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Nội dung
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• Mục đích, chức năng

• Nguyên lý cấu thành bộ pin, cấu tạo và bố trí pin

I. Tổng quan chung

• Ắc quy chì axit

• Nickel–Hydride kim loại

• Sodium-nickel Chloride (Na-NiCl2)

• Sodium–sulphur or Na–S

• Lithium-ion 

• Fuel cell

II. Phân loại pin/ắc quy

III. Tái chế pin/ắc quy



I. Tổng quan chung
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1. Pin/ắc quy

Mục đích và Chức năng

- Hệ thống điện áp cao (HV) được sử dụng để cung cấp năng lượng 

cho động cơ truyền động điện (lực kéo)

Trong khi đó, pin phụ trợ 12-volt được sử dụng để:

- Cấp nguồn cho tất cả các phụ kiện 12 volt

- Cấp nguồn cho bộ điều khiển điện tử của hệ thống cao áp
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2. Pin/ắc – nguyên lý cấu thành bộ pin
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• Bộ Pin xe ô tô điện được cấu tạo gồm nhiều mô-đun, 

trong đó mỗi mô-đun do hàng trăm cell pin lithium riêng 

rẽ đóng gói lại với nhau. Tùy thuộc vào mức điện thế mà

xe sử dụng sẽ quyết định số lượng cell pin cần thiết. Tùy

vào dung lượng cần thiết của bộ pin mà quyết định ghép

bao nhiêu mô-đun pin.



2. Pin/ắc – cấu tạo bộ pin
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• Bộ Pin xe ô tô điện được cấu tạo gồm nhiều mô-đun, trong 

đó mỗi mô-đun do hàng trăm cell pin lithium riêng rẽ đóng 

gói lại với nhau. Các cực của các cell pin được hàn cẩn thận

theo đúng thứ tự, các cực của các mô-đun được nối bằng

các vật liệu dẫn điện tốt.

• Ngoài ra trong bộ pin còn hệ thống làm mát và điều khiển



2. Pin/ắc – bố trí trên xe ô tô thuần điện
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• Pin có kích thước khá lớn nên thường được bố trí ngay bên 

dưới mặt sàn theo kiểu ván trượt dọc theo khung xe.

• Pin có kích thước và trọng lượng khá lớn nên nó là

một bộ phận quan trọng của khung vỏ xe ô tô thuần

điện và có vai trò lớn trong việc cân đối trọng lượng

các cầu xe

Battery Electric 
Vehicle - BEV



2. Pin/ắc – bố trí trên xe ô tô Hybrid
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• Pin có kích thước nhỏ nên thường được bố trí ngay bên 

dưới hang ghế ngồi phía sau. Khối lượng của bộ pin không

quá lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến việc phân bố khối

lượng trên xe và thường được đặt sau để tăng khối lượng

cầu sau của xe

Hybrid Electric 
Vehicle - HEV



II. Phân loại pin/ắc quy
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1. Phân loại pin/ắc quy

❖ Các loại pin thông dụng:

➢ Năng lượng đặc trưng: Năng lượng mà pin có thể cung cấp trên một đơn vị 

khối lượng (Wh/kg). Một số tác giả cũng gọi đặc điểm này là mật độ năng lượng, và 

nó có thể được xác định bằng Wh/L hoặc Wh/kg;

➢ Công suất đặc trưng: Công suất mà pin có thể cung cấp trên một đơn vị trọng 

lượng (Wkg);

So sánh đặc trưng của các loại pin thông dụng

(Nguồn: globalsino.com)
Sự phát triển của dung lượng pin (Nguồn: 

Ikoma 2006)
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1. Phân loại pin/ắc quy

❖ So sánh thông số kỹ thuật:

Loại pin Lithium-ion Lead acid Ni-Cd Ni-MH

Mật độ năng lượng

(Wh/kg)
120 35 40-60 60

Mật độ công

suất(W/kg)
1,800 180 150 250-1,000

Vòng đời 3,500 4,500 2,000 2,000

Giá thành

(US$/kWh)

Electronics:

300-800

Vehicles:

1,000-2,000

269 280 500-1,000

Đặc điểm
Small size, light 

weight

High reliability, low 

cost
Memory effect

Currently, best 

value

and most popular

battery for HEVs

Ứng dụng
Consumer 

electronics

Car battery, forklift, 

golf cart, backup 

power

Replacement for 

flashlight battery

HEVs, 

replacement for 

flashlight battery

(Nguồn: Ikoma 2006)
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❖ Ắc quy chì axit gồm có các bản cực bằng chì có cấu trúc 

phẳng và ô xít chì ngâm trong dung dịch axit sunfuric.

✓ Pin có mật độ năng lượng và công suất

đặc trung thấp. 

✓ Pin được hình thành bởi sự lắng đọng

axit sulfuric và các tấm chì. 

1. Phân loại pin/ắc quy

(Nguồn: Tested: 1997 
General Motors EV1 
Proves to Be the 
Start of Something 
Big)

❑ Mẫu xe General Motors EV1 sử dụng

ắc quy chì axit
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❖ Nickel–Cadmium
✓ Loại pin này có mật độ 

năng lượng lớn hơn

✓ Tuy nhiên tuổi thọ thấp

✓ Cadmium là một 

nguyên tố rất đắt tiền, 

gây ô nhiễm. 

1. Phân loại pin/ắc quy

➢ Pin niken-cadmium hiện đang 

được thay thế bằng pin niken-

kim loại-hydrua (NiMH).
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• Phân cực âm trong hyđrua 

kim loại niken  là một hợp 

kim hấp thụ hydrogen 

(thay cho Cd)

• Điện cực dương là niken 

hydroxit. 

• Loại pin này có mức độ tự

phóng cao hơn so với pin 

Ni-Cd

1. Phân loại pin/ắc quy

Được sử dụng trên mẫu xe

Toyota Prius  

❖ Nickel–Hydride kim loại (NiMH)
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• Pin NiMH loại hình trụ 

được bọc thép không gỉ

❑ Cấu tạo pin NiMH

• Cell pin NiMH hình lăng trụ:

Các cell hình lăng trụ được 

chế tạo với các tấm phẳng và 

dải phân cách tương tự như 

pin axit-chì thông thường

1. Phân loại pin/ắc quy
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• Mỗi pin đơn có điện áp 1,25 vôn và nhóm sáu pin đơn như hình = 7,5 

vôn. Các khối này được kết nối phù hợp với các khối khác để tạo thành 

bộ pin điện áp cao

❑ Cấu tạo pin NiMH

• Mô-đun NiMH hình lăng 

trụ từ bộ pin Toyota 

Prius HV. Các trụ pin 

nằm ở bên trái và bên 

phải của mô-đun. Một lỗ 

thông hơi tự đóng lại 

nằm ở phía trên bên 

phải để thoát khí hydro 

nếu mô-đun quá nóng

1. Phân loại pin/ắc quy
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❖ Pin Lithium-Ion

• Là thế hệ kế pin cho thấy nhiều hứa hẹn cho các ứng 

dụng EV và HEV 

• Hiện đang được sử dụng trên các loại xe điện, ứng dụng

di động (laptop, mobilephone…)

1. Phân loại pin/ắc quy
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❑ Cấu tạo pin

• Điện cực dương trong pin lithium-

ion thông thường có oxit lithium 

coban làm thành phần chính.

• Điện cực âm được làm từ carbon 

đặc biệt.

• Chất điện ly là một dung môi hữu 

cơ.

• Trong quá trình xả pin, các ion 

lithium rời khỏi cực dương (điện 

cực âm) và đi vào cực âm (điện 

cực dương).

• Quá trình được đảo ngược trong 

quá trình sạc.

❑ Hoạt động

❖ Pin Lithum-Ion

1. Phân loại pin/ắc quy

18



❑ Phân loại pin Lithium-Ion: họ lithium-ion được chia thành ba loại 

pin chính theo các oxit cực âm:

➢ Lithium-ion-coban hoặc lithium-coban (LiCoO2): Có năng lượng riêng cao 

với khả năng tải vừa phải và tuổi thọ sử dụng khiêm tốn. Các ứng dụng bao 

gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số và sản phẩm 

cầm tay.

➢ Lithium-ion-mangan hoặc lithium-mangan (LiMn2O4): Có khả năng tích 

điện và dòng phóng điện cao nhưng năng lượng riêng thấp và tuổi thọ sử dụng 

khiêm tốn; được sử dụng cho các công cụ điện, dụng cụ y tế và hệ thống 

truyền lực điện.

➢ Lithium-ion-phosphate hoặc lithium-phosphate (LiFePO4): Tương tự như 

lithium-mangan; điện áp danh định là 3,3V / cell; cung cấp tuổi thọ chu kỳ dài, 

có thành tích an toàn tốt nhưng thể hiện khả năng tự phóng điện cao hơn các 

hệ thống Li-ion khác

❖ Pin Lithium-Ion

1. Phân loại pin/ắc quy
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❑Ưu điểm

- Mật độ năng lượng cao

- Hiệu suất tại nhiệt độ cao tốt

- Tự phóng điện thấp

- Hiệu ứng nhớ tối thiểu

- Điện áp cell danh nghĩa cao

- Giá thành cao

- Các vấn đề liên quan đến quá nhiệt, cháy nổ

❑ Nhược điểm
(Vụ cháy xe điện Tesla S và trạm sạc ở Na Uy
(Nguồn: https://www.autoevolution.com)

1. Phân loại pin/ắc quy

❖ Pin Lithium-Ion
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Pin nhiên liệu là một tế bào điện trong đó năng lượng hóa học 

của nhiên liệu được chuyển đổi trực tiếp thành năng lượng điện 

bằng phản ứng điện hóa. 

➢ Ắc quy hóa học: chủ yếu lưu trữ năng lượng điện và dung cho 

nguồn động lực của xe. 

➢ Pin nhiên liệu: chủ yếu tạo ra năng lượng điện hơn là tích trữ 

và tiếp tục thực hiện như vậy khi nguồn cung cấp nhiên liệu 

được duy trì. 

❑ So với ICEV:

(1) xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCVs) có phạm vi lái dài hơn mà 

không mất thời gian sạc pin như EVs. 

(2) FCV có hiệu suất năng lượng cao 

(3) Lượng khí thải thấp hơn nhiều do chuyển đổi trực tiếp nhiên 

liệu thành năng lượng điện, mà không cần đốt cháy như ICEVs. 

❖ Pin nhiên liệu FC (Fuell Cell)

1. Phân loại pin/ắc quy
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❑ Nguyên lý hoạt động:
• Nhiên liệu và chất oxy hóa 

được cung cấp liên tục và 

riêng biệt cho hai điện cực 

của tế bào, nơi xảy ra 

phản ứng. Chất điện phân 

là cần thiết để dẫn các ion 

từ điện cực này sang điện 

cực kia. 

• Nhiên liệu được cung cấp cho cực dương hoặc điện cực dương, nơi các 

điện tử được giải phóng khỏi nhiên liệu dưới chất xúc tác. Các điện tử, 

dưới hiệu điện thế giữa hai điện cực này, chạy qua mạch bên ngoài đến 

điện cực catốt hoặc điện cực âm, nơi kết hợp các ion dương và oxy, sản 

phẩm phản ứng là khí thải được tạo ra.

1. Phân loại pin/ắc quy

❖ Pin nhiên liệu FC (Fuell Cell)
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➢ Xe chạy pin nhiên liệu hydro Ngăn xếp tế bào nhiên liệu: Một tập

hợp các điện cực màng riêng lẻ sử

dụng hydro và oxy để sản xuất điện.

Đổ đầy nhiên liệu: Một vòi phun từ bộ

phân phối áp suất cao gắn vào bình

chứa trên xe để làm đầy bình.

Bình nhiên liệu (hydro): Tích trữ khí

hydro trên xe cho đến khi pin nhiên liệu

cần.

Bộ điều khiển điện tử công suất

(FCEV): Bộ phận này quản lý dòng

năng lượng điện do pin nhiên liệu và

pin kéo, điều khiển tốc độ của động cơ

điện kéo và mô-men xoắn mà nó tạo

ra.

Hệ thống nhiệt (làm mát) - (FCEV):

Hệ thống này duy trì phạm vi nhiệt độ

hoạt động thích hợp của

pin nhiên liệu, động cơ điện, điện tử

công suất và các thành phần khác.

Truyền động (điện): Truyền động

truyền công suất cơ học từ động cơ

điện kéo để truyền động các bánh xe

Các thành phần chính của ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu

hydro

Ắc quy (phụ): Trong ô tô truyền động điện, ắc quy phụ cung

cấp điện để khởi động ô tô trước khi ắc quy đầu kéo hoạt động

và cũng cung cấp năng lượng cho các phụ kiện của xe.

Bộ pin: Bộ pin này lưu trữ năng lượng được tạo ra từ phanh

tái tạo và cung cấp năng lượng bổ sung cho động cơ điện kéo.

Bộ chuyển đổi DC / DC: Thiết bị này chuyển đổi nguồn DC có

điện áp cao hơn từ bộ pin kéo thành nguồn DC có điện áp thấp

hơn cần thiết để chạy các phụ kiện xe và sạc lại pin phụ.

Động cơ điện (FCEV): Sử dụng năng lượng từ pin nhiên liệu

và bộ pin kéo, động cơ này truyền động các bánh xe của xe.

Một số loại xe sử dụng động cơ máy phát điện thực hiện cả

chức năng truyền động và tái tạo.

1. Phân loại pin/ắc quy

❖ Pin nhiên liệu FC (Fuell Cell)
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2. Các vấn đề lưu ý với pin/ắc quy cao áp

➢ Nếu pin HV trong HEV bị cạn nguồn, thì bước đầu tiên 

phải khởi động xe để sạc lại bộ pin.

➢ Quy trình này đa dạng, tùy thuộc vào model xe được đề 

cập.

➢ Luôn tuân thủ quy trình của nhà sản xuất xe cùng loại khi 

không thể khởi động được xe hybrid 

➢ Không làm việc trên xe nếu có hơi ẩm.

➢ Nếu phải thực hiện dịch vụ trên hệ thống hybrid, hãy đảm 

bảo ngắt kết nối pin HV và cần có đủ thời lượng để các tụ 

điện của hệ thống xả hết điện trước khi tiếp tục.
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3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ô tô điện
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• Các loại pin ô tô điện phổ biến hiện nay có chu kỳ sạc từ 1.000 đến 4.000 lần, 
tương đương với quãng đường từ 160.000km đến 1.600.000km. Tính toán theo 
tần suất và quãng đường di chuyển, tuổi thọ trung bình của pin thường là trên 8 
năm, thậm chí kéo dài trên 10 - 12 năm.

• Tuổi thọ pin ô tô điện có thể bị ảnh hưởng do sự tác động của nhiều yếu tố:

1

2

3

4

5

• Đặc điểm khí hậu

• Không sử dụng xe trong thời gian dài

• Thói quen sạc pin

• Cách vận hành xe

• Chất lượng pin và quá trình bảo dưỡng



❑ Nguy cơ lỗi và cháy nổ pin Lithium-ion

➢Nếu được bảo quản và vận hành trong điều kiện khuyến cáo của nhà sản xuất, 
tỷ lệ lỗi của pin Lithium-ion được ước tính là 1 trên 40 triệu. 

➢ Tuy nhiên, trong thực tế các yếu tố như sạc quá mức, ảnh hưởng của nguồn 
nhiệt từ bên ngoài hoặc các tác động cơ học… làm tăng đáng tỷ lệ lỗi và cháy
nổ pin

❑ Một số sự cố cháy nổ liên quan đến pin Lithium-ion:

➢ 11/4/2011, xảy ra vụ cháy taxi điện do đoản mạch tại Hàng Châu, Trung Quốc.

➢ Tháng 10-11/2013: 06 xe ôtô điện Tesla Model S bốc cháy do va chạm và pin 
tự bốc cháy.

➢ Tháng 1/2013 -1/2014: 03 vụ cháy Boeing 747, lần lượt xảy ra tại Boston Mỹ, 
Takamatsu, Tokyo Nhật Bản. Nguyên nhân các vụ cháy là đoản mạch bên trong 
của của pin Lithium-ion và sự cố của hệ thống quản lý pin.

➢ 2/7/2018 xảy ra vụ cháy kèm theo nổ tại hệ thống lưu trữ năng lượng 
4MW/12MWh tại Hàn Quốc. Ban đầu 1 pin Lithium ion tự bốc cháy và lan ra tới 
hơn 3500 pin khác.
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4. Nguy cơ cháy nổ pin Lithium-ion



5. Các vấn đề lưu ý với pin/ắc quy cao áp

➢ LUÔN LUÔN tham khảo hướng dẫn dịch vụ để biết các 

quy trình an toàn đã được phê duyệt khi xử lý bộ pin HV.

➢ Đọc tất cả các nhãn cảnh báo và luôn làm theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất xe dành cho xe cùng loại.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Để hạ nguồn hệ thống điện áp cao, tắt khóa điện và ngắt cáp âm ắc qui khỏi 

pin phụ 12 volt, sau đó rút phích cắm an toàn của pin HV.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Sau khi kiểm tra mức điện áp là an toàn, ghế sau và nắp pin HV được tháo 

ra. Luôn tuân thủ các quy trình an toàn do nhà sản xuất quy định đối với xe 

đang được bảo dưỡng và tuân thủ tất cả các cảnh báo và biện pháp phòng 

ngừa an toàn.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Phải đi găng tay HV khi tháo các dây điện cao áp 

khỏi bộ pin 
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Bộ pin HV phía sau xe đang được tháo ra.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Bộ pin HV được đặt trên bang xử lý có phủ một tấm thảm cao su dày (cách 

điện). Mặt băng vật liệu gỗ có thể được sử dụng (để cách điện).
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Kiểm tra bằng mắt thường cho thấy nhiều kết nối điện giữa các mô-đun pin 

đã bị ăn mòn.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Các ống thoát khí của pin HV đã được tháo ra khỏi bộ pin.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Các nắp đậy được tháo ra khỏi bộ pin.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Các chốt giữ gắn các mô-đun pin với đế của bộ pin đã được tháo ra.
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Mô-đun cuối đang được tháo ra khỏi bộ pin
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV

• Các mô-đun riêng lẻ được đo lường bằng vôn kế và hầu hết các mô-đun ở 

mức khoảng 3,6 vôn, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 5,4 vôn mà hầu hết 

các chuyên gia cho rằng có thể  phục hồi pin bằng cách sạc lại
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6. Một số hình ảnh minh họa pin HV
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III. Tái chế pin/ắc quy
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Vấn đề xử lý và tái chế pin

❑ Tái chế pin là hình thức thu gom lại pin cũ đã qua sử dụng để tái chế thành
pin mới.

❑ Việc này giúp giảm thêm chi phí sản xuất pin, đồng thời thúc đẩy sử dụng lại
pin lần thứ hai với giá cả hợp lý và bảo vệ môi trường.

Ắc quy chì axits
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Vấn đề xử lý và tái chế pin

❑ Tái chế pin Li-ion là việc làm cần thiết vì hàm lượng kim loại có ích lớn. Các
hoạt động tái chế diễn ra chủ yếu tại châu Âu, Bắc mỹ, Trung quốc, Nhật
bản, Hàn quốc. Nhưng mới chỉ dưới 5% lượng pin Li-ion được tái chế.

NMC – Nickel kim loại, NCA – Nickel Cobalt Aluminum, LFP – Li-ion sắt

Nguồn: Buchert, M. Verbundprojekt: Entwicklung eines realisierbaren Recyclingkonzepts für die 
Hochleistungsbatterien zukünftiger Elektrofahrzeuge – LiBRi: Teilprojekt: LCA der Recyclingverfahren. 2011 
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Quy trình tái chế pin

❑ Có thể tái chế pin bằng nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất
hiện nay là tái chế bằng phương pháp thủy luyện và nhiệt luyện. 95%
thành phần trong pin có thể được tái chế để sử dụng.

Theo EPA, 1 pound pin tái chế thì tiết kiệm tới 75% năng lượng tạo ra pin mới 43



Tái chế pin trên toàn cầu

Lượng pin Lithium được tái chế theo địa lý và 
loại pin tái chế (Nguồn: vinfastauto.com)

Pin Lithium LCE được tái chế trên toàn cầu và 

lượng Coban thu lại được từ tái chế qua các năm. 

Dung lượng thị trường vật liệu tái chế từ pin lithium-
ion (KUSD)

Nguồn: World Economic Forum 44


