
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

  

 

 

 

LÊ VĂN TRƯỜNG 

 

 

TÍNH TOÁN, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

TẠI KHÁCH SẠN 5 SAO VINPEARL GOLF LAND 

RESORT - NHA TRANG 
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MỞ ĐẦU 

Tình trạng lãng phí và sử dụng năng lượng kém hiệu quả ở nước 

ta hiện nay so với các nước trong khu vực và thế giới là rất cao với 

nhiều nguyên nhân khác nhau như: quản lý chưa tốt, ý thức của người 

quản lý và người sử dụng chưa quan tâm đúng mức đến tiết kiệm năng 

lượng (TKNL), sự lạc hậu của trang thiết bị sử dụng năng lượng và công 

nghệ sản xuất đã gây ra sự tổn hao nguồn năng lượng không mong 

muốn... 

1. Lý do chọn đề tài: 

Ngày nay, ngành công nghiệp điện đang có sự thay đổi từ sản 

xuất, phân phối, đến sử dụng điện. Năng lượng là một trong những yếu 

tố cần thiết cho sự tồn tại và phát triển xã hội, đồng thời cũng là yếu tố 

duy trì sự sống trên trái đất. Trong tương lai, nhiên liệu hoá thạch như 

dầu thô, than đá, khí tự nhiên, chiếm đa phần năng lượng tiêu thụ sẽ bị 

cạn kiệt, đồng thời việc sử dụng các dạng năng lượng này đã và đang 

gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sống.  

Một trong những giải pháp để tiết kiệm năng lượng nói chung 

và năng lượng điện nói riêng mà nhiều nước trên thế giới và Việt Nam 

đang áp dụng là chương trình quản lý nhu cầu (Demand Side 

Management gọi tắt là DSM). Tiềm năng của DSM với các thành phần 

phụ tải rất đa dạng và phong phú, với phụ tải công nghiệp, khách sạn 

chủ yếu là các động cơ điện không đồng bộ là đối tượng tác động mạnh 

mẽ và có hiệu quả rất lớn trong chương trình quản lý nhu cầu 2 .  

Khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang toạ lạc 

trên đảo Hòn Tre với những bãi biển trong xanh quanh năm, Vinpearl 

Nha Trang được biết đến như “thiên đường của miền nhiệt đới”, địa 

danh mà bất kỳ du khách nào cũng muốn đến tham quan, khám phá và 

nghĩ dưỡng. Nguồn điện cấp chính cấp cho khách sạn 5 sao Vinpearl 

Golf Land Resort – Nha Trang được lấy từ lưới điện Quốc gia với cấp 

điện áp 22 kV, được hạ áp xuống 0,4kV thông qua các trạm biến áp phụ 
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tải để cấp điện cho toàn bộ các khu vực trên đảo Hòn Tre. Tổng công 

suất đặt của các trạm biến áp trên đảo Hòn Tre là 31.350kVA, sản lượng 

nhận từ lưới điện quốc gia năm 2016 là 53.448.343kWh với chi phí tiền 

điện 122.106.209.537 đồng. 

Qua khảo sát và tìm hiểu, Công ty cũng đã đưa ra các giải pháp 

để tiết kiệm năng lượng, tuy nhiên, do chỉ đưa ra nội quy sử dụng mà 

chưa đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng loại thiết bị, nên việc sử 

dụng điện chưa thực sự tiết kiệm và hiệu quả. 

Để góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh 

tranh trong công tác kinh doanh, giảm bớt chi phí đầu tư cho các công 

trình cung cấp năng lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày 

một cao hơn của nền kinh tế quốc dân, đồng thời giảm sự phát sinh chất 

thải, bảo vệ tài nguyên môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài 

nguyên năng lượng, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ lý do đó, 

tác giả đã chọn thực hiện đề tài “Tính toán, đề xuất các giải pháp sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khách sạn 5 sao Vinpearl 

Golf Land Resort – Nha Trang”. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

2.1 Đối tượng nghiên cứu: 

 Nghiên cứu việc sử dụng năng lượng trong khách sạn 5 sao 

Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang. 

2.2 Phạm vi nghiên cứu: 

Phân tích, đánh giá hiện trạng việc sử dụng năng lượng tại 

khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 

Khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng, tính toán, đánh giá 

hiệu quả các  giải pháp TKNL tại khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land 

Resort – Nha Trang. 

4. Phương pháp nghiên cứu  
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Phương pháp nghiên cứu của luận văn là kết hợp lý thuyết, 

phân tích và đưa ra các giải pháp sử dụng điện tiết kiểm và hiệu quả 

trong sản xuất và kinh doanh. 

5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài 

Tính toán, đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả, ứng dụng cho khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort 

có thể nhân rộng cho các khách sạn 5 sao và 6 sao hiện có của Chi 

nhánh Nha Trang – Công ty Cổ phần Vinpearl tại đảo Hòn Tre nhằm sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi phí đầu vào, đảm bảo 

môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng cho Công ty. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm phần mở đầu và 04 chương  

Mở đầu: Lý do chọn đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 

mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực 

tiễn, cấu trúc của đề tài  

Chương 1: Tổng quan về hệ thống năng lượng và chương trình 

quản lý nhu cầu (DSM) 

Chương 2: Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các 

khách sạn hiện nay  

Chương 3: Thông tin chung và phân tích, đánh giá việc sử dụng 

năng lượng tại khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang 

Chương 4: Tính toán, đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả tại khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort – 

Nha Trang 

Kết luận và kiến nghị 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHU CẦU (DSM) 

1.1. Tầm quan trọng của năng lượng 

1.2. Tổng quan về hệ thống năng lượng của thế giới và Việt Nam 

1.2.1. Các thành phần năng lượng hóa thạch trên thế giới 

1.2.2. Hiện trạng năng lượng Việt Nam 

1.2.3. Triển vọng năng lượng Việt Nam 

1.3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam 

1.3.1. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng 

1.3.2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam   

1.4. Tổng quan về DSM (Demand Side Management) 

1.4.1. Khái niệm về DSM 

DSM là tập hợp các giải pháp Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế - 

Xã hội nhằm sử dụng điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm 

1.4.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các hộ 

dùng điện 

1.4.2.1. Sử dụng thiết bị có hiệu suất cao 

1.4.2.2. Giảm thiểu tiêu phí năng lượng một cách vô ích 

1.5. Điều khiển nhu cầu dùng điện cho phù hợp với khả năng cung 

cấp một cách kinh tế nhất  

1.5.1. Điều khiển trực tiếp dòng điện  

1.5.2. Lưu trữ nhiệt 

1.5.3. Điện khí hóa 

1.5.4. Giá bán điện thay đổi 

1.6. Kết luận chương 
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Chương 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

TRONG CÁC KHÁCH SẠN HIỆN NAY 

Muốn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước tiên 

chúng ta cần tiến hành kiểm toán  năng lượng (KTNL), nhằm giúp ta 

đánh giá, nhận diện các cơ hội TKNL, sau đó áp dụng các giải pháp đó 

vào dây chuyền sản xuất để cải tiến, thay thế... nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng, mang lại lợi ích kinh tế cho khách sạn cũng như giảm 

thiểu khí thải ra môi trường.  

2.1. Quy trình kiểm toán năng lượng 4  6 . 

2.1.1. Khái niệm về kiểm toán năng lượng 

2.1.2. Các loại kiểm toán năng lượng 

2.1.3. Quy trình kiểm toán năng lượng 

 

Hình 2.1. Trình tự thủ tục chi tiết thực hiện KTNL 
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2.2. Một số giải pháp TKNL trong các khách sạn hiện nay 

2.2.1. Tiết kiệm năng lượng đối với động cơ điện 

2.2.2. Lắp đặt bộ điều khiển tốc độ động cơ bằng linh kiện 

điện tử VSD (Variable Speed Drive) 

a. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ khi thay đổi tần số 

Trước đây, nếu có yêu cầu điều chỉnh tốc độ cao thường dùng 

động cơ điện một chiều, nhưng ngày nay nhờ kỹ thuật điện tử phát triển 

nên việc điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ không gặp khó khăn 

mấy với yêu cầu phạm vi điều chỉnh, độ bằng phẳng khi điều chỉnh tốc 

độ.  

Các phương pháp điều chỉnh chủ yếu có thể thực hiện:  

+ Thay đổi tổ đấu dây. 

+ Trên stator: Thay đổi điện áp U đưa vào dây quấn stator, 

thay đổi số đôi cực từ P của dây quấn stator và thay đổi tần số f nguồn 

điện.  

+ Trên rotor: Thay đổi điện trở rotor, nối cấp hoặc đưa sức 

điện động phụ vào rotor.  

 Ta nghiên cứu điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số, từ 

biểu thức:           (2.3)    

                    (2.3) 

Khi hệ số trượt thay đổi ít thì tốc độ của động cơ điện không 

đồng bộ thay đổi tỷ lệ thuận với tần số. Phương pháp điều chỉnh tốc độ 

bằng cách thay đổi tần số là một phương pháp điều chỉnh trơn trượt, 

phạm vi điều chỉnh rộng nhưng đòi hỏi phải có nguồn điện đặc biệt có 

tần số biến đổi được, do đó chỉ được dùng khi cần điều chỉnh tốc độ của 

một nhóm động cơ điện có tốc độ thay đổi theo cùng một quy luật. 

b.Sự thay đổi công suất khi thay đổi lưu lượng (tốc độ): 

)s(1
p

60f
s)(1nn 1

1
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Với những động cơ tương thích (quạt, bơm ly tâm), khi sử 

dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ của động cơ dẫn đến thay đổi lưu 

lượng và thay đổi công suất, tiết kiệm năng lượng và nâng cao độ tin 

cậy của hệ thống. Theo lý thuyết về thuỷ lực, công suất trên trục động 

cơ P, lưu lượng dòng chảy Q, áp suất chất lỏng H có quan hệ theo 

phương trình:  

                             P=K*H*Q/η       (2.8) 

Trong đó: K là hằng số, P là công suất của động cơ, H là áp 

suất, Q là lưu lượng và η là hiệu suất. Quan hệ giữa: Q, H, P với tốc độ 

N của động cơ như sau: 

- Lưu lượng tỷ lệ bậc nhất với tốc độ của động cơ (hình 2.2) 

                             Q1/Q2=N1/N2        (2.9)                                

Lưu lượng tuyến tính bậc nhất với tốc độ, khi có yêu cầu điều 

chỉnh lưu lượng ta phải điều chỉnh tốc độ thay đổi tương ứng. 

 

                   Hình 2.2.  Biểu đồ quan hệ giữa tốc độ và lưu lượng 

- Áp suất tỷ lệ bậc hai với tốc độ của động cơ  (hình 2.3) 
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Khi điều chỉnh lưu lượng bằng biến tần: áp suất là hàm phi 

tuyến bậc hai đối với tốc độ động cơ. 

Khi điều chỉnh lưu lượng bằng van: áp suất là hàm phi tuyến 

tỷ lệ nghịch với tốc độ động cơ, ví dụ như khi cần giảm lưu lượng ta 

đóng bớt van lúc này sức cản đường ống tăng lên, dẫn đến áp suất tăng 

lên và ngược lại. 

                             H1/H2=(N1/N2)
2
  (2.10)  

 

             Hình 2.3. Biểu đồ quan hệ giữa tốc độ và áp suất 

- Công suất tỷ lệ bậc ba với tốc độ của động cơ (hình 2.4) 

Công suất là hàm phi tuyến bậc ba đối với tốc độ động cơ:  

                           P1/P2=(N1/N2)
3                        

 (2.11)
                                                                      

 

 Khi ta cần điều chỉnh lưu lượng thì công suất cũng thay đổi theo 

sự điều chỉnh sự thay đổi này rất rõ rệt. Ví dụ như ứng với 100% tốc độ 

thì công suất là 100%, khi do yêu cầu cần giảm lưu lượng (tốc độ) 

xuống còn 80% thì công suất chỉ xấp xỉ 50% (0.8
3
 = 0,51). 
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                           Hình 2.4. Biểu đồ quan hệ giữa tốc độ và công suất 

Trong các công thức (2.9), (2.10), (2.11), N1 là tốc độ của 

động cơ ứng với lưu lượng Q1, áp suất H1 và công suất P1. N2 là tốc độ 

của động cơ ứng với lưu lượng Q2, áp suất H2 và công suất P2. 

Sự thay đổi công suất khi thay đổi lưu lượng (hình 2.5), trong 

hình 2.5:  

- C1 là đường cong thể hiện mối quan hệ giữa áp suất H và lưu 

lượng Q khi tốc độ của cánh quạt lắp trên trục động cơ là không đổi. 

- C2 là đường cong thể hiện đặc tính cản của đường ống khi 

van mở hoàn toàn. 

- C3 là đường cong thể hiện đặc tính cản của đường ống khi có 

sự điều chỉnh van (đóng bớt van lại). 

- C4 là đường cong thể hiện mối quan hệ giữa áp suất H và lưu 

lượng Q khi sử dụng bộ biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ. 

Giả sử là động cơ được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất tại 

điểm A, khi đó lưu lượng đầu ra Q là Q1 là 100%, công suất trên trục 
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động cơ sẽ là P1 = Q1*H1 (giả sử các hệ số đều bằng 1), tương ứng với 

diện tích của hình: A-H1-O-Q1. 

 

Hình 2.5.Giản đồ thay đổi công suất 

Khi lưu lượng đầu ra giảm, giả sử giảm xuống Q2 theo yêu cầu 

của công nghệ, sức cản của đường ống bị tăng  lên do phải điều chỉnh 

van.  

Khi điều chỉnh đóng bớt van, đặc tính cản của đường ống 

chuyển sang đường cong C3 và hệ thống chuyển sang hoạt động tại 

điểm B thay vì điểm A ban đầu. Lúc này ta thấy áp suất tăng lên và 

công suất trên trục động cơ được tính bằng diện tích của hình: B-H2-O-

Q2, như vậy công suất giảm rất ít so với ban đầu, lượng công suất giảm 

được là diện tích chênh lệch giữa hình A-H1-O-Q1 và hình B-H2-O-Q2. 

Nếu sử dụng biến tần điều chỉnh tốc độ, tốc độ quạt có thể giảm xưống 

đường cong C4. Khi đó điểm làm việc là điểm C, có cùng lưu lượng 

đầu ra Q2 nhưng áp suất trong đường ống được giảm đáng kể xuống H3 

và công suất trên trục động cơ cũng giảm rõ rệt, tính theo diện tích của 

hình: C-H3-O-Q2, lượng công suất giảm được là diện tích chênh lệch 

giữa hình A-H1-O-Q1 và hình C-H3-O-Q2. Như vậy khi sử dụng biến 
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tần sẽ mang lại hiệu quả rõ ràng về tiết kiệm năng lượng tiêu thụ của 

động cơ. 

Với những động cơ có tải thay đổi lúc non tải, lúc đầy tải sử 

dụng biến tần cũng sẽ mang lại hiệu quả về tiết kiệm năng lượng tiêu 

thụ của động cơ. 

2.2.3. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cos  

2.2.3.1. Phương pháp nâng cao hệ số công suất cos  tự nhiên 

Nâng cao cosφ tự nhiên có nghĩa là tìm các biện pháp để hộ tiêu 

thụ điện giảm bớt được lượng công suất phản kháng mà chúng cần có ở 

nguồn cung cấp. 

2.2.3.2. Phương pháp nâng cao hệ số công suất cos  nhân tạo 

Phương pháp này được thực hiện bằng cách đặt các thiết bị bù 

công suất phản kháng ở các hộ tiêu thụ điện, các trạm biến áp. Các thiết 

bị bù công suất phản kháng: 

2.2.3.3. Xác định dung lượng bù 

Dung lượng bù được xác định bằng công thưc sau: 

Qb = P (tgφ1 – tgφ2 )             (2.12)  

Hệ số công suất cosφ2 thường lấy bằng hệ số công suất do cơ 

quan quản lý hệ thống điện quy định, thường cosφ2 ≥0,9 theo Thông tư 

số 15/2014/TT - BCT quy định về mua bán công suất phản kháng của 

Bộ Công Thương ban hành.. 

2.2.3.4. Vị trí đặt thiết bị bù 

Sau khi tính dung lượng bù và chọn thiết bị bù, thì việc bố trí 

thiết bị bù trong lưới điện làm sao đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, điều 

này rất quan trọng. 

2.2.4. Giải pháp tiết kiệm hệ thống lạnh 9 . 

  Hệ thống làm mát và lạnh là một trong những hệ thống quan trọng 

nhất đối với một số ngành và doanh nghiệp như khách sạn, toà nhà…  
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- Trong quá trình vận hành những hệ thống này tiêu thụ rất 

nhiều năng lượng (chủ yếu là điện năng), có thể chiếm đến 30-70% tổng 

lượng điện tiêu thụ của toàn doanh nghiệp. 

- Do vậy vấn đề làm thế nào giảm thiểu được chi phí điện năng 

tiêu thụ cho hệ thống làm mát và động lạnh là một trong những vấn đề 

đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay. 

Các giải pháp tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện cho các hệ thống 

làm mát và đông lạnh mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản 

phẩm hay ảnh hưởng đến quy trình khai thác bình thường: 

- Thay thế hệ thống cũ, lắp đặt hệ thống mới hiệu suất cao. 

- Lắp đặt bảo ôn cho các đường ống lạnh 

- Sử dụng tối ưu thiết bị: Xác định rõ ràng những nhu cầu làm 

mát hay đông lạnh để tránh lãng phí nhằm lựa chọn chế độ và công suất 

phù hợp. 

- Sử dụng các bồn trữ lạnh trong hệ thống điều hòa không 

khí. Bồn trữ lạnh là một công nghệ mới xuất hiện gần đây. Nó đáp ứng 

được nhu cầu cho sự quản lý năng lượng một cách linh động. Bồn trữ 

lạnh thường được sử dụng để lưu trữ công suất làm mát cho điều hoà 

không khí của những hệ thống làm lạnh trung tâm phục vụ cho những 

toà nhà lớn sử dụng những chiller (thiết bị làm lạnh) chạy bằng điện. 

Chiller thường nghỉ về đêm vì lúc đó thường không cần cung cấp tải 

lạnh. Khi hệ thống bồn trữ lạnh được gắn vào hệ thống thì Chiller có thể 

làm việc về đêm để trữ năng suất lạnh và cấp trở lại vào ban ngày khi có 

nhu cầu. Việc làm lạnh này có thể bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn việc 

làm lạnh của Chiller vào ban ngày 10 . 

2.2.5. Các biện pháp quản lý năng lượng 

2.3. Các ràng buộc về mặt tài chính và kỹ thuật 

2.4. Kết luận chương 
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Chương 3. THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 

VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI KHÁCH SẠN 5 SAO 

VINPEAL GOLF  RESORT - NHA TRANG 

3.1. Lịch sử thành lập Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần 

Vinpearl 

Vào tháng 07/2001, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch 

Thương mại và Dịch vụ Hòn Tre được thành lập tại thành phố biển Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 1/4/2017, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup quyết định đổi tên 

Công ty thành Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Vinpearl và 

quản lý hoạt động các khách sạn trên đảo Hòn Tre bao gồm: Vinpearl 

Resort, Vinpearl Luxury, Vinpearl Golf Land Resort - Nha Trang, 

Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Vilas, Vinpearl Golf Club. 

Ngày 23/6/2009, Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa đã 

nghiệm thu đóng điện thành công đường dây cáp ngầm 22kV mạch 1 (dài 

3,4km) qua đảo Hòn Tre, chính thức cung cấp điện lưới quốc gia cho đảo 

Hòn Tre thông qua tuyến cáp ngầm vượt biển biển dài 3.400m. Dự án 

“Tuyến cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Hòn Tre” có tổng vốn đầu tư hơn 

25 tỷ đồng, thay thế hoàn toàn cho hệ thống máy phát diezen trên đảo. 

Ngày 23/5/2016 Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa tiếp tục 

đóng điện thành công đường dây cáp ngầm 22kV mạch 2 qua đảo Hòn 

Tre, (dài 4,5km). 

Hiện nay, nguồn điện cấp chính cấp cho Chi nhánh Nha Trang - 

Công ty Cổ phần Vinpearl được lấy từ lưới điện 22 kV của trạm 110kV-

EBT thông qua hai xuất tuyến 475, 481-EBT và được hạ áp xuống 

0,4kV thông qua 21 trạm biến áp phụ tải để cấp điện cho toàn bộ các 

khu vực trên đảo Hòn Tre. Tổng công suất đặt của các trạm biến áp 

31.350kVA. 
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3.1.1. Sản phẩm đặc trưng 

3.1.2. Quy mô Công ty 

3.1.3. Thành tích nổi bật 

3.2. Thông tin về khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land Resort – Nha 

Trang 

Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang là quần thể du lịch nghỉ 

dưỡng thứ 8 thuộc Tập đoàn Vin Com tại đảo Hòn Tre, Nha Trang, có 

diện tích 76,9 ha, trải dọc gần 1.400 m bờ biển, có quy mô 1.670 phòng, 

bao gồm Biệt thự đẳng cấp và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với kiến trúc 

Tân cổ điển lộng lẫy. Trong đó, khu khách sạn có 403 phòng, diện tích 

các phòng từ 42 - 90m2, bài trí sang trọng, hướng ra biển, sân golf, 

vườn cây nhiệt đới và hệ thống hồ bơi tuyệt đẹp. Khu biệt thự có 417 

căn, từ 02 đến 04 phòng ngủ 

3.3. Sử dụng năng lượng tại khách sạn 5 sao Vinpearl Golf Land 

Resort - Nha Trang  

3.3.1. Các thiết bị sử dụng năng lượng tại khách sạn 

3.4. Chi phí năng lượng tiêu thụ 

3.4.1. Chi phí sử dụng năng lương năm 2015 

3.4.2. Chi phí sử dụng năng lương năm 2016 

3.5. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng tại khách sạn 5 sao 

Vinpearl Golf Land Resort – Nha Trang 

3.5.1. Biện pháp quản lý năng lượng 

3.5.2. Tiết kiệm năng năng lượng trong chiếu sáng 

3.5.3. Giảm tổn thất điện năng tại các trạm biến áp 

3.6. Kết luận chương 
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Chương 4. TÍNH TOÁN, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI KHÁCH SẠN 5 

SAO VINPEARL GOLF LAND RESORT – NHA TRANG 

  Qua khảo sát, phân tích và kết luận ở chương 3, tác giả nhận 

thấy hiện trạng sử dụng điện năng của khách sạn ở một số khâu chưa 

thực sự hiệu quả, còn nhiều lãng phí,... Để khắc phục tình trạng này, sau 

đây tác giải đưa ra một số cơ hội tiết kiệm năng lượng. Tùy theo điều 

kiện, nguồn lực mà khách sạn có thể lựa chọn giải pháp để ưu tiên đầu 

tư thực hiện. 

4.1. Lắp biến tần cho động cơ quạt tháp giải nhiệt 

Các công thức tính toán: Trường hợp dùng biến tần với động 

cơ có tải luôn thay đổi: 

     (4.1)                                                       

                                             (4.2) 

   (4.3)                                            

           (4.4)                                

          (4.5)                                        

 T=V/          (4.6) 

                       (4.7)                              

 Trong đó: 

- Pđm là công suất định mức của động cơ (kW). 

- η là hiệu suất của động cơ. 

- P1 là công suất điện đầu vào (kW). 

- A là điện năng tiêu thụ khi chưa dùng bộ biến tần  (kWh). 

- ABT là điện năng tiêu thụ khi dùng bộ biến tần (kWh). 

- kpti là hệ số phụ tải ứng với tải của động cơ thay đổi. 

- t là thời gian làm việc trung bình của động cơ trong năm (h). 
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- ΔA  là điện năng tiết kiệm được trước và sau khi thay đổi 

giải pháp (kWh) 

- C là giá tiền điện ứng với 1 kWh (VNĐ/kWh); C = CTB 

- T là thời gian thu hồi vốn đầu tư thiết bị  

- V là vốn đầu tư, chi phí lắp đặt và vận hành thiết bị (VNĐ) 

- Mco2 lượng khí thải giảm được nhờ thay đổi giải pháp (tấn) 

- m là lượng khí thải đơn vị ứng với 1 kWh (tấn/kWh) 

4.1.1. Hiện trạng 

4.1.2. Đề xuất, tính toán lắp biến tần cho động cơ quạt tháp 

giải nhiệt 

Bảng 4.1. Tổng hợp hiệu quả của giải pháp lắp biến tần  

cho động cơ 15kW – 0,4kV 

Chi phí Đơn vị 
Đơn giá  

(10
3
 đồng) 

Thành tiền 

(10
3
 đồng) 

Chi phí vật tư  + Thiết kế (VT) 1 70.500 70.500 

Chi phí nhân công (NC) 1 10.575 10.575 

Tổng chi phí (V)   81.075 

Tiền tiết kiệm khi lắp đặt biến 

tần ( C) 
  33.162 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Thời gian hoàn vốn: T=V/ C Năm 2,44 

Giảm khí thải CO2 : ( A * 

0,5674) * 10
-3

 
Tấn 8,23 
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4.2. Lắp biến tần cho động cơ quạt cấp gió tươi và quạt hút bếp 

Green công suất 30kW 

4.2.1. Hiện trạng 

4.2.2. Đề xuất, tính toán lắp biến tần cho động cơ quạt cấp gió 

tươi và quạt hút bếp Green 

Bảng 4.2. Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư khi lắp đặt thêm biến tần cho 

động cơ 30 kW -0,4kV 

Chi phí Đơn vị 
Đơn giá  

(10
3
 đồng) 

Thành tiền 

(10
3
 đồng) 

Chi phí vật tư (VT) 1 110.660 110.660 

Chi phí nhân công (NC) 1 16.599 16.599 

Tổng chi phí (V)   127.259 

Tiền tiết kiệm khi lắp đặt biến 

tần ( C) 
  68.835 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Thời gian hoàn vốn (T=V/ C) Năm 1,84 

Giảm khí thải CO2 : ( A * 

0,5674) * 10
-3

 
Tấn 17,08 

4.3. Điều khiển bơm nước nóng tuần hoàn theo hoạt động của 

Chiller 

4.3.1. Hiện trạng 

4.3.2. Đề xuất, tính toán điều khiển bơm nước nóng tuần 

hoàn 01 theo hoạt động của Chiller 

 



18 

 

Bảng 4.3. Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư khi lắp đặt điều khiển bơm 

nước nóng tuần hoàn theo hoạt động của Chiller 

Chi phí Đơn vị 
Đơn giá 

(10
3
 đồng) 

Thành tiền 

(10
3
 đồng) 

Chi phí vật tư (VT) 1 40.000 40.000 

Chi phí nhân công (NC) 1 6.000 6.000 

Tổng chi phí (V)   46.000 

Tiền tiết kiệm khi lắp đặt bộ 

điều khiển ( C) 
  35.029 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Thời gian hoàn vốn 

(T=V/ C) 
Năm 1,31 

Giảm khí thải CO2 : ( A * 

0,5674) * 10
-3

 
Tấn 8,70 

4.3.3. Đề xuất, tính toán điều khiển bơm nước nóng tuần 

hoàn 02 theo hoạt động của Chiller 

Bảng 4.4. Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư khi lắp đặt điều 

khiển bơm nước nóng tuần hoàn theo hoạt động của Chiller 

Chi phí Đơn vị 
Đơn giá 

(10
3
 đồng) 

Thành tiền 

(10
3
 đồng) 

Chi phí vật tư (VT) 1 40.000 40.000 

Chi phí nhân công (NC) 1 6.000 6.000 

Tổng chi phí (V)   46.000 

Tiền tiết kiệm khi lắp đặt 

bộ điều khiển ( C) 
  44.536 

Nội dung Đơn vị Số lượng 
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Thời gian hoàn vốn 

(T=V/ C) 
Năm 1,03 

Giảm khí thải CO2 : ( A * 

0,5674) * 10
-3

 
Tấn 11,059 

4.4. Thay hệ thống bóng đèn huỳnh quang (36W) chấn lưu điện tử 

bằng hệ thống đèn led (20W) khu giặt ủi. 

4.4.1. Hiện trạng 

4.4.2. Đề xuất và phân tích lợi ích khi thay hệ thống chiếu 

sáng 

4.4.3. Tính toán và phân tích lợi ích của giải pháp 

Công suất tiết kiệm khi thực hiện giải pháp: 

 

        

Tổng số tiền tiết kiệm trong một năm là: 

A = 4,8 x 365 x 8 =  14.016 kWh 

Số tiền tiết kiệm được trong một năm là: 

C = A x C (đồng) 

C = A x CTB = 14.016 x 2.285 =32.026.560 đồng 

Số tiền đầu tư ban đầu: 

 Ni = (gi x ni)  = 300 x 350.000  = 90.000.000 (đồng) 

Chi phí nhân công ước tính: 

 Z = m x V = 24 x 300.000  = 7.200.000 đồng 

Thời gian thu hồi vốn: 
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 Bảng 4.5. Tổng hợp hiệu quả của giải pháp thay hệ thống 

 bóng đèn huỳnh quang bằng hệ thống đèn led  

Hạng mục Đơn vị Giá trị 

Tổng chi phí đầu tư đồng 97.200.000 

Tổng tiền tiết kiệm đồng 32.026.560 

Thời gian thu hồi vốn Năm 3,03 

Giảm khí thải CO2: ( A * 0,5674) * 10
-3

 Tấn 7,95 

4.5. Dùng bồn trữ lạnh để tránh giờ cao điểm 

4.5.1. Hiện trạng 

4.5.2. Đề xuất giải pháp dùng bồn lạnh 

4.5.3. Tính toán và phân tích lợi ích của giải pháp 

Bảng 4.6. Tổng hợp hiệu quả giải pháp dùng bồn trữ lạnh  

để tránh giờ cao điểm  

Chi phí Đơn vị 
Đơn giá 

(10
3
 đồng) 

Thành tiền 

(10
3
 đồng) 

Chi phí vật tư: VT 1 205.000 205.000 

Chi phí nhân công: NC 1 30.750 30.750 

Tổng chi phí :V   235.750 

Tiền tiết kiệm khi lắp đặt bồn 

trữ lạnh ( C) 
  95.632 

Nội dung Đơn vị Số lượng  

Thời gian hoàn vốn: T=V/ C Năm 2,46  

Giảm khí thải CO2 : ( A * 

0,5674) * 10
-3

 
Tấn 0 
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4.6. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng (QLNL) theo tiêu chuẩn 

ISO 50001 nhằm giảm suất tiêu hao năng lượng sử dụng 

4.6.1. Hiện trạng 

4.6.2. Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý năng 

lượng 

4.6.3. Lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng 

4.6.4. Tính toán và phân tích lợi ích của giải pháp 

Bảng 4.7. Tổng hợp hiệu quả của giải pháp xây dựng  

hệ thống quản lý năng lượng 

Thông tin tính toán Đơn vị Giá trị 

Giá điện giờ cao điểm CCĐ (9:30-11:30; 17:00-

20:00)  đ/kWh 3.699 

Giá điện giờ thấp điểm CTĐ (22:00-4:00)  đ/kWh 1.185 

Giá điện giờ bình thường CBT (4:00-9:30; 11:30-

17:00; 20:00-22:)  đ/kWh 2.125 

Giá điện trung bình CTB đ/kWh 2.285 

Điện năng tiêu thụ năm 2016: A2016 kWh 53.448.343 

Dùng hệ thống quản lý năng lượng theo đề xuất   

Ước tính mức tiết kiệm % tiết kiệm (Theo kinh 

nghiệm của các đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống) % 0,5% 

Tổng điện năng tiết kiệm được: A  = %TK x 

A2016 = 0,5% x 53.448.343(kWh) kWh 267.242 

Tổng tiết kiệm hàng năm: C = A x CTB = 

267.242(kWh)x 2.285 (đồng) 10
3
 đ 610.647 

Chi phí thiết lập hệ thống CTL 10
3
 đ 395.000 

Chi phí vật tư CVT 10
3
 đ 360.000 
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Chi phí quản lý CQL 10
3
 đ 160.000 

Tổng đầu tư vào hệ thống: V = CTL+ CVT + CQL 10
3
 đ 915.000 

Giảm khí thải CO2: ( A * 0,5674) * 10
-3 

Tấn 151,63 

Thời gian hoàn vốn: T=V/ C Năm 1,50 

4.7. Kết luận chương 

Qua quá trình đo đạc, tính toán, phân tích…Tác giả đã đề ra 7 

cơ hội nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu, nhìn chung tất cả các 

giải pháp đều mang lại hiệu quả trong tiết kiệm năng lượng cho khách 

sạn nếu áp dụng thực hiện. 

- Giải pháp có thời gian thu hồi vốn lâu nhất là: Thay hệ thống 

bóng đèn huỳnh quang T8 (36W) chấn lưu điện từ bằng hệ thống bóng 

đèn led (20W) khu vực giặt ủi; thời gian thu hồi vốn là 3,03 năm. 

- Giải pháp có thời gian thu hồi vốn nhanh nhất là: Điều khiển 

bơm nước nóng tuần hoàn 02 hoạt động theo Chiller; thời gian thu hồi 

vốn là 1,03 năm. 

- Giải pháp có sản lượng điện năng tiết kiệm nhiều nhất là: 

Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng, nhằm giảm suất tiêu hao năng 

lượng; sản lượng điện năng tiết kiệm là 267,242 MWh; thời gian thu hồi 

vốn là 1,5 năm. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 I. KẾT LUẬN: 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề cực kỳ quan 

trọng đối với toàn xã hội nói chung và đối với các khách sạn, nhà máy, 

doanh nghiệp công nghiệp nói riêng. Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm 

nguồn chi cho mỗi đơn vị tổ chức. Tiết kiệm năng lượng cũng cho phép 

giảm chi phí giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng 

suất lao động. Trong khi đó chi phí cho tiêu thụ năng lượng là một trong 

những chi phí cao nhất trong nhiều ngành sản xuất và kinh doanh. 

Qua kết quả nghiên cứu cụ thể cho thấy, việc đầu tư áp dụng các 

giải pháp  kỹ thuật giúp tiết kiệm năng lương tiêu thụ là rất khả thi, 

mang lai hiệu quả kinh tế, chi phí đầu tư không cao, tuy nhiên thời gian 

thu hồi vốn lại ngắn. 

1.  Lợi ích về kinh tế:  

Nếu khách sạn thực hiện các giải pháp đề xuất trên thì phải đầu 

tư một khoản vốn ban đầu là 1.548.284.000 đồng, hằng năm tiết kiệm 

được 367.298 kWh điện tương ứng với tổng số tiền tiết kiệm 

919.867.000 đồng/ năm nên hiệu quả và thời gian thu vốn rất nhanh.  

2.  Lợi ích về môi trường:  

Khi áp dụng đầy đủ các giải pháp trên thì hằng năm khách sạn 

đem lại hiệu quả cho môi trường là giảm được lượng khí thải gây ô 

nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính và quy đổi thành khí phát thải 

CO2  là 204,65 tấn.  

3.  Lợi ích về xã hội:  

Từ những kết quả nghiên cứu cho khách sạn 5 sao Vinpearl 

Golf Land Resort – Nha Trang, ta cũng có thể nhân rộng và áp dụng cho 

các khách sạn khác của Công ty. Điện năng tiêu thụ giảm sẽ giảm nhu 

cầu về công suất và nhu cầu điện năng góp phần đảm bảo an ninh năng 



24 

 

lượng Quốc gia có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa được ban hành.  

II. KIẾN NGHỊ: 

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả có một số kiến nghi 

sau:  

- Hoạt động tiết kiệm năng lượng của khách sạn phải thường 

nhật và duy trì liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh, phải có 

chính sách thưởng phạt thích hợp cho những người trực tiếp quản lý 

năng lượng.  

- Đối với khí hậu ở nước ta và điều kiện làm việc của biến tần ở 

gần môi trường biển, theo kinh nghiệm của các Công ty chuyên mua bán 

và lắp đặt, để biến tần ít hư hỏng và nâng cao tuổi thọ cần kiểm tra định 

kỳ và bảo dưỡng đúng thời gian quy định của nhà chế tạo.  

- Đối với lưới điện trung áp của Công ty, do vận hành gần môi 

trường biển, vì vậy công tác vệ sinh công nghiệp cần thực hiện 6 tháng/ 

1 lần để giảm sự phóng điện bề mặt do sương muối gây ra tổn thất và sự 

cố.  

- Đối với lưới điện hạ áp, do bán kính cấp điện lớn, phụ tải cao 

và phụ tải sử dụng không đều, nên phải định kỳ hàng tháng đo dòng tải 

từng pha Ia, Ib, Ic và dòng điện dây trung tính Io để thực hiện cân pha khi 

dòng điện Io lớn hơn 15% trung bình cộng dòng điện các pha : Io > 15% 

(Ia + Ib + Ic)/3 để giảm tổn thất điện năng do lệch pha qua lớn. 

  

 

 

 


