
 Mẫu PUC15D PUC17D PUC20 PUC30D PUC60D PUC70D PUC80D PUC180D PUC300D

Mô hình tuabin khí M1A-13D M1A-17D M1A-23B M1T-13D M7A-01D M7A-02D M7A-03D L20A-01D L30A-01D
Sản lượng phát điện
(kW) 1470 1660 2160 2910 5360 6550 7610 17530 28350
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Chỉ nhiên liệu thí điểm được 
sử dụng khi khởi động và 
trong phạm vi tải thấp 
(đốt cháy khuyếch tán)

Việc cung cấp nhiên liệu thí điểm 
được chấm dứt và bắt đầu quá 
trình đốt cháy trộn trước  nghèo.

Lượng nhiên liệu đốt bổ 
sung được điều chỉnh 
theo tải trọng.

Việc chuyển sang DLE bắt đầu khi tải 
đạt đến một mức nhất định. Lượng 
nhiên liệu chính tăng 

Tải (%)

Từ khoá
S4 FEMS

F-21

Một hệ thống đồng phát là một hệ thống cung cấp nhiều loại năng lượng thứ cấp (điện, hơi, vv) liên tục 
bằng cách truyền động một tuabin khí với năng lượng sơ cấp (nhiên liệu).

khí đốt tự nhiên/điệnZ3/4 đa năngE25Y3 thiết bị hoặc hệ thống

� Nguồn điện động là tuabin khí 100% do Nhật sản xuất.
� Giảm phát thải khí NOx với việc sử dụng buồng đốt  DLE ( viết tắt “Dry Low Emission” phát tán ở

mức thấp dưới dạng khô).
� Góp phần vào việc tiết kiệm năng lượng với hiệu suất  tổng thể cao.
� Cho ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng với các hệ thống thay đổi khác nhau và hiệu suất đạt từ 1.500

kW đến 30.000 kW.

Có thể giảm phát thải NOx với việc sử dụng các buồng đốt DLE.

Hệ thống đồng phát  tuabin khí

Đặc tính

ryKhái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

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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Hệ thống đồng phát tuabin khí
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Đầu vào nhiên liệu : 144
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được : 85
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Năng lượng thu 

được : 85
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* Nguồn các giá trị: Hướng dẫn tính toán và báo cáo phát thải khí nhà kính (201), Pháp lệnh Thực thi Luật về sử dụng hợp lý năng lượng (năm 2012), Báo cáo Tạm thời của Tiểu ban 
  về tiến trình để Đạt được Mục tiêu, Môi trường Toàn cầu, Ủy ban, Hội đồng Môi trường Trung ương (2001).
  Interim Report of the Sub-Committee on the Scenario to Achieve the Target, Global Environment Committee, Central Environment Council (2001)
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Tỉ lệ giảm

(Tỷ lệ giảm CO2) = (Giảm sau khi áp dụng đồng phát)
÷ (Tiêu thụ trong hệ thống thông thường) x 100 = (191 - 100) ÷ 191 x 100 = 48 (%)

(Tỷ lệ giảm nhiên liệu) = (Giảm sau khi đưa ra đồng phát)
÷ (Tiêu thụ trong hệ thống thông thường) x 100 = (144-100) ÷ 144 x 100 = 30 (%)

Tỷ lệ sử 
dụng năng 

lượng

Tỷ lệ sử 
dụng năng 

lượng

Tỷ lệ sử 
dụng năng 

lượng

Tỷ lệ sử 
dụng năng 

lượng

Trong nước:

Nước ngoài:
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Gas Turbine & Machinery Company, Gas Turbine Division

Một ví dụ về những ảnh hưởng của việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2 với một hệ thống 
đồng phát điện tuabin khí 8 MW (PUC80D).

Liên hệ:

Các  đơn hàng cho các hệ thống đồng phát nhận từ khách hàng Nhật Bản: số lượng hàng giao: 
375 chiếc (tính đến cuối tháng 3 năm 2014)

Các đơn hàng cho các hệ thống đồng phát nhận từ các khách hàng Nhật Bản: Số lượng hàng 
giao: 342 chiếc (tính đến cuối tháng 3 năm 2014)
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