Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng
lượng Bền vững
SEA OF PDP 8 TRAINING

Module 2:
Ước tính Phát thải từ các Nhà máy Nhiệt điện
Trình bày: Dr. Romeo Pacudan, Senior International Expert on Energy and Power Planning and
Preparation of National Power Development Plans (PDP)

Mục tiêu

➢

Xem xét các phương pháp thực hành
tốt nhất và củng cố các kỹ năng trong
việc ước tính phát thải các chất ô nhiễm
không khí và phát thải khí nhà kính
(KNK) từ các nguồn cố định (nhà máy
điện)

Nội dung

Ước tính phát thải của nhà máy điện:
➢

Các chất ô nhiễm không khí

➢

Khí nhà kính

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Tổng phát thải chất ô nhiễm

𝑝ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖
𝑃ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 = 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ 𝑛ℎ𝑖ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑥
𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ 𝑛ℎ𝑖ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢

Các hệ số phát thải bị tác động bởi:
• Chất lượng nhiên liệu
• Công nghệ đốt
• Công nghệ kiểm soát khí thải

Hệ số phát thải

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí

Khí thải thoát ra
• Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
không có mêtan (NMVOC)
• Các hạt bụi (PM10)

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Các công nghệ đốt cháy nhiên liệu phổ biến

Đốt than và các
nhiên liệu rắn
khác

1. Nhiên liệu
nghiền (đáy khô
và ướt)

2. Đốt tầng sôi
(tầng sôi tuần
hoàn)

Đốt sinh khối

1. Tầng sôi (tầng
sôi tuần hoàn)

2. Ghi lò

1. Tua-bin khí

2. Tua-bin khí chu
trình hỗn hợp

1. Động cơ đốt
trong

2. Nhà máy đồng
phát nhiệt – điện

Đốt khí và dầu

3. Ghi lò

3. Chu trình hỗn
hợp khí hóa than
tích hợp

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Các công nghệ kiểm soát khí thải chính

Sulphur Oxides
(SO2)

•

•

2. Công nghệ
bên trong lò

a. Bơm vôi

1. Khử lưu
huỳnh khí thải
(FGD)

a. Rửa ướt
bằng vôi/ đá vôi

b. Hấp thụ máy
sấy phun (bán
khô)

c. Phun chất
hấp thụ khô

Công nghệ bên trong lò kết hợp việc phun vật liệu hấp thụ (thường là vôi) vào trong
lò. Việc sử dụng các hệ thống như vậy là khá phổ biến ở lò hơi tầng sôi (CFB), trong đó
vôi có thể được bổ sung vào giường lò và có khả năng tuần hoàn cao.
Quy trình khử lưu huỳnh trong khói thải sau đốt (FGD) phổ biến hơn và được thiết
kế để loại bỏ SO2 khỏi khí thải của các thiết bị đốt.
• Các quy trình như quy trình rửa ướt (WS), hấp thụ máy sấy phun (SDA), phun chất
hấp thụ khô (DSI) và quy trình Walther (WAP) dựa trên phản ứng của SO2 với tác
nhân kiềm được thêm vào ở dạng rắn hoặc ở dạng huyền phù/ dung dịch của tác
nhân trong nước để tạo thành các muối tương ứng.
• Trong các phản ứng thứ cấp SO3, florua và clorua cũng bị loại bỏ. Trong một số
quy trình, SO2 được thu hồi dưới dạng lưu huỳnh hoặc axit sunfuric.

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Các công nghệ kiểm soát khí thải chính
a. Đầu đốt NOx
thấp
1. Các biện
pháp chính
Nitrogen
Oxides
2. Các biện
pháp phụ

b. Phun nước /
hơi nước

a. Cung cấp
không khí theo
giai đoạn

c. Tái tuần
hoàn khí thải

a. Giảm không
xúc tác có
chọn lọc

b. Giảm xúc tác
chọn lọc

e. Không khí
quá lửa

• Các biện pháp sơ cấp giảm thiểu sự hình thành NOx trong lò hoặc buồng đốt và bao gồm
đầu đốt NOx thấp (LNB), cung cấp khí theo giai đoạn, tái tuần hoàn khí thải, không khí quá
lửa, tái đốt cháy, phun nước/ hơi và công nghệ liên quan. Các biện pháp này có thể được
trang bị thêm cho các lò hơi hiện có để đạt được các mức độ giảm NOx khác nhau.
• Các biện pháp thứ cấp là khử không xúc tác chọn lọc (SNCR) và giảm xúc tác chọn lọc
(SCR). Sự khử các oxit nitơ trong khí thải dựa trên phản ứng chọn lọc của NOx. Quá trình
SNCR liên quan đến việc bơm amoniac hoặc urê vào gần lò. Giảm phát thải với SNCR có
thể được hạn chế (lên đến 50%) và thấp hơn so với SCR. Hệ thống SCR dựa trên các
phản ứng chọn lọc với các chất phụ gia được bơm vào với sự có mặt của chất xúc tác. Các
chất phụ gia được sử dụng chủ yếu là amoniac (ở thể khí và ở dạng dung dịch) nhưng
cũng có urê. Hiệu suất khử NOx có thể từ 70 đến 90%.

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Các công nghệ kiểm soát chính

Bụi mịn (PM)

1. Lọc bụi tĩnh điện (EP)

2. Bộ lọc túi vải (FF)

• Các công nghệ PM chính được sử dụng là lọc bụi tĩnh điện (EP) và lọc túi (FF).
• Việc loại bỏ các hạt cũng làm giảm phát thải hầu hết các kim loại nặng vì chúng chủ yếu ở
giai đoạn hạt. Cả EP và FF hiện đại đều có thể đại diện cho các Kỹ thuật Có sẵn Tốt nhất
(BAT), nhưng hiệu suất EP có thể rất khác nhau giữa thiết bị cũ và mới.
• Công nghệ khử lưu huỳnh
• FGD cũng có thể là một thiết bị giảm PM hiệu quả
• Hệ thống DSI và SDA thường kết hợp FF để loại bỏ chất hấp thụ và PM
• Hệ thống rửa ướt cũng có thể đạt được mức phát thải có thể đạt được BAT đối với
PM.
• Các thiết bị đa vòng có thể được tìm thấy trên các đơn vị đốt nhỏ hơn, cũ hơn hoặc
như một giai đoạn xử lý ban đầu.

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Ước tính tổng lượng phát thải
Phương pháp ước tính dựa trên tính sẵn có của dữ liệu
1. Loại 1: dựa trên dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu và hệ số
phát thải mặc định
2. Loại 2: tiêu thụ nhiên liệu theo công nghệ và hệ số
phát thải cụ thể theo công nghệ
3. Loại 3: sử dụng dữ liệu cụ thể của cơ sở

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Ước tính tổng lượng phát thải

Loại 1: Lượng phát thải ô nhiễm không khí được ước tính từ
mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà máy điện và các hệ số phát
thải mặc định
𝑬𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 = 𝑨𝑹𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑥 𝑬𝑭𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡
Trong đó,
Epollutant = Lượng phát thải chất ô nhiễm hàng năm
ARfuel
= Tỷ lệ hoạt động theo mức tiêu thụ nhiên liệu
Efpollutant = Hệ số phát thải (HSPT) mặc định của một chất ô
nhiễm cụ thể

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Ước tính tổng lượng phát thải
Loại 2: Lượng phát thải được tính bằng cách sử dụng năng
lượng tiêu thụ của công nghệ nhà máy điện và HSPT của công
nghệ cụ thể (HSPT cụ thể của công nghệ mặc định hoặc
HSPT của công nghệ cụ thể của quốc gia).

𝑬𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 =



𝑨𝑹𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑥 𝑬𝑭𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦,𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡

𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒𝑠

Trong đó,
Epollutant
ARtechnology
EFtechnology,pollutant

= phát thải chất ô nhiễm hàng năm
= tỷ lệ hoạt động theo mức tiêu thụ nhiên liệu
theo công nghệ
= HSPT công nghệ cụ thể của một chất ô
nhiễm cụ thể

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Ước tính tổng lượng phát thải
Loại 3: sử dụng dữ liệu cụ thể của nhà máy. Tổng lượng
phát thải của một chất ô nhiễm cụ thể được lấy bằng tổng
lượng phát thải từ mỗi nhà máy điện.
Lượng khí thải từ mỗi nhà máy được:
a. lấy từ phép đo trực tiếp,
b. ước tính dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà máy
và HSPT cụ thể của nhà máy, hoặc
c. dựa trên mô phỏng mô hình của một nhà máy cụ thể.

Cây quyết định để
phân tích quá trình
đốt trong công nghiệp
chuyển hóa năng
lượng

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Loại 1 và các Yếu tố Phát thải Mặc định

•

•
•
•

Mức độ phân tích loại 1 sẽ phù hợp cho các nghiên cứu
quy hoạch năng lượng và điện lực.
Việt Nam, ở giai đoạn này, không có HSPT cụ thể quốc
gia đối với các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn cố
định.
Các HSPT được sử dụng trong nghiên cứu sẽ dựa trên
các nghiên cứu quốc tế.
Câu hỏi chính là HSPT nào sẽ được sử dụng trong
phân tích QHĐ 8.

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
•
•

•

Các chất ô nhiễm không khí chính liên quan đến sản xuất điện
bao gồm NOx, SOx và các bụi mịn (PM10 & PM2.5).
Hầu hết các nghiên cứu quốc tế sử dụng Biên soạn về hệ số
phát thải của EPA (AP 42) của Cục BVMT Mỹ làm tài liệu
tham khảo chính cho các HSPT chất ô nhiễm không khí. Trong
ước tính lượng phát thải từ phát điện, các HSPT của AP 42
(Tập 1, Điểm nhà máy và Nguồn khu vực) đang được sử dụng
làm HSPT mặc định trong hầu hết các nghiên cứu.
Ví dụ, trong Sách hướng dẫn kiểm kê phát thải ô nhiễm không
khí của Cơ quan Môi trường Châu Âu, hầu hết các HSPT dựa
trên AP 42. Có thể tải xuống các hệ số phát thải cụ thể của
công nghệ và nhiên liệu từ Phiên bản thứ năm của AP 42 có
thể tải về từ trang web của US EPA.
•

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42compilation-air-emissions-factors

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Than Bitum

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Than Bitum

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Than Bitum

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Khí tự nhiên

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Khí tự nhiên

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Biên soạn về Hệ số Phát thải của US EPA (AP 42)
Khí tự nhiên

2. Phát thải khí nhà kính
Các thông lệ quốc tế tốt nhất
•

Các hướng dẫn phương pháp luận do Ủy ban Liên chính phủ về
Biến đổi Khí hậu (IPCC) phát triển là các phương pháp luận được
chấp nhận trên toàn cầu để ước tính lượng phát thải KNK.

•

Hướng dẫn IPCC đã trải qua ba lần sửa đổi lớn kể từ giữa những
năm 1990. Đó là Hướng dẫn sửa đổi năm 1996, Hướng dẫn 2006 và
Bản cải tiến 2019 cho Hướng dẫn 2006. Tuy nhiên, các phương
pháp luận để ước tính phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng hầu
như không thay đổi kể từ Hướng dẫn sửa đổi năm 1996.

•

Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho UNFCCC (tài
liệu sửa đổi) được đệ trình vào năm 2019 đã sử dụng Hướng dẫn
sửa đổi năm 1996 về Kiểm kê KNK quốc gia trong việc tính toán
lượng phát thải từ Ngành Năng lượng.

1. Phát thải chất ô nhiễm không khí
Các thông lệ quốc tế tốt nhất
Chương 2 của Hướng dẫn IPCC năm 2006 tập trung vào
việc ước tính lượng phát thải KNK từ sản xuất điện. Lượng
khí thải được tính toán dựa trên hàm lượng carbon của
nhiên liệu.

𝑝ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 (𝐶𝑂2)
𝑃ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 = 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ 𝑛ℎ𝑖ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑥
𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ 𝑛ℎ𝑖ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢

2. GHG Emissions
International Best Practice

2. Phát thải khí nhà kính
Các thông lệ quốc tế tốt nhất
Phương pháp dựa trên dữ liệu sẵn có
• Bậc 1. Đốt nhiên liệu từ thống kê năng lượng quốc gia
và các HSPT mặc định,
𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝐺𝐻𝐺,𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝒇𝒖𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑥 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝐺𝐻𝐺,𝑓𝑢𝑒𝑙

• Bậc 2. Đốt nhiên liệu từ số liệu thống kê năng lượng
quốc gia, cùng với các HSPT cụ thể của quốc gia, và

• Bậc 3. Thống kê nhiên liệu và số liệu về công nghệ đốt
được áp dụng cùng với HSPT của công nghệ cụ thể.
𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝐺𝐻𝐺,𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑡𝑒𝑐ℎ
= 𝒇𝒖𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑥 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝐺𝐻𝐺,𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑡𝑒𝑐ℎ

2. GHG Emissions
International Best Practice

2. Phát thải khí nhà kính
Các thông lệ quốc tế tốt nhất
• Bậc 3 tốn nhiều dữ liệu và tốn kém so với Bậc 1 và có thể
không cần thiết vì lượng khí thải CO2 từ quá trình đốt cháy
nhiên liệu chủ yếu phụ thuộc vào hàm lượng carbon của nhiên
liệu hơn là vào các công nghệ đốt được áp dụng.
• Hầu hết các quốc gia không thuộc Phụ lục 1 sử dụng cấp
độ tính toán Bậc 1 để ước tính lượng phát thải KNK từ ngành
điện. Các HSPT mặc định đối với các loại nhiên liệu khác nhau
được liệt kê trong Chương 2 của Hướng dẫn IPCC 2006.
• Trong Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam với
UNFCCC, phát thải ngànhệ số phát thải mặc định của IPCC
(ngoại trừ khai thác than, năng lượng được tính toán bằng
cách tiếp cận Bậc 1 và trong đó sử dụng HSPT của Việt Nam
đối với khí mê-tan và nhiệt trị của than).

2. GHG Emissions
International Best Practice

2. Phát thải khí nhà kính
Tiềm năng Nóng lên Toàn cầu
• Khí nhà kính (KNK) được xem xét trong Hướng dẫn IPCC về
sản xuất điện là carbon dioxide (CO2), mêtan (CH4) và nitơ oxit
(N2O).
• Trong tổng lượng phát thải KNK từ ngành điện, ước tính tổng
lượng carbon dioxide tương đương (CO2eq). Thực hiện
bằng cách tính đến tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWPs) của
KNK. GWP thể hiện khả năng hấp thụ nhiệt của một loại khí
nhất định từ khí quyển.
• Các nước không thuộc Phụ lục 1 (các nước đang phát triển) của
UNFCCC sử dụng GWP của KNK trong khoảng chân trời thời
gian 100 năm. Với kiến thức ngày càng tăng về GWP của KNK,
các giá trị GWP thường xuyên được điều chỉnh.

2. Phát thải khí nhà kính
Tiềm năng nóng lên toàn cầu
• IPCC khuyến nghị các quốc gia sử dụng GWPs mới nhất.
Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam tới UNFCCC đã
sử dụng các giá trị GWP của Báo cáo đánh giá lần thứ 4.
Table 1. Global Warming Potential for 100-year time horizon
GHG
4th
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
nitrous oxide (N2O).

GWP Value
Assessment Report
1
25
298

5th

GWP Value
Assessment Report
1
28
265

2. Phát thải khí nhà kính
Hệ số phát thải lưới
• Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng
lượng thay thế điện lưới thay vì các nhà máy điện thông
thường riêng lẻ.
• Điện lưới là sự kết hợp giữa phát điện từ các nhà máy phát điện
thông thường và tái tạo khác nhau.
• Mức độ giảm phát thải KNK từ các dự án NLTT và SDNLTK &
HQ sẽ phụ thuộc vào cơ cấu phát điện đường cơ sở. Mức
giảm phát thải do các dự án này tạo ra được biểu thị bằng mối
quan hệ sau:
𝑬𝑹 = 𝑩𝑬 − 𝑷𝑬
Trong đó,
ER = giảm phát thải
BE = phát thải đường cơ sở
PE = phát thải dự án

2. Phát thải khí nhà kính
Hệ số phát thải lưới
• Đối với các dự án năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời,
gió và thủy điện nhỏ, phát thải dự án (PE) được coi là bằng
không.
• Mức giảm phát thải (ER) được ước tính theo quan hệ sau:
𝑬𝑹𝑹𝑬 = 𝑬𝑮 𝒙 𝑬𝑭𝒈𝒓𝒊𝒅
Trong đó,
EG

= phát điện hàng năm

EFgrid = hệ số phát thải lưới hỗn hợp

2. Phát thải khí nhà kính
Hệ số phát thải lưới
• Hệ số phát thải lưới điện sẽ được lấy từ dữ liệu phát thải
chính thức của quốc gia do các cơ quan quốc gia được chỉ
định (DNA) công bố. DNA của Việt Nam là Bộ Tài nguyên và
Môi trường (MoNRE).
• Văn bản số 263/ BÐKH-GNPT ngày 12/3/2020 của Bộ TNMT
quy định hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2018 (cập
nhật). Thông tư này quy định hệ số phát thải lưới là 0.9130
tCO2eq/MWh.

3. Kết luận
• Các phương pháp luận để ước tính chất ô nhiễm không khí và
khí thải từ sản xuất điện đã được thiết lập cụ thể ở cấp độ quốc
tế.
• Đánh giá các phương pháp tiếp cận của VNL cho thấy chúng
phù hợp với các thông lệ tốt quốc tế
• Đối với các chất gây ô nhiễm không khí, VNL đã sử dụng các hệ số phát
thải từ US EPA’s AP 42. Tuy nhiên, VNL đã bày tỏ rằng sẽ sử dụng các
HSPT cụ thể của một nhà máy sau khi có kết quả khảo sát.
• Đối với phát thải khí nhà kính (KNK), các phương pháp luận của VNL
phù hợp với Hướng dẫn của IPCC và sử dụng các HSPT do Bộ TNMT,
cơ quan chủ trì của quốc gia quy định về các vấn đề biến đổi khí hậu.
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