250

40

65

90

90

100

125

300

40

65

90

90

100

125

Plate

40

65

90

90

100

125

Vật liệu bảo ôn: Rockwood (bông khoáng) có độ dẫn nhiệt là 0,036 kcal/m.hr .C, ρ = 100- 200 kg/m3.
Nhiệt độ bề mặt sau bảo ôn khoảng 55 – 60oC.

Không có kế
hoạch đầu tư
nhằm nâng
cao hiệu suất
năng lượng

Mô tả ý nghĩa của bảng ma trận:
• Cột: Tiêu chí đánh giá
• Dòng: Tương ứng với mức độ đạt được của các tiêu chí sẽ được cho điểm tương ứng (từ 0 – 4
điểm). Điểm càng cao có nghĩa mức độ hoàn thiện của hệ thống quản lý càng tốt.
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Ví dụ về hình dáng của kết quả đánh giá hiện trạng quản lý năng lượng

TT
5

Nội dung

Có/không

Có định kỳ thực hiện cân bằng
nước cho hệ thống không?

Bình luận
Tùy thuộc vào mức tiêu thụ của hệ thống
giải nhiệt, một cân bằng nước cho hệ
thống giải nhiệt nên được thực hiện. Để
thực hiện cân bằng nước, nên xem xét để
lắp đặt đồng hồ nước để giám sát. Xem ví
dụ cân bằn nước hình bên dưới:

Bảng kiểm cho hệ thống lò hơi
TT

PHỤ LỤC 19. BẢNG KIỂM NHẬN DẠNG CÁC CƠ HỘI CẢI TIẾN HQNL
Bảng kiểm cho hệ thống giải nhiệt
TT

Nội dung

Bình luận

1

Có chương trình kiểm soát rò
rỉ nước của hệ thống giải nhiệt
không?

Nếu không, nên có các chương trình kiểm
soát rò rỉ cụ thể, trong đó lưu ý rò rỉ từ
ngăn chứa nước, đường ống tuần hoàn
nước, đường ống cấp nước bổ sung, v.v

2

Quan sát có hiện tượng chảy
tràn trên bề mặt trong ngăn
chứa nước của tháp giải nhiệt
không

Một trong các nguyên nhân thất thoát
nước lớn tại tháp giải nhiệt là không kiểm
soát hoạt động chảy tràn trên bề mặt
(nguyên nhân là do van phao cấp nước bị
hỏng/ hoặc không được cài đặt phù hợp)

3

Quan sát các van xả đáy có
đóng kín không

4

Có hệ thống giám sát TDS để
quyết định tần xuất xả bỏ nước
từ tháp giải nhiệt không

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng

168

Có/không

Nội dung

Có/không

Bình luận

1

Có thu hồi nước ngưng không?

Việc thu hồi nước ngưng không chỉ giảm
lượng nước cấp bổ sung cho hệ thống lò
hơi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng

2

Có sử dụng nước để xử lý khói
lò hơi không?

Nếu có, xem xét liệu có thể sử dụng
nguồn nước thải sau xử lý để thay thế
nguồn nước sạch đang sử dụng

3

Có sử dụng nước sạch để giải
nhiệt các động cơ như quạt hút
khói lò, giải nhiệt đầu lò hơi, v.v

4

Nước giải nhiệt các động cơ có
được thu hồi không

Nếu không, xem xét thu hồi và tái sử
dụng nước giải nhiệt

5

Lưu lượng nước giải nhiệt

Nếu lưu lượng cấp nước giải nhiệt quá lớn có
thể gây lãng phí, vì vậy có thể đo thêm nhiệt
độ nước trước và sau giải nhiệt để điều chỉnh
lưu lượng nước giải nhiệt phù hợp

Việc xả bỏ nước khi hàm lượng TDS còn
thấp sẽ gây lãng phí nước, trong khi hàm
lượng TDS quá cao có thể làm giảm hiệu
quả trao đổi nhiệt của hệ thống và làm
gia tăng năng lượng tiêu thụ. TDS của
nước trong tháp giải nhiệt được duy trì ở
mức từ 1500 – 2000 ppm
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PHỤ LỤC 20. SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG NGÀNH DỆT NHUỘM
Suất tiêu hao năng lượng trung bình theo quy mô sản lượng
Thông số

Đơn vị

Nhóm I

Nhóm II

Sản lượng

tấn/năm

Dưới 10,000

Trên 10,000

Suất tiêu hao năng lượng

MJ/kg

78,2

56,3

Suất tiêu hao điện năng

kWh/kg

3,2

2,3
Suất tiêu hao điện năng của
các nhà máy nhuộm polyester

Suất tiêu hao năng lượng của
các nhà máy nhuộm polyester

Nguồn: Dữ liệu trong phụ lục được tham khảo từ kết quả “Dự án Xanh Hóa Ngành Dệt May Việt Nam
thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững – Tiêu chuẩn năng lượng và nước
trong ngành Dệt may”

PHỤ LỤC 21. MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NĂNG LƯỢNG

Suất tiêu hao năng lượng của các nhà máy may mặc
được khảo sát với sản lượng khác nhau

Suất tiêu hao điện năng của các nhà máy
được khảo sát với sản lượng khác nhau

Suất tiêu hao năng lượng trung bình theo sản phẩm
Các chỉ số

Đơn vị

Suất tiêu hao năng lượng
Suất tiêu hao điện

Loại sản phẩm
Cotton/pha

Polyester

MJ/kg

57,8

75,5

kWh/kg

1,76

1,9

PHỤ LỤC 22. VÍ DỤ BIỂU MẪU TIÊU CHÍ VẬN HÀNH LÒ HƠI
Ví dụ bảng tiêu chí vận hành cho lò hơi
Hộ sử
dụng
năng
lượng
chính

Suất tiêu hao năng lượng của các nhà máy
nhuộm cotton và pha
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Suất tiêu hao điện năng của các nhà máy
nhuộm cotton và pha

Đơn vị
đo

Định
mức

Mức
cao
nhất

Mức
thấp
nhất

Công cụ
đo

Tần
suất
đo

Hệ thống Tổng chất
lò hơi
rắn hòa
tan

ppm

3500

3800

3400

TDS001

30 phút

Hệ thống
hơi

Áp suất
lò hơi

bar

9,5

10

9

PT123

30 phút

Hệ thống
hơi

Oxy của
khí thải

%O2

3

3,5

2

Thông
số

Ai cần
được
thông
báo

Lưu ý

Testo 123 30 phút
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PHỤ LỤC 23. BIỂU MẪU BẢNG KIỂM KIỂM SOÁT VẬN HÀNH
Biểu mẫu câu hỏi nhận dạng nhu cầu kiểm soát vận hành

Nếu không, các thủ tục bảo trì bổ sung nào cần có?

Các tài liệu hướng dẫn và hồ sơ về vận hành và bảo trì nào cần được lưu giữ?

Hộ sử dụng năng lượng chính:
Truyền thông các hoạt động kiểm soát vận hành
Loại SEU:

Nhà xưởng

Thiết bị

Hệ thống

Quá trình

Nhân sự
Các điều kiện vận hành thích hợp được truyền đạt tới những nhân viên có liên quan như thế nào?

Định danh dạng kiểm soán vận hành (đánh dấu các lựa chọn phù hợp):
Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật

Hướng dẫn công việc

Giấy phép, yêu cầu kỹ thuật đặc biệt

Khác ____________________________

Thông tin kiểm soát vận hành cho nhân viên được đặt ở đâu?

Khác ____________________________

Vị trí Nhà xưởng, thiết bị, hệ thống, quá trình hoặc cá nhân (địa chỉ, mạng lưới
vị trí, bộ phận, số phòng…):

Điều kiện vận hành phù hợp được truyền đạt tới nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ
của nhà máy như thế nào?
Yêu cầu kỹ thuật

Thiết lập tiêu chí
Có xác định tiêu chí vận hành và bảo trì cho các SEUs?

Hướng dẫn công việc

Hướng dẫn công việc

Khác ____________________________

Thông tin về kiểm soát vận hành cho nhà thầu và cung cấp dịch vụ được đặt ở đâu?
Có

Không
Thực tiễn bảo trì được truyền đạt tới nhân viên liên quan được thực hiện như thế nào?

Nếu có, các tiêu chí được quy định tại đâu?
Có

Các tiêu chí này có được xem xét và phê duyệt định kỳ?

Yêu cầu kỹ thuật

Không

Hướng dẫn công việc

Khác ____________________________

Thông tin về các yêu cầu bảo trì cho nhân viên được đặt ở đâu?

Tần suất xem xét và phê duyệt?
Có các tiêu chí vận hành riêng thiết lập như là tiêu chuẩn vận hành?

Có

Không

Thực tiễn bảo trì được truyền đạt tới nhà thầu và nhà cung cấp như thế nào?
Yêu cầu kỹ thuật

Vận hành và duy trì

Hướng dẫn công việc

Khác ____________________________

Thông tin về các yêu cầu bảo trì cho nhà thầu và nhà cung cấp được đặt ở đâu?
Vận hành đúng theo quy định của tài liệu tiêu chí vận hành?
Bảo trì đúng theo quy định của tài liệu tiêu chí bảo trì?

Có

Có

Các tiêu chí vận hành có được theo dõi và đo lường định kỳ?

Không
Không

Có

Không

Biểu mẫu hoạch định hoạt động kiểm soát vận hành các hệ thống hoặc thiết bị

Các hồ sơ, nhật ký vận hành nào được lưu giữ?
Các hoat động bảo trì được thực hiện và lưu hồ sơ định kỳ?

Có

Không

Hộ sử dụng
năng lượng
lớn

Tiêu chí vận
hành liên
quan đến hộ
sử dụng năng
lượng lớn

Vùng giá trị
cho các tiêu
chí vận hành

Tiêu chí bảo
trì liên quan
đến hộ sử
dụng năng
lượng lớn

Thời gian bảo
trì cần thiết?

Lò hơi

Áp lực lò

6 bar

Bảo trì ghi xích

03 tháng

TDS nước xả lò

2000 – 2500
ppm

Bảo trì bơm
cấp nước

03 tháng

Các hồ sơ, nhật ký bảo trì nào được lưu giữ?
Nếu việc kiểm soát vận hành hiện có không được thực hiện đúng, có các thủ tục nào cần được hiệu chỉnh
hay được bổ sung bởi vì các tác động làm giảm hiệu quả năng lượng?
Có
Không

Nếu không, khi nào cần hiệu chỉnh lịch? __/__/____
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Nhân viên vận
hành lò hơi
Nhân viên
bảo trì lò hơi
Nhà thầu bên
ngoài (nếu có)

Nếu có, các thủ tục nào là cần thiết?
Việc bảo trì theo lịch có đủ để duy trì hiệu quả năng lượng?

Ai cần được
thông báo về
các tiêu chí
vận hành và
bảo trì?

Có

Không

Khí nén
Hệ thống
chiếu sáng
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Hộ sử dụng
năng lượng
lớn

Tiêu chí vận
hành liên
quan đến hộ
sử dụng năng
lượng lớn

Vùng giá trị
cho các tiêu
chí vận hành

Tiêu chí bảo
trì liên quan
đến hộ sử
dụng năng
lượng lớn

Thời gian bảo
trì cần thiết?

Ai cần được
thông báo về
các tiêu chí
vận hành và
bảo trì?

Máy nhuộm
Hệ thống
cấp nước
...
...

PHỤ LỤC 24. MẪU THU THẬP DỮ LIỆU SỬ DỤNG
VÀ TIÊU THỤ NƯỚC TẠI NHÀ MÁY
Biểu mẫu theo dõi nguồn nước sử dụng, mức tiêu thụ và chi phí sử dụng nước cho cấp độ nhà máy

PHỤ LỤC 25. MẪU XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ SỬ DỤNG NƯỚC
Các thành phần của chi phí sử dụng nước
Hoạt động

Chi phí (VNĐ/m3)

Mua nước cấp

8.000 – 12.000

Xử lý nước bổ sung (làm mềm nước)

1.000 – 3.000

Chi phí cho hệ thống phân phối

Thường không đáng kể

Xử lý nước thải (tùy thuộc vào yêu cầu xả thải)

10.000 – 30.000

Phí xả thải

8.000 – 12.000

Khác (nếu có)
Tổng chi phí sử dụng nước

27.000 – 57.000

Biểu mẫu theo dõi tiêu thụ nước tại các bộ phận

Lưu ý:
Với các số liệu tiêu thụ, nhà máy được khuyến khích nên thu thập số liệu hàng ngày và định kỳ thực hiện
việc phân tích đánh giá dựa trên dữ liệu thu thập được.
Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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PHỤ LỤC 26. MẪU XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ NƯỚC TẠI MỘT SỐ
KHU VỰC/THIẾT BỊ

Thông số

Đơn vị

Cách tính và nguồn thu thập dữ liệu

Lượng nước giải nhiệt ghi lò,
giải nhiệt quạt (nếu có) (H)

m3

Tùy vào thực tế nhà máy có thể có hoặc
không, cách xác định nước tiêu thụ có thể
áp dụng tương tự xác định lượng nước
cho hệ thống xử lý khói

Tổng lượng nước tiêu thụ cho
khu vực lò hơi (I)

m3

I = (E + G + H) x F

Các biểu mẫu này được áp dụng khi nhà máy không có dữ liệu tiêu thụ từ các đồng hồ đo

Ước tính lượng nước tiêu thụ cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên
Thông số

Đơn vị

Cách tính và nguồn thu thập dữ liệu

Số lượng công nhân (A)

người

Lấy dữ liệu từ phòng nhân sự

Lượng nước cho một lần dội
nhà vệ sinh (B)

lít/lần

Khảo sát loại toilet đang sử dụng và xác
định lượng nước nước tiêu thụ cho một
lần dội. Có thể sử dụng ca đong nước
hoặc tham khảo thông số từ nhà sản xuất

Số lần sử dụng trong ngày (C)

lần/ngày

Có thể khảo sát một vài nhân viên, hoặc
lấy giấy trị trung bình là 3 lần/ngày

Lượng nước tiêu thụ ước tính cho
dội nhà vệ sinh trong ngày (D)

m3/ngày

D = A x B x C /1000
1000 là giá trị chuyển đổi từ lít
sang mét khối

Số ngày làm việc trong năm (E)
Lượng nước tiêu thụ ước tính
cho việc dội nhà vệ sinh
mỗi năm (F)

ngày
m3/năm

Lấy dữ liệu từ phòng nhân sự
F= D*E

Ước tính lượng nước tiêu thụ cho khu vực nhuộm
Thông số
Sản lượng nhuộm trong ngày
sản phẩm (A)
Số lần nạp nước trong quy trình
nhuộm sản phẩm A (B)
Dung tỉ nhuộm (C)
Ước tính lượng nước tiêu thụ cho
sản phẩm A (D)

Đơn vị
kg/ngày

Cách tính và nguồn thu thập dữ liệu
Trưởng bộ phận nhuộm

lần

Dựa trên đơn công thức nhuộm

lít:kg

Dựa trên đơn công thức nhuộm

m3/ngày

D = A x B x C /1000
1000 là giá trị quy đổi từ lít sang m3

Lập lại cách tính tương tự cho các sản phẩm khác (E)
Số ngày vận hành trong năm (F)
Ước tính lượng nước tiêu thụ
trong năm (G)

ngày
m3/năm

Phòng nhân sự hoặc bộ phận sản xuất
G = (D + E) x F

Ước tính lượng nước tiêu thụ cho khu vực lò hơi
Thông số
Số lượng lò hơi (A)
Công suất lò hơi thực tế (B)

cái

Cách tính và nguồn thu thập dữ liệu
Quan sát thực tế tại phòng lò hơi

tấn/giờ

Theo nhật ký vận hành lò hơi hoặc
trao đổi với người vận hành

Thời gian vận hành trong ngày (C)

giờ

Theo nhật ký vận hành lò hơi hoặc
trao đổi với người vận hành

Tỷ lệ nước ngưng từ hệ thống
lò hơi (D)

%

Xem nhà máy có thu hồi nước ngưng không,
nếu có xác định tỷ lệ hơi được thu hồi

Ước tính lượng nước cần được
thêm vào lò hơi mỗi ngày (E)

m3/ngày

Số ngày vận hành lò hơi
trong năm (F)

ngày

Lượng nước tiêu thụ cho
hệ thống xử lý khói lò (G)

m3/ngày
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Đơn vị

Lưu ý:
- Nhà máy nên lập sẵn các bảng tinh excel cho từng loại sản phẩm
- Dung tỉ của các bước trong quy trình nhuộm có thể không giống nhau giữa các bước, do đó, để tính
toán chính xác nhà máy có thể tính dung tỷ trung bình hoặc dung tỉ theo từng bước.
- Công đoạn nhuộm là công đoạn tiêu thụ nước lớn, do đó, để quản lý tiêu thụ nước hiệu quả nhà máy
nên xem xét lắp đặt đồng hồ nước

E=A*B*C*(1-D)
Lấy dữ liệu từ phòng nhân sự
- Đo lưu lương nước cấp bổ sung (lít/phút)
bằng cách sử dụng đồng hồ bấm giây và ca
đong biết trước thể tích.
- Xác định tổng thời gian cấp nước bổ sung
trong ngày (giờ/ngày).
- Lượng nước cấp bổ sung (m3/ngày) = lưu
lượng bổ sung (lít/phút) x thời gian cấp
nước bổ sung (giờ/ngày)/1000x60
- 1000: là chuyển đổi đơn vị từ lít sang m3
- 60: chuyển đổi đơn vị phút sang giờ
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PHỤ LỤC 27. SUẤT TIÊU THỤ NƯỚC ĐIỂN HÌNH TẠI NHÀ MÁY

Nguồn: Dữ liệu trong phụ lục được tham khảo từ kết quả “Dự án Xanh hóa ngành Dệt may Việt Nam
thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững – Tiêu chuẩn năng lượng và nước trong
ngành Dệt may”

Suất tiêu hao nước trung bình theo quy mô sản lượng
Thông số

Đơn vị

Nhóm I

Nhóm II

Sản lượng

tấn/năm

Dưới 10,000

Trên 10,000

Suất tiêu hao nước

lít/kg

102

98

Suất tiêu thụ nước điển của các quy trình trong nhà máy Dệt nhuộm
TT

Quy trình

1

Giá trị chuẩn
Đơn vị

Giá trị

Dệt kim

lít/kg

75

2

Dệt thoi

lít/kg

110

3

In dạng trục xoay (rotary printing)

lít/kg

30

4

Dệt kim

m3/kg

0,06

5

Dệt thoi

m3/kg

0,095

6

In dạng trục xoay (rotary printing)

m3/kg

0,025

Nguồn: Được biên soạn bởi Sharma Devenpra, Indian Textile Expert (2021)

Suất tiêu hao nước theo quy mô sản lượng
Suất tiêu hao nước trung bình theo sản phẩm
Các chỉ số

Đơn vị

Suất tiêu hao nước

lít/kg

Suất tiêu hao nước của các nhà máy
nhuộm cotton và pha
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Loại sản phẩm
Cotton/pha

Polyester

112,7

81,6

Suất tiêu hao nước của các nhà máy
nhuộm polyester
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PHỤ LỤC 28. TIÊU CHUẨN ZDHC VÀ TIÊU CHUẨN XẢ THẢI
LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH DỆT NHUỘM TẠI VIỆT NAM

Giới hạn của ZDHC
mg/L,
trừ khi
có ghi Cơ bản Tiến bộ
chú
khác

Tiêu chuẩn ZDHC và tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam
Giới hạn của ZDHC
mg/L,
trừ khi
có ghi Cơ bản Tiến bộ
chú
khác

Tham
vọng

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia của Việt Nam
QCVN 13QCVN 13MT:2015/
MT:2015/
QCVN 40:2011/ QCVN 40:2011/
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật
quốc gia về
quốc gia về
quốc gia về
quốc gia về
nước thải công nước thải công nước thải công nước thải công
nghiệp Dệt
nghiệp Dệt
nghiệp, cột B
nghiệp, cột A
may, Cột B
may, Cột A
33 thông số

29 thông số

33 thông số

10 thông số

10 thông số

Các thông số chung
Nhiệt độ Δ15
[°C] *
hoặc tối
đa 35

Δ10
hoặc tối
đa 30

Δ5 hoặc
tối đa
25

40

40

40

40

TSS

50

15

5

50

100

50

100

COD

150

80

40

75

150

75

150

Tổng-N

20

10

5

20

40

6-9

5,5-9

pH
Độ màu
[m-1]
(436nm;
525;
620nm)

6-9

7; 5; 3

5; 3; 2

2; 1; 1

50 (Pt-Co)

150 (Pt-Co)

BOD5

30

15

5

30

50

Amoni-N

10

1

0,5

5

10

Tổng-P

3

0,5

0,1

4

6

AOX

5

1

0,1

Dầu mỡ

10

2

0,5

5

10

Phenol

0,5

0,01

0,001

0,1

0,5

Coliform
[vi khuẩn/
100 ml]

400

100

25

3000

5000

Độ tồn lưu
của bọt
(Persistent
Foam)

Tham khảo thông
tin tương ứng trong
phần 9.6.A của ZHDH
Wastewater Guideline v1.1

Xyanua
– Tổng
cộng

0,2

0,1

0,05

0,07

0,1

Sulfua

0,5

0,05

0,01

0,2

0,5

Sunfit

2

0,5

0,2

Antimon***

0,1

0,05

0,01

Crom,
tổng
cộng

0,2

0,1

0,05
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29 thông số

QCVN 13QCVN 13MT:2015/
MT:2015/
QCVN 40:2011/ QCVN 40:2011/
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
BTNMT – Quy
chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật chuẩn kỹ thuật
quốc gia về
quốc gia về
quốc gia về
quốc gia về
nước thải công nước thải công nước thải công nước thải công
nghiệp Dệt
nghiệp Dệt
nghiệp, cột B
nghiệp, cột A
may, Cột B
may, Cột A
33 thông số

33 thông số

Coban

0,05

0,02

0,01

Đồng

1

0,5

0,25

2

2

Niken

0,2

0,1

0,05

0,2

0,5

Bạc

0,1

0,05

0,005

Asen

0,05

0,01

0,005

0,05

0,1

Cadmi

0,1

0,05

0,01

0,05

0,1

Crom
(VI)

0,05

0,005

0,001

0,05

0,1

0,2

1

Crom
(III)
Chì

0,1

0,05

0,01

0,1

0,5

Thủy
ngân

0,01

0,005

0,001

0,005

0,01

10 thông số

10 thông số

0,05

0,1

Không bao gồm trong các thông số thông thường của tiêu chuẩn nước thải theo ZDHC
6-9

50 (Pt-Co)

30

5.5-9

150 (Pt-Co)

50

Anion

Kim loại

Tham
vọng

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia của Việt Nam

0,07

0,1

Mangan

1

1

Sắt

1

5

Clo dư

1

2

Florua

5

10

Clorua
(không
áp dụng
khi xả
vào nước
mặn và
nước lợ)

500

1000

Tổng hóa
chất bảo
vệ thực
vật clo
hữu cơ

0,05

0,1

Tổng hóa
chất bảo
vệ thực
vật phốt
pho hữu
cơ

0,3

1

Tổng PCB

0,003

0,01

Tổng
hoạt độ
phóng xạ
α, Bq/l

0,1

0,1

Tổng
hoạt độ
phóng xạ
α, Bq/l

0,1

0,1

Tổng
hoạt độ
phóng xạ
β, Bq/l

1

1

Tổng
chất hoạt
động bề
mặt

1

2

5

10

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

181

PHỤ LỤC 29. MỘT SỐ MẪU NHẬT KÝ VẬN HÀNH HTXLNT

Biểu mẫu nhật ký vận hành tổng thể hệ thống xử lý nước thải (biểu mẫu 2)

Biểu mẫu nhật ký vận hành tổng thể hệ thống xử lý nước thải (biểu mẫu 1)
Ngày

…………….

Bộ phận:

Ca:

Người theo dõi:

TT

Thông số

Đơn vị

1

Lưu lượng nước thải đầu vào

m3

2

Lưu lượng nước thải xả thải

m3

3

Giá trị

Các thông số nước thải đầu vào và đầu ra (trước khi xả thải)

a1)

COD vào

mg/l

b1)

pH vào

-

c1)

Độ màu đầu vào

Pt-Co

d1)

SS hoặc TSS vào

mg/l

e1)

Khác (ví dụ TN)

mg/l

a2)

COD ra

mg/l

b2)

pH ra

-

c2)

Độ màu đầu ra

Pt-Co

d2)

SS hoặc TSS đầu ra

mg/l

e2)

Khác (ví dụ TN)

mg/l

4)

Tổng điện năng tiêu thụ

kWh

5)

Hóa chất tiêu thụ

a)

Vôi

kg

b)

NaOH/Na2CO3

kg hoặc lít

c)

HCl

Lít

d)

H2SO4

Lít

e)

PAC (poly alumium clorua)

kg

f)

Phèn sắt (FeSO4 hoặc FeCl2 hoặc FeCl3)

kg

g)

Polymer cho xử lý bùn

kg

h)

Polymer cho hóa lý

kg

i)

Ure

kg

k)

DAP

kg

l)

H2O2

kg

m)

Các hóa chất khác (ghi rõ theo thực tế sử dụng
của nhà máy)

kg

6

Tổng thời gian vận hành hệ thống (nếu có)

giờ

7

Lưu lượng bùn thải bỏ (nếu có)

m3

8

Khác

Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước-năng lượng
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PHỤ LỤC 30. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HTXLNT
TT
1

2

Nội dung

Bình luận

Hướng dẫn vận hành hệ
thống có sẵn có tại nơi sử
dụng không?

Sự sẵn có các hướng dẫn vận hành giúp người
vận hành (đặc biệt là người vận hành mới) vận
hành hệ thống một cách phù hợp, giảm thiểu
các nguy cơ vận hành lỗi hệ thống

Có lưu trữ các hồ sơ thiết kế
không?

Các hồ sơ thiết kế là cơ sở để điều chỉnh các
thông số vận hành phù hợp khi có sự thay đổi
về thành phần và tính chất nước thải đầu vào,
hồ sơ thiết kế nên bao gồm: Bản vẽ công nghệ
(sơ đồ công nghệ, mặt bằng mặt cắt), thuyết
minh quy trình công nghệ và hướng dẫn vận
hành từ nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường
hợp không có bản vẽ thiết kế nhà máy nên vẽ
lại mặt bằng và kích thước của các công trình xử
lý và sơ đồ quy trình xử lý

3

Có sẵn nhật ký vận hành với
các số liệu đã được ghi nhận
liên quan đến:

3.1

Lưu lượng vào và ra HTXLNT

3.2

Loại hóa chất, nồng độ hóa
chất và lượng sử dụng

3.3

Hiệu quả xử lý tổng thể hệ
thống hoặc từng công đoạn

3.4

Điện năng tiêu thụ

3.5

Các thông số vận hành khác

Sự sẵn có các thông tin vận hành, giúp người
quản lý vận hành đánh giá chính xác hiện trạng
vận hành của hệ thống từ đó đưa ra các điều
chỉnh phù hợp để đảm bảo chất lượng nước sau
xử lý cũng như các cơ hội để giảm thiểu chi phí
vận hành liên quan đến hóa chất, năng lượng
cũng như các cơ hội tái sử dụng nước thải

4

Có kế hoạch bảo trì bảo
dưỡng hệ thống không?

Bảo trì bảo dưỡng thiết bị phù hợp giúp hạn
chế hoặc tránh các hỏng hóc thiết bị qua đó
giảm thiểu nguy cơ hệ thống ngừng hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả.

5

Có các hướng dẫn khắc
phục các lỗi/sự cố khi vận
hành không?

Đảm bảo hệ thống sớm trở lại hoạt động bình
thường, giảm các nguy cơ liên quan đến việc
ngừng hệ thống hoặc liên quan đến việc đáp
ứng chất lượng nước xả thải, v.v
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Có/không

PHỤ LỤC 31. MỘT SỐ THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ
HỆ THỐNG XLNT
TT

Tên thiết bị

1

Bút đo TDS/độ dẫn điện

2

Bút đo pH hoặc giấy quỳ

3

Ống đong 1L

4

Máy đo DO cầm tay

5

Các thiết bị được lắp đặt onsite
như: Đồng hồ đo lưu lượng, các
dụng cụ đo pH, DO, nhiệt độ, v.v

6

Các thiết bị phân tích của phòng
thí nghiệm (có thể có sẵn tại nhà
máy) hoặc gửi đến đơn vị có thiết
bị phân tích

Hình ảnh

Dự án Xanh hoá ngành Dệt may

185

© Thomas Cristofoletti / WWF-US

Nuôi dưỡng thế giới tự nhiên
vì lợi ích của cả con người và
muôn loài.
vietnam.panda.org

© 2022
© Biểu tượng Panda năm 1986 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF
(Tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới)
® “WWF” là thương hiệu đã được đăng ký của WWF. WWF, Rue Mauverney 28, 1196
Gland, Thuỵ Sĩ. Tel. +41 22 364 9111; Fax +41 22 364 0332.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vietnam.panda.org

