
tàu thủy 
chạy bằng năng lượng mặt trời 

Chiếc tàu chở hàng đầu tiên của Nhật Bản Auriga Leader,  
chạy một phần bằng năng lượng mặt trời vừa mới được 
đưa vào hoạt động ngày 19/12 vừa qua. Con tàu dài 
này   200 mét, trọng tải 60.000 tấn, chuyên chở ô tô xuất 

khẩu của Nhật Bản tới các thị trường nhập khẩu  ở nước ngoài. Mỗi 
chuyến tàu vận chuyển 6.400 xe ô tô. tế bào quang điện cung cấp 
một phần năng lượng cần thiết cho con tàu này.

Khoản đầu tư cho hệ thống tế bào quang điện và lắp đặp trên con 
tàu này là 150 triệu yên. trong điều kiện thuận lợi nhất hệ thống 
tế bào quang điện này cũng chỉ có thể có thể đạt công xuất 40 
kilowatt. tuy nhiên do trọng tải con tàu rất lớn nên lượng điện này 
cũng chỉ đáp ứng khoảng 0,2 phần trăm  tổng nhu cầu năng lượng 
của con tàu. tuy nhiên nhà sản xuất Nippon yusen K.K. cho hay còn 
có nhiều khả năng để nâng cao công suất điện.

theo ước đoán ngành hàng hải thế giới tạo 2,7 phần trăm tổng 
lượng khí thải độc hại CO2 của toàn thế giới. trong điều kiện kinh 
tế khó khăn hiện nay, chi phí  nhiên liệu cao luôn làm đau đầu các 
hãng tàu, chính vì thế các dự án nhằm làm giảm tiêu thụ nhiên liệu 
đối với các loại tàu biển cỡ lớn luôn được các chủ tàu hoan nghênh 
và đang được đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển.

BuồM thAy tế BàO quANg điệN 

hãng Skysails ở đức  đã và đang tiếp tục phát triển hệ thống lực đẩy 
bằng sức gió đối với tàu biển. Skysails cho ra đời một loại diều kéo  
gắn vào mũi tàu,  lợi dụng sức gió để đẩy tàu qua đó giảm tiêu  hao 
nhiên liệu. theo nhà sản xuất loại diều kéo này có thể giảm tiên thụ 
nhiên liệu của một tàu chở hàng tới 35%, nếu điều kiện gió đặc biệt 
thuận lợi lượng tiêu hao có thể giảm tới một nửa.

tàu MS Beluga Skysails là tầu chở hàng đầu tiên được trang bị diều 
kéo và đã hoạt động được một năm trên các tuyến đường biển 
quốc tế. tuy hiện chưa có các thông số về tiêu thụ nhiên liệu và 

mục tiêu đối với loại tàu thủy 
chở hàng chạy bằng năng lượng 
mặt trời là giảm tiêu thụ nhiên 
liệu. tuy nhiên chiếc tàu thủy - 
solar đầu tiên này vẫn tiêu thụ 
khá nhiều dầu diesel. chỉ một 
phần nhỏ năng lượng  được tạo 
ra từ năng lượng mặt trời.

năng lượng của con tàu này 

Một số quốc gia khác ở Châu Á cũng đang triển 
khai các dự án đầy tham vọng. thí dụ hãng tàu biển 
Cosco của trung quốc đã có thỏa thuận với hãng 
sản xuất tế bào quang điện Solar Sailor  của Australia  
về việc hãng này sẽ lắp  đặt hệ thống tế bào quang 
điện trên các tàu chở hàng của trung quốc. 

yêu Cầu ChO CÁC Nhà NghiêN Cứu 

theo kế hoạch thì những tấm tế bào quang 
điện lắp trên tàu thủy, mà người ta ví chúng như  
những cánh buồm, phải có diện tích tương tự 
như cánh máy bay chở khách cỡ lớn, thậm chí 
còn lớn hơn mới có thể tiết kiệm đáng kể nhiên 
liệu. Vì cánh buồm quang điện không những tận 
dụng được ánh sáng mặt trời mà cả năng lượng 
gió. theo tính toán chính nhờ năng lượng gió có 
thể giảm lượng tiêu thụ năng lượng từ 20 - 40 
phần trăm. Những tấm tế bào quang điện khổng 
lồ này chỉ có thể thay thế khoảng 5 phần trăm 
lượng nhiên tiệu chạy tàu.  

Sẽ còn mất nhiều năm dày công nghiên cứu nữa  
mới xuất hiện những tàu thủy cỡ lớn hoàn toàn 
không  phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà 
chỉ cần năng lượng mặt trời để đi lại trên biển cả.  
Các nhà nghiên cứu phải tăng đáng kể hiệu xuất 
của tế bào quang điện, để tạo ra những tấm tế 
bào quang điện có diện tích có thể chấp nhận  
được và đủ sức tạo nên một lượng  năng lượng 
cần thiết, có hiệu quả kinh tế để vận hành các 
con tàu. 

>> XuâN hOài (Theo Spiegel)

khoa hỌc & phát triỂn khoa hỌc & phát triỂn

43Số 215 - 2009


