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Dịch vụ Kỹ thuật: Phát triển Năng lượng Tái tạo

Y4 hệ thống hoặc phần mềm Z4 điện F33 điện

Tokyo Electric Power Company

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Hình thành kế hoạch phát triển/cải thiện việc cung cấp điện bằng cách sử dụng công nghệ năng lượng 
tái tạo và chứng minh hiệu quả và tính khả thi của kế hoạch.
 Sản xuất quang điện
 Ắc quy NAS (natri-lưu huỳnh)
 Thủy điện quy mô nhỏ
 Năng lượng sinh khối

1. Hệ thống cung cấp điện kết hợp quang điện và ắc quy
2. Ắc quy NAS (natri-lưu huỳnh) được dùng như là ắc quy thứ cấp mới
3. Nghiên cứu tính khả thi của việc phát triển năng lượng tái tạo

Ví dụ 1: Hệ thống cung cấp điện kết hợp quang điện và ắc quy
Kết hợp nguồn năng lượng tái tạo như quang điện với ắc quy, cung cấp điện với độ tin cậy và chất 
lượng cao được thực hiện cho một phần nhỏ của mạng lưới trong khu vực thành phố hoặc các khu vực 
công nghiệp.
[Đặc tính]
 Cung cấp điện với độ tin cậy và chất lượng cao

- Điện áp/tần số dao động ít hơn
- Bù sụt áp
- Bù gián đoạn trong thời gian ngắn

 Sử dụng tối đa nguồn điện dao động như quang điện
- Xử lý trường hợp tăng tiêu thụ năng lượng điện và nhu cầu cao điểm

 Cung cấp điện tiết kiệm hơn
- Vận hành nguồn cung cấp điện một cách tiết kiệm nhất nhờ mạng lưới tiện ích, quang điện, EG địa 

phương, ắc quy, v.v…

Ví dụ 2: Ắc quy NAS (natri-lưu huỳnh) được dùng như là ắc quy thứ cấp mới
Các dịch vụ kỹ thuật để nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng ắc quy NAS
 Hiệu năng cao

- Hiệu suất cao, 83%
- Tuổi thọ lâu, 2500 chu kỳ và 15 năm tuổi thọ
- Mật độ năng lượng cao, gấp 3 lần ắc quy chì-axit
- Bảo dưỡng dễ dàng

Sụt Gián đoạn

Lưới điệnTR SW tốc độ cao
Bình thường: đóng

Bất thường: mở

Ắc quy
DC AC

BESS

Quang điện

Sử dụng 
tối đa

Khi điện áp hạ, nguồn 
điện được cung cấp từ 
ắc quy

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Liên hệ:

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Nước ngoài:  Dự án chứng thực hợp tác quốc tế về kết nối lưới điện ổn định và tiên tiến của hệ 
thống quang điện, Malaysia (2007)

  Nghiên cứu tính khả thi của nhiên liệu sinh học, Malaysia (2007)
  Nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo, Fiji (2007)
  Nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo, Bangladesh (2006)
  Nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo, Ấn Độ (2004)
  Nghiên cứu chứng thực hiệu quả của thiết bị sản xuất quang điện của hệ thống kết 

nối lưới điện, CHND Trung Hoa (2003)
  Nghiên cứu chứng thực bơm thủy lực quy mô nhỏ với hệ thống quang điện, Lào 

(2003)

 Ứng dụng
- Cắt điện giờ cao điểm (giảm chi phí năng lượng)
- Cải thiện chất lượng điện
- Hoãn đầu tư truyền tải và phân phối
- Hỗ trợ điện tái tạo

Ví dụ 3: Nghiên cứu tính khả thi của việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Để cải thiện tỷ lệ điện khí hóa và bảo vệ môi trường, các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo và việc 
sử dụng chúng được nghiên cứu dựa trên các quan điểm chính sách nhà nước, hiệu quả kinh tế, tác 
động môi trường, v.v… do vậy đã hình thành các dự án phát triển năng lượng tái tạo khả thi.

 Giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện vào giờ cao điểm từ nhiên liệu rắn
 Nếu cao điểm của nhu cầu rơi vào ban đêm, ở các nước đang phát triển và các nơi khác, năng 

lượng có thể được sản xuất từ năng lượng mặt trời và được lưu trữ lại để sử dụng vào ban đêm, làm 
giảm việc sử dụng các máy phát điện chạy bằng diesel.

 Mở rộng phạm vi ứng dụng của năng lượng tái tạo

Sơ đồ cấu trúc của một mô-đun

Cát khô
Bộ gia nhiệt điện

Cực chính

Pin
Thùng chứa cách nhiệt (Dưới)

Thùng chứa cách nhiệt (Trên)Cầu chì

Nghiên cứu sơ bộ

Nghiên cứu khí hậu 
(như mưa, nhiệt độ, gió)

Xem xét các nghiên cứu tiềm 
năng năng lượng tái tạo trước đây

Lập bản đồ tiềm năng năng lượng 

Phân tích các nghiên cứu trước đây 
theo từng nguồn năng lượng

Lập bản đồ tiềm năng năng lượng 
theo từng nguồn năng lượng

Thiết lập tiêu chuẩn đối với việc lựa chọn dự án

Các cơ sở năng lượng điện hiện có 
(nhà máy điện, truyền tải điện, trạm biến thế)

Kế hoạch phát triển năng lượng điện 
(Nhà máy điện, kế hoạch truyền trải/phân phối)

Nhu cầu sử dụng điện ở vùng sâu vùng xa 
(Dao động tải hàng ngày/theo mùa)

 (Tiêu chuẩn khả thi)
- Khối lượng tiềm năng
- Điều hòa cung-cầu
- Khả năng ổn định
- Phù hợp với kế hoạch hiện có, v.v…

(Phương án khả thi)
- Thiết bị phân tán (vận hành đơn lẻ)
- Lưới điện siêu nhỏ
- Kết nối liên thông với lưới điện

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp




