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GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT, CUNG CẤP NƯỚC SẠCH
Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả giai đoạn 2006 – 2015; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội
thông qua và có hiệu lực từ tháng 01/2011; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; Chỉ
thị 171/2011/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm
điện… Đây là những văn bản pháp lý để toàn xã hội thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả.

Hơn nữa, người dân nông thôn còn thu nhập thấp, sức tiêu thụ nước sạch còn khá khiêm tốn
nhưng mong muốn sự liên tục nước cấp là khá cao. Các đơn vị hoạt động cấp nước phải đối
mặt với nhiều thứ chi phí sản xuất; trong đó, điện năng sử dụng cho bơm nướccó thể chiếm đến
% giá thành
35
nước sạch hoặc lớn hơn
nếu không sử dụng hiệu quả (trừ hệ thống cấp nước tự chảy)
.

Do vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là đơn vị cấp nước phải linh hoạt sử dụng các giải pháp tiết
kiệm tối đa chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng, tính liên tục nước cấp.

Nội dung bài viết này nhằm giới thiệu một số giải pháp tiết kiệm điện năng có hiệu quả trong
sản xuất, cung cấp nước sạch:

1. Thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước của từng bơm, đảm bảo sao cho lưu lượng phải đạt
như thiết kế; nếu không, phải tìm nguyên nhân để khắc phục kịp thời;

2. Đối với trạm bơm nước điều khiển bằng tay có từ 2 bơm trở lên lắp song song và cùng cấp
nước vào một đường ống: Hạn chế đến mức thấp nhất việc cho hoạt động nhiều bơm cùng một
lúc. Vì khi càng nhiều bơm hoạt động cùng một lúc thì tổn thất lưu lượng càng lớn gây lãng phí
nhiều điện năng;

3. Lắp bộ biến tần điều khiển bơm nước thay cho cơ cấu điều khiển bằng tay tại trạm bơm cấp 2
(trạm bơm nước sạch).
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Vì mỗi một trạm bơm cấp 2 thường có nhiều máy bơm cùng cấp nước vào một đường ống
chung. Áp lực và lưu lượng của đuờng ống thay đổi hàng giờ theo nhu cầu người sử dụng, trong
khi các bơm trong hệ thống luôn làm việc liên tục ở chế độ đầy tải tương ứng với trường hợp nhu
cầu sử dụng nước của hệ thống ở mức cực đại. Điều này dẫn đến những nhược điểm như không
những không tiết kiệm được điện năng tiêu hao mà còn gây nên hỏng hóc thiết bị và đường ống
do chấn động đột ngột khi đóng mở bơm gây nên, đồng thời các máy bơm làm việc không bám
sát được chế độ tiêu thụ trên mạng lưới.

Để giải quyết các vấn đề kể trên, một số đơn vị cấp nước đã duy trì áp lực nước trên
mạng lưới cấp nước bằng phương pháp sử dụng bộ biến tần điều khiển bơm nước.

Trong sử dụng biến tần duy trì áp lực nước, lưu lượng bơm và tốc độ động cơ có sự quan hệ với
nhau:

k = Q t /Q = n t /n; trong đó:

k: chỉ số lưu lượng, chỉ số tốc độ động cơ bơm chính do biến tần điều khiển;
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Q t : Lưu lượng máy bơm chính do biến tần điều khiển;

Q: Lưu lượng định mức của máy bơm (ghi trên thân bơm);

n t : Tốc độ động cơ bơm chính do biến tần điều khiển để đạt lưu lượng Q
t;

n: Tốc độ động cơ định mức (ghi trên thân bơm).

Vậy Pt :Công suất tiêu thụ điện năng của bơm chính do biến tần điều khiển được tính bằng tích
của lập phương chỉ số tốc độ động cơ bơm chính và công suất định mức P.

Công thức: Pt = k 3 P

Qua thực tế cho thấy: Tại mỗi công trình cấp nước, nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trong
ngày: 25% thời gian bơm chính chạy đầy tải (bằng tốc độ định mức), 50% thời gian bơm chính
chạy ở mức 0,8 tốc độ định mức và 25% thời gian bơm chính chạy ở mức 0,6 tốc độ định mức.

Ví dụ: Một trạm bơm nước sạch, mỗi bơm có công suất 22kW, chúng ta sẽ nhận thấy phần điện
năng tiết kiệm được do biến tần điều khiển tốc độ của bơm chính như sau:

Giả sử, không có biến tần điều khiển, bơm chạy trong một năm (365ngày) và mỗi ngày chạy 10
giờ, giá điện tạm tính 1.400 đồng/kW thì chi phí tiền điện của bơm này trong một năm làm việc ở
chế độ định mức (cực đại) là:

(1.400đồng/kW) x (22kW) x (365ng) x (10h) = 112.420.000đồng.
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Nếu sử dụng biến tần điều khiển bơm: Tổng chi phí tiền điện cho bơm chính khi dùng biến tần
điều khiển trong trường hợp này như sau:

Chi phí điện năng cho 25% thời gian bơm chạy bằng tốc độ định mức:

(1.400đồng/kW)x(22kW)x(365ng)x(10h x 25%) = 28.105.000đồng

Chi phí điện năng cho 50% thời gian bơm chạy 0,8 tốc độ định mức:

(1.400đồng/kW)x(22kW)x(0,8)3 x(365ng)x(10h x 50%) = 28.779.520đồng

Chi phí điện năng cho 25% thời gian bơm chạy 0,6 tốc độ định mức:

(1.400đồng/kW)x(22kW)x(0,6)3 x(365ng)x(10h)x(25%) = 6.070.680đồng.

Tổng chi phí điện năng khi dùng biến tần điều khiển bơm nước, trong một năm:

28.105.000đồng + 28.779.520đồng + 6.070.680đồng = 62.955.200đồng;

Vậy: tiết kiệm chi phí điện năng khi sử dụng biến tần điều khiển bơm nước, trong một năm:

112.420.000đồng - 62.955.200đồng = 49.464.800đồng.

Tuy nhiên, chi phí lắp đặt một bộ biến tần là khá lớn, chi phí đầu tư cho bơm nước cũng không
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nhỏ. Trong giai đoạn hiện nay, thiết bị là phần cứng, văn hóa là phần mềm, khi quyết định đầu
tư vì mục tiêu bảo đảm tính liên tục nước cấp nhưng vẫn tiết kiệm điện năng, chúng ta cần phải
nghiên cứu kỹ trước khi ký Hợp đồng tư vấn thiết kế, nhà thầu lắp đặt để bảo đảm rằng lợi ích
của đơn vị không bị xâm hại trong suốt quá trình sử dụng./.
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