
1
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 Sử dụng năng lượng trong ngành giấy

 Thiết bị sử dụng năng lượng trong nhà máy giấy

 Nguyên nhân sử dụng kém hiệu quả năng lượng

 Các giải pháp

 Các ví dụ

Nội dung
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 Hai nguồn năng lượng chính trong nhà máy giấy:

Các nguồn năng lượng sử dụng

Điện: cung cấp từ lưới điện,
thông qua máy biến áp (MBA)

Hơi: tự sản xuất từ các
loại nhiên liệu: dầu,
than, củi từ lò hơi
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 Điện năng sử dụng thường được cung cấp thông qua
trạm biến áp

Nguồn điện

 Đồng hồ điện 3 giá thường
được sử dụng để theo dõi
lượng điện & chi phí tiêu thụ

 Ngoài điện năng tiêu thụ, các cơ
sở còn phải thanh toán chi phí
mua công suất phản kháng nếu
hệ số công suất bé hơn 0,85 0 2418 224

Thôøi gian

Giá
điện

505
Ñ/kWh

895 Ñ/kWh

1480
Ñ/kWh

1775
Ñ/kWh

Từ 1/1/2007

0 2418 224

Thôøi gian

Giá
điện

505
Ñ/kWh

895 Ñ/kWh

1480
Ñ/kWh

1775
Ñ/kWh

Từ 1/1/2007

 Nhà máy thường phải gánh lấy các tổn thất MBA, tổn
thất phân phối
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 Tính cho mỗi tấn sản phẩm, kWh/tấn

Tiêu thụ điện

Định mức 
Tiên tiến

Định mức 
Thông thường

Giấy in, giấy viết: 770 – 800 850 – 950

Giấy in báo: 550 - 600 650 – 750

Giấy kraft lớp mặt 240 – 350 450 - 700
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 Chiếu sáng: văn phòng, xưởng sản xuất, kho chứa,…

 Chiếu sáng chung: đèn huỳnh quang, đèn cao áp

 Chiếu sáng tại nơi làm việc: đèn sợt đốt, đèn huỳnh
quang, đèn compắc

Sử dụng điện

 Các động cơ: hộ tiêu thụ nhiều điện năng nhất, chiếm 
90-95% 

 Công đoạn chuẩn bị bột (chủ yếu
cho nghiền và fanpump): tiêu thụ 35 
- 45% điện năng trong nhà máy

 Công đoạn xeo: tiêu thụ 55-60% 
điện năng trong nhà máy
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 Các thiết bị tiêu thụ điện chính:

Sử dụng điện

 Công đoạn xeo: thùng đầu, lưới, 
ép, sấy I, gia keo, sấy II, cuộn, cắt 
cuộn lại, cầu trục, bơm vận chuyển 
nước trắng, nước trong, nước sạch 

và bột đứt…

 Công đoạn chuẩn bị bột: băng tải –
thang nâng (lift), hồ thủy lực, sàng 
chọn, nghiền, fanpump (bơm 
quạt), các quậy bột trong các bể 
chứa bột, các bơm bột chuyển tiếp
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 Nguyên nhân của sự khác biệt là gì?

Tiêu thụ điện

 Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi tấn sản phẩm ở các nhà
máy sản xuất giấy khác nhau sẽ khác nhau, do:

 Phụ thuộc vào nhiều yếu tố

 Quản trị kém: không nắm rõ nơi tổn thất, không giải quyết
ngay …

 Trình độ công nghệ, thiết bị (thiết bị lạc hậu, chế độ bảo
dưỡng kém …)

 Quy trình công nghệ: nguyên liệu, tỷ lệ phẩm cấp, phối chế
nguyên liệu – hóa chất, quy trình nghiền không phù hợp …

 Trình độ và điều kiện vận hành (hiệu suất chạy máy thấp,
đứt giấy nhiều lần trong ngày …)
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 Thiết kế tương tự, sao chép nguyên xi

 Tập trung vào tốc độ sản xuất và sản lượng, không tập
trung vào các “chi phí nhỏ”

 Cho rằng hiệu quả năng lượng làm tăng chi phí, rủi ro và 
chậm trễ

 Bất kỳ thay đổi nào trong thói quen đều bị xem là “rủi ro”

 Đầu tư thiên về hướng mở rộng sản xuất

 Dễ dàng bỏ chi phí cho thiết bị quá khổ, khó khăn cho
việc đầu tư về hiệu suất

Nguyên nhân kém hiệu quả năng lượng 
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 Tập trung vào chi phí ban đầu

 Không thừa nhận chất thải, ngay cả khi chúng đã 
được đo đạc

 Thường biện minh cho những hành động/công việc 
ta đang làm, thiết bị/công nghệ ta đang sử dụng

Nguyên nhân kém hiệu quả năng lượng 

VD: Đèn sợi đốt:

 Tốt cho mắt

 Ánh sáng ấm áp

 Cảm thấy sáng hơn

 …

Đèn compắc:

 Hại mắt

 Ánh sáng lạnh lẽo

 Mờ, mau hỏng

 …
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Làm thế nào?

 Ví dụ: Sự khác biệt giữa 2 cách thức thiết kế:

Đường ống nhỏ, nhiều 
đoạn nối

Đường ống lớn,

giảm thiểu ma sát
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 Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống,
không làm từng phần riêng rẽ ;
tối ưu hóa vì lợi ích nhiều mặt,
chứ không phải chỉ một mặt
nào đó

Làm thế nào?

 Các vấn đề hiện tại và các giải pháp sẽ được nhận dạng 
thông qua một quá trình khảo sát, đo đạc, đánh giá và 
phân tích – quá trình kiểm toán năng lượng => Link 
GIV-RGV

Lô sấy 2 Lô ép Lô lạnhLô cán lángLô sấy 2 

 Chỉ cần ngưng quan niệm cũ: “không thể thay đổi được”
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 Là quá trình đánh giá các hệ thống, thiết bị, công 
nghệ sử dụng năng lượng nhằm:

Tìm kiếm giải pháp TKNL – Kiểm toán

Đ
ư

ờ
n
g
 n

ư
ớ

c
 n

g
ư

n
g
 h

ồ
i v

ề

Lò hơi
Lô sấy

Máy xeo

Bồn 

nước 

cấp

Ống cấp hơi

nước 

cấp

Lô sấy

Máy nhuộm 1

Lô sấy

Máy nhuộm 1

Lô sấy

Máy nhuộm 1Nấu nhựa 

thông

Bồn 

chứa

STT Chỉ tiêu 
T10 + chấn 
lưu sắt từ 

T8 + chấn 
lưu điện tử 

1 Số lượng bóng đèn  128   128   

2 Số lượng chấn lưu 128   64   

3 Công suất điện cho chiếu sáng (W) 6,400   4,352   

4 Số giờ sử dụng trong ngày (giờ) 16   16   

5 Số ngày sử dụng trong năm (ngày)  300   300   

6 Điện năng tiêu thụ trong 1 năm (kWh/năm) 30,720   20,890   

7 Điện năng tiết kiệm trong 1 năm (kWh/năm) -     9,830   

8 Giá điện bình quân (đồng/kWh) 979  979   

9 Số tiền phải trả trong 1 năm (đồng) 30,069,760   20,447,437   

10 Số tiền tiết kiệm trong 1 năm (đồng) -     9,622,323   

11 Tuổi thọ bóng đèn (giờ) 8,000   13,000   

12 Giá tiền 2 bóng + chấn lưu (đồng) 98,000   186,400   

13 Chi phí đầu tư (đồng) 6,272,000   11,929,600   

14 Thời gian hoàn vốn (năm) -      1.2   

 

 Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ

 Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản
lý và sử dụng năng lượng

 Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu
quả sử dụng năng lượng và giảm chi 
phí năng lượng

 Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của
các giải pháp tiết kiệm năng lượng
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 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: sử dụng năng 
lượng một cách hợp lý:

Các giải pháp TKNL

§ giảm mức tiêu thụ năng lượng

§ giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các 
phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng 

? Nhưng…

§ …vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết
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 Giải pháp quản lý ?

 Đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng lúc

 Giảm thiểu các mất mát, rò rỉ

 Khoán sản lượng, khoán định mức tiêu hao

 Giải pháp kỹ thuật, công nghệ?

 Lựa chọn quy trình Công nghệ phù hợp (nguyên liệu, hóa
chất, phối chế, thông số kỹ thuật, phẩm cấp, quy trình
nước trắng …)

 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới (khai thác tối đa ưu thế
tính năng thiết bị, hóa chất phần ướt …)

 Tăng tốc độ, tăng sản lượng, tăng hiệu suất sản xuất
chung; khắc phục nguyên nhân đứt giấy …

Các giải pháp TKNL
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 Giải pháp trong vận hành?
 Cơ chế kiểm soát hiệu quả vận hành máy (chế độ kiểm soát, 

báo cáo, định mức khoán; đánh giá mức độ tuân thủ quy
trình …?

 Giảm tần suất khởi chạy ?

 Nạp tải đúng công suất? 

Các giải pháp TKNL
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 Gia tăng ưu thế cạnh tranh của sản phẩm

 Duy trì mở rộng sản xuất

 Giám sát chất lượng đầu vào

 Áp dụng cơ chế bão dưỡng MMTB thường xuyên

 Cải thiện điều kiện lao động

Các giải pháp TKNL

 Giải pháp hỗ trợ khác
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 Quản lý

 Sử dụng đúng lúc, đúng mục đích

 Quản lý phụ tải, tránh mua vô công

 Theo dõi & khoán sản lượng

Các giải pháp TKNL - phổ biến hiện nay

 Chiếu sáng:……

 Sử dụngcác loại đèn/bộ đèn hiệu quả hơn

 Bố trí, tận dụng các nguồn sáng sẵn có 
khác

 Lắp đặt các hệ thống điều khiển, điều chỉnh

ĐỒ THỊ PHỤ TẢI - XƯỞNG GIẤY VỆ SINH
(3/7/2006 - 4/7/2006)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9:
00

9:
50

10
:4
0

11
:3
0

12
:2
0

13
:1
0

14
:0
0

14
:5

0

15
:4

0

16
:3

0

17
:2

0

18
:1

0

19
:0

0

19
:5

0

20
:4

0

21
:3

0

22
:2

0

23
:1
0

0:
00

0:
50

1:
40

2:
30

3:
20

4:
10

5:
00

5:
50

6:
40

7:
30

8:
20

Thời gian

C
ô

n
g

 s
u

ấ
t 

đ
iệ

n
 t

iê
u

 t
h

ụ
 (

k
W

)



19

 Động cơ, dây chuyền, bơm, quạt:……

 Sử dụng các thiết bị có công suất phù hợp, hiệu 
suất cao

 Điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu: sử dụng thiết bị 
điều chỉnh công suất đầu vào, sử dụng biến tần

 Bố trí, điều chỉnh, thay đổi sang các loại hiệu quả 
phù hợp

 …

Các giải pháp TKNL - phổ biến hiện nay
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Ví dụ:

 Tận dụng sự chênh lệch giá điện trong ngày: với cơ
chế điện 3 giá, có thể bố trí hoạt động sản xuất tránh
giờ cao điểm nhằm giảm chi phí sản xuất

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

  

 

Thời gian 

k
W

 

PHỤ TẢI ĐIỆN  - SAU 
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Ví dụ:

 Đánh giá hệ số công suất – bù vô công

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

Trước khi bù
U       = 378 V
I        = 380 A
cos = 0,70
P     = 174 kW
S = 249 KVA

Sau khi bù:
U       = 378 V
I         = 280 A
cos  = 0,95
P        = 174 kW
S = 183 kVA

Điện tiêu thụ tháng 1:
 Bình thường =   6864

 Cao điểm =   1530

 Thấp điểm =     790

 Vô công     =  10901

Đơn 
giá:

1350

2190

790

0

Thành tiền:
9.266.400

3.350.070

1.339.840

3.489.235

Cộng: 17.446.175
Thuế VAT 10%: 1.744.618

Thành tiền:

19.190.793
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Ví dụ: Sử dụng năng lượng tại hồ quậy bột

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

Chỉ tiêu hồ quậy bột sản 
xuất giấy copy 70

Thiết kế Lắp đặt Vận hành

Công suất tiêu thụ tại hồ quậy 
(kWh/tấn bột)

50kW x 33h
(70% x 75kW x 

33h) + bù vô công
(55% x 75kW x 

40h) + bù vô công

Công suất hồ quậy (kg/mẻ) 300 300 250

Nồng độ quậy/thời gian (%)/p 3/20 3/20 3/20

Thể tích hồ quậy (m3) 10 10 7.5

Số mẻ trên một hồ/ngày đêm 50 50 40

Số hồ quậy vận hành/dự phòng 2/1 2/1 3/0

Tổng số mẻ quậy/ngày đêm 100 100 120

Công suất động cơ (kW) 50 75 40

Tổng lượng bột quậy/ngày đêm 
(tấn)

30 30 30
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VD(tt) - Nhận xét về hoạt động của máy móc

 Chạy động cơ non tải 45% động cơ công suất lớn hơn 
25kW với thời gian dài hơn 7giờ

 Bảo trì hồ quậy hầu như không thay đổi

 Thời gian vận hành của các hồ quậy cao hơn 400 phút

 Số lần chạy của xe nâng hoặc băng tải, thang nâng 
nhiều hơn 20 đọan đường

 Giãn cách giữa hai mẻ dài hơn 7 phút (16p – 9p)

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí
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VD(tt) - Nhận xét về hoạt động của máy móc (t.t)

 Thời gian dự phòng cho các hồ quậy giảm đi 400 phút

 Máy chạy nhiều mẻ hơn 20 mẻ (20 lần), số lần đóng 
mở các van tăng thêm 20 chu trình

 Vận hành non tải 45%, chi phí lắp thiết bị và chi trả bù 
cosφ hàng tháng

 Tổng lượng bột sản xuất không thay đổi

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí
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VD(tt) - Nhận xét về hoạt động nhân lực:

 Công nhân vận hành công đoạn này nhà rỗi hơn vì thời 
gian nghỉ giữa hai mẻ tăng, tuy nhiên thao tác trên các 
van tăng thêm 20 chu trình

 Công nhân vận hành xe nâng làm việc cường độ cao 
hơn

 Thời gian máy chạy là thời gian công nhân vận hành 
chờ đợi là chủ yếu

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí
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Ví dụ: Động cơ điện non tải

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

Động cơ điện 50 HP:

 Ở mức tải 100%: hiệu
suất ~ 90%

 Ở mức tải 50%: hiệu
suất ~ 86%

 Ở mức tải 30%: hiệu
suất ~ 80%

 Việc sử dụng động cơ non tải làm giảm hiệu suất
hoạt động của động cơ
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Ví dụ: Sử dụng động cơ hiệu suất cao

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

Động cơ
tiêu chuẩn

Công suất định mức (HP) 25

Tuổi thọ (năm) 15

Chi phí đầu tư ban đầu ($) 993

Hiệu suất ở chế độ đầy tải (%) 88

Số giờ vận hành hàng năm (giờ) 7000

Động cơ
hiệu suất cao

25

15

1226

93

7000

Chọn động cơ nào ?
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Ví dụ: Sử dụng động cơ hiệu suất cao

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí

Động cơ
tiêu chuẩn

Chi phí đầu tư ($) (i=10%) 130.6

Chi phí điện ($) 8901.1

Chi phí bảo trì, bảo hiểm ($) 14.9

Tổng chi phí hàng năm ($) 9046.6

Chi phí hàng năm cho việc sử dụng động cơ:

Động cơ
hiệu suất cao

161,2

8422.6

18.4

8602.2
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Ví dụ: Cách thức vận hành ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc

Giải pháp tiết kiệm năng lượng – chi phí
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Hệ thống cung cấp năng lượng tại chỗ

Ví dụ: Hệ thống cung cấp điện & hơi đồng thời:

Năng lượng
cấp vào

100

Tổn thất nhiệt
20

Cấp cho
lò hơi

56

Năng lượng 
cấp vào

142

Tổn thất nhiệt
6

Cấp cho 
MF điện

86

Tổn thất nhiệt
56

Điện 
30

Nhiệt
50

 Tiết kiệm năng lượng sơ cấp: 29,5%



31

QUY TRÌNH CHUẨN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

1. Khảo sát, đánh giá mức độ tổn thất

2. So sánh định mức chuẩn

3. Phân tích nguyên nhân tổn thất

4. Đề xuất giải pháp

5. Xây dựng đề án, dự án

6. Đánh giá hiệu quả kinh tế

7. Chuẩn bị nguồn lực (tài chính, con người …) triển khai

8. Tổ chức triển khai

9. Đánh giá kết quả, điều chỉnh

10. Thẩm định kết quả (định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm) 
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1. Giải pháp tiết kiệm năng lượng có ở mọi nơi và mang 
tính khả thi cao nếu được quan tâm đúng mức.

2. Để đảm bảo hiệu quả cao cần phải: khảo sát đánh 
giá toàn diện: quản trị, công nghệ, thiết bị, cung cấp 
vật tư, các hộ sử dụng. 

3. Giải pháp áp dụng khả thi khi được: cấp quản trị quan 
tâm, có cơ chế giám sát hiệu quả, có sự phối hợp đồng 
bộ, có tính toán hiệu quả kinh tế khi “đầu tư, cải tạo, 
thay thế”.

Kết luận
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4. Tránh nóng vội, thiếu tính toán, thiếu quyết tâm của 
nhiều người trong tổ chức

5. Chuẩn bị tốt điều kiện triển khai:

 Tư vấn, nhà cung cấp, tài liệu tham khảo

Kết luận

 Đơn vị thi công

 Tài chính

 Giáo dục ý thức mỗi người

 Cơ chế động viên, khuyến 
khích; thưởng phạt ....
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