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1. Hiện trạng công nghệ năng 
lượng truyền thống

• Sử dụng năng lượng và ô nhiễm môi 
trường

• Hiện trạng nguồn và tiêu thụ nhiên liệu hoá 
thạch để sản xuất năng lượng

• Các công nghệ năng lượng tiên tiến 
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Sử dụng năng lượng và ô nhiễm môi 
trường

• ô nhiễm môi trường khí
– CO2, CO, CnHm, SOx, NOx  hiệu ứng 

nhà kính (Greenhouse effect), mưa a-xít 
(acid rain)

– Bụi (PM10)
• ô nhiễm môi trường nước

– pH
– BOD, COD

• ô nhiễm khác
– Tiếng ồn
– Nhiệt thải, v.v
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Hiệu ứng nhà kính
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Các chất khí gây hiệu ứng nhà kính

N20

CO2

CH4



7

Tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính
Chất khíchất khí
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Thay đổi nồng độ CO2 trong khí quyển
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Thay đổi nhiệt độ địa cầu trong giai đoạn 1856-1999 
và dự báo đến 2100
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Các nguồn năng lượng sơ cấp truyền thống

Các nguồn năng 
lượng truyền 
thống sơ cấp
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Than

Than
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Chuyển hóa năng lượng than
Phương pháp 

NHIỆT
Sản phẩm sơ 

cấp Biến đổi Thị trường

Nhiệt phân

Khí hoá

Đốt Nhiệt

Tích trữ

Tích trữ

Turbine

Động cơ

Lò hơi

Than hoa

Hoá chất, 
H2

Điện

Nhiệt

Than hoa

Bio-oil

Nhiên liệu 
khí
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Khí thiên nhiên 
dưới lòng đất

Năng lượng dầu

Năng lượng dầu và khí



14

Dòng chuyển hóa năng lượng từ dầu
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HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI VÀ KHÂN PHỐI SẢN PHẨM KHÍ
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Năng lượng hạt nhân
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Trữ lượng nguồn và tiêu thụ nhiên 
liệu hóa thạch

• Trữ lượng nhiên liệu hoá thạch của thế giới 

• Than: 5.245-9.802 tỷ tấn dầu qui chuẩn, có thể khai thác 
được 50%

• Dầu: 200 tỷ tấn dầu quy chuẩn, trữ lượng đã khẳng định: 
53 tỷ tấn dầu quy chuẩn

• Khí thiên nhiên: 116-141 tỷ tấn dầu quy chuẩn
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Dơn vị Kilo-
calorie

kcal

Đơn vị kilowatt 
giờ kWh

Đơn vị Sức 
ngựa-

giờ
hp.h

Đơn vị Tên 
than quy 
chuẩn
mtce*

kcal 1 4.2x10-3 1.2x10-3 3.968 1.6x10-3 100.3x10-9 144.3x10-9

MJ 239 1 0.2887 947.8 0.3725 23.88x10-6 31.42x10-6

kWh 860.4 3.6 1 3,414 1.341 85.98x10-6 122.8x10-6

BTU 0.252 1.1x10-3 2.9x10-4 1 3.9x10-4 26.27x10-9 37.53x10-9

hp.h 641.6 2.685 0.7457 2,546 1 64.13x10-6 91.61x10-6

mtoe* 9.969x106 41,868 11,630 38.062x106 15,593 1 1.428

mtce* 6.979x106 29,310 8,142 26.645x106 10,916 0.7001 1

*Theo tiêu chuẩn của Cộng đồng Châu âu: 
1 tce = 29.31 GJ và 1 toe = 41.868 GJ

Bảng hệ số chuyển đổi năng lượng
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Tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu
Ti
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Tiêu thụ năng lượng sơ cấp của thế giới

 1024 Btu 

Nhiên liệu lỏng (gồm 
cả nhiên liệu sinh học)
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Tiêu thụ than của thế giới



22

Sản xuất dầu trên thế giới
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Sản xuất khí trên thế giới
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Phát thải CO2 từ việc sản xuất năng lượng
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Năng lượng Việt Nam
Các chỉ số năng lượng

 Năm  2000:
 Cường độ Năng lượng:  412 kgOE/1000USD
 GDP trên đầu người:    401 USD, tăng trưởng GDP: 6.8%  
 Tiêu thụ năng lượng trên đầu người: 154 kg OE/năm
 Tiêu thụ điện năng trên đầu người: 288 kWh/năm    

 Năm 2005:
 Cường độ năng lượng: :  500 kgOE/1000USD 
 GDP trên đầu người : 645 USD, tăng trưởng GDP: 8.4 % 
 Tiêu thụ năng lượng trên đầu người : 250 kgOE/năm
 Tiêu thụ điện năng trên đầu người : 540 kWh/năm

(Nguồn: Vụ KHCN, MOIT (2007). Hiện trạng năng lượng và Chương trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).
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Thuỷ điện: Tiềm năng kinh tế kỹ thuật:75-83 tỷ kWh 
(20.500MW), miền Bắc:51,6%, miền Trung:31,9%, miền 
Nam: 16,5%; 
Than:    Tổng trữ lượng than đến 1/1/2006 là 6,16 tỷ tấn 
(cấp A+B+C là 4,99 tỷ tấn), dự báo khai thác 50-61 triệu 
tấn/n (2020); 60,5-64,5 triệu tấn/n (2025); 

Khả năng cung cấp than cho sản xuất điện:
Năm 2010: 16,3 – 21,9 triệu tấn
Năm 2015: 27,4 – 29,4 triệu tấn
Năm 2020: 32,7 – 40,4 triệu tấn
Năm 2025:       trên 40 triệu tấn

Dầu: 2,3 tỷ tấn (615-957 triệu tấn có thể khai thác được)

Các nguồn sản xuất năng lượng ở Việt Nam
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• Khí đốt: 1207-1507 tỷ m3, có thể khai thác 
15,6 tỷ m3/n (2020); 16,5 tỷ m3/n (2025), cung 
cấp cho sản xuất điện 12-14 tỷ m3 /năm. 
– Năm 2005: 6,9 tỷ m3
– Năm 2010: 10,3 tỷ m3
– Năm 2020: 15,6 tỷ m3
– Năm 2025: 16,5 tỷ m3 (thềm lục địa đông Nam: 8 

– 9 tỷ m3, thềm lục địa Tây Nam: khoảng 6 – 7 tỷ 
m3)

• Tiềm năng URANI
– Đánh giá tiềm năng theo giá thành khai thác
– Nếu giá thành khai thác < 80 USD/kg U3O8 trữ 

lượng ước tính vào khoảng 55723 tấn U308 , tập 
trung chủ yếu tại Nông sơn (Quảng nam), có thể 
đủ dùng cho 9000 MW điện hạt nhân.
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TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN ĐIỆN VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN 1990-2003
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Tăng trưởng bình quân giai đoạn 1990-2003:
Sản lượng than: 11,4%,
Sản lượng điện: 12,7%
Sản lượng dầu thô: 15,6%

Sản lượng năm 2004:
Than: 26,3 triệu tấn
Điện:  46,24 Tỷ kWh
Dầu thô: 20 triệu tấn



Sản xuất Đơn vị Số lượng

Điện Tỷ kWh 53,5

Than Triệu tấn 34,1
(18,0)

(Xuất khẩu) Triệu tấn 34,1

(18,0) Tỷ m3 6,9

Sản xuất năng lượng năm 2005
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Tăng trưởng nhu cầu điện
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Tốc độ tăng nhu cầu điện, giai đoạn 1996 -2000: 14.9%
Tốc độ tăng nhu cầu điện, giai đoạn 2001 -2005: 15.3%
Tổn thất truyền tải & phân phối giảm từ 21.7% (1995) xuống 12.0% (2005); còn 
11.66% (đến tháng 9/2006)

Điện sản xuất Điện thương phẩm
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Các kịch bản phát triển kinh tế-XH giai đoạn 2006-2025

Kịch bản 2006 -
2010 2011 - 2020 2021 - 2025

Kịch bản > 9,0 10 9,0

Kịch bản 8,5 9,0 8,0

Dân số 2000 2005 2010 2015 2020 2025

(Tr. người) 77.64 83.2 87.8 93.0 97.9 101.6
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NHU CẦU PHỤ TẢI GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Phương án 1 - 17% 

3. Phương án 3 - 22% 

2. Phương án 2 - 20% 
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Hiện có: khoảng 150MW công suất đặt NMĐ đồng phát sử dụng NL 
sinh khối (tại các cơ sở SX đường mía), 0,8 MW điện gió và điện 
mặt trời công suất khoảng 1,15 MW

Tiềm năng phát triển
Thuỷ điện  nhỏ: ~ 2000  MW
Địa nhiệt: tiềm năng ~ 400 MW
Điện từ nguồn sinh khối: 300 - 400MW
Điện gió: 1400 - 2600 MW
Điện mặt trời: 4 - 6  MW

Tổng cộng tiềm năng NL mới từ 3100 - 5400MW. Nếu có chính sách thích 
hợp có thể XD nguồn NL mới khoảng 1200MW năm 2015 (tương đương 
3000GWh); từ 1500 - 1700MW vào 2020 (~5000GWh) và 2000 - 2400   MW 
vào năm 2025 (~6400GWh)
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Đảm bảo cung cấp điện tin cậy trên từng miền & toàn quốc
Phát triển ưu tiên thuỷ điện, nhất là công trình đa mục tiêu.
Tỷ lệ hợp lý và an toàn cung cấp giá các loại nhiên liệu than
và khí
Bố trí nguồn hợp lý theo vùng phụ tải, giảm truyền tải xa.
Khuyến khích phát triển nguồn điện dùng NL tái tạo.
Xúc tiến các dự án nhập khẩu từ Lào, Campuchia và Trung 
Quốc
Cần tính đến các rủi ro trong tiến độ xây dựng nguồn.
Ưu tiên các dự án có cơ chế đặc thù, có cam kết nguồn vốn 
ODA, OCR.
Khuyến khích các dự án IPP, BOT,…

Chương trình phát triển nguồn điện quan điểm 
quy hoạch
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Nguồn nhiệt điện
Sử dụng công nghệ tiên tiến; hiệu suất cao; tăng dần công suất tổ 
máy.lắp đặt các thiết bị lọc bụi, thiết bị giảm SOx, áp dụng công nghệ 
lò tầng sôi tuần hoàn (CFB)=> giảm NOx; Nghiên cứu tận dụng xỉ 
thải làm vật liệu XD, 
Có kế hoạch dừng hoạt động các NMĐ cũ lâu năm  

Nguồn thuỷ điện & NL tái tạo
Ap dụng công nghệ thuỷ điện tích năng (TĐTN) để nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên nước, khai thác hiệu quả tổ hợp nguồn thuỷ-
nhiệt và san bằng biểu đồ phụ tải
Khuyến khích phát triển các dạng NL tái tạo (điện gió, điện mặt trời, 
điện sinh khối,…)
Lưới điện
Sử dụng cột ĐZ nhiều mạch; đi chung nhiều cấp điện áp trên 1 ĐZ; 
dùng cột compact trong đô thị, để giảm hành lang an toàn và giảm 
nhu cầu chiếm đất;  nghiên cứu sử dụng dây chịu nhiệt; sử dụng 
trạm biến áp loại compact, GIS. 

Công nghệ và bảo vệ môi trường trong phát triển điện
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Các công nghệ năng lượng tiên tiến

Công nghệ than sạch (Clean Coal Technologies)
Công nghệ làm sạch than (Coal Cleaning)
Công nghệ đóng bánh than (Coal Briquetting)
Công nghệ khí hóa than (IGCCC)
Công nghệ hóa lỏng than
Công nghệ lớp sôi và lớp sôi tuần hoàn (CFB & CFBC)
Sử dụng lò hơi có thông số trên tới hạn & siêu tới hạn 
Công nghệ cháy than phun ít ô nhiễm
Thu hồi tro xỉ để làm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp khác, v.v
Công nghệ đốt nhũ tương dầu – nước / than – nước (coal-
and/or oil water slurry)
Pin nhiên liệu (fuel cell)
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2. Công nghệ nhà máy nhiệt điện
Giới thiệu chung
Các chu trình cơ bản

– Chu trình Rankine;
– Chu trình Brayton;
– Chu trình kết hợp;

Ưu điểm
Các vấn đề và những thách thức
Công nghệ năng lượng truyền thống ở Việt nam;
Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn it ô nhiễm
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Sơ đồ nguyên lý của một nhà máy 
nhiệt điện
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Giới thiệu chung

Nhà máy nhiệt điện sử dụng hơi nước: là thiết bị biến đổi 
năng lượng từ nhiên liệu thành điện năng;

Phần lớn sản lượng điện được sản xuất từ các nhà máy 
nhiệt điện chu trình Rankine, bởi vì giá điện sản xuất ra 
theo phương pháp này tương đối thấp;

Nhiên liệu hóa thạch (vd: than, dầu, khí đốt) thường 
được sử dụng rộng rãi
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Chu trình Rankin

- Chu trình Rankin được 
sử dụng rộng rãi trong 
các nhà máy nhiệt điện;

- Năng lượng tồn tại ở 
dạng hóa năng chuyển 
thành nhiệt năng trong 
buồng  đốt lò hơi
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Định luật bảo toàn năng lượng viết cho chu 
trình hơi nước

• Chu trình hơi nước : chu trình khép kín
• Nội năng của nước sẽ không thay đổi sau mỗi chu trình 
 nhiệt năng chuyển đổi cho 1 đơn vị khối lượng môi 
chất trong chu trình = năng lượng trao đổi dưới dạng 
công năng từ môi chất 

• hoặc Q1 – Q2 = WT – Wp 
• Q1: lượng nhiệt môi chất làm việc hấp thụ được, kJ/kg
• Q2: lượng nhiệt thải bỏ từ môi chất làm việc, kJ/kg
• WT: công năng được chuyển từ môi chất làm việc, kJ/kg
• WP: công năng được chuyển cho môi chất làm việc, 

kJ/kg

 
cycle cycle

netnet WQ
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Hiệu suất chu trình năng lượng 
hơi nước
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Hiệu suất của một nhà máy điện ngưng hơi
Hiệu suất nhiệt của nhà máy
• overall = công suất sản ra tại máy phát / công suất nhiệt do cháy nhiên liệu trong 

lò hơi

Hiệu suất lò hơi
• boiler = công suất nhiệt của hơi nước / công suất phát nhiệt do cháy nhiên liệu

Hiệu suất chu trình Rankine
cycle = 1 – (công suất nhiệt thải bỏ từ hơi nước / công suất nhiệt mà nước và hơi nước 

hấp thụ được)

Hiệu suất cơ học của Tuabin hơi
• turbine (mech) = công suất hiệu dụng của tua-bin / công suất trong của tua-bin

Hiệu suất máy phát điện:
generator = công suất điện tại đầu ra máy phát / công suất hiệu dụng của tua-bin

overall = boiler x cycle x turbine (mech) x generator
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Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò hơi

Tuỳ theo từng thời kỳ, từng hóng chế tạo, từng đặc tính nhiên 
liệu, từng đặc tính tổ máy, v.v. mà lò hơi có nhiều dạng khác 
nhau. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, các loại nói 
chung đều có cấu tạo cơ bản bao gồm:

Buồng đốt: là không gian tạo nên bởi các dàn ống sinh hơi;
Bao hơi (đối với lò hơi dưới tới hạn): là thiết bị chứa nước sôi 
và bốc hơi;

Các bộ trao đổi nhiệt: bộ quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy 
không khí;

Các thiết bị phụ đi kèm: quạt gió, quạt khói, hệ thống cung 
cấp than bột, hệ thống xử lý nước, hệ thống lọc bụi, các hệ 
thống điều chỉnh - bảo vệ an toàn, v.v.
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Tổng thể thiết bị lò hơi 860 MW có hệ thống xử lý 
môi trường
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Lò hơi ghi xích 
(cho công nghiệp phát điện quy mô nhỏ)



47

Lò hơi 455 MW đốt than bột (Pulverized Coal Fired Boiler)
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Lò hơi 1300 MW đốt bột than (PC Boiler)
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Khung lò hơi 300 MW đốt bột than – NMNĐ Uông Bí
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Lò hơi lớp sôi tuần hoàn
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Lò hơi lớp sụi tuần hoàn (Foster Wheeler’s CFB Boiler)

FW CFB 50 MW tại Công ty 
nhiệt điện Na Dương
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Nguyên lý hoạt động của lò hơi

Lò hơi 455 MW tuần hoàn tự nhiên (Natural Circulating Coal-Fired Boiler)


