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Nêu năm bước mà công ty điện lực có thể sử dụng để phát triển các 
tùy chọn năng lượng tái tạo khả thi

Thoûa maõn côn khaùt naêng löôïng taùi taïo1

Phoøng chaùy chöõa chaùy maùy bieán aùp trong traïm2
Máy biến áp dầu cũng đặt ra mối nguy cháy lớn nhất trong bất kỳ 
trạm biến áp nào. Các hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết 
kế đặc biệt để khắc phục các mối nguy hiểm có một không hai do 
máy biến áp gây ra.

Công ty điện lực Seattle City Light (bang Washington, Mỹ) đã được khen 
thưởng vì kế hoạch giảm thiểu cháy cho Công trình thủy điện Skagit.

Kinh nghieäm daäp taét chaùy röøng cuûa Coâng ty ñieän löïc 
Seattle City Light4

Hỏa hoạn tuabin gió không chỉ dẫn đến gián đoạn kinh doanh mà 
còn ảnh hưởng đến tính an toàn (điều quan trọng nhất). Các mảnh vỡ 
tuabin nguy hiểm có thể bị gió cuốn theo trong trường hợp hỏa hoạn

Giaûi phaùp daäp chaùy tuabin gioù6

Một số vấn đề về sự cố giàn tụ điện thường xảy ra. Một số sự cố, tuy 
không nhiều, nhưng đôi khi lại rất khó tìm ra nguồn gốc ban đầu. 
Trong nhiều tình huống, kết quả cuối cùng là tụ điện bị nổ tan ra 
từng mảnh hoặc bị cháy vụn.

Caùc tình huoáng daãn ñeán noå giaøn tuï ñieän8

14 Söû duïng döõ lieäu môû ñöôøng ñeå taêng hieäu quaû 
löôùi ñieän
Ngành điện đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng nhờ 
công nghệ. Các mạng lưới đang tiến hóa và Internet vạn vật công 
nghiệp (IIoT) đã bén rễ, với các hệ thống tự quản góp phần đẩy 
nhanh nguồn điện phi tập trung.

13 Toái öu hoùa löôùi ñieän baèng coâng ngheä vaø söï tham 
gia cuûa khaùch haøng
Công nghệ DERMS ngày nay cho phép các công ty điện lực tối ưu 
hóa và kiểm soát hàng trăm nghìn - thậm chí hàng triệu tài sản 
phân tán để phản ứng với nhu cầu cân bằng năng lượng theo 
thời gian thực của lưới điện. 

Bài báo giới thiệu sáu cách giúp người dân Nam Phi nói riêng và 
người sử dụng điện nói chung có thể tiết kiệm điện dùng trong nhà 
và góp phần ổn định lưới điện quốc gia.

6 lôøi khuyeân giuùp tieát kieäm tieàn ñieän10

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp lại yêu cầu của những khách hàng lớn 
nhất, ngày càng nhiều công ty điện lực bắt 
đầu chào bán các dịch vụ năng lượng tái tạo tự 
nguyện. Các chương trình này, thường mang 
tên biểu giá năng lượng tái tạo hoặc biểu giá 
xanh, phản ánh sự thay đổi cơ bản trong mối 
quan hệ mà khách hàng mong muốn với nhà 
cung cấp điện. 

Trong khi số lượng các biểu giá năng lượng 
tái tạo đã tăng nhanh trong những năm gần đây, 
với 23 chương trình hiện đã được phê duyệt hoặc 
đang chờ phê duyệt ở 17 bang nước Mỹ, các biểu 
giá này đã thành công ở những mức độ khác nhau 
trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Một 
số chương trình - như Green Direct của Công ty 
Puget Sound Energy (bang Washington) và Commercial 
& Industrial Renewable Energy Development 
Initiative của Công ty Georgia Power (bang Georgia) 
- đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và thu hút sự 
tham gia của nhiều bộ phận khách hàng. 

Tài liệu hướng dẫn gần đây của Liên minh 
doanh nghiệp Advanced Energy Buyers Group 
đã giới thiệu cách vận dụng các bài học của các 
chương trình hiện tại và trong quá khứ thành các 
chương trình mới thành công. Báo cáo, Chào bán 
năng lượng tái tạo dành cho các công ty: Hướng dẫn 
thực tế để đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo của 
công ty trong thị trường tích hợp theo chiều dọc, nêu 
ra năm bước mà công ty điện lực có thể sử dụng để 
phát triển các tùy chọn năng lượng tái tạo khả thi:

1Hướng dẫn khách hàng đưa ra quyết 
định và đăng ký tham gia. Quyết định 

đăng ký vào một chương trình năng lượng tái 
tạo (đặc biệt là một chương trình liên quan đến 
cam kết kéo dài nhiều năm) đòi hỏi phải phân 
tích và cân nhắc đáng kể, và đôi khi khách hàng 
lại thiếu thông tin và công cụ quan trọng để đưa 
ra quyết định sáng suốt. Các công ty điện lực có 
thể thu hẹp khoảng cách này, tránh không để 
một chương trình tốt nhưng ít người tham gia 

do thiếu thông tin hoặc thiếu hiểu biết từ phía khách 
hàng.

2 Xác định những phương pháp phù hợp 
nhất với hoàn cảnh của bang và công ty 

điện lực. Dù mạnh hơn hay kém hơn, thị trường điện 
của mỗi bang đều khác nhau. Làm việc với cấu trúc 
biểu giá của công ty điện lực, cân bằng nguồn lực, 
cấu trúc điều tiết, v.v., sẽ tạo ra một sản phẩm cuối 
cùng phù hợp tốt hơn cho mọi người.

3Tính đến các nhu cầu luôn thay đổi của 
khách hàng, kể cả những người không 

tham gia. Tìm kiếm tư vấn ban đầu từ một vài khách 
hàng lớn có kinh nghiệm ở các bang khác (thông 
qua bước hai) là chưa đủ; các công ty điện lực phải 
lấy ý kiến đầu vào từ cơ sở khách hàng của mình 
trong suốt quá trình thiết kế chương trình để đảm 
bảo nhu cầu của các khách hàng khác nhau đều 
được đáp ứng. 

4Áp dụng các thực hành tốt nhất có thể nhân 
rộng. Khi nói đến biểu giá năng lượng tái tạo, 

không có giải pháp tương tự nào sẽ hoạt động trơn 
tru cho mọi công ty điện lực. Tuy nhiên, có những thực 
tiễn tốt nhất có thể áp dụng cho bất kể bang nào. 
Hướng dẫn thực hành của Advanced Energy Buyers 
Group phác thảo các thực tiễn tốt nhất trong việc giải 
quyết các chi tiết chính cho các công ty điện lực trong 
các thị trường lựa chọn bán lẻ và tiếp cận trực tiếp 
(như bảo vệ khách hàng, kiểm soát và đủ điều kiện).

5Rà soát lại, lặp đi lặp lại và cải thiện. Thành 
công của biểu giá năng lượng tái tạo không 

nên được đo bằng sự chấp thuận hoặc thậm chí là 
đăng ký đầy đủ, mà phải xem xét liệu nó có tiếp tục 
đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng tham 
gia, khách hàng không tham gia và công ty điện lực 
theo thời gian hay không. Đánh giá thường xuyên 
và nếu cần điều chỉnh lại là chìa khóa dẫn tới thành 
công thực sự của bất kỳ chương trình chào bán nào 
của công ty điện lực.

Biên dich: Trần Việt Tiến
Theo “Elp”, số tháng 6/2019

THỎA MÃN CƠN KHÁT 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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Khi xã hội hiện đại coi việc cấp điện 
không gián đoạn là yêu cầu đương nhiên, 
thì các nhà cung cấp điện đang ngày càng 
được đo lường bằng độ tin cậy của cơ sở 
hạ tầng cấp điện cho hộ tiêu thụ. Mỗi lần 
mất điện ngoài kế hoạch không chỉ có thể 
gây thảm họa về kinh tế mà còn có thể ảnh 
hưởng rất lớn tới danh tiếng của nhà cung 
cấp dịch vụ điện lực. 

Điều này đã được chứng minh rõ ràng 
khi một đám cháy bùng phát tại Trạm biến 
áp Boston (bang Massachusetts, Mỹ), gây 
mất điện diện rộng và buộc các cơ quan 
chức năng phải đóng cửa các ga tàu điện 
ngầm, chặn đường và sơ tán một khách 
sạn lớn. Rất may là không có thương tích 
nghiêm trọng, tuy nhiên, các khu phố Back 
Bay và South End đã bị tê liệt vào giờ cao 
điểm tối do đó những người đi làm buộc 
phải tìm cách khác để về nhà khi một phần 
của đường Turnpike Massachusetts bị 
chặn. Hơn 21.000 khách hàng điện hộ sinh 
hoạt và doanh nghiệp bị mất điện trên 
một khu vực rộng lớn của trung tâm thành 
phố Boston trong nhiều ngày. 

Có thể cho rằng, một trong những thiết 
bị quan trọng nhất trong bất kỳ trạm biến 
áp nào là máy biến áp. Máy biến áp dầu 
cũng đặt ra mối nguy cháy lớn nhất trong 
bất kỳ trạm biến áp nào. Các hệ thống 
phòng cháy chữa cháy được thiết kế đặc 
biệt để khắc phục các mối nguy hiểm có 
một không hai do máy biến áp gây ra.

Nhiều tiêu chuẩn công nghiệp cung 
cấp hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy 
cho cơ sở hạ tầng điện, trong đó có các 
máy biến áp.

• Quy chuẩn An toàn Điện Quốc gia 
IEEE (Viện các Kỹ sư Điện và Điện tử)

• IEEE 979 Hướng dẫn phòng cháy chữa 
cháy trạm biến áp 

• IEEE 980 Hướng dẫn về Ngăn chặn và 
Kiểm soát Tràn dầu trong Trạm biến áp

• NFPA 70 Quy chuẩn Điện Quốc gia 
(Mỹ)

• NFPA 15 Tiêu chuẩn về Hệ thống Phun 
nước Cố định Phòng cháy chữa cháy.

• NFPA 750 Tiêu chuẩn về các Hệ thống 
Phòng cháy chữa cháy Phun nước dạng 
sương mù.

• NFPA 850 Khuyến cáo thực hành về 
Phòng cháy chữa cháy các Nhà máy điện 
và các Trạm Chuyển đổi dòng điện cao áp 
một chiều.

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN
Máy biến áp điện lực 117/15,2kV, 

37/50/62,5MVA điển hình có thể chứa 
khoảng 10.000 galông (37.855 l) dầu. Máy 
biến áp lớn hơn có thể chứa nhiều dầu hơn. 
Máy biến áp chứa đầy dầu vì nhiều lý do, 
trong đó quan trọng nhất là tính cách điện 
của dầu. Ngoài ra, dầu được sử dụng làm 
chất làm mát và chất lỏng điện môi ngăn 
chặn phóng điện hồ quang, khí bị đánh 
thủng cách điện kèm theo phóng điện và 
dẫn đến ion hóa được gọi là vầng quang. 
Vì dầu là chất lỏng dễ cháy nên khi xảy ra 
chạm chập hoặc hỏng máy biến áp, bản 
thân máy biến áp có thể là nguồn mồi cháy 
cũng như nhiên liệu cho đám cháy. Khi lửa 
đã châm ngòi, dầu sẽ duy trì sự cháy cho 
đến khi cháy hết, trừ khi hết oxy hoặc một 
lượng đáng kể chất làm mát được phun 
vào để hạn chế đám cháy lây lan. Đặc tính 
kỹ thuật của đám cháy chất lỏng dễ cháy là 

Đám cháy loại B. Đám cháy loại B có các mối 
nguy chủ yếu liên quan đến mức tải nhiên 
liệu, cấu hình nhiên liệu, điểm chớp cháy và 
tốc độ cháy của nhiên liệu.

 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN
NFPA 70 Quy chuẩn Điện Quốc gia (Mỹ)
Điều 450 Máy biến áp và hầm máy biến 

áp cung cấp hướng dẫn lắp đặt máy biến 
áp dùng cho các ứng dụng thông thường. 
Cụ thể, Điều 450.26 và 450.27 mô tả các 
yêu cầu về khoảng cách không gian, hàng 
rào chống cháy, các hệ thống chữa cháy tự 
động và ngăn chặn dầu để giữ dầu từ thùng 
máy biến áp bị vỡ khi áp dụng cho máy biến 
áp cách điện bằng dầu. 

Quy chuẩn an toàn điện quốc gia của IEEE
Phần 1. Các quy tắc an toàn về lắp đặt và 

bảo trì các trạm và thiết bị cấp điện, Chương 
15. Các quy chuẩn và quy định cung cấp 
hướng dẫn chung về vị trí và bố trí các máy 
biến áp điện lực dùng cho các hệ thống lắp 
đặt ngoài trời và trong nhà với mục đích an 
toàn cho người.

IEEE 979 Hướng dẫn Phòng cháy chữa 
cháy trạm biến áp cung cấp hướng dẫn 
thiết kế, đánh giá nguy cơ hỏa hoạn và lập 
kế hoạch phòng cháy chữa cháy trước khi 
cháy cho các kỹ sư trạm biến áp. Tiêu chuẩn 
này về phòng cháy chữa cháy trong trạm 
biến áp cung cấp hướng dẫn cụ thể cho 
việc bảo vệ và cách ly vật lý các máy biến 
áp dưới dạng các rào chắn tường lửa.

NFPA 850 Khuyến cáo thực hành về 
Phòng cháy chữa cháy các Nhà máy điện và 
các Trạm Chuyển đổi dòng điện cao áp một 
chiều phác thảo các khuyến cáo về an toàn 
cháy cho các nhà máy điện chạy bằng khí, 
dầu, than và nhiên liệu thay thế, bao gồm 
các trạm chuyển đổi cao áp một chiều và 
các tuabin đốt sử dụng để phát điện. NFPA 

850 cung cấp hướng dẫn thiết kế nhà máy 
điện đối với lắp đặt máy biến áp cách điện 
dầu ngoài trời dưới dạng cách ly vật lý giữa 
các máy biến áp liền kề, cách ly không gian 
hoặc cách ly khỏi các kết cấu liền kề. 

NFPA 15 giúp đảm bảo kiểm soát hỏa 
hoạn hiệu quả và bảo vệ phơi nhiễm thông 
qua các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm 
tra chấp nhận hệ thống, kiểm tra định kỳ 
và bảo trì hệ thống chữa cháy cố định dạng 
phun nước. 

CHỮA CHÁY HIỆU QUẢ

Hệ thống HI-FOG dập lửa với lượng 
nước ít hơn đáng kể và hiệu quả hơn đối 
với các nhiên liệu loại B so với các hệ thống 
phun nước truyền thống.

Bằng cách sử dụng áp lực cao, đầu phun 
chuyên dụng và đầu phun sương, nước 
được phân tán dưới dạng những giọt nhỏ. 
Điều này làm tăng đáng kể bề mặt tổng thể 
của nước.

Các giọt nhỏ hấp thụ nhiệt nhanh hơn 
và do đó làm mát nguồn lửa và khu vực 
xung quanh nhanh hơn, ngăn lửa lan rộng.

Tóm lại, hệ thống HI-FOG làm giảm 
nhiệt độ đám cháy và môi trường xung 
quanh, ngăn chặn nhiệt bức xạ và loại bỏ 
oxy khỏi khu vực cháy.

LỢI ÍCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
SƯƠNG MÙ HI-FOG

• Tính năng đã được chứng minh.

• Kích hoạt ngay lập tức.

• Kiểm soát nhanh và dập tắt đám cháy.

• Làm mát hiệu quả nhờ đó ngăn chặn 
đám cháy lan rộng

• Sử dụng ít nước, gây hư hại ở mức tối 
thiểu và thời gian chết ngắn nhất.

• An toàn cho người và môi trường.

• Đường ống nhỏ bằng thép không gỉ và 
nguồn nước nhỏ tới các đầu phun.

• Dễ dàng lắp đặt nên HI-FOG là lý tưởng 
để trang bị thêm cho trạm biến áp.

• Hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để 
đáp ứng nhu cầu bảo vệ mới.

KẾT LUẬN 

Phòng cháy chữa cháy máy biến áp là 
một khía cạnh rất quan trọng của thiết kế 
trạm biến áp. 

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “T&D”, số tháng 3/2019

 Máy biến áp dầu đặt ra mối 
nguy cháy lớn nhất trong bất 
kỳ trạm biến áp nào.

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
MÁY BIẾN ÁP TRONG TRẠM

Bơm phun sương 
HI-FOG (Ảnh st)

Trước khi 
phun sương 
(Ảnh st)

Trong quá 
trình phun 
sương 
(Ảnh st)

Sau khi 
phun sương
(Ảnh st)
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Thành phố Seattle (bang Washington) nổi tiếng 
vì dẫn đầu toàn cầu về công nghệ và đã đóng vai trò 
trung tâm đổi mới trong hơn một thế kỷ nay. Nằm ở vị 
trí thường được gọi là dãy An-pơ của châu Mỹ, Công 
trình thủy điện Skagit bao gồm một hệ thống các nhà 
máy thủy điện cung cấp hơn 30% nhu cầu điện năng 
của Công ty điện lực Seattle City Light.

Công trình thủy điện Skagit bao gồm 3 nhà máy 
thủy điện Ross, Diablo và Gorge, được phối hợp thủy 
lực để hoạt động như một công trình duy nhất vận 
hành 12 máy phát điện đồng bộ tại các nhà máy này 
và phát công suất điện lên tới 800MW. Công trình thủy 
điện Skagit hầu như nằm trọn trong Khu giải trí quốc 
gia hồ Ross, do Công ty Dịch vụ công viên quốc gia 
quản lý như một phần của Khu liên hợp công viên 
quốc gia North Cascades.

City Light đã phát thủy điện ở North Cascades trong 
hơn 100 năm nay và với tác động của biến đổi khí hậu 
ngày càng trở nên rõ nét ở miền Tây bang Washington, 
cháy rừng và nhiều thảm họa tự nhiên khác là mối đe 
dọa đáng kể cho Công trình thủy điện Skagit và các 
cộng đồng xung quanh. 

Tháng 5 năm 2018, Hiệp hội Thủy điện Quốc gia đã 
trao cho Công ty Seattle City Light giải thưởng Giáo 
dục cộng đồng xuất sắc năm 2018 của Mỹ về kế hoạch 
5 năm giảm thiểu cháy rừng để bảo vệ cơ sở hạ tầng 
lịch sử và quan trọng. Kế hoạch giảm thiểu cháy rừng 

đã được hình thành thông qua sự cộng tác của các 
chuyên gia quản lý khẩn cấp tại địa phương, các thành 
viên cộng đồng, chuyên gia thích ứng khí hậu và các 
nhân viên của Seattle City Light để bảo vệ các tài sản 
phát điện. 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Kế hoạch giảm thiểu cháy rừng trước đây của Seattle 

City Light đã được thiết kế để tăng cường nhận thức 
cho công ty điện lực và nhân viên của mình. Khi lấy ý 
kiến đóng góp cho kế hoạch, Cody Watson, Trưởng đội 
cứu hỏa khu vực Newhalem - Diablo và nhân viên của 
Seattle City Light và các nhóm công tác khác của Công 
trình Skagit đã tiếp tục mở rộng kế hoạch này. 

CHÁY Ở THUNG LŨNG GOODELL
Khi kế hoạch 5 năm giảm thiểu cháy rừng bắt đầu 

hình thành, các biện pháp giảm thiểu cháy rừng đã 
được thực hiện theo kế hoạch đó như cắt tỉa thảm thực 
vật xung quanh cơ sở hạ tầng, đã được thử thách bởi 
một trong những vụ cháy lớn nhất mà Công trình thủy 
điện Skagit và cộng đồng của nó từng phải đối mặt.

Năm 2015, sét đánh vào núi Ross trong Công viên 
quốc gia North Cascades, cách Công trình thủy điện 
Skagit chưa đầy một dặm (1,6km). Khi đám cháy lan đến 
ranh giới của các công trình của Seattle City Light, công 
ty điện lực này đã sơ tán tất cả nhân viên, người dân và 
du khách khỏi khu vực Diablo và hai trong số các nhà 
máy điện. Công ty điện lực cũng đã giúp  người dân 
rời khỏi các khu nghỉ mát xung quanh, các trung tâm 
công viên và thị trấn nhỏ trong khu vực. Gần 20 ngày 
sau, đám cháy đã được khống chế nhờ hơn 300 lính 
cứu hỏa tình nguyện và một đợt mưa rào trên toàn khu 
vực. Tính tổng cộng, đám cháy ở thung lũng Goodell đã 
thiêu rụi hơn 8.000 mẫu Anh (3.200ha) và gây thiệt hại 
2,2 triệu USD cho công ty điện lực, cùng với 900.000USD 
tiền mua công suất điện và tổn thất phát điện. Rất may, 
không có thương tích đáng kể đã được báo cáo.

CỘNG TÁC VỚI CỘNG ĐỒNG
Sau đám cháy ở thung lũng Goodell, sự cộng tác 

của cộng đồng thậm chí còn trở nên gắn bó hơn trong 
việc phát triển kế hoạch 5 năm. Watson và nhóm của 
mình đã xây dựng các qui trình sơ tán, vì vậy các nhân 
viên của Công ty Seattle City Light và người dân các 
khu vực Diablo và Newhalem đều biết phải làm gì 
trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù các tờ rơi truyền 
thống và các thông cáo để thông báo cho cộng đồng 
biết quá trình sơ tán là rất cần thiết, Watson muốn tiến 
thêm một bước để đảm bảo rằng họ sẽ sẵn sàng sơ 
tán ngay sau khi được báo trước một thời gian ngắn. 
Ông muốn xây dựng một video an toàn thu hút khán 
giả đồng thời phổ biến cho họ về quy tắc sơ tán. Sau 
nhiều tháng quay phim chỉ sử dụng nhân viên của 
Seattle City Light như những tài năng diễn xuất, chỉnh 
sửa và hợp tác với bộ phận Truyền thông của Seattle 
City Light, bộ phim “Thoát khỏi khu vực Diablo” đã sẵn 
sàng để phát hành.

Sau đó, ý tưởng tiếp tục phát triển. Sau khi thảo 
luận với chủ sở hữu Rạp hát Concrete Theater tại thị 
trấn Concrete (dân số 729 người vào năm 2010) ở bang 

Washington, cách khoảng 40 phút tới Công trình thủy 
điện Skagit, Công ty điện lực Seattle City Light bắt đầu 
lên kế hoạch ra mắt lần đầu tiên về sự kiện an toàn 
cho nhân viên và cộng đồng City Light. Sự kiện này 
bao gồm trẻ em, những lời khuyên về an toàn từ các 
cơ quan địa phương dành cho bậc làm cha mẹ và thời 
gian để công ty điện lực kết nối với người dân gần đó. 
Buổi ra mắt lần đầu tiên bao gồm hai buổi chiếu của 
bộ phim dài 12 phút, sau đó là cuộc tọa đàm với các 
quan chức quản lý khẩn cấp địa phương và một nhà 
khí hậu học từ Đại học bang Washington để thảo luận 
về các quy tắc hiện tại và mối đe dọa ngày càng tăng 
của cháy rừng trong khu vực do biến đổi khí hậu. Khán 
giả reo hò khi các đồng nghiệp của họ xuất hiện trên 
màn hình và muốn biết cách để họ có thể chuẩn bị 
nhiều hơn trong trường hợp khẩn cấp

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
Xây dựng một kế hoạch giảm thiểu cháy rừng như 

Seattle City Light đã làm, đòi hỏi sự hợp tác đồng thời 
dự báo các trường hợp khẩn cấp trong tương lai trước 
khi chúng trở thành hiện thực. Nếu đội của bạn không 
có tất cả các câu trả lời, hãy sẵn sàng tìm kiếm chúng.

Watson giải thích: “Các bạn đừng ngại đặt câu hỏi. 
Hãy liên lạc với các đơn vị cứu hỏa địa phương để xác 
định năng lực phản ứng thực tế trong khu vực của bạn. 
Hãy tìm hiểu các cơ quan quản lý đất đai sẽ ứng phó ra 
sao nếu có đám cháy đe dọa một cơ sở hạ tầng quan 
trọng và sau đó sớm xác định cơ sở hạ tầng quan trọng 
của bạn. Có những chương trình có sẵn để giúp giải 
quyết những vấn đề này và các cơ quan sẵn sàng giúp 
một tay, nhưng bạn phải bắt đầu tìm hiểu xung quanh.”

Biện pháp giảm thiểu cháy rừng này hiện hướng 
dẫn các thực hành của Công ty điện lực Seattle City 
Light và nhóm Watson, để đảm bảo các nhân viên và 
cộng đồng có thể được thông báo và sẵn sàng cho 
trường hợp khẩn cấp.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “waterpowermagazine”, số tháng 1/2019

Cháy ở thung lũng Goodell đang tiến gần tới 
Công trình thủy điện Skagit (Ảnh st)

KINH NGHIỆP DẬP TẮT CHÁY RỪNGCông ty điện lực Seattle City Light 
(bang Washington, Mỹ) đã được khen 
thưởng vì kế hoạch giảm thiểu cháy 
cho Công trình thủy điện Skagit. 

Tọa đàm về mối đe dọa của cháy rừng trong khu vực tại buổi trình 
chiếu lần đầu tiên bộ phim “Thoát khỏi khu vực Diablo” (Ảnh st)

Khói từ đám cháy 
thung lũng Goodell 
phủ kín bầu trời Thủy 
điện Diablo (Ảnh st)

của Công ty điện lực Seattle City Light
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Ước tính có 0,3-0,5 vụ cháy xảy ra mỗi năm đối 
với 1.000 trang trại gió (trên bờ và ngoài khơi), trong 
khi một nghiên cứu thực hiện tại Viện nghiên cứu kỹ 
thuật Thụy Điển cho thấy 10-30% tổng số các sự kiện 
tổn thất công suất phát điện trong các nhà máy điện 
gió là do hỏa hoạn. Daniel Kopte, chuyên gia về các 
hệ thống an toàn, cấp chứng nhận về năng lượng tái 
tạo của tổ chức DNV GL (Na Uy), ước tính rằng trên thế 
giới có khoảng 120 tuabin gió bị hư hại do hỏa hoạn 
mỗi năm. 

Các nguồn mồi cháy tiềm ẩn chủ yếu nằm bên trong 
vỏ tuabin gió nơi có dầu, vật liệu rắn dễ cháy và máy 
móc chuyển động nhanh (máy phát điện, hộp bánh 
răng, v.v.) phát nhiệt. Sét cũng có thể là nguyên nhân 
gây ra hỏa hoạn. Ví dụ như tại thị xã Ardrossan ở North 
Ayrshire (Scotland) vào tháng 12 năm 2011, một tuabin 
cao 100m bốc cháy trong khi gió đang thổi mạnh, được 
báo cáo là do sét đánh. Tuabin gió này đã bị cháy hoàn 
toàn và các mảnh vỡ nằm rải rác trên một vùng lớn do 
gió mạnh.

Hỏa hoạn tuabin gió không chỉ dẫn đến gián đoạn 
kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến tính an toàn (điều 
quan trọng nhất). Các mảnh vỡ tuabin nguy hiểm có 
thể bị gió cuốn theo trong trường hợp hỏa hoạn (như 
trường hợp ở Ardrossan) và cũng là mối nguy đáng kể 
đối với sinh mệnh con người. Khi tuabin đang trong 
quá trình lắp đặt, bảo trì và sửa chữa, các lối thoát cho 
người vận hành thường rất dài và theo đường thẳng 
đứng. Ba trong số số sáu vụ cháy tuabin gió liên quan 
đến sự có mặt của con người trong vỏ tuabin; do đó, 

cháy trở thành mối quan ngại về an toàn. Năm 2013, đội 
vận hành gồm bốn kỹ sư đã thiệt mạng ở Ooltgensplaat, 
Hà Lan, trong một vụ cháy tuabin gió. Tổn thất khủng 
khiếp này đòi hỏi phải rà soát lại vấn đề an toàn cháy 
để giảm thiểu rủi ro cho các kỹ sư.

Ước tính hiện có hơn 340.000 tuabin gió đang hoạt 
động trên khắp thế giới, nhưng vẫn có hàng ngàn tuabin 
chưa được lắp đặt hệ thống chữa cháy. Và ngay cả khi 
đã có các biện pháp an toàn tại chỗ, một đám cháy có 
thể bắt đầu và phát triển, dẫn đến khả năng phá hủy 
hoàn toàn tuabin gió.

Theo dự báo, các cột tuabin gió cao hơn nhiều và 
công suất lớn hơn (13-15MW), sẽ được triển khai vào 
giữa thập kỷ tới, tổn thất sẽ càng lớn hơn đối với các 
nhà vận hành trong trường hợp hư hại do hỏa hoạn.

Một số tuabin giờ đây đã cao tới gần 200m, thực tế 
đã nằm ngoài khả năng của các dịch vụ khẩn cấp chữa 

cháy; và đối với các tuabin ngoài biển, sự can thiệp 
của con người trong trường hợp hỏa hoạn là hầu như 
không thể.

Việc đưa vào áp dụng các hệ thống chữa cháy cố 
định để phòng cháy chữa cháy đang trở nên phổ biến 
hơn do tỷ lệ sự cố cháy tăng cao và giá trị, kích thước 
ngày một lớn của tuabin.

Tuabin gió cần một hệ thống phòng cháy chữa 
cháy tích cực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc 
phát hiện (lửa, nhiệt, khí nóng và khói), báo động 
nhân viên và dịch vụ cứu hộ, và kích hoạt hệ thống 
dập tắt đám cháy. Do chiều cao và vị trí của tuabin 
gió, các phương pháp chữa cháy truyền thống là 
không đủ khả năng và do đó các hệ thống chữa cháy 
được triển khai là loại sử dụng các loại khí như carbon 
dioxide, khí trơ hoặc các hoạt chất sạch như FM-200® 
và NovecTM1230, đặc biệt thích hợp để xử lý đám 

cháy trong hệ thống điện vì chúng dập tắt đám cháy 
nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các hệ 
thống chữa cháy như vậy đòi hỏi phải bảo trì để đảm 
bảo chúng có khả năng hoạt động toàn phần và luôn 
sẵn sàng trong trường hợp hỏa hoạn. 

Vào bất cứ thời điểm nào, tất cả các hệ thống chữa 
cháy đều phải sẵn sàng hoạt động trong tình huống 
khẩn cấp và với năng lực toàn phần.

CẦN PHẢI LIÊN TỤC THEO DÕI
Như vậy, xu hướng chữa cháy ở các tổ máy mới hơn 

là phải kèm theo yêu cầu bảo trì. Giả định trong quá 
trình lắp đặt, đưa vào vận hành và bảo trì các hệ thống 
chữa cháy bằng khí là chúng có áp suất rất cao và do 
đó nguy cơ rò rỉ và thoát khí là rất lớn, do vậy cần phải 
kiểm tra hàng năm.

Công tác kiểm tra cần bao gồm đánh giá liệu hệ 
thống chữa cháy có tiếp tục hoạt động với năng lực 
toàn phần hay không. Đây là yêu cầu thiết yếu theo 
tiêu chuẩn ISO 14520. Theo đó các hệ thống chữa cháy 
bằng khí phải được thiết kế đảm bảo thời gian giữ môi 
chất xả và áp suất cực đại xả môi chất. Tuy nhiên, chủ 
sở hữu hệ thống có thể bỏ qua hoặc không quan tâm 
đầy đủ tới công tác bảo trì thường xuyên.

Do các trang trại gió ngoài khơi cần những khoản 
đầu tư rất lớn và khó tiếp cận trong trường hợp hỏa 
hoạn nên các hệ thống chữa cháy tự động khẩn cấp 
buộc phải được bảo hiểm. 

GIẢI PHÁP SIÊU ÂM
Để giải quyết một số vấn đề này, Công ty Coltraco 

Ultrasonics (Vương quốc Anh) đã phát triển hệ thống 
giám sát chữa cháy cố định Permalevel® Multiplex. 
Permalevel® được thiết kế để đảm bảo các hệ thống 
chữa cháy luôn có khả năng hoạt động toàn phần và 
không xảy ra xả khí ngẫu nhiên, có thể ảnh hưởng 
chung đến hiệu quả của hệ thống phòng cháy chữa 
cháy trong trường hợp hỏa hoạn. Khi các hoạt động 
của hệ thống được đảm bảo, khả năng thích ứng đúng 
mục đích, khả năng truy cập từ xa 24/7 trạng thái hệ 
thống, nguồn điện không gián đoạn và theo dõi thời 
gian thực từ xa, Permalevel® cung cấp các năng lực cần 
thiết để bảo vệ hiệu quả tuabin gió khỏi hỏa hoạn.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “MPS”, số tháng 7/2018

GIẢI PHÁP 
DẬP CHÁY 
TUABIN GIÓ

Một số tuabin giờ đây đã cao tới gần 200m, trên thực tế đã nằm 
ngoài phạm vi của các dịch vụ khẩn cấp chữa cháy (Ảnh st)

Tuabin gió cần một hệ thống phòng cháy chữa cháy tích cực  
(Ảnh st)

Hệ thống Permalevel® Multiplex (Ảnh st)
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Một số vấn đề về sự cố giàn tụ điện thường xảy 
ra. Một số sự cố, tuy không nhiều, nhưng đôi khi lại 
rất khó tìm ra nguồn gốc ban đầu. Trong nhiều tình 
huống, kết quả cuối cùng là tụ điện bị nổ tan ra từng 
mảnh hoặc bị cháy vụn.

Cầu chảy hoạt động trong điều kiện quá nóng có 
thể bị hỏng do nhiệt độ quá cao của môi trường, nhiệt 
tỏa ra từ thiết bị gần đó, hoặc do tổn thất quá mức.

Độ nhạy cần thiết để phát hiện nhóm mắc nối tiếp 
bên trong riêng lẻ bị hỏng yêu cầu một sơ đồ phát 
hiện không cân bằng không nhạy với mất cân bằng hệ  
thống và có thể hiệu chỉnh về “0” từ sự mất cân bằng 
vốn có của giàn tụ điện.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng khi thiết kế bên 
trong của các khối tụ điện sử dụng trong các giàn tụ 
điện không có cầu chảy trở thành một bộ phận tích 
hợp của sơ đồ rơ le, việc thay thế các tụ điện hỏng 
trong giàn tụ điện chỉ có thể thực hiện bằng các khối 
tụ điện có cấu hình điện bên trong giống nhau.

Ngoài dòng điện gợn sóng và quá áp, dạng sóng 
và thời gian xung dòng điện cũng ảnh hưởng tới tuổi 
thọ của tụ điện.

HỎNG TỤ ĐIỆN DO THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP THẤP1 
Trong giàn lọc, các khối tụ điện được đấu nối tiếp 

với các cuộn kháng. Đôi khi điện áp trên các khối tụ 
điện vượt quá các giá trị thiết kế.

Trong các tình huống đó, các khối tụ điện bị hỏng 
do thông số danh định của điện áp quá thấp.

NỔ GIÀN TỤ ĐIỆN

NỔ CẦU CHẢY2 
Cầu chảy có thể nổ do ngắn mạch bên trong khối tụ 

điện, quá dòng, hoặc do quá điện áp, sóng hài. Có thể 
xác định khối tụ điện bị ngắn mạch bằng cách kiểm 
tra xem tụ điện có bị phình ra hoặc nứt vỏ hay không.

Đôi khi thông số danh định của cầu chảy có thể 
thấp hơn mức danh định cần thiết. Điện trở tiếp xúc 
cao của cầu chảy có thể gây ra nhiệt độ cao quá mức 
dẫn đến hỏng cầu chảy. Hỏng cầu chảy có nghĩa là 
cầu chảy nổ trong những tình huống khác với chức 
năng thiết kế.

Sự cố cầu chảy có thể xảy ra do mỏi, áp dụng không 
đúng, và bảo vệ nhánh không phù hợp.

Hình 1. Cầu chảy tụ điện (Ảnh st)

HỎNG DO NHIỆT3

CỘNG HƯỞNG TỪ4
Giàn tụ điện có xu hướng tương tác với cảm 

kháng nguồn tức là cảm kháng máy biến áp và tạo 
ra cộng hưởng từ. Điều này có thể tạo ra những dao 
động dòng hoặc áp không tắt dần, tùy thuộc vào 
kiểu cộng hưởng.

Nếu hệ thống không đủ tắt dần, tụ điện hoặc máy 
biến áp có khả năng bị hỏng. Đó là do điều kiện của hệ 
thống và không thể xác định qua kiểm tra bằng mắt.

SÓNG HÀI5
Phụ tải phi tuyến bất kỳ trong hệ thống ví dụ như lò 

hồ quang hoặc thiết bị chuyển đổi điện đều tạo ra sóng 
hài. Các bộ lọc được sử dụng để kiểm soát sóng hài.

Nếu các bộ lọc không được hiệu chỉnh đủ chuẩn, 
các dòng sóng hài quá lớn có thể chạy qua giàn tụ điện. 
Sóng hài gây ra phát nóng quá mức và làm hỏng các 
khối tụ điện.

Điều rất quan trọng là phải lắp đặt các giàn tụ điện 
tại vị trí tốt nhất có thể trong mạng lưới điện.

HỎNG CHẤT ĐIỆN MÔI7
Phép đo tại hiện trường có thể xác định cầu chảy đã 

nổ hoặc mạch điện hở là do hỏng tụ điện.

TỤ ĐIỆN HỞ MẠCH6

Khi một nhóm bên trong mắc nối tiếp của một khối 
tụ điện bị hỏng, điện áp trên các nhóm mắc nối tiếp 
bên trong còn lại của chuỗi tăng lên.

Nên tháo giàn tụ điện ra khỏi vị trí làm việc khi điện 
áp đặt lên các nhóm mắc nối tiếp bên trong còn lại 
vượt quá 110% điện áp danh định của chúng.

Hai lỗi đáng quan ngại nhất trong một giàn tụ điện 
không có cầu chảy là hỏng cách điện chính của một khối 
tụ điện và phóng điện bề mặt cách điện xuyên của tụ 
điện. Nếu một tụ điện trong giàn tụ có cầu chảy ngoài bị 
một trong hai sự cố trên thì cầu chảy ngoài sẽ tác động 
và tụ điện được đưa ra khỏi trạng thái làm việc.

CHẠM CHẬP GIÁ ĐỠ VÀ HỎNG CÁCH ĐIỆN8

KHIẾM KHUYẾT CHẾ TẠO9
Điều này vẫn xảy ra, giống như trong ngành ô tô 

hay bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Điều quan 
trọng là phải thông báo ngay cho hãng chế tạo tụ điện, 
càng sớm càng tốt.

HỎNG DO ỨNG SUẤT BÊN TRONG TRONG TỤ ĐIỆN10
Các dòng gợn sóng, các điện áp đột biến, và các 

dòng dao động tần số cao có  thể gây ra ứng suất bên 
trong trong tụ điện, dẫn đến hỏng sớm.

Hình 3 thể hiện dòng điện gợn sóng ảnh hưởng ra 
sao tới tuổi thọ của tụ điện.

Hãy xét trường hợp điển hình ở nhiệt độ môi trường 
45oC. Một tụ điện có tuổi thọ tiên đoán là 10.000h ở 
dòng điện gợn sóng 39% và sẽ có tuổi thọ 600h ở dòng 
điện gợn sóng 100%.

Tuổi thọ tính bằng nghìn giờ

%
 dò
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 gợ

n s
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Hình 3. Thay đổi điển hình của tuổi thọ tụ điện chịu dòng điện 
gợn sóng ở những nhiệt độ môi trường khác nhau (Ảnh st)

HỎNG DO ỨNG SUẤT BÊN NGOÀI11
Đôi khi các giàn tụ điện phải chịu những điều kiện 

làm việc cực đoan, bao gồm nhiệt độ môi trường xung 
quanh quá mức, độ ẩm quá mức, thay đổi nhiệt độ 
theo chu kỳ, rung động, xóc, và thông gió kém. Những 
điều kiện như vậy có thể xảy ra ở các công trình lắp đặt 
tụ điện trong trạm biến áp. Làm mát tụ điện theo dự 
kiến có thể cải thiện tuổi thọ kỳ vọng của tụ điện.

NHẦM LẪN CỦA CON NGƯỜI12
Đôi khi giàn tụ điện bị hỏng là do sự nhầm lẫn của 

con người. Nếu không thực hiện đúng phối hợp bảo 
vệ của việc lựa chọn cầu chảy, hỏng cầu chảy hoặc tụ 
điện có thể xảy ra.

Để đóng điện giàn tụ điện, người ta sử dụng dao 
chuyển mạch được trang bị điện trở khép mạch. Khi 
giàn tụ điện tác động cắt do chạm chập, máy cắt mở 
ra. Dao chuyển mạch vẫn ở vị trí đóng. Bây giờ nếu sử 
dụng máy cắt để đóng điện giàn tụ điện, trong mạch 
điện không còn điện trở khép mạch và giàn tụ điện 
có thể bị hỏng do dòng quá độ  đóng điện quá lớn. 

Nếu thao tác đúng thì trước tiên phải mở dao 
chuyển mạch. Sau đó đóng máy cắt. Đóng điện giàn 
tụ điện bằng dao chuyển mạch với điện trở khép 
mạch có trong mạch.

KẾT NỐI CHỐNG SÉT13
Chống sét được kết nối song song với giàn lọc để 

bảo vệ khỏi các đột biến đóng cắt và đột biến sét. Đôi 

Máy biến dòng Rơle

Hình 2. Cảm 
biến dòng trung 
tính bằng cách sử 
dụng máy biến 
dòng (Ảnh st)

Các tình huống dẫn đến
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Điều quan trọng cần lưu ý là nếu tắt các 
thiết bị nhưng vẫn cắm vào nguồn điện sẽ 
góp phần tạo ra “phụ tải ảo” và tiêu thụ rất 
nhiều điện mà lẽ ra có thể được tiết kiệm 
và sử dụng tốt hơn.

6 NÂNG CẤP THƯỜNG XUYÊN 
CÁC THIẾT BỊ GIA DỤNG
Nâng cấp các thiết bị sử dụng 

trong nhà hoặc mua thiết bị mới đôi 
khi cũng có thể làm giảm tiêu thụ điện 
năng và tiết kiệm chi phí. Đó là do các 
thiết bị điện mới hơn đang ngày càng 
được chế tạo với những cân nhắc để 
giảm phụ tải cho hệ thống điện và giảm 
tiêu thụ năng lượng.

Trong quý 1 năm 2019, Công ty điện 
lực Eskom và chính phủ Nam Phi đã cam 
kết phát triển một chiến lược khả thi để 
ổn định lưới điện quốc gia khi tăng cường 
công suất và lên kế hoạch bảo trì.

1LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN  
NĂNG LƯỢNG
Kiểm toán năng lượng sẽ giúp bạn tìm 

ra những cách thông minh để giảm hóa đơn 
điện dùng trong nhà và trong doanh nghiệp, 
đồng thời cắt giảm phát thải carbon. Hầu 
hết các công ty điện lực như Eaton đều 
cung cấp kiểm toán năng lượng, trong đó 
phân tích chi tiết về các công trình lắp đặt 
có sẵn, bao gồm thông tin về nơi sử dụng 
nhiều điện nhất và đưa ra các phương pháp 
hoặc thiết bị cụ thể để nâng cao hiệu suất 
sử dụng điện.

2 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG                 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Chiếu sáng hiệu quả có thể làm 

giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 80%, vì 
bóng đèn thông thường tỏa ra nhiều nhiệt 
và sử dụng nhiều điện hơn. Chẳng hạn, 
bóng đèn đi-ốt phát sáng (LED) được xác 
định là nguồn sáng có hiệu suất cao hơn, sử 
dụng điện ít hơn khoảng 75% so với bóng 
đèn sợi đốt thông thường. Đèn LED có tuổi 
thọ cao hơn, giảm mức tiêu thụ điện chung 
cho chiếu sáng và cung cấp chất lượng ánh 
sáng tương đương hoặc tốt hơn so với các 
loại chiếu sáng khác.

Lắp các thiết bị điều khiển chiếu sáng 
như bộ điều chỉnh độ sáng, bộ hẹn giờ và 
cảm biến cũng có thể làm giảm hiệu suất 
năng lượng. Công ty điện lực Eaton có 
một loạt các giải pháp đi dây tốt về vấn 
đề này.

GIÚP TIẾT KIỆM TIỀN ĐIỆN
6 lời khuyên

Bài báo giới thiệu sáu cách 
giúp người dân Nam Phi 
nói riêng và người sử dụng 
điện nói chung có thể tiết 
kiệm điện dùng trong nhà 
và góp phần ổn định lưới 
điện quốc gia

Kiểm toán năng lượng sẽ giúp bạn tìm ra những cách 
thông minh để giảm hóa đơn điện dùng trong nhà và 

trong doanh nghiệp (Ảnh st)

Đèn LED có tuổi thọ cao hơn, làm giảm mức tiêu thụ 
điện chung cho chiếu sáng (Ảnh st)

3TẮT ĐIỆN VÀ RÚT PHÍCH CẮM 
NHỮNG THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG
Đây chắc chắn là một trong những 

điều dễ làm nhất nhưng nhiều người coi đó 
là phiền phức không cần thiết. Đèn và các 
thiết bị như hệ thống làm mát và sưởi ấm 
gia đình, TV và các thiết bị khác nên được 
tắt đi và rút phích cắm khi không sử dụng. 

Các thiết bị điện nên được 
tắt đi và rút phích cắm ra 

khi không sử dụng (Ảnh st)

4 LẮP ĐẶT CẢM BIẾN                
CHUYỂN ĐỘNG
Có thể tiết kiệm một lượng điện 

đáng kể bằng cách thay thế các công tắc 
thông thường trong nhà ở bằng các cảm 
biến phát hiện có người và không có 
người, sẽ tự động tắt và bật thiết bị lên 
khi có người xuất hiện. Các công ty điện 
lực hiện cung cấp nhiều giải pháp chiếu 
sáng nhằm tối đa hóa tính năng, hiệu 
suất, và tiết kiệm chi phí. Các giải pháp 
như Giải pháp chiếu sáng thông minh 
(ILS) của Công ty điện lực Eaton theo dõi 
và phản ứng khi có người.

Lắp đặt cảm biến chuyển động trên cầu thang 
(Ảnh st)

5 LUÂN PHIÊN SỬ DỤNG QUẠT 
VÀ THIẾT BỊ SƯỞI ẤM THAY 
CHO MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Tăng cường sử dụng quạt cố định, 
quạt trần làm mát cho toàn bộ ngôi nhà 
có thể giảm nhu cầu sử dụng thiết bị điều 
hòa không khí và nhờ đó tiết kiệm điện 
và chi phí.

Tăng cường sử dụng quạt trần để làm mát ngôi nhà 
(Ảnh st)

Nâng cấp các thiết bị sử dụng trong nhà hoặc 
mua thiết bị mới đôi khi cũng có thể làm giảm 

tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi phí (Ảnh st)

Thực hiện theo 6 bước đơn giản này 
sẽ giúp bạn tiến xa trong việc cải thiện 
hiệu suất năng lượng và hỗ trợ các nỗ lực 
của chính phủ để giảm chi phí và lãng 
phí điện năng, đồng thời bảo tồn điện 
năng có sẵn để sử dụng trong nhà ở và 
các tòa nhà.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “esi-africa”, số tháng 7/2019

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNGPHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

khi chống sét được kết nối song song với 
cuộn kháng như thể hiện trên Hình 4a.

Trong kết nối này, trong thời gian quá 
điện áp, chống sét dẫn và buộc những 
dòng điện lớn chạy qua tụ điện.

Những dòng điện lớn này có thể khiến 
tụ điện bị hỏng tức thời. Đồng thời các tụ 
điện không được chống sét bảo vệ.

Khuyến cáo kết nối chống sét trong 
giàn tụ điện như thể hiện trên Hình 4b.

Khuyến cáo sử dụng mạch lọc nối đất 
chắc chắn song song với mạch lọc

SÓNG HÀI DO BỘ CHUYỂN ĐỔI 
ĐIỆN PHÁT RA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN14

Nếu như bộ chuyển đổi điện phát ra sóng 
hài nhiều hơn so với mức chấp nhận được, 
các thành phần của bộ lọc như tụ điện và 
cuộn kháng sẽ bị quá tải, dẫn đến hỏng sớm.

Nếu như thời điểm mồi của một tập 
hợp các thyristor mắc song song là không 
đồng nhất, có thể dẫn đến tải không đồng 
đều, gây ra những sự cố riêng lẻ các linh 
kiện bán dẫn. Những sự cố này sẽ dẫn 
đến hỏng hàng loạt trong toàn hệ thống 
khi mà các linh kiện ngày một ít hơn phải 
gánh dòng điện tải ngày một lớn hơn.

Các sóng hài bậc chẵn có thể được tạo 
ra trong các hệ thống chỉnh lưu do những 
thất thường của hiện tượng mồi.

Biên dịch: Khắc Minh
Theo “Electrical Engineering Portal”, 

tháng 12/2018

Chống sét

Tụ điện

Chống sét

Tụ điện

Hình 4. Sử dụng chống sét bảo vệ giàn bộ lọc 
mỗi pha (Ảnh st)

(a) Chống sét lắp song 
song với cuộn kháng 

(b) Chống sét lắp song 
song với bộ lọc
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Đầu tư vào công nghệ nền tảng, như các nền tảng 
phần mềm cho phép hiển thị, tổng hợp và điều độ 
một tập hợp đa dạng các tài sản lề lưới điện khác 
nhau, đang trở nên ngày một quan trọng hơn khi số 
lượng các nguồn năng lượng phân tán (DER) trên lưới 
điện ngày càng nhiều. Loại chức năng này thường có 
trong hệ thống quản lý tài nguyên năng lượng phân 
tán (DERMS) hoặc được kết hợp trực tiếp thành một 
hệ thống quản lý phân phối tiên tiến (ADMS). Phần 
cốt lõi của chức năng này trong DERMS hoặc ADMS 
là khả năng quan sát theo thời gian gần thực trạng 
thái hoạt động của các DER khác nhau và có thể gửi 
một tập hợp các hướng dẫn đến các tài sản đó để 
thực hiện một tác vụ nhất định, ví dụ như tạm thời 
giảm phụ tải.

Công nghệ DERMS ngày nay cho phép các công 
ty điện lực tối ưu hóa và kiểm soát hàng trăm nghìn 
- thậm chí hàng triệu tài sản phân tán để phản ứng 
với nhu cầu cân bằng năng lượng theo thời gian thực 
của lưới điện. Khả năng của giải pháp DERMS - tạo ra 
trật tự từ sự hỗn loạn - là một tài sản quý giá mà mọi 
công ty điện lực cần cân nhắc như một phần của lộ 
trình năng lượng phân tán.

Cách mà DERMS hoặc ADMS được cấu hình là rất 
quan trọng để tích hợp thành công các tài sản của 
khách hàng vào chương trình tối ưu hóa lưới điện. 
Công ty năng lượng Eversource (Mỹ) đã quyết định 
triển khai một hệ thống phần mềm có thể đóng vai 
trò của một điểm kiểm soát duy nhất và tích hợp các 
thiết bị của các khách hàng khác nhau, các tài sản của 
công ty điện lực và các nền tảng thứ cấp khác nhau 
vào hệ thống đó. Mục đích là để cấu hình hệ thống 
phù hợp trong tương lai sao cho các loại thiết bị kết 
nối internet mới có thể được tích hợp vào hệ thống 
khi các thiết bị được kết nối này ngày càng phổ biến.

Chìa khóa của phương pháp này là các giao thức 

truyền thông và đặc biệt là các giao thức 
truyền thông mở. Các giao thức truyền thông 
là “ngôn ngữ” cho phép DERMS hoặc ADMS 
“giao tiếp” với các thiết bị đầu cuối và gửi các 
lệnh có thể thực thi đến các thiết bị đó. Giải 
pháp DERMS trở nên linh hoạt và phù hợp 
trong tương lai khi nó có thể giao tiếp với một 
dải rộng các loại thiết bị.

Khi chương trình tối ưu hóa điện lực phụ 
thuộc chính vào khả năng truyền thông với các 
thiết bị, chứ không phải là quyền sở hữu thiết 
bị, thì có thể tích hợp vào chương trình này các 
tài sản thuộc sở hữu của công ty điện lực, được 
công ty điện lực bảo trợ hoặc thuộc sở hữu của 
bên thứ ba. Các giao thức truyền thông mở 
chuẩn hóa định dạng tin nhắn được sử dụng 
cho các chương trình phản ứng theo yêu cầu, 
đảm bảo về cơ bản rằng DERMS/ADMS và các 
lớp tài sản sử dụng cùng một giao thức truyền 
thông. Do đó, điều này làm tăng sự cam kết và 
sự tham gia của khách hàng bởi vì số loại thiết 
bị có thể được đưa vào chương trình tối ưu hóa 
lưới điện tăng lên và đồng thời giúp giảm chi 
phí tích hợp thiết bị. 

Hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lưới điện, 
các công ty điện lực đang thăm dò những 
công nghệ nào cho phép tập hợp và điều phối 
tốt nhất DER. Khi đã đặt những điều này vào 
đúng vị trí, các công ty điện lực sẽ có thể khai 
thác tiềm năng giảm nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng. 

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “ELP”, số tháng 8/2019

TỐI ƯU HÓA LƯỚI ĐIỆN
bằng công nghệ và sự tham gia 
của khách hàng

MỘT VÀI SỐ LIỆU CHÍNH VỀ NHIỆT ĐIỆN DẦU
Các cuộc thảo luận về công suất điện đốt nhiên liệu hóa thạch thường tập trung vào than và khí tự 

nhiên. Năm 2017, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 6% công suất phát điện thế giới là nhiệt điện dầu 
- ngang với điện hạt nhân - nhưng hầu hết được sử dụng trong các ứng dụng dự phòng và nhỏ hơn. Các nhà 
máy nhiệt điện dầu phát ra 940TWh, tức là 4% sản lượng điện thế giới, gần bằng với điện gió. Thế giới tiếp 
tục bổ sung công suất nhiệt điện dầu mới. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng đối với dầu của ngành điện (tính 
bằng triệu tấn dầu tương đương [Mtoe]) đã giảm ở hầu hết các khu vực trên toàn thế giới, xu hướng sẽ tiếp 
tục đến năm 2040, IEA dự báo. 

BỔ SUNG CÔNG SUẤT PHÁT ĐIỆN TOÀN CẦU HÀNG NĂM, 2010-2017

GW

Hạt nhân

Năng lượng tái tạo
Khác
Mặt trời
Gió

Nhiên liệu hóa thạch
Dầu
Khí
Than

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG DẦU CỦA NGÀNH ĐIỆN THEO KHU VỰC
Năm 2000, nhu cầu năng lượng dầu của ngành điện là 341 Mtoe. Năm 2017 con số này này đã giảm nhẹ 

xuống còn 252 Mtoe, nhưng sẽ giảm nhanh xuống còn 141 Mtoe vào năm 2040, theo IEA.

Bắc Mỹ
Mỹ

Chiếm 6% tổng công suất điện 
năm 2017

Trung và Nam Mỹ
Brazil

Chiếm 14% tổng công suất điện 
năm 2017

Liên minh châu Âu

Châu Phi

Chiếm 5% tổng công suất điện 
năm 2017

Trung Đông

Chiếm 18% tổng công suất điện 
năm 2017

Chiếm 28% tổng công suất 
điện năm 2017

Lục địa Á- Âu
Nga

Châu Á-Thái Bình Dương
Trung Quốc

Ấn Độ
Nhật Bản

Đông Nam Á

Nhu cầu năng lượng của ngành điện đối với dầu (Mtoe)

Chiếm 3% tổng công suất điện 
năm 2017

Chiếm 4% tổng công suất điện 
năm 2017

Chiếm 10% tổng công suất điện 
năm 2017

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “Power”, số tháng 8/2019

NGUỒN ĐIỆN SỐ HÓA NGÀNH ĐIỆN
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ĐẢM BẢO MỘT TẦM NHÌN RÕ NÉT HƠN VỀ 
THỊ TRƯỜNG
Ngành sản xuất điện trong những năm gần đây đã 

chứng kiến sự tăng tốc nhanh chóng của công nghệ. Các 
bộ xử lý có tốc độ ngày một nhanh hơn, kích thước nhỏ 
hơn và giá rẻ hơn. Các mạng lưới đang tiến hóa và ngày 
càng sẵn có hơn. 

Các hệ thống tự quản đang xuất hiện khắp mọi nơi. 
Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa các hệ thống 
tự quản tốc độ cao này với các hệ thống được sử dụng 
trong điều khiển lưới điện: Chúng không hoạt động 
trong vài giây hoặc vài phút, chúng đưa ra quyết định 
và thực hiện các hành động trong chưa đầy một giây. 
Chúng không truyền các tệp dữ liệu lớn đến máy chủ và 
sau đó chờ chỉ dẫn. Chúng hành động. Chúng tối ưu hóa. 
Chúng giao tiếp với nhau. Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Khi mọi thứ diễn ra nhanh chóng, các yêu cầu cũng 
thay đổi. Điều tương tự cũng đúng đối với ngành điện. 
Như chúng ta thấy, sản xuất điện dựa trên nhiên liệu 
hóa thạch trở nên kém kinh tế và bị đóng cửa, năng 

lượng tái tạo được xác lập. Vấn đề là không dễ dàng 
thay thế một nhà máy nhiệt điện than lớn đang hoạt 
động bởi hàng chục ngàn nguồn năng lượng phân 
tán nhỏ hơn/của các hộ sinh hoạt. Với các nhà máy 
điện tập trung, ngành điện có khả năng tiên đoán 
tuyệt vời và hiểu biết rõ về động lực học. Với các tài 
nguyên năng lượng phân tán (DER) dồi dào, mọi thứ 
đã thay đổi rất nhiều.

TỪ TẬP TRUNG SANG PHÂN TÁN
Khi thế giới chúng ta ngày càng kết nối hơn, và 

khi vô số các thiết bị mới được kết nối xuất hiện, các 
hệ thống kiểu hub-and-spoke truyền thống bắt đầu 
tan rã. Tất cả các hệ thống điều khiển và tối ưu hóa 
dựa trên máy chủ đều có độ trễ; phải mất thời gian 
để truyền thông tin từ một thiết bị ngoài hiện trường 
qua mạng đến một máy chủ lưu trữ chương trình 
ứng dụng.

Với một gói dữ liệu, cần có rất nhiều công đoạn 
để đọc, đóng gói và truyền đi qua (các) mạng, giải 
nén và ghi vào cơ sở dữ liệu. Và điều này cần có thời 
gian. Các kiến trúc kiểu hub-and-spoke truyền thống 
hoạt động rất tốt đối với các hệ thống lớn, tập trung, 
thay đổi chậm. 

Một cân nhắc khác trong việc chuyển sang các 
hệ thống phân tán là quyền sở hữu và quyền truy 
cập. Từ nhiều năm nay, các hệ thống điện lực đã tập 
trung vào những gì mà công ty điện lực sở hữu. Thiết 
bị, mạng lưới, đất đai, tất cả đều nằm trong sự kiểm 
soát chặt chẽ của công ty điện lực. Các DER có nhiều 
hình dạng và kích cỡ, và quyền sở hữu rất đa dạng. 
Nhưng công ty điện lực không sở hữu DER không 
có nghĩa là DER không chứa đựng những thông tin 
quan trọng. Các hệ thống IIoT cho phép các công 
ty điện lực có những thông tin chắc chắn, theo thời 

SỐ HÓA NGÀNH ĐIỆN

gian thực, tới các dữ liệu thích hợp, với bất kỳ loại cơ 
sở hạ tầng mạng lưới điện nào.

DỮ LIỆU CHIẾM VỊ TRÍ TRUNG TÂM
Dữ liệu được truyền tới thiết bị thông qua bus 

dữ liệu. 

Thuật ngữ “bus” đã được các công ty điện lực 
sử dụng ngay từ đầu. Bus xác lập một điểm kết nối 

chung mà ở đó mọi thứ được kết nối với điểm đó đều 
có quyền truy cập vào các dữ liệu như điện áp, dòng 
điện...

Tuy nhiên, thay vì cấp điện cho các thiết bị được 
kết nối, bus dữ liệu và các thiết bị gắn với nó đều có 
dữ liệu. 

ĐỘ DẺO DAI VÀ AN NINH
Các cuộc trao đổi ngày nay về lưới điện thường 

tập trung vào độ dẻo dai. Các công ty điện lực, quân 
đội đều tìm cách tăng độ dẻo dai.

Trong các thiết kế IIoT, độ dẻo dai được thực hiện 
thông qua một kiến trúc phi tập trung cung cấp khả 
năng cấu hình lại tức thời. Khi dữ liệu cần thiết để tối 
ưu hóa hệ thống không cần phải truyền tới máy chủ 
và quay trở về (tuyến có thể sẵn có hoặc không sẵn 
có) thì độ dẻo dai sẽ tăng lên. Khi không có bất cứ 
điểm nào bị hỏng, khả năng chịu lỗi tăng lên đáng kể.

Đương nhiên, độ dẻo dai và an ninh luôn song 
hành. An ninh thực tiễn tốt nhất được cung cấp với 
khả năng an ninh lấy dữ liệu làm trung tâm, được phát 
triển cho một kiến trúc mở của Bộ Quốc phòng vốn 
sử dụng mạng lưới IIoT tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa 
đối với ngành điện. Ngay cả các thiết bị cũ, được hiện 
đại hóa nhanh chóng và không tốn kém về khả năng 
IIoT, có thể được bảo mật và tham gia vào môi trường 
bus dữ liệu chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.

KẾT NỐI TẤT CẢ LẠI VỚI NHAU
Khi chúng ta bước vào tương lai DER đã dạn dày 

kinh nghiệm, các công ty điện lực và các công ty phát 
điện phải nhanh chóng tích hợp các ứng dụng đã 
được chứng minh vào các hệ thống lớn hơn bằng cách 
sử dụng sức mạnh của IIoT (kết nối xuyên suốt, khả 
năng chịu lỗi, phân tích đám mây và trí thông minh 
của doanh nghiệp).

Các khả năng như tự động phát hiện các cài đặt 
mới, cung cấp và xác thực, tất cả sẽ cần phải diễn  ra 
với các quy trình tự động hóa cao. 

Chắc là mọi người sẽ đồng ý rằng các DER không 
chỉ hiện diện mà còn tác động trực tiếp và hữu hình 
đến tương lai của lưới điện. Mặc dù con đường phía 
trước vẫn còn mờ ảo, việc học tập và các tiêu chuẩn 
được triển khai thông qua các hệ thống IIoT sẽ hỗ trợ 
rất nhiều trong hành trình của lưới điện. 

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “Power”, số tháng 10/2019

SỬ DỤNG DỮ LIỆU MỞ ĐƯỜNG
để tăng hiệu quả lưới điện

Ngành điện đang chứng kiến 
những thay đổi nhanh chóng 
nhờ công nghệ. Các mạng lưới 
đang tiến hóa và Internet vạn 
vật công nghiệp (IIoT) đã bén 
rễ, với các hệ thống tự quản 
góp phần đẩy nhanh nguồn 
điện phi tập trung.

Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) (Ảnh st)

Các tài nguyên năng lượng phân tán (Ảnh st)

Trung tâm dữ liệu “trao quyền” cho dữ liệu trên thiết bị (Ảnh st)
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN 
PORT DICKSON BẮT ĐẦU 
VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI



Nhà máy đầu tiên trong số hai nhà máy nhiệt 
điện than mới công suất 1.000MW ở thành phố Port 
Dickson, Malaysia, đã bắt đầu vận hành thương mại.

Công ty Jimah East Power Sdn Bhd (JEP, Malaysia) 
cho biết, Nhà máy nhiệt điện than cực siêu tới hạn 
(USC) Port Dickson đã được phép vận hành thương 
mại (COD) vào ngày 21 tháng 8, nâng công suất 
phát điện của Malaysia Bán đảo lên 23.748 MW.

Nhà máy USC công suất 1.000MW thứ hai sẽ 
được phép vận hành thương mại vào tháng 12 năm 
2019, JEP cho biết thêm. 

JEP có 70% thuộc sở hữu của Công ty điện lực 
Malaysia Tenaga Nasional Bhd (TNB). Công ty Mitsui 
& Co. Ltd và Công ty Chugoku Electric Power Co. Ltd 
cùng nắm giữ 15% JEP.

Hai nhà máy này có vị trí chiến lược và rất quan 
trọng trong việc củng cố an ninh cấp điện cho 
Malaysia Bán đảo.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “MPS”, số tháng 9/2019

 Nhà máy nhiệt điện than Port Dickson (Ảnh:st)

Chính phủ Scotland đã trao 3,4 triệu bảng Anh 
(khoảng 4,3 triệu USD) cho Công ty Orbital Marine 
Power (Scotland) để giúp họ chế tạo tuabin dòng 
thủy triều nổi mạnh nhất thế giới.

Công ty kỹ thuật Scotland đã nhận được khoản 
tài trợ này vốn thuộc Quỹ Thử thách Năng lượng 
Thủy triều Saltire trị giá 10 triệu bảng Anh của chính 

phủ Scotland. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp tuabin năng lượng thủy triều nổi O2 công suất 2MW 
thế hệ tiếp theo của Orbital. Theo dự kiến, tuabin O2 sẽ được lắp đặt tại Trung tâm Năng lượng Biển của Châu 
Âu (EMEC) tại quần đảo Orkney.

Paul Wheelhouse, Bộ trưởng Năng lượng Scotland nói rằng khoản tài trợ này sẽ giúp đưa các công nghệ thủy 
triều đến gần hơn với việc triển khai thương mại. Theo ước tính, Scotland có một phần ba tài nguyên dòng thủy 
triều của Vương quốc Anh.

Biên dịch:  Bùi Thị Thu Hường                                                              
Theo “MPS”, số tháng 9/2019

Tuabin năng lượng thủy triều nổi O2 (Ảnh st)

LUMCLOON ENERGY BẮT ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY TÍCH TRỮ 
NĂNG LƯỢNG Ở AILEN



Công ty đối tác Ailen-Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng dự án 
tích trữ năng lượng lớn nhất châu Âu.

Công ty Lumcloon Energy (Ailen) và Tập đoàn Hanwha En-
ergy (Hàn Quốc) đang phát triển hai công trình tích trữ năng 
lượng bằng acqui công suất 100MW tại hạt Offaly, Ailen.

Hai dự án này - nằm gần thị trấn Ferbane và làng Shannon-
bridge ở hạt Offaly - được kỳ vọng sẽ giúp Ailen đạt được các 
mục tiêu năng lượng tái tạo mới đầy tham vọng, theo Richard 
Bruton - Bộ trưởng Truyền thông, Hành động Khí hậu và Môi 
trường Ailen.

Năm 2018, Lumcloon và Hanwha đã ký thỏa thuận với LSIS, 
nhà cung cấp Hàn Quốc các giải pháp năng lượng thông minh 
trong truyền tải, phân phối và tự động hóa, để phát triển dự 
án này.

Hai nhà máy tích trữ năng lượng sẽ cung cấp các dịch vụ cân bằng và điều tần cho lưới điện Ailen để hỗ trợ 
tích hợp năng lượng tái tạo.

Chính phủ Ailen đã đề xuất mục tiêu 70% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và sẽ thúc đẩy nhu cầu công suất 
tích trữ năng lượng, theo Hiệp hội Tích trữ Năng lượng Ailen (IESA).

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo MPS, số tháng 9/2019

Vị trí xây dựng dự án tích trữ năng lượng lớn nhất       
châu Âu (Ảnh: st)

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI 
MỚI TẠI DỰ ÁN TRANG TRẠI GIÓ 
NGOÀI KHƠI LỚN NHẤT THẾ GIỚI

CHẾ TẠO TUABIN DÒNG THỦY TRIỀU NỔI MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Ørsted đã chính thức khai trương Trung tâm 
điều phối xây dựng Trại gió ngoài khơi Hornsea 
Two (HTOCB) tại sân bay Humberside ở Vương 
quốc Anh.

Tòa nhà này trước đây là đồn cảnh sát tại sân 
bay, giờ đây là nơi làm việc của khoảng 30 nhân 
viên xây dựng trang trại gió ngoài khơi Hornsea 
Two vốn phá vỡ kỷ lục tiếp theo.  Hornsea Two nằm 
cách bờ biển Yorkshire 89km. Khi hoàn thành vào 
năm 2022, Hornsea Two sẽ có công suất 1.386MW 
và sẽ là trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. 

Công tác lắp đặt cáp trên bờ cho dự án đã bắt 
đầu. Công ty VolkerInfra có trụ sở tại Preston thực 
hiện công tác này và việc xây dựng trạm biến áp 
trên bờ đang tiến hành. Hầu hết các hợp đồng lớn 
hiện đã được ký kết và việc xây dựng ngoài khơi sẽ 
bắt đầu vào năm 2020. 165 tuabin công suất 8,4MW 
của dự án đang được Siemens Gamesa cung cấp, 
trong đó phần lớn các cánh tuabin được sản xuất 
tại thành phố Hull. Mặc dù có ít tuabin hơn so với 
dự án Hornsea One, dự án Hornsea Two  sẽ sử dụng 
cánh tuabin mới chế tạo lớn hơn để phát ra nhiều 
điện hơn. 

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung 

Theo MPS, số tháng 9/2019

 Trại gió ngoài khơi Hornsea Two (Ảnh: st)
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Tổ chức thực hiện Bản tin truyền thông nội bộ

(EVNnews)

Xây dựng, thu thập, quản lý, khai thác và cung cấp các

cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí, đề tài, dự án, ảnh,...

phục vụ tra cứu thông tin, hình ảnh về Điện lực.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực thông tin

KHCN, báo chí, truyền thông ngành Điện.
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