
Giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm 
sử dụng gối đở con lăn, đồng trục quay trong nuôi tôm 

đã triển khai tại tỉnh Sóc Trăng 

 

1.Kết quả triển khai thực hiện: 

Tổng công ty điện lực miền Nam đã triển khai thí điểm Đề án “Hỗ trợ tiết kiệm 

điện cho các hộ nuôi tôm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Bộ 

giai đoạn 2016-2018” (sau đây sẽ gọi là Chương trình). Chương trình thí điểm 02 mô 

hình tiết kiệm điện: (1) Thay thế gối đỡ trục dàn quạt chữ U bằng con lăn trục quay và 

(2) Đồng trục hóa mô tơ với dàn quạt và sử dụng con lăn trục quay thay thế gối đỡ chữ 

U. 

1.1. Thời gian và phạm vi triển khai: thí điểm từ tháng 12/2016 đến tháng 

12/2017 tại tỉnh Sóc Trăng (gồm Thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Trần Đề, Cù Lao 

Dung và Mỹ Xuyên). 

1.2. Kết quả triển khai: 

- Số hộ nuôi tôm tham gia Chương trình: 161 hộ, vượt 51 hộ so với đề xuất hỗ 

trợ trong Đề án (110 hộ). 

- Tổng số bộ gối đỡ con lăn hỗ trợ trong Chương trình: 10.134 bộ. 

- Tổng chi phí thực hiện (đợt 1): 658.420.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tám 

triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). 

1.3. Đánh giá hiệu quả: 

(Điện năng tiêu thụ theo dõi trong 24 giờ của từng mô hình) 

Ký 

hiệu 
Mô hình 

Chỉ số 

đầu 

Chỉ số 

chốt 

ĐNTT  

(kWh) 

1A Không đồng trục dùng gối đỡ chữ U 170,9 199,8 28,9 

1B (GP1) Không đồng trục + sử dụng gối đỡ con lăn 110,0 134,5 24,5 

2A (GP2) Đồng trục + sử dụng gối đỡ con lăn 213,4 231,1 17,7 

a. So sánh mô hình 1A và 1B: 

Ký 

hiệu 
Mô hình 

ĐNTT 

(kWh) 

1A-1B 

1A 

Tỉ lệ 

điện TK 

(%) 

1A Không đồng trục dùng gối đỡ chữ U 28,9 
0,152 15,2 

1B (GP1) Không đồng trục + sử dụng gối đỡ con lăn 24,5 

b. So sánh mô hình 1A và 2A: 

Ký 

hiệu 
Mô hình 

ĐNTT 

(kWh) 

1A-2A 

1A 

Tỉ lệ 

điện TK 

(%) 

1A Không đồng trục dùng gối đỡ chữ U 28,9 
0,387 38,7 

2A (GP2) Đồng trục + sử dụng gối đỡ con lăn 17,7 
 



 

 

- Khi sử dụng gối đỡ con lăn (1B) thay thế gối đỡ chữ U (1A) để đỡ trục quay 

của dàn quạt tiết kiệm điện được 15,2 %. 

- Khi lắp đặt trục quay của động cơ đồng trục với trục quay của dàn quạt kết 

hợp sử dụng con lăn (2A) để thay thế dàn quạt không đồng trục, sử dụng gối đỡ chữ U 

(1A) tiết kiệm điện được 38,7%. 

Xem hình ảnh mô hình: đồng trục và không đồng trục, hình ảnh con lăn 

 

 

Hình ảnh 1: Mô hình đồng trục và không đồng trục 

 

 

Hình ảnh 2: Mô hình đồng trục 

 



 

 

 

Hình ảnh 3 :Con lăn được làm bằng bạc đạn và được bao cao su bên ngoài để 

chống gỉ sét 

 

 

 

 

Hình ảnh 3 :Con lăn được làm bằng nhựa 

 



 

 

 
 

Hình ảnh: Lắp đặt con lăn 

 

1.4. Hiệu quả kinh tế đối với hộ nuôi tôm: 

- Mô hình 1 (thay thế gối đỡ chữ U bằng con lăn đỡ trục quay): điện năng tiết 

kiệm được 15,2% so với khi chưa áp dụng giải pháp. Với chi phí (vật tư, nhân công 

lắp đặt) là 658,42 triệu đồng, nhưng lợi ích về tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng 

(của 161 hộ) là 757 triệu đồng. 

- Mô hình 2 (Đồng trục hóa mô tơ với dàn quạt và sử dụng con lăn trục quay 

thay thế gối đỡ chữ U): điện năng tiết kiệm được 38,7% so với khi chưa áp dụng giải 

pháp. Tương ứng với chi phí tiền điện tiết kiệm hàng năm (của 161 hộ) là 1,9 tỷ đồng. 

 

1.5. Hiệu quả đối với ngành Điện: 

- Việc triển khai thực hiện các giải pháp TKĐ giúp ngành Điện giảm bớt được 

áp lực về cung cấp điện khi các hộ nuôi tôm quy mô công nghiệp tự nhận thức và nâng 

cao ý thức về tiết kiệm điện. 

- Đánh giá và lượng hóa được hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, … 

nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khách hàng, quảng bá thương hiệu EVN trong xu 

thế hội nhập. 

1.6. Hiệu quả về mặt xã hội: 

- Đối với các hộ nuôi tôm tham gia Chương trình: đã có ý thức hơn về sử dụng 

điện tiết kiệm, an toàn khi hộ nuôi tôm trực tiếp thấy được hiệu quả tiết kiệm điện (tiết 

kiệm tiền) khi áp dụng giải pháp tiết kiệm điện vào sản xuất và nuôi trồng thủy sản 

(nuôi tôm). 

- Giới thiệu đến các hộ nuôi tôm quy mô công nghiệp về giải pháp tiết kiệm 

điện mới, gắn kết giữa người dân, Chính quyền và ngành Điện về hiệu quả mà Chương 

trình mang lại. 



 

 

- Đã có mô hình thực tế và hiệu quả mang lại trong Chương trình để người dân 

nuôi tôm tự phát quan tâm tham khảo, từ đó sẽ mạnh dạn tham gia, tạo thuận lợi trong 

công tác quảng bá, tuyên truyền về giải pháp tiết kiệm điện của ngành Điện. 

1.7. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương (Sở Công Thương, Sở 

NN&PTNT, Sở KH&CN): đã có sự quan tâm tham gia để đánh giá và quảng bá về 

thành công của mô hình, đồng thời có thể đẩy mạnh các chỉ đạo, định hướng điều hành 

phối hợp với ngành Điện trong công tác tiết kiệm điện. 

(Đính kèm 03 văn bản của Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN đã đánh 

giá và xác nhận khả năng tiết kiệm điện của 02 mô hình giải pháp). 

2. Nhận định về hiệu quả tiết kiệm điện từ các Bộ ngành:  

- Trong ngày 15/12/2017, đoàn làm việc liên Bộ (gồm Bộ Công Thương, Bộ 

NN&PTNT, Bộ KH&CN), Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng Năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả (VECEA) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Tổng công ty đến 

khảo sát thực tế mô hình giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Chủ trì buổi Họp đánh giá Mô hình tiết kiệm điên trong nuôi tôm với đoàn 

công tác liên bộ sau chuyến khảo sát thực địa, ông Đặng Huy Cường – Vụ trưởng Vụ 

Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã khẳng định và 

nhấn mạnh: Đây thực sự là một sáng kiến ích nước, lợi nhà. Mô hình này có nghĩa rất 

lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới. Hiện nay, 

trong bối cảnh tiềm năng các loại năng lượng như thủy điện, điện khí… đã đạt tới hạn, 

điện hạt nhân tạm dừng, viêc huy động vốn để đầu tư các dự án điện gặp nhiều khó 

khăn, thì tiết kiệm điện là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, giúp EVN 

giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới. 

- Cũng theo ông Cường, “Ngay từ bây giờ, chúng ta cần thực hiện các giải pháp 

để nhân rộng mô hình này, bởi lợi ích mà mô hình mang lại đã rất rõ ràng”. 

- Về phía Bộ NN&PTNT, ông Như Văn Cẩn - Vụ trưởng vụ Nuôi trồng thủy 

sản, Tổng cục Thủy sản thực sự ấn tượng về tính khả thi của mô hình này, bởi nó đơn 

giản, người dân dễ dàng tiếp cận. Đặc biệt, với nghề nuôi tôm, việc giảm được 38,7% 

điện năng tiêu thụ có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh 

trên thị trường. 

- Cùng đánh giá cao mô hình này, đại diện Bộ KH&CN và VECEA cũng nhận 

định, đây là hai mô hình có cơ sở khoa học và có ý nghĩa cao, hoàn toàn có thể nhân 

rộng trong thực tiễn. 

- Về phía tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

nhận định: mỗi năm, điện dành cho nuôi tôm ở Sóc Trăng chiếm khoảng 221 triệu 

kWh, tương ứng  khoảng 20% sản lượng điện tương phẩm toàn tỉnh – một tỷ lệ rất lớn. 

Chính vì vậy, tỉnh Sóc Trăng rất mong mô hình này sớm được nhân rộng. Tỉnh Sóc 

Trăng cam kết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngành Điện kêu gọi các hộ 

dân nuôi tôm áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện. 

Nguồn tài liệu: Do Tổng công ty Điện lực miền Nam cung cấp 


