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M雲ăĐ井U 

 

I.ăLỦădoăch丑năđ隠ătài: 
Hiện nay, n逢噂c ta đang thiếu hụt nguồn điện. Do vậy việc sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả và tìm các nguồn năng l逢ợng m噂i là vấn đề 
cực kỳ quan tr丑ng đối v噂i toàn xư hội. Chúng ta điều biết t衣i các nhà 
máy, các khu th逢ơng m衣i d鵜ch vụ chi phí điện năng chiếm một tỷ lệ 
rất l噂n. Vì thế, việc tìm ra các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng 
năng l逢ợng tái t衣o là điều quan tâm của các nhà sản xuất nhằm giảm 
chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao đ逢ợc tính c衣nh tranh 
của sản phẩm trên th鵜 tr逢運ng. Đồng th運i, việc này cũng giúp giảm 
đ逢ợc sự tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên, góp phần tích cực vào việc 
bảo vệ môi tr逢運ng. 

Việc sản xuất điện từ các nguồn năng l逢ợng tái t衣o trong tự 
nhiên đang là h逢噂ng đi m噂i trong ngành công nghiệp năng l逢ợng, 
nguồn năng l逢ợng tái t衣o khá dồi dào, nó có khả năng thay thế các 
nguồn năng l逢ợng hóa th衣ch, giảm thiểu tác h衣i t噂i môi tr逢運ng, đặc 
biệt là năng l逢ợng mặt tr運i. 

Việt Nam là một trong những n逢噂c có nguồn năng l逢ợng mặt 
tr運i rất dồi dào, v噂i số gi運 nắng trung bình 2200 gi運/năm và c逢運ng 
độ bức x衣 cao nhất có thể đến 5,7kWh/m2/ngày. Thế nh逢ng các 
nguồn sản xuất điện   n逢噂c ta hiện nay chủ yếu là từ nhiệt điện và 
thủy điện. Nhiều chuyên gia nhận đ鵜nh, nhu cầu điện năng sẽ thiếu 
hụt trầm tr丑ng v噂i mức tăng tiêu thụ từ 15  – 20  m i năm.  

Ngày 11/4/2017 Thủ t逢噂ng Chính phủ đư ban hành quyết 
đ鵜nh số 11/2017/QĐ-TTg “Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự 
án điện mặt tr運i t衣i Việt Nam” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia phát triển các dự án điện mặt tr運i t衣i Việt Nam. 
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Đứng tr逢噂c những khó khăn và thử thách đặt ra, tính thiết 
yếu của đề tài “Các giải pháp tiết kiệm điện và thiết kế hệ thống pin 
mặt trời  cho siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi” là rất cần thiết, ứng 
dụng thực tế trong điều kiện hiện nay không ch  riêng cho siêu th鵜 
Co.opmart Quảng Ngưi mà c n có thể ứng dụng cho toàn bộ các siêu 
th鵜 và khu th逢ơng m衣i khác trên đ鵜a bàn t nh.  
II.ăĐ嘘iăt逢嬰ngăvàăph衣măviănghiênăcứu: 

Nghiên cứu đ逢ợc tiến hành cho hệ thống điện của siêu th鵜 
Co.opmart Quảng Ngưi. 
III.ăM映cătiêuăvàănhi羽măv映ănghiênăcứu: 

Tính toán “Các giải pháp tiết kiệm điện và thiết kế hệ thống 
pin mặt trời cho siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi”. 

Đây là đề tài nghiên cứu ứng dụng, đ鵜a ch  ứng dụng đ逢ợc 
xác đ鵜nh rõ. Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng của đề tài sẽ 
đ逢ợc thực hiện trên thực tế.  
IV.ăB嘘ăc映căđ隠ătài: 

Luận văn bao gồm phần m  đầu, kết luận và 4 ch逢ơng. Nội 
dung chính của từng ch逢ơng nh逢 sau : 

Ch逢ơng 1: Điều tra phụ tải và nhận đ鵜nh tiềm năng tiết kiệm 
điện t衣i siêu th鵜 Co.opmart Quảng Ngưi 

Ch逢ơng 2: Tính toán các giải pháp tiết kiệm điện 

Ch逢ơng 3: Tính toán – Thiết kế hệ thống pin năng l逢ợng mặt 
tr運i cho siêu th鵜 Co.opmart Quảng Ngưi  

Ch逢ơng 4: Tính toán – Hiệu quả kinh tế của các giải pháp 
tiết kiệm điện và hệ thống pin năng l逢ợng mặt tr運i cho siêu th鵜 
Co.opmart Quảng Ngưi.  
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Chương 1 - ĐI陰UăTRAăPH影ăT謂IăVÀăNH一NăĐ卯NHăTI陰Mă
NĔNGăTI蔭TăKI烏MăĐI烏NăT萎IăSIÊUăTHI CO.OPMART 

QU謂NGăNGÃI 
1.1.  Gi噂iăthi羽uăv隠ăsiêuăth鵜ăCo.opmartăQu違ngăNgưi 
1.2.  Kh違ănĕngăcungăc医păvàătiêuăth映ăđi羽năt衣iăsiêuăth鵜ă 
1.3.  Kh違oăsát,ăđoăđ衣căcácăh羽ăth嘘ngăsửăd映ngăđi羽năt衣iăsiêuăth鵜 

1.3.1. Hệ thống chiếu sáng 
Hệ thống điện chiếu sáng của siêu th鵜 sử dụng các lo衣i đèn và điện 
năng tiêu thụ nh逢 bảng 1.2. 

Bảng 1.2: Thống kê số lượng đèn và điện năng tiêu thụ  

Lo衣i đèn 
Số 

l逢ợng 
(bóng) 

Công 
suất/bóng 

(W) 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

Gi運 sử 
dụng 
(gi運 

/ngày) 

Nơi sử dụng 

Huỳnh 
quang 

694 40 27,76 16 
Tầng 1, 2, 
tầng hầm, văn 
phòng 

Đèn T5 815 26 21,19 16 
Tầng 1, 2, 
nhà sách 

Đèn 
Compact 

793 18 14,27 16 
Tầng 1, 2, 
văn ph ng 

Đèn cao áp 54 400 21,6 12 
Hành lang, 
đ逢運ng nội bộ 

1.3.2. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió 

Hệ thống điều h a không khí và hệ thống thông gió của Siêu 
th鵜 đ逢ợc thống kê cụ thể nh逢 bảng 1.3 và 1.4 

Bảng 1.3: Thống kê hệ thống điều hòa không khí 

Lo衣i 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
l逢ợng 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

G運 sử dụng 
(gi運/ngày) Nơi lắp đặt 

Điều h a 
không khí 
của York 

12 23 276 16 
Tầng 1, 2, 
nhà sách, 
khu game 
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Bảng 1.4: Thống kê quạt hút của hệ thống thông gió 

Lo衣i 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
l逢ợng 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

G運 sử dụng 
(gi運/ngày) Nơi lắp đặt 

Qu衣t hút 0,75 10 7,5 16 
Tầng 1, 2, 
tầng hầm 

1.3.3. Hệ thống tủ đông, tủ mát trưng bày sản phẩm 

Hệ thống tủ đông, tủ mát dùng để cấp đông và tr逢ng bày sản 
phẩm đông l衣nh đ逢ợc thống kê cụ thể nh逢 bảng 1.5. 
Bảng 1.5: Thống kê hệ thống tủ đông, tủ mát trưng bày sản phẩm 

Lo衣i tủ 
Công 
suất 
(kW) 

Số 
l逢ợng 

Tổng 
công 
suất 
(kW) 

G運 sử dụng 
điện 

(gi運/ngày) 
Nơi lắp đặt 

Tủ đông 3,75 4 15 24 Tầng 1 
Tủ mát 2,25 4 9 24 Tầng 1 

1.3.4. Các thiết bị khác 

Các thiết b鵜 khác nh逢: Động cơ thang cuốn, Bơm thoát n逢噂c, 
bơm cấp n逢噂c, thiết b鵜 nấu ăn … tiêu thụ điện trong siêu th鵜. 

1.3.5. Hệ thống điện 

Phụ tải của siêu th鵜 đ逢ợc cung cấp từ tr衣m biến áp 1000kVA-

22/0,4kV và một máy phát dự ph ng 410kVA. Tr衣m 1000kVA đ逢ợc 
bù v噂i cosφ = 0,95 t衣i thanh cái h衣 áp.  
1.4.ăCácăti隠mănĕngăti院tăki羽măđi羽n 

Qua quá trình khảo sát, thống kê, đánh giá tình hình sử dụng 
và tiêu thụ năng l逢ợng nh逢 trên ta đề ra các giải pháp tiết kiệm điện 

cho siêu th鵜 cụ thể trong bảng 1.6. 
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Bảng 1.6: Bảng đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện 

STT Các giải pháp tiết kiệm điện 

1 Thay  đèn huỳnh quang 40W bằng đèn LED Tuýp 18W 
2 Thay đèn cao áp 400W bằng đèn LED 150W 
3 Sử dụng biến tần để điều khiển l逢u l逢ợng qu衣t hút 
4 Tránh xâm nhập nhiệt nóng từ bên ngoài vào 
5 Đầu t逢 hệ thống pin mặt tr運i cho siêu th鵜 

1.5.ăK院tălu壱n 

Qua việc khảo sát, đo đ衣c các hệ thống sử dụng điện của siêu 
th鵜 giúp ta đánh giá tổng thể hiện tr衣ng các hệ thống sử dụng điện 
trong siêu th鵜, từ đó đ逢a ra các giải pháp tiết kiệm điện cũng nh逢 quy 
trình quản lý vận hành phù hợp để tiết kiệm chi phí để tăng khả năng 
c衣nh tranh cho siêu th鵜.  

Trong ch逢ơng 1, tác giả đư thể hiện đ逢ợc hiện tr衣ng sử dụng 
điện của siêu th鵜 nh逢: điện năng tiêu thụ hàng tháng, chí phí tiền điện 
hàng tháng. Đồng th運i cũng nắm đ逢ợc các số liệu tiêu thụ điện năng 
của các thiết b鵜 dùng điện, để từ đó đánh giá những mặt tích cực, tồn 
t衣i và nguyên nhân làm cơ s  đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho 
siêu th鵜. 
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Ch逢ơngă2ă- TệNHăTOÁNăCÁCăGI謂IăPHÁPăTI蔭TăKI烏MăĐI烏N 
2.1.ăG違iăphápăti院tăki羽măđi羽năchoăh羽ăth嘘ngăchi院uăsángă 

Siêu th鵜 hiện đang dùng 694 bóng đèn huỳnh quang 40W để 
phục vụ chiếu sáng cho một số khu vực tầng 1, tầng 2, tầng hầm và 
khu văn ph ng và sử dụng đèn cao áp 400W v噂i số l逢ợng 54 bóng 

chiếu sáng an ninh quanh siêu th鵜.  
Qua khảo sát  gần siêu th鵜 có hệ thống chiếu sáng giao thông 

vận hành từ 18 gi運 đến 5 gi運 m i ngày. Do đó, t衣i các khu vực chiếu 
sáng an ninh quang siêu th鵜 có thể tận dụng l逢ợng ánh sáng này. 

Đề xuất giải pháp cho hệ thống điện chiếu sáng nh逢 sau: 
Thay thế đèn huỳnh quang 40W bằng đèn LED Tuýp 18W, thay thế 
đèn cao áp 400W bằng đèn LED 150W có cùng quang thông, tuổi th丑 
cao hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn, thân thiện môi tr逢運ng.  
           V噂i giải pháp trên, có thể tiết kiệm điện năng tiêu thụ nh逢 sau: 

- Thay thế đèn huỳnh quang 40W bằng đèn LED Tuýp 18W. 
+ Tổng công suất tiết kiệm điện tiêu thụ trong 01 năm khi 

thay đèn huỳnh quang 40W bằng đèn LED Tuýp 18W là: 
ΔA = [(40W-18W)/1000] x 16gi運 x 360ngày x 694bóng =    

= 87.944 kWh/năm 

+ Tổng chi phí tiết kiệm điện năng trong một năm là: 
           ΔC = ΔAx1892đồng/kWh = 87.944x1892 = 166.390.048 đồng 

   V噂i C = 1892 đồng/kWh là tiền điện trung bình trả cho 01 kWh [5]. 
+ Chi phí đầu t逢 khi thay đèn huỳnh quang 40W bằng đèn 

LED 18W: 

Chi phí mua đèn LED Tuýp 18W: 
V1 = 190.000 đồng/đèn x 694 đèn = 131.860.000 đồng. 
Chi phí lắp đặt thay m噂i: 
V2 = 25.000 đồng/đèn x 694 đèn = 17.350.000 đồng. 
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Tổng chi phí đầu t逢 ban đầu là: 
V = V1+V2 = 131.860.000+17.350.000 = 149.210.000 đồng. 
+ Th運i gian thu hồi vốn đầu t逢 là: 
T = V/ΔC = 149.210.000/166.390.048 = 0,9 năm. 
+ L逢ợng khí thải CO2 giảm đ逢ợc: 
MCO2 = ΔA x 0,625.10-3 tấn 

MCO2 = 87.944 x 0,625.10-3 = 55 tấn 

- Thay thế đèn cao áp 400W bằng đèn LED 150W. 
+ Tổng công suất tiết kiệm điện tiêu thụ trong 01 năm khi 

thay đèn cao áp 400W bằng đèn LED 150W là: 
  ΔA = [(400W-150W)/1000] x 12gi運 x 365ngày x 54bóng     
= 59.130 kWh/năm 

+ Tổng chi phí tiết kiệm điện năng trong một năm là: 
   ΔC = ΔA x 1892đồng/kWh = 59.130 x 1892 = 111.873.960 đồng 

   V噂i C = 1892 đồng/kWh là tiền điện trung bình trả cho 01 kWh [5]. 
+ Chi phí đầu t逢 ban đầu khi thay đèn cao áp 400W bằng đèn 

LED 150W: 

Chi phí mua đèn LED 150W: 
V1 = 5.720.000 đồng/đèn x 54 đèn = 308.880.000 đồng. 
Chi phí lắp đặt thay m噂i: 
V2 = 45.000 đồng/đèn x 54 đèn = 2.430.000 đồng. 
Tổng chi phí đầu t逢 ban đầu là: 
V = V1 + V2 = 308.880.000+2.430.000 = 311.310.000 đồng. 
+ Th運i gian thu hồi vốn đầu t逢 là: 
T = V/ΔC = 311.310.000/111.873.960 = 2,8 năm. 
+ L逢ợng khí thải CO2 giảm đ逢ợc: 
MCO2 = ΔA x 0,625.10-3 tấn 

MCO2 = 59.130 x 0,625.10-3 = 37 tấn 
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Từ các tính toán trên ta có kết quả tổng hợp nh逢 bảng 2.2 

Bảng 2.2: Tổng hợp chi phí tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng 

TT Giải pháp 

Chi phí 
tiết kiệm 

(103đồng/n
ăm) 

Điện 
năng tiết 
kiệm 

(kWh/ 
năm) 

Chi phí 
đầu t逢 
(103 
đồng) 

Th運i 
gian 
hoàn 
vốn 
(năm) 

Giảm 
khí 
thải 
CO2 
(tấn) 

1 

Thay đèn 
huỳnh quang 
40W bằng đèn 
LED 18W 

166.390 87.944 149.210 0,9 
5

55 

2 

Thay đèn cao 
áp 400W bằng 
đèn LED 
150W 

111.874 59.130 311.310 2,8 37 

 Tổng 278.264 147.074 460.520 3,7 92 

2.2.ăG違iăphápăti院tăki羽măđi羽năchoăh羽ăth嘘ngăthôngăgióă 
Hiện nay hệ thống qu衣t hút của siêu th鵜 đ逢ợc vận hành liên 

tục trong suốt th運i gian m  cửa siêu th鵜. Qu衣t hút này vận hành v噂i 
l逢u l逢ợng không đổi và hút một l逢ợng khí “mát” (đư đ逢ợc điều h a) 
từ siêu th鵜 thải ra ngoài môi tr逢運ng. L逢u l逢ợng thiết kế của qu衣t hút 
là 6000m3/gi運.  

Vì vậy, đề xuất giải pháp lắp đặt biến tần điều khiển tốc độ 
qu衣t hút. Tốc độ qu衣t hút đ逢ợc điều khiển theo các tốc độ khác nhau 
vào các th運i điểm trong ngày, tùy theo l逢ợng khách đang mua sắm 
trong siêu th鵜. Ngoài ra có thể kết hợp v噂i cảm biến CO2 để điều 
khiển tự động qu衣t hút này. 
V噂i giải pháp trên, có thể tiết kiệm điện năng tiêu thụ nh逢 sau: 
   + Nhiệt độ trung bình trong siêu th鵜 280C, độ ẩm 57  

   + Ta có Enthalpy của không khí trong siêu th鵜 là i28 = 62,7 kJ/kg 

   + Khối l逢ợng riêng của không khí   280C, độ ẩm 57  là ρ28 = 1,16 

kg/m3 
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   + Nhiệt độ trung bình ngoài tr運i trong th運i gian ho衣t động là 320C, 

độ ẩm 70  

   + Ta có Enthalpy của không khí ngoài siêu th鵜 là i32 =  86,3 kJ/kg 

   + Khối l逢ợng riêng của không khí   320C, độ ẩm 70  là ρ32 = 1,14 

kg/m3 

   + L逢u l逢ợng không khí của qu衣t hút theo thiết kế là Q = 6000 m3/h 

   + Ta tính đ逢ợc công suất xâm nhật nhiệt do vận hành qu衣t hút là 
      P = Q/3600 x ρ32 x (i32 - i28) = 6000/3600 x 1,14 x (86,3 – 62,7)      

= 45kW 

  + COP trung bình của hệ thống điều h a không khí là 3,25 

  + 姶噂c tính l逢u l逢ợng giảm đ逢ợc của qu衣t hút sau điều khiển là 30% 

  + Tiết kiệm điện từ giảm xâm nhập nhiệt là: 
  ΔA1 = P/COP x 16gi運 x 360ngày x 30% = 45/3,25 x 16 x 360 x 

30% = 23.926 kWh/năm  
  + Tiết kiệm điện từ vận hành qu衣t hút là: 
ΔA2 = Pq x 16gi運 x 360ngày x 30% = 2,2 x 16 x 60 x 30% = 3.801 

kWh/năm 

+ Tổng điện năng tiết kiệm đ逢ợc trong 1 năm khi lắp đặt biến 
tần cho qu衣t hút là: 

ΔA = ΔA1 + ΔA2 = 23.926 + 3.801 = 27.727 kWh/năm 

+ Tổng chi phí tiết kiệm điện năng trong một năm là: 
     ΔC = ΔA x 1892đồng/kWh = 27.727 x 1.892 = 52.459.484 đồng 

V噂i C = 1892 đồng/kWh là tiền điện trung bình trả cho 01 kWh [5]. 
Ch丑n biến tần tiêu chuẩn ACS 550-01-05A4-4 do ABB sản 

xuất có dưy công suất từ 0,75 đến 355kW 

+ Chi phí đầu t逢 ban đầu cho 01 bộ biến tần (bao gồm phụ 
kiện và chi phí lắp đặt) là 

V=14.543.000+0,5 x 14.543.000=21.815.000 đồng   
+ Th運i gian thu hồi vốn đầu t逢 là: 
T = V/ΔC = 21.815.000/52.459.484 = 0,4 năm 
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+ L逢ợng khí thải CO2 giảm đ逢ợc: 
MCO2 = ΔA x 0,625.10-3 tấn 

MCO2 = 27.727 x 0,625.10-3 = 17 tấn 

2.3.ă G違iă phápă tránhă xâmă nh壱pă nhi羽tă nóngă từă bênă ngoàiă vàoă      
Hiện nay không gian điều h a không khí bên trong siêu th鵜 đang b鵜 
nhiệt nóng bên ngoài xâm nhập khá nhiều qua các của sổ, cửa kính. 

Vì vậy, v噂i hiện tr衣ng nh逢 trên đề xuất 1 số giải pháp sau: 
Lắp phim cách nhiệt, Decal hay các bảng quảng cáo cho các 

cửa kính nhằm ngăn bức x衣 mặt tr運i và t衣o mỹ quan cho siêu th鵜 
Có thể cải t衣o l衣i các mái che cửa sổ nhằm ngăn hoàn toàn 

ánh sáng mặt tr運i chiếu trực tiếp vào. 

Theo kinh nghiệm có thể tiết kiệm 3 – 5  điện năng tiêu thụ 
cho toàn hệ thống điều h a không khí: 
           V噂i giải pháp trên, có thể tiết kiệm điện năng tiêu thụ nh逢 sau: 

+ Công suất ho衣t động trung bình của hệ thống điều h a 
không khí là 276 kW. 

+ 姶噂c tính hàng năm tiết kiệm đ逢ợc 3  điện năng tiêu thụ 
của hệ thống điều h a không khí. 

+ Tổng công suất tiết kiệm điện tiêu thụ trong 01 năm khi lắp 
phim cách nhiệt, Decal hay các bảng quảng cáo cho các cửa kính và 
cải t衣o l衣i các mái che cửa sổ là: 

ΔA = 276kW x 16gi運 x 360ngày  x 3  = 47.693 kWh/năm 

+ Tổng chi phí tiết kiệm điện năng trong một năm là: 
        ΔC = ΔA x 1892đồng/kWh = 47.693 x 1.892 = 90.235.156 đồng 

   V噂i C = 1892 đồng/kWh là tiền điện trung bình trả cho 01 kWh [5]. 
+ Chi phí mua phim cách nhiệt và cải t衣i l衣i mái che ánh sáng 

mặt tr運i chiếu trực tiếp (bao gồm chi phí lắp đặt): 
V = 50.000.000 + 0,5 x 50.000.000 = 75.000.000 đồng. 
+ Th運i gian thu hồi vốn đầu t逢 là: 
T = V/ΔC = 75.000.000/90.235.156 = 0,8 năm. 
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+ L逢ợng khí thải CO2 giảm đ逢ợc: 
MCO2 = ΔA x 0,625.10-3 tấn 

MCO2 = 47.693 x 0,625.10-3 = 30 tấn 

2.4.ăTổngăh嬰păcácăgi違iăphápăti院tăki羽măđi羽năchoăsiêuăth鵜 
Từ các tính toán trên ta có bảng tổng kết nh逢 bảng 2.3. 
Bảng 2.3: Tổng kết các giải pháp tiết kiệm điện cho siêu thị 

T
T 

Giải pháp 

Chi phí 
tiết kiệm 
(103đồng
/năm) 

Điện năng 
tiết kiệm 

(kWh/năm) 

Chi phí 
đầu t逢 
(103 
đồng) 

Th運i 
gian 
hoàn 
vốn 
(năm) 

Giảm 
khí 
thải 
CO2 
(tấn) 

1 

Thay đèn 
huỳnh quang 
40W bằng 
đèn Led18W 

166.390 87.944 149.210 0,9 55 

2 

Thay đèn 
cao áp 400W 
bằng đèn 
LED 150W 

111.874 59.130 311.310 2,8 37 

3 

Lắp đặt biến 
tần cho động 
cơ qu衣t hút 
của hệ thống 
thông gió 

52.459 27.727 21.815 0,4 17 

4 

Tránh xâm 
nhập nhiệt 
nóng từ bên 
ngoài vào 

90.235 47.693 75.000 0,8 30 

 Tổng 420.958 222.494 557.335 4,9 139 

2.5.ăL逸păđ員tăh羽ăth嘘ngăpinăm員tătr運iăchoăsiêuăth鵜 
Hiên nay mặt bằng tầng th逢ợng của siêu th鵜 ch  lắp đặt một ít 

thiết b鵜 c n l衣i đa số bỏ trống rất lưng phí, gây nóng sàn bê tông gây 
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ra tổn thất nhiệt của hệ thống điều h a không khí. Do đó để tận dụng 
mặt bằng bỏ trống để lắp đặt hệ thống pin mặt tr運i sản xuất điện. 
2.6.ăK院tălu壱n 

Trong ch逢ơng 2, tác giả đư tập trung tính toán và đánh giá hiệu quả 
kinh tế khi áp dụng các giải pháp. 
 V噂i việc đầu t逢 các giải pháp chính nh逢 trên siêu thi 
Co.opmart Quảng Ngưi đư tiết kiệm đ逢ợc 222.494 kWh/năm chi phí 
tiết kiệm 420.958.000 đồng, v噂i chi phí đầu t逢 557.335.000 đồng, 
th運i gian thu hồi vốn 4,9 năm và giảm đ逢ợc l逢ợng phát thải CO2 là 
139 tấn góp phần thắng lợi Ch逢ơng trình mục tiêu quốc gia về sử 
dụng năng l逢ợng tiết kiệm và hiệu quả đồng th運i góp phần đảm bảo 
an ninh năng l逢ợng quốc gia. 

Qua bảng 2.3 ta thấy khi đầu t逢 các giải pháp thay đèn huỳnh 
quang bằng đèn Led, lắp biến tần cho động cơ qu衣t hút, tránh xâm 
nhập nhiệt nóng từ bên ngoài vào có chi phí đầu t逢 thấp th運i gian thu 
hồi vốn nhanh, d逢噂i 1 năm. Do đó siêu th鵜 s噂m đầu t逢 thực hiện các 
giải pháp trên.  

Giải pháp thay đèn chiếu sáng cao áp bằng đèn led có chi phí 
đầu t逢 cao th運i gian thu hồi vốn chậm. Do đó siêu th鵜 nên đầu t逢 
trong th運i gian hợp lý. 

Ngoài ra, để tăng c逢運ng việc tiết kiệm điện, sử dụng nguồn 
năng l逢ợng s衣ch thân thiện v噂i môi tr逢運ng, việc sử dụng năng l逢ợng 
mặt tr運i đang đ逢ợc triển khai rộng rưi trong th運i gian qua. Chính vì 
vậy ch逢ơng 3 h丑c viên sẽ thực hiện việc tính toán thiết kế hệ thống 
pin mặt tr運i cho siêu th鵜 Co.opmart Quảng Ngưi. 
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Ch逢ơngă3 - TÍNH TOÁN - THI蔭TăK蔭ăH烏ăTH渦NGăPINăNĔNGă
L姶営NGăM咽TăTR云IăCHOăSIÊUăTH卯ăCO.OPMARTă  

3.1.ăTổngăquanăv隠ăh羽ăth嘘ngăpinăm員tătr運i 
3.1.1. Cơ sở lý tuyết năng lượng mặt trời 
3.1.1.1. Khái niệm năng lượng mặt trời 
3.1.1.2. Vai trò và lợi ích của năng lượng mặt trời 
3.1.1.3. Bức xạ mặt trời 
3.1.2. Pin mặt trời cấu tạo và nguyên lý 
3.1.3. Mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng 
3.1.3.1. Mô hình hệ thống năng lượng mặt trời cấp điện độc lập 
3.1.3.2. Mô hình hệ thống độc lập, kết hợp giữa năng lượng 

mặt trời và các nguồn năng lượng khác 
3.1.3.3. Mô hình hệ thống năng lượng mặt trời kết nối lưới 
3.1.4.ă Kh違oă sátă th嘘ngă kêă ti隠mă nĕngă bứcă x衣ă m員tă tr運iă t衣iă

thànhăăph嘘ăQu違ngăNgưi 
Bức x衣 mặt tr運i trung bình của khu vực này là khá  cao trung 

bình 5,12 kWh/m2/ngày .  
3.2.ă Tínhă toán,ă thi院tă k院ă h羽ă th嘘ngă pină m員tă tr運iă choă siêuă th鵜ă
Co.opmartăQu違ngăNgưi 

3.2.1. Nhu cầu xây dựng hệ thống pin mặt trời cho siêu thị  
3.2.2. Lựa chọn mô hình hệ thống pin mặt trời và vị trí lắp đặt  
3.2.2.1. Lựa chọn mô hình hệ thống pin mặt trời kết nối lưới 

không dự trữ 
3.2.2.2. Vị trí xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời  
3.2.3. Tính toán, thiết kế hệ thống pin mặt trời cho siêu thị  
3.2.3.1. Xác định phụ tải của siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi 
Tổng công suất tính toán phụ tải siêu th鵜: Ptt =  355.954 W 
 Tổng điện năng phải cấp hằng ngày cho siêu th鵜: 
Eng = Eđèn + EĐHKK + EĐC + ETV,MT,MI  + ETM,TĐ = 972.768+ 
3.532.800+138.600+53.232+576.000 = 5.273.400 (Wh/ngày) 

3.2.3.2. Tính toán lựa chọn Pin năng lượng mặt trời 
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a. Hiệu suất truyền năng l逢ợng của hệ 
1η =η =0,981 

Trong đó 1η  : hiệu suất bộ biến đổi điện. V噂i 1η  = 0.981  
 b. Công suất dàn Pin Mặt Tr運i cần lắp đặt [4] 
          
 (3.13) 
Trong đó: + ngE : nhu cầu điện năng trung bình ngày của 

phụ tải (Wh), ngE = 5.273.400 Wh/ngày 
+ I0=1000W/m2=1kW/m2 là bức x衣   điều kiện tiêu chuẩn  
+ IT là c逢運ng độ tổng x衣 trên mặt ph鰯ng nghiêng 
+ η : hiệu suất tổng thể của hệ thống, η = 0,981 
* C逢運ng độ tổng x衣 trên mặt ph鰯ng nghiêng: 
Bằng phần mềm PVsyst [11], xem hình 3.20 ta xác đ鵜nh 

đ逢ợc góc nghiêng tối 逢u của hệ thống pin là β = 120, h逢噂ng chính 
nam, lúc đó tổng x衣 trung bình trong 1 năm trên hệ thống PV đ衣t 
1899 kWh/m2.năm bằng 5202 Wh/m2.ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.20: Góc nghiêng tối ưu và hướng lắp đặt của hệ thống PV 
Từ công thức (3.13)  tính đ逢ợc dung l逢ợng dàn pin mặt tr運i 

cần lắp đặt: 
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c. Tính toán số l逢ợng Panel 
Trong đề tài này, tác giả ch丑n pin HB-300 của hưng HBL 

Power Systems Ltd có công suất là 300Wp để xây dựng hệ thống pin 
mặt tr運i t衣i siêu th鵜, lo衣i pin này hiệu suất cao, tuổi th丑 trên 25 năm. 

* Dự kiến số l逢ợng tấm Pin mặt tr運i cần lắp đặt:        
N  = Ewp  / Pđm = 1033359 / 300 = 3444,5 

 Ch丑n số l逢ợng tấm Pin mặt tr運i sử dụng là: 3445 tấm 

Tổng diện tích dàn Pin mặt tr運i: 
 SdPMT  = SPMT . 3445 = (1,985.0,995).3445 = 6804,1 m2 

* Nhận xét: Nếu lắp đặt hệ thống pin mặt tr運i cho tổng công 
suất phụ tải của siêu th鵜 thì số l逢ợng tấm pin mặt tr運i cần lắp đặt là N  

= 3445 tấm, t逢ơng đ逢ơng tổng diện tích dàn pin mặt tr運i là SdPMT = 

6804,1m2 > Stầng th逢ợng = 1800m2. Vì vậy không thể thực hiện đ逢ợc 
theo ph逢ơng án này. 
    Do vậy, ta ch  tính toán lắp đặt hệ thống pin cho diện tích 1800m2. 

d. Giải pháp bố trí panel và h逢噂ng lắp đặt 
Để tính toán khoảng cách d tối 逢u sao cho tổn thất bóng che 

thấp nhất và tiết kiệm diện tích nhất. Dựa trên phần mềm PVsyst, ta 

ch丑n khoảng cách giữa 2 dưy pin là 1,5m, lúc này tổn thất bóng che 
là 1 . Góc nghiêng tối 逢u, khoảng cách lắp đặt tối 逢u nh逢 hình 3.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.22: Góc nghiêng tối ưu và khoảng cách lắp đặt tối ưu 
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Nh逢 vậy, v噂i diện tích c n l衣i của siêu th鵜 là 1800 m2 và 
khoảng cách tối 逢u đư ch丑n dựa vào phần mềm thiết kế PVsyst ta có 
thể lắp đ逢ợc một hệ thống PV đ逢ợc chia làm 15 nhóm, m i nhóm 
gồm 2 dưy PV mắc song song, m i dưy gồm 20 tấm PV mắc nối tiếp 
v噂i nhau. M i dưy PV nh逢 vậy sẽ cùng đ逢ợc gắn trên 1 giàn gá lắp 
thiết b鵜, khoảng cách giữa 2 giàn gá lắp thiết b鵜 đ逢ợc thiết kế là 1,5m, 
góc nghiêng của các giàn gá lắp thiết b鵜 đ逢ợc lựa ch丑n tối 逢u dựa vào 
phần mềm thiết kế PVSyst [11], là 120 theo h逢噂ng chính Nam.  

Do đó số l逢ợng tấm pin cần lắp đặt:  
N = 15 x 2 x 20 = 600 tấm. 
Công suất hệ thống Pin mặt tr運i cần lắp đặt: 
EWp = 600 x 300 = 180.000 Wp = 180 kWp 
Nh逢 vậy, hệ thống Pin mặt tr運i có công suất 180 kWp gồm 

600 tấm pin có công suất 300 Wp đ逢ợc bố trí thành 30 dưy đấu song 
song, chia thành 15 nhóm, m i nhóm có 2 dưy, m i dưy có 20 tấm 
pin mắt nối tiếp nhau. 

3.2.3.3. Lựa chọn bộ biến đổi điện DC-AC (Inverter): 
3.2.3.4. Tủ đấu nối cáp DC chuyên d ng  combiner box  
3.2.3.5. Webbox 
3.2.4. Đấu nối hệ thống 
3.2.4.1. Một số lưu ý khi đấu nối 
3.2.4.2.  Sơ đồ đấu nối 
3.2.5. Giải pháp lắp đặt Pin mặt trời lên tầng thượng siêu thị 
3.2.6. Kết quả mô phỏng trong phần mềm PVsyst  

Từ các tính toán trên ta có kết quả tổng hợp nh逢 bảng 3.8 
Bảng 3.8: Tổng hợp số liệu chính để mô phỏng 

Thông số Giá tr鵜 Ghi chú 

Số liệu bức x衣 Số liệu đo 
Đo trong một 

năm 
T丑a độ v鵜 trí điểm dữ 
liệu 

15.101560, 
108.891080 

 

Góc nghiêng 120  
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H逢噂ng đặt PV Chính nam  
Khoảng cách pitch 1,5m  
Góc gi噂i h衣n bóng che 22,60  
T  lệ chiếm đất 66%  
Tổn thất bóng che 1%  
Tấm pin PV 72 cell – 300Wp  
Inverter 12kW-50/60Hz  

Kết quả tính toán mô phỏng hệ thống PV của 1 nhóm nh逢 bảng 3.9. 
Bảng 3.9: Tổng hợp kết quả tính toán mô phỏng 

Thông số 
Kết quả 

1 nhóm 15 nhóm 
Số l逢ợng PV 72 cell – 300Wp 40 tấm 600 tấm 
Số PV nối tiếp 20 tấm 20 tấm 
Tổng số chu i song song 2 chu i 30 chu i 
Số l逢ợng inverter 12kW 1 bộ 15 bộ 
Công suất lắp đặt 12 kWp 180 kWp 
Tổng diện tích tấm pin 79 m2 1185 m2 
Sản l逢ợng điện năm đầu tiên 17,58 

MWh/năm 
263,7 

MWh/năm 
Hệ số PR 77,5% 77,5% 
Sản l逢ợng điện đặc tr逢ng 1465kWh/kWp/

năm 
1465kWh/kWp/

năm 

Sản l逢ợng điện và t  số hiệu suất của hệ thống nh逢  hình 3.31, 3.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.31: Sản lượng điện năng tạo ra của hệ thống 
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Hình 3.32: Hiệu suất của hệ thống 

Tuy nhiên trong quá trình tính toán sản l逢ợng điện cho hệ 
thống ta tính cho 15 nhóm pin. Bảng 3.10 là sản l逢ợng điện của một 
nhóm pin gồm 2 dưy pin, m i dưy gồm 20 tấm mắt nối tiếp nhau. 

Bảng 3.10: Sản lượng điện phát ra của một nhóm pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng 3.10 ta có thể tính đ逢ợc: 
Sản l逢ợng điện năng (ĐN) trong một năm do 15 nhóm pin sản xuất 
đ逢ợc 

EPV = 17.977 x 15 = 269.655 kWh 
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Sản l逢ợng ĐN trong một năm do 15 nhóm pin thực tế cấp cho tải 
EGrid = 17.577 x 15 = 263.655 kWh  

Hiệu suất của hệ thống là 77,5 . 

3.3.ăK院tălu壱năăă 
Ch逢ơng này gi噂i thiệu cơ s  lý thuyết về năng l逢ợng mặt  

t r運i , cấu t衣o và nguyên lý pin mặt  t r運i ,  đ逢a ra các mô hình 

biến đổi năng l逢ợng mặt  t r運i  thành điện năng. Các khảo sát 
thống kê tiềm năng bức x衣 mặt tr運i t衣i Quảng Ngưi. 

Gi噂i thiệu v鵜 trí lắp đặt hệ thống pin, xác đ鵜nh phụ tải của siêu 
th鵜 và nhu cầu cần thiết xây dựng hệ thống pin mặt tr運i. Lựa ch丑n mô 
hình xây dựng hệ thống pin mặt tr運i nối l逢噂i không có dự trữ cho siêu 
th鵜 để giảm chi phí đầu t逢, rút ngắn th運i gian thu hồi vốn. 

Sử dụng phần mềm PVsyst để tính toán – thiết kế hệ thống pin 
mặt tr運i nối l逢噂i cấp điện cho siêu th鵜 Co.opmart Quảng Ngưi v噂i dung 
l逢ợng dàn pin mặt tr運i cần lắp đặt khoảng 180kWp (số l逢ợng tấm pin 
sử dụng là 600 tấm pin, công suất m i tấm 300Wp); để tận dụng diện 
tích bỏ trống của tầng th逢ợng, che nắng cho tầng th逢ợng để giảm tổn 
thất nhiệt cho hệ thống điều h a không khí, giảm chi phí hóa đơn tiền 
điện, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính c衣nh tranh cho siêu th鵜. 

H逢噂ng dẫn ph逢ơng pháp đấu nối và sơ đồ đấu nối hệ thống pin 
mặt tr運i gồm 600 tấm pin có công suất 300 Wp đ逢ợc chia thành 30 
dưy đấu song song, trong đó m i dưy gồm 20 tấm pin đấu nối tiếp v噂i 
nhau, các dưy pin này sẽ đ逢ợc chia thành 15 nhóm đấu song song v噂i 
nhau để đấu vào 15 bộ biến đổi điện KSG-12K. 15 bộ biến đổi này sẽ 
đ逢ợc đấu vào bộ Sunny WebBox. 

Sử dụng phần mềm PVsyst để mô phỏng tính toán sản l逢ợng 
điện 1 năm của hệ thống pin mặt tr運i sản xuất ra là 269.655kWh, sản 
l逢ợng điện 1 năm mà hệ thống pin mặt tr運i thực tế cung cấp cho tải là 
263.655kWh và hiệu suất của hệ thống 77,5 . 



 

 

-20- 

 

Ch逢ơngă4 - TÍNH TOÁN H I烏U QU謂 KINHăT蔭ăC曳AăCÁCăGI謂Iă
PHÁPăTI蔭TăKI烏MăĐI烏NăVÀăH烏ăTH渦NGăPINăNĔNGăL姶営NGă

M咽TăTR云IăCHOăSIÊUăTH卯ăCO.OPMARTă 
4.1.ă Tổngă mứcă đ亥uă t逢ă h羽ă th嘘ngă pină m員tă tr運iă choă siêuă th鵜ă
Co.opmartăQu違ngăNgưi 

4.1.1.  Chi phí xây dựng (CPXD) 
4.1.2.  Chi phí mua thiết bị (CPTB) 
4.1.3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (CPTV), chi phí khác 

(CPK) 

        TMĐT = CPXD + CPTB + CPTV + CPK  

TMĐT = 120.000.000 + 3.539.000.000 + 184.191.930 + 
85.892.710 = 3.929.084.640 (đồng) 

4.1.4.  Chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống (CPVHBD) 
Chi phí trả l逢ơng cho nhân viên là 60.000.000 đồng; chi phí 

bảo d逢ỡng hệ thống là 29.662.050. Nh逢 vậy, hằng năm chi phí vận 
hành bảo d逢ỡng hệ thống là 89.662.050 đồng. 

4.1.5. Các chi phí khấu hao hằng năm (CPKH) 
Giả thuyết th運i gian khấu hao của hệ thống là 25 năm, giá tr鵜 c n l衣i 
sau 25 năm sử dụng là 20  tổng giá tr鵜 đầu t逢 công trình. 

Giá tr鵜 khấu hao hằng năm của HTPMT là:  
CPKH  = (TMĐT – 20  x TMĐT)/25 

        CPKH = (3.929.084.640   - 20% x 3.929.084.640) / 25 = 

125.730.708 (đồng/năm) 
4.2.ăPhânătíchătínhăhi羽uăqu違ăkinhăt院ăc栄aăh羽ăth嘘ngăpinăm員tătr運iăchoă
siêuăth鵜ăCo.opmartăQu違ngăNgưi 

Giá bán lẻ điện bình quân 1.892 đồng/kWh (đư có VAT) [5]. 
L逢ợng điện năng trung bình hệ thống pin mặt tr運i cung cấp 

một năm khoảng EWp năm = 269.655 (kWh), trong đó: 
Số tiền siêu th鵜 chi trả cho l逢ợng điện năng trong một năm 

nếu không có pin mặt tr運i: 
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Tnăm = 263.655 x 1.892 = 498.835.260 (đồng) 
Một năm siêu th鵜 không phải trả khoản chi phí: 
Tcp = Tnăm – CPVHBD 

=  498.835.260 – 89.662.050 = 409.173.210 (đồng) 
Nh逢 vậy, th運i gian thu hồi vốn của dự án: 
TTHV = TMĐT/Tcp= 3.929.084.640/409.173.210 = 9,6 năm 

4.3.ă Tổngă h嬰pă đánhă giáă hi羽uă qu違ă c栄aă cácă gi違iă phápă ti院tă
ki羽măđi羽năvàăh羽ăth嘘ngăpinăm員tătr運iăchoăsiêuăth鵜ăCo.opmartă 

Qua kết quả tính toán ta có thể tổng kết nh逢 bảng 4.5, 4.6.  
Bảng 4.5: Bảng tổng kết các giải pháp tiết kiệm năng lượng  

T
T 

Giải pháp 

Chi phí 
tiết kiệm 
(103đồng
/năm) 

Điện năng 
tiết kiệm 
(kWh/năm) 

Chi phí 
đầu t逢 
(103 
đồng) 

Th運i 
gian 
hoàn 
vốn 
(năm) 

Giảm 
khí 
thải 
CO2 
(tấn) 

1 

Thay đèn 
huỳnh quang 
40W bằng 
đèn Led18W 

166.390 87.944 149.210 0,9 55 

2 

Thay đèn 
cao áp 400W 
bằng đèn 
LED 150W 

111.874 59.130 311.310 2,8 37 

3 

Lắp đặt biến 
tần cho động 
cơ qu衣t hút 
của hệ thống 
thông gió 

52.459 27.727 21.815 0,4 17 

4 

Tránh xâm 
nhập nhiệt 
nóng từ bên 
ngoài vào 

90.235 47.693 75.000 0,8 30 

 Tổng 420.958 222.494 557.335 4,9 139 
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Bảng 4.6: Bảng tổng kết cho việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời 

TT Giải pháp 

Chi phí 
tiết kiệm 
(103đồng/
năm) 

Điện năng 
tiết kiệm 

(kWh/năm) 

Chi phí 
đầu t逢 

(103đồng) 

Th運i 
gian 
hoàn 
vốn 
(năm) 

Giảm 
khí 
thải 
CO2 

(tấn) 

1 
Hệ thống 
pin mặt 
tr運i 

409.173 263.655 3.929.084 9,6 165 

4.4.ăK院tălu壱n 

- Trong ch逢ơng này tính toán đ逢ợc tổng mức chi phí đầu t逢 hệ 
thống pin năng l逢ợng mặt tr運i cung cấp điện cho siêu th鵜 Co.opmart 
Quảng Ngưi. Hiệu quả khi xây dựng hệ thống pin mặt tr運i nối l逢噂i có 
dự trữ cho siêu th鵜 Co.opmart Quảng Ngưi là rất khả quan: 

+ Điện năng tiết kiệm đ逢ợc trong một năm 263.655 kWh, điện 
năng tiết kiệm hàng năm 409.173.210 đồng, tổng mức đầu t逢 
3.929.084.640 đồng, th運i gian thu hồi vốn khi đầu t逢 hệ thống pin 
mặt tr運i nối l逢噂i không dự trữ là 9,6 năm.  

+ Hệ thống pin mặt tr運i nối l逢噂i không dự trữ này khi đ逢a vào 
vận hành sẽ đ衣t đ逢ợc các ch  tiêu: Giảm hóa đơn tiền điện, giảm giá 
thành sản phẩm, nâng cao tính c衣nh tranh cho siêu th鵜; Nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện; Nâng cao chất l逢ợng phục vụ cho khách hàng; 
Tăng hiệu suất cho các thiết b鵜 điện; Nâng cao hình ảnh công ty về 
việc sử dụng năng l逢ợng s衣ch, bảo vệ môi tr逢運ng. 

- Tổng hợp đánh giá giữa các giải tiết kiệm điện và lắp đặt hệ 
thống pin năng l逢ợng mặt tr運i để đ逢a ra lộ trình đầu t逢 hợp lý. Qua 
bảng tổng hợp 4.5 và 4.6 ta thấy khi đầu t逢 các giải pháp tiết kiệm 
điện thì chi phí đầu t逢 thấp, th運i gian thu hồi vốn nhanh hơn lắp đặt 
hệ thống pin năng l逢ợng mặt tr運i. Do đó siêu th鵜 nên s噂m đầu t逢 các 
giải pháp tiết kiệm điện tr逢噂c và sau đó đầu t逢 lắp đặt hệ thống pin 
năng l逢ợng mặt tr運i. 
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K蔭TăLU一NăVÀăKI蔭NăNGH卯 

1.ăK院tălu壱n 

Trong th運i điểm n逢噂c ta tiến hành quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đ衣i hóa nền kinh tế, song song v噂i nó là quá trình phát tiển m衣nh 
mẽ của các ngành công nghiệp, th逢ơng m衣i và d鵜ch vụ. Trong th運i 
gian gần đây v噂i tốc độ tăng tr逢 ng khá nhanh về kinh tế và xư hội, 
t nh Quảng Ngưi nói riêng và cả n逢噂c nói chung phát triển rất nhiều 
siêu th鵜, t a nhà cao tầng sử dụng một l逢ợng l噂n về năng l逢ợng đồng 
th運i cũng gây thất thoát lưng phí năng l逢ợng rất nhiều. Hiện nay, 
n逢噂c ta đang thiếu hụt nguồn điện. Do vậy việc sử dụng điện tiết 
kiệm, hiệu quả và tìm các nguồn năng l逢ợng m噂i là vấn đề cực kỳ 
quan tr丑ng đối v噂i toàn xư hội nói chung và các hệ thống siêu th鵜 nói 
riêng. Tiết kiệm điện là tiết kiệm nguồn chi phí cho m i tổ chức. Đối 
v噂i lĩnh vực th逢ơng m衣i, d鵜ch vụ nh逢 siêu th鵜 thì chi phí cho hóa đơn 
tiền điện rất cao. Chính vì lẽ đó đề tài “Các giải pháp tiết kiệm điện 
và thiết kế hệ thống pin mặt trời cho siêu thị Co.opmart Quảng 
Ngãi” đ逢ợc thực hiện nhằm mục đích giảm chi phí năng l逢ợng tìm 
nguồn năng l逢ợng m噂i cho siêu th鵜, giảm giá thành, tăng sức c衣nh 
tranh và góp phần bảo bệ môi tr逢運ng. Điều đó đ逢ợc thể hiện qua các 
ch  tiêu sau: 

- Lợi ích về kinh tế: Nếu siêu th鵜 đầu t逢 thực hiện các giải pháp 
tiết kiệm điện đư đề xuất trên thì siêu th鵜 phải đầu t逢 một khoảng chi 
phí ban đầu là 557.335.000 đồng, l逢ợng điện năng hàng năm tiết 
kiệm đ逢ợc  222.494 kWh, chi phí tiền điện hàng năm tiết kiệm đ逢ợc 
420.958.000 đồng, th運i gian thu hồi vốn khá nhanh 4,9 năm. 

C n nếu đầu t逢 hệ thống pin mặt tr運i nối l逢噂i không dự trữ thì 
chi phí đầu t逢 3.929.084.640 đồng, l逢ợng điện năng hàng năm tiết 
kiệm đ逢ợc  263.655 kWh, chi phí tiền điện hàng năm tiết kiệm đ逢ợc 
409.173.000 đồng, th運i gian thu hồi vốn 9,6 năm. Tuy nhiên, nguồn 
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năng l逢ợng truyền thống nh逢 dầu mỏ, than đá… ngày dần c衣n kiệt, 
giá thành cao và gây ô nhiễm môi tr逢運ng thì việc xem xét đầu t逢 hệ 
thống pin mặt tr運i nối l逢噂i không dự trữ là giải pháp cần thiết.  

- Ngoài những lợi ích kinh tế thì vấn đề về môi tr逢運ng cũng 
rất đ逢ợc quan tâm, khi áp dụng đầy đủ các giải pháp trên thì hàng 
năm siêu th鵜 đêm l衣i hiệu quả cho môi tr逢運ng là giảm đ逢ợc khối 
l逢ợng các chất gây ô nhiễm môi tr逢運ng, hiệu ứng nhà kính và quy 
đổi thành khí phát thải CO2 là 304 tấn. 

- Lợi ích về xư hội: Từ những kết quả nghiên cứu cho siêu th鵜 
Co.opmart Quảng Ngưi, ta cũng có thể nhân rộng và áp dụng cho các 
siêu th鵜, hoặc các t a nhà khác. Điện năng tiêu thụ giảm sẽ giảm nhu 
cầu về công suất và nhu cầu điện năng góp phần đảm bảo an ninh 
năng l逢ợng quốc gia góp phần hoàn thành ch逢ơng trình mục tiêu 

quốc gia về sử dụng năng l逢ợng tiết kiệm và hiệu quả   
2.ăKi院năngh鵜 

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả có một số kiến 
ngh鵜 sau: 

- Các ho衣t động tiết kiệm điện của siêu th鵜 phải thực hiện 
th逢運ng xuyên và liên tục. 

- Th逢運ng xuyên tổ chức các ho衣t động tuyên truyền về việc 
tiết kiệm điện và sử dụng điện một cách hiệu quả. Phải làm cho m丑i 
ng逢運i thấy đ逢ợc tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền cho m i gia đình, cơ 
quan, đơn v鵜, tiết kiệm vốn đầu t逢 của nhà n逢噂c 

- Khuyến khích các doanh nghiệp chế tao, nhập khẩu đ逢ợc 
h逢 ng cơ chế 逢u đưi để đ逢a ra th鵜 tr逢運ng các sản phẩm thiết b鵜 sử 
dụng điện có hiệu suất cao, tiết kiệm điện, sử dụng năng l逢ợng s衣ch. 

- Nhà n逢噂c cần có chính sách khuyến khích đầu t逢 và h  trợ 
về vốn ban đầu cho những nhà đầu t逢 ứng dụng các nguồn năng 
l逢ợng tái t衣o để phát điện nói chung, đặt biệt là nguồn năng l逢ợng 
mặt tr運i nói riêng. 


