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Hệ thống Quản lý Năng lượng Tiên tiến của GE sẽ cho phép theo dõi 
dữ liệu thời gian thực để hiểu rõ hơn về việc sử dụng điện hiện tại và 
tương lai và cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt, chủ động về 
việc truyền tải điện tái tạo.

GE hieän ñaïi hoùa löôùi ñieän truyeàn taûi ôû AÁn Ñoä baèng 
coâng ngheä môùi
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Coø traéng vaø ñöôøng daây phaân phoái ñieän2
Công ty Phân phối Điện thuộc Điện lực Bồ Đào Nha (EDP-Distri-
buição) cải thiện độ tin cậy của mạng lưới điện bằng cách ngăn 
chặn cò trắng đậu và làm tổ trên đường dây phân phối điện.

Công ty Điện lực Hawaiian Electric (bang Hawaii, Mỹ) đang khắc 
phục cơ sở hạ tầng lão hóa và bắt đầu thay thế các cấu trúc 
truyền tải. 

Nhöõng thaùch thöùc xaây döïng ñöôøng daây truyeàn taûi4

Xây dựng lưới điện của tương lai và phát triển các kỹ năng vận 
hành, các quy trình kinh doanh và các chính sách điều tiết để hỗ 
trợ lưới điện thành công, sẽ là một trong những thách thức quan 
trọng nhất về cơ sở hạ tầng của thế kỷ 21.

Söï tieán hoùa cuûa truyeàn taûi vaø phaân phoái ñieän6

Ngành điện đã phải mất gần 100 năm để chuyển dịch từ lưới điện 
truyền thống sang lưới điện thông minh. Ngành điện sẽ phải mất 
20 năm hoặc ít hơn để chuyển dịch từ lưới điện thông minh sang 
lưới điện mở. 

“Löôùi ñieän môû” vaø töông lai cuûa ñoä tin caäy maïng 
löôùi phaân phoái ñieän
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14 Vieãn caûnh luoân thay ñoåi cuûa ngaønh ñieän
Các công ty điện lực có thể biến thách thức thành cơ hội bằng cách 
tập trung vào hợp tác, đổi mới và hiện đại hóa.

12 5 phöông caùch sieâu tuï ñieän hoaït ñoäng trong löôùi 
ñieän vaø caùc löôùi ñieän sieâu nhoû
Nêu 5 phương cách mà siêu tụ điện có thể hoạt động trong lưới 
điện hiện đại.

Hệ thống Quản lý Phân phối Tiên tiến (ADMS) là nền tảng phần 
mềm hỗ trợ toàn bộ các vấn đề về quản lý và tối ưu hóa phân phối.

Ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc heä thoáng quaûn lyù phaân phoái 
tieân tieán
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Công ty Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam 
Limited (RRVPL, Ấn Độ) đã trao cho doanh 
nghiệp Grid Solutions của GE Renewable Energy 
(Pháp) dự án hiện đại hóa lưới điện sử dụng 
công nghệ mới. Dự án này nằm trong lộ trình 
của Công ty điện lực RRVPL nhằm thực hiện các 
sáng kiến lưới điện và tăng cường năng lượng 
tái tạo trong bang Rajasthan của Ấn Độ. 

Mạng lưới truyền tải điện thông minh và hệ 
thống quản lý tài sản (STNAM), lộ trình truyền 
tải điện tiên tiến của RRVPL, đã được thiết kế để 
tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn và hỗ trợ 
quản lý kết cấu điện hiện tại và tương lai.

Tổng công suất lắp đặt điện của bang Rajasthan 
là khoảng 21,6GW, trong đó 34% là từ các nguồn 
tái tạo. Bang Rajasthan có kế hoạch nâng công 
suất phát điện mặt trời và điện gió lên thành 
14,3GW vào năm 2022. Để hỗ trợ việc tập trung 
này vào năng lượng tái tạo, bang Rajasthan yêu 
cầu giám sát từ xa và ổn định lưới điện. 

Hệ thống Quản lý Năng lượng Tiên tiến (AEMS) 
của GE sẽ đóng vai trò nền tảng cho lộ trình của 
RRVPL và cho phép Công ty Điện lực RRVPL thay 
đổi sản lượng điện dựa trên nhu cầu phụ tải. Nằm 
trong danh mục Năng lượng Kỹ thuật số của GE, 
phần mềm này sẽ giúp thu thập dữ liệu thời gian 
thực và cung cấp hệ thống hỗ trợ ra quyết định 
vốn sẽ giúp trực quan hóa và nhận thức tình 
huống của lưới điện truyền tải. Dữ liệu được hiển 
thị tại Trung tâm Điều khiển và Chỉ huy Lưới điện 
Thông minh của RRVPL sẽ giúp theo dõi sức khỏe 

của các tài sản quan trọng. Dự án RRVPNL-STNAMS 
cũng sẽ bao gồm các tính năng phần mềm của Trung 
tâm Quản lý Tài sản Truyền tải Quốc gia (NTAMC) & Đo 
lường trong Trạng thái Động Thời gian thực Thống nhất 
(URTDSM). Hai phần mềm này đều được GE triển khai 
cho Tập đoàn Lưới điện Ấn Độ (Power Grid Corporation 
of India Limited) và sẽ tăng cường theo dõi toàn bộ hệ 
thống lưới điện của bang Rajasthan. 

Sunil Wadhwa, Giám đốc điều hành của GE T&D In-
dia Limited và lãnh đạo doanh nghiệp Grid Solutions 
của GE ở Nam Á cho biết: “Bản chất hay thay đổi của 
tài sản tái tạo đòi hỏi một cách tiếp cận khác về căn 
bản để cân bằng cung và cầu. Do đó, lưới điện của 
tương lai sẽ đòi hỏi các giải pháp thông minh hơn, 
nhanh hơn và tương tác tốt hơn để đảm bảo yêu cầu 
về độ dẻo dai, hiệu suất và an ninh. Các mục tiêu năng 
lượng tái tạo của Ấn Độ đòi hỏi cấp bách các công ty 
điện lực bang phải có khả năng đưa ra những quyết 
định sáng suốt và chính xác, trong đó các hệ thống 
quản lý Lưới điện Thông minh tiên tiến sẽ đóng vai trò 
then chốt. EMS Tiên tiến của GE là một công cụ quan 
trọng cho phép công ty điện lực đưa ra quyết định đó.” 

Dự án RRVPNL-STNAMS sẽ có 535 trạm biến áp được kết 
nối từ xa với 3 trung tâm điều khiển: Trung tâm điều khiển 
chính ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, một trung tâm điều 
khiển dự phòng ở thành phố Jodhpur và một trung tâm 
khu vực bổ sung ở thành phố Ajmer - sẽ giúp hình dung từ 
xa dòng công suất và sức khỏe tài sản. EMS Tiên tiến sẽ giúp 
tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn, cung cấp các Hệ 
thống Theo dõi Diện rộng có sẵn để tránh sự mất ổn định 
trong vận hành hệ thống truyền tải, xác định các khu vực 
chính góp phần gây ra tổn thất truyền tải và đảm nhiệm 
hành động khắc phục để giảm tổn thất truyền tải. Ngoài 
ra, giải pháp phần mềm lưới điện của GE cũng sẽ thực hiện 
các thao tác và điều khiển từ xa các trạm biến áp và mạng 
lưới, cho phép lực lượng lao động kỹ thuật có sẵn tập trung 
vào công tác bảo trì/quản lý tài sản, theo dõi lưới điện và các 
công việc liên quan đến nâng cao hiệu suất.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “T&D”, số tháng 3/2019

VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

GE HIỆN ĐẠI HÓA 
LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 
ở Ấn Độ bằng công nghệ mới

Hệ thống Quản lý Năng lượng Tiên 
tiến của GE sẽ cho phép theo dõi dữ 
liệu thời gian thực để hiểu rõ hơn về 
việc sử dụng điện hiện tại và tương 
lai và cho phép đưa ra các quyết định 
sáng suốt, chủ động về việc truyền 
tải điện tái tạo.
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2 3TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN

EDP-D cam kết tôn trọng môi trường và 
quản lý các khía cạnh môi trường cho tất cả 
các giai đoạn của quy trình kinh doanh, làm 
tăng chất lượng cấp điện, giảm thiểu mất 
điện và tổn thất kinh tế. EDP-D vận hành 
khoảng 83.000km đường dây và cáp mạng 
lưới cao áp 60kV và trung áp 10kV-30kV. EDP-D 
cấp điện cho khoảng 6,1 triệu khách hàng.

Số lượng tổ cò trắng ở Bồ Đào Nha đã 
tăng khoảng 50% trong thập kỷ qua, theo 

kết quả sơ bộ của cuộc điều tra trong cả 
nước về loài chim này. Cò trắng sử dụng 
cột điện phân phối làm tổ ở Bồ Đào Nha và 
một phần ở Tây Ban Nha. Bởi vậy, số lượng 
cò trắng tăng lên thể hiện sự gia tăng nhu 
cầu làm tổ và đậu trên các thiết bị phân phối 
điện trung áp và cao áp (mạng  lưới 10kV 
đến 60kV). Điều này đã dẫn đến tình trạng 
chim chết thường xuyên do điện giật và mất 
điện liên tiếp do tác động của các thiết bị 
bảo vệ an toàn tự động.

HÀNH ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN CÒ 
LÀM TỔ
Trong hơn 50 năm qua, EDP-D đã phát 

triển nhiều kỹ thuật và sử dụng các loại thiết 
bị khác nhau để xua đuổi chim khỏi các 
đường dây trên không. Để kiểm soát các tham 
số chính về chất lượng điện (mức điện áp và 
tính liên tục của dịch vụ), EDP-D phối hợp 
với Viện Bảo tồn Thiên nhiên và Rừng (ICNF), 
đã phát triển một chương trình dọn sạch tổ, 
phân chim và lông chim trên cột điện cũng 
như lắp đặt thiết bị chống làm tổ và chống 
đậu ở những khu vực cò hay lui tới. Hiện nay, 
các thiết bị tiêu chuẩn để ngăn chặn việc chim 
làm tổ và đậu xuống là: Tuabin gió thụ động, ô 
kim loại, tấm kim loại đặt nghiêng (45o).

Mặc dù đã áp dụng các biện pháp này 
để giảm thiểu mất điện và chim chết, việc 
chim làm tổ vẫn còn. Ngoài ra, các sự cố mất 

điện liên quan đến chim lại đang gia tăng 
gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ 
kỹ thuật (TSQ).

GIẢM THIỂU RỦI RO DO CÒ GÂY RA
Nhận thức ngày một tăng về môi trường 

khuyến khích các công ty điện lực đưa ra 
các giải pháp sáng tạo nhằm khắc phục các 
thách thức như cò trắng làm tổ. Mục tiêu 
của dự án, có sự tham gia của EDP-D, Viện 
các Hệ thống và ngành Robot (ISR-UC) và 
Khoa các khoa học về sự sống của Đại học 
Coimbra (DCV-UC), nhằm phát triển và thực 
hiện các công nghệ bền vững và vô hại như 
các thiết bị rung, tuabin chạy bằng điện và 
bộ phóng điện gây sốc điện cực ngắn để 
ngăn chặn cò làm tổ và đậu xuống.

Tuabin chạy bằng điện và thiết bị rung 
rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn chim 
đậu, nhưng bộ nguồn của chúng lại đắt 
tiền. Các hệ thống cơ khí cũng cần được 

bảo trì định kỳ bổ sung, làm tăng chi phí 
vận hành.

HỆ THỐNG ĐIỆN GIẬT 
EDP-D đã quyết định phát triển một hệ 

thống điện gây những sốc điện cực ngắn 
để kiểm soát hoạt động của cò. Mục đích 
là để giảm thiểu thiệt hại do hoạt động của 
cò và ngăn ngừa cò bị điện giật chết. Hệ 
thống được phát triển dựa trên phóng điện 
có kiểm soát, với dòng điện rất nhỏ khi cò 
cố gắng hạ cánh trên các cấu trúc đường 
dây điện. Công nghệ gây sốc bằng những 
sốc điện cực ngắn tương đương với công 
nghệ hay được sử dụng để kiểm soát các 
loài chim nhỏ (như chim bồ câu) trên các 
tượng đài, nhà thờ và các công trình được 
xếp hạng khác.

CÁC KẾT CẤU MANG ĐIỆN
Nhiều kết cấu mang điện đã được phát 

triển nhằm phù hợp với kiến trúc của các 
kết cấu cột điện khác nhau:

• Kết cấu thẳng đứng – Kết cấu này đã 
được phát triển để áp dụng cho các cột điện 
thanh mảnh.

• Kết cấu lăng trụ – Kết cấu này phù hợp 
nhất với các cột điện có khoảng cách lớn hơn 
giữa các dây dẫn và trên các cột cao hơn 24m.

• Kết cấu nghiêng – Đây là một kết cấu 
kiểu mào gà hoặc kiểu bậc thang có độ dốc 
30o để ngăn cò làm tổ. Kết cấu này phù hợp 
nhất với cột bê tông.

• Cấu trúc nghiêng dùng cho các cột kim 
loại - Kết cấu này đơn giản hơn và tập trung 
vào kiểu mào gà hoặc kiểu bậc thang mang 
điện trên xà ngang.

CÒ TRẮNG & 
ĐƯỜNG DÂY 
PHÂN PHỐI ĐIỆN Ví dụ về cò trắng làm tổ, ngay cả khi đã lắp đặt các thiết bị ngăn chặn: (A) tuabin gió bị tổ 

cò chặn lại, (B) làm tổ trên sứ cách điện và đường dây, (C) làm tổ bên dưới thanh hình chữ V 
ngược và bên trên cầu dao cao áp và (D) tổ cò lớn bên trên đường dây điện (Ảnh st)

Các kết cấu mang điện đã được phát triển, thử nghiệm và lắp đặt. (Từ trái sang phải; Kết cấu thẳng 
đứng; Kết cấu lăng trụ; Kết cấu nghiêng; Kết cấu nghiêng dùng cho cột kim loại) (Ảnh st)

Công ty Phân phối Điện thuộc Điện lực 
Bồ Đào Nha (EDP-Distribuição) cải thiện 
độ tin cậy của mạng lưới điện bằng cách 
ngăn chặn cò trắng đậu và làm tổ trên 
đường dây phân phối điện. Các cột điện tại một số vị trí có vấn 

đề trên các đường dây phân phối điện 
trên không đã được chọn để kiểm tra xác 
nhận. Hai cột điện được trang bị các kết 
cấu thẳng đứng và hai cột điện khác được 
trang bị các kết cấu lăng trụ, cả hai đều là 
những kết cấu rất nhẹ. Tuy nhiên,  bằng 
cách nào đó, cò đã bắt đầu làm tổ trên các 
kết cấu này, vì vậy đã phải chuyển vị trí 
điện cực lên đỉnh của kết cấu. Sau sửa đổi 
này, các hệ thống đã tỏ ra hiệu quả trong 
việc ngăn chặn cò đậu và làm tổ.

KẾT QUẢ
Các thử nghiệm hiện trường đã 

chứng minh rằng những phóng điện cực 
ngắn có kiểm soát, được thử nghiệm trên 
nhiều loài chim, tỏ ra là phương pháp 
thích hợp nhất để ngăn ngừa chim bị 
điện giật và làm tổ. Chưa có trường hợp 
nào được ghi nhận gợi ý là có tác động 
tiêu cực đến loài chim đậu gần bất kỳ 
thiết bị gây sốc điện cực ngắn nào đã 
được lắp đặt. Do đó, các giải pháp khác 
nhau thích ứng với các kết cấu cột điện 
khác nhau đã tỏ ra hiệu quả.

EDP-D kết luận rằng công nghệ mới 
này rất hiệu quả trong việc kiểm soát cò 
đậu và làm tổ trên các vị trí được bảo vệ. 
Ngoài ra, các hệ thống gây những sốc 
điện cực ngắn tỏ ra có hiệu quả vào thời 
gian bất kỳ trong năm.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “T&D”, số tháng 6/2019

Lắp đặt thiết bị tiêu chuẩn của hệ thống gây ra những 
sốc điện cực ngắn (Ảnh st)

Cò làm tổ trên vị trí điện cực ban đầu và thay đổi 
vị trí điện cực (Ảnh st)

Một số công nghệ 
được phát triển và 
thử nghiệm, bao 
gồm (từ trái sang 
phải): tuabin chạy 
bằng điện, hệ thống 
âm thanh và thiết 
bị rung (Ảnh st)

Cầu chảy

Bộ nguồn

Cờ báo 
điện giật

Bộ nạp

Bộ điều chỉnh 
tấm pin mặt trời
Thời gian trễ làm 
việc ban ngày
Pin mặt trời

Cờ báo chế độ 
hoạt động

Tổ cò trắng gia tăng ở Bồ Đào Nha (2014 - số liệu điều 
tra mới nhất trong cả nước về loài chim này) (Ảnh st)



4

Số 8 năm 2019

5

QUẢN LÝ NGÀNH ĐIỆN

TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN

Công ty Điện lực Hawaii có gần 1.300 
cấu trúc trên 28 mạch truyền tải 138kV trải 
dài trên đảo Oahu. Đây là một hệ thống độc 
lập, không có mạch kết nối với các công ty 
điện lực khác. Về nguyên tắc, một sự cố cấu 
trúc đơn lẻ không được gây mất điện cho 
khách hàng, nhưng hệ thống này có nguy 
cơ quá tải và mất điện tăng cao nếu xảy ra 
thêm sự cố. Các cấu trúc truyền tải 138kV 
thường là một trong các dạng sau: Cột gỗ, 
cột thép, cột sợi thủy tinh, cột khung nhôm 
và cột thanh giàn bằng nhôm hoặc thép. Sự 
đa dạng của các cấu trúc là cần thiết với địa 
hình của hòn đảo, từ các rặng núi, thung 
lũng, bờ dốc đến khu vực đô thị.

Phần lớn các cấu trúc là cột thép và cột 
gỗ, thường nằm ở khu vực đồi núi của đảo 
Oahu. Hiện tại, hơn 35% cấu trúc truyền tải 
đã vận hành được hơn 40 năm và gần 20% 
đã hoạt động hơn 50 năm. Do cơ sở hạ tầng 
truyền tải đã cũ, Công ty Điện lực Hawaiian 
Electric bắt đầu thay thế các cấu trúc truyền 
tải hiện có.

LĨNH VỰC QUAN TÂM
Có nhiều mối quan tâm về môi trường và 

văn hóa khi xác định vị trí các cấu trúc trên 
đảo Oahu. Muốn sửa chữa hoặc thay thế các 
cấu trúc trong khu vực này phải được bang 
Hawaii chấp thuận.

Một cân nhắc khác trong việc xác định vị 
trí và thay thế các cấu trúc truyền tải là các 
loài sinh vật được Luật về các loài động vật 
quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng năm 1973 
bảo vệ. Để thi công ở những khu vực nghi 
ngờ có các loài động vật quý hiếm bị nguy 

cơ tuyệt chủng, công ty điện lực phải hoàn 
thành một nghiên cứu sinh học trước khi bắt 
đầu công việc.

Hawaii cũng có nhiều khu vực được xếp 
hạng là có ý nghĩa về mặt văn hóa vì có mối 
quan hệ với người Hawaii bản địa. Những 
khu vực này có thể là nơi chôn cất, các địa 
điểm từng là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo 
hoặc các địa điểm nơi các cổ vật có ý nghĩa 
lịch sử đã được tìm thấy. Bất kỳ hành động 
nào tác động đến mặt đất trong các khu vực 
này đều cần có kế hoạch theo dõi khảo cổ 
được Cục Bảo tồn Lịch sử của Bang (SHPD) 
phê duyệt, và phải có mặt một nhà khảo cổ 
tại hiện trường trong khi công việc đang 
được thực hiện.

TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG
Ngoài những thách thức về môi trường và 

văn hóa, các thỏa thuận về hành lang tuyến 
(ROW) có thể khó đạt được. Đối với hầu hết các 

Để tăng hiệu quả xây dựng hơn nữa, 
các cấu trúc hai mạch và ba mạch đang 
được tách ra thành các đường dây mạch 
đơn song song riêng lẻ, nhằm giảm số 
lượng xung đột mất điện giữa các mạch 
kết nối cùng các trạm biến áp. Tất cả các 
mạch gắn liền với cấu trúc đang được thay 
thế yêu cầu cắt điện trong suốt thời gian 
xây dựng. Các liên kết nguồn năng lượng 
tái tạo đang ngày càng tăng trên các mạch 
truyền tải, khiến việc cắt điện không liên 
tục trở thành mối lo ngại ngày càng lớn vì 
nó ảnh hưởng đến lịch trình làm việc.

Độ bền lâu trong môi trường là một yếu 
tố khi xác định dạng cấu trúc. Đảo Oahu 
là nơi có nhiều vùng khí hậu và cùng một 
đường dây truyền tải có thể đi qua một số 
vùng khí hậu đó (nếu không phải là tất cả). 

NHỮNG THÁCH THỨC 
XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 

Mộ số ví dụ về cơ sở hạ tầng truyền tải trên đảo Oahu 
đòi hỏi sự quan tâm: Biến dạng cấu trúc, hư hỏng do 

mối mọt và ăn mòn thép (Ảnh st)

Công ty Điện lực Hawaiian 
Electric (bang Hawaii, Mỹ) 
đang khắc phục cơ sở hạ tầng 
lão hóa và bắt đầu thay thế 
các cấu trúc truyền tải 
hiện có.

Công nhân xây dựng chuẩn bị thay thế một cấu trúc cũ 
trên sườn núi bằng cách tiếp cận từ xa (Ảnh st)

Các vùng ven biển có mức độ ăn mòn cao 
của muối, các khu vực nhiệt đới có lượng 
mưa và độ ẩm cao quanh năm, các khu vực 
giống như sa mạc khô cằn với mức độ bức 
xạ cực tím cao, tất cả các môi trường này 
đều phải được tính đến. Các cột gỗ mục 
nát và các cấu trúc thép bị ăn mòn từ lâu 
đã là một vấn đề. Ngoài thời tiết, côn trùng 
cũng là một vấn đề phổ biến. Mối ở Hawaii 
rất thèm ăn các cột gỗ đã qua xử lý.

Sau khi tất cả các thách thức đã được giải 
quyết, thợ đường dây vẫn phải đến nơi để 
thay thế các cấu trúc. Khả năng tiếp cận các 
đường dây truyền tải và các cấu trúc được 
cho là yếu tố lớn nhất cần xem xét. Một tỷ 
lệ lớn các cấu trúc truyền tải trên đảo Oahu 
nằm ở những vùng hẻo lánh không thể đi 
xe tới đó được. Do sự nhạy cảm về văn hóa 
và quyền sử dụng đất, các con đường mới 
hiếm khi được phép xây dựng. Do đó, máy 
bay trực thăng là phương tiện chính có sẵn 
để vận chuyển công nhân đường dây, vật 
liệu và các cấu trúc đến nhiều địa điểm.

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN
Tìm ra một cấu trúc có thể đáp ứng nhu 

cầu đa dạng ở đảo Oahu, có thể tự đứng 
vững với diện tích chiếm chỗ nhỏ, chịu ăn 
mòn và chống côn trùng, đa năng và tiết 
kiệm chi phí, có thể nâng chuyển bằng 
máy bay trực thăng, tất cả đều hướng đến 
các cấu trúc thép một cột trên nền móng 
bê tông. Các cột thép cũng tương đối dễ 
lắp ráp, đây là một yêu cầu bởi vì các cấu 
trúc mới phải được xây dựng trong phạm 
vi được sử dụng có sẵn. 

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
Bất chấp mọi trở ngại như đã thảo luận 

ở trên, Công ty Điện lực Hawaiian Electric 
đã có thể hợp tác với HDR để phát triển 
nền móng xây dựng một chương trình 
thay thế cấu trúc vững chắc. Lưới điện 
trên đảo Oahu đã được hưởng lợi từ một 
hệ thống truyền tải mạnh mẽ và đáng tin 
cậy hơn, được xây dựng để tồn tại bền lâu 
trong tương lai.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “T&D”, số tháng 2/2019

Thợ đường dây phải đào móng thủ công và sau đó vận 
chuyển các mảnh vụn ra khỏi hiện trường bằng cách 

chuyền tay và dùng xô (Ảnh st)

công trình xây dựng, ai cũng muốn có được 
hành lang tuyến mới liền kề với một đường 
dây điện có sẵn để giảm bớt những vướng 
mắc trong xây dựng. Tuy nhiên, việc mua 
ROW trở nên khó khăn hơn và tốn kém hơn 
đối với các công ty điện lực trên khắp nước 
Mỹ. Hãy tưởng tượng điều này có thể khó 
hơn đến mức nào trên một hòn đảo nơi đất 
được giữ với mức phí rất cao, cho nên về cơ 
bản là loại bỏ phương án đó. Với tài sản liền 
kề khó mua, các cấu trúc phải được lắp đặt 
càng gần đường tâm có sẵn càng tốt.

Mất điện và những hạn chế của hệ 
thống truyền tải khép kín yêu cầu đường 
dây điện được trở lại phục vụ mỗi đêm. 
Công ty Điện lực Hawaiian Electric không 
có khả năng dựa vào một công ty điện lực 
khác để giúp đảm bảo độ dự phòng và độ 
dư thừa hệ thống. Để tăng hiệu quả xây 
dựng, các cấu trúc mới phải thật khớp với 
kích thước và hình dạng dây dẫn của các 
cấu trúc hiện có. 

Máy bay trực thăng Sikorsky hỗ trợ xây dựng cấu 
trúc 138kV mới ở một khu vực hẻo lánh (Ảnh st)

Hoàn thành việc thay thế với hai cấu trúc 138kV và 
một cấu trúc 46kV (Ảnh st)
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Người ta thường nói rằng điện khí hóa xã hội Mỹ là 
kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Xây dựng 
lưới điện của tương lai và phát triển các kỹ năng vận 
hành, các quy trình kinh doanh và các chính sách điều 
tiết để hỗ trợ lưới điện thành công, sẽ là một trong 
những thách thức quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng 
của thế kỷ 21.

Các yêu cầu của hệ thống truyền tải và phân phối 
(T&D) hiện đại hóa cao hơn hẳn so với việc phát điện 
tại điểm A và cấp điện qua đường dây tới điểm B. 
Lưới điện tương lai phải dẻo dai hơn nhiều để chống 
chọi với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, các cuộc 
tấn công vật lý và an ninh mạng, cũng như nhu cầu 
năng lượng kém ổn định hơn và đường cong phụ tải 
luôn thay đổi.

Lưới điện hiện đại cũng phải linh hoạt hơn để tải 
được dòng công suất hai chiều và sự mở rộng không 
ngừng của các nguồn năng lượng phân tán. 

Các công ty điện lực phải đối mặt với một thách 
thức tương tự với dòng điện hai chiều, hoặc thậm chí 
nhiều chiều. Khi có nhiều bộ phận chuyển động, một 
số bộ phận sẽ phải được quan sát và quản lý ở cấp độ 
vĩ mô, nhưng nhiều thành phần sẽ phải được tự động 
hóa bằng điện toán phân tán và trí tuệ nhân tạo – ví 
dụ như: Các lưới điện siêu nhỏ, công tơ thông minh, 
nguồn năng lượng phân tán (DER), xe chạy điện (EV) và 
tích trữ năng lượng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHẢI HỌC HỎI TỪ CÁC 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC
Ngành công nghiệp viễn thông, vốn có doanh thu 

giảm sút trong vài năm qua, đang thúc đẩy chuyển đổi 
kinh doanh kỹ thuật số và đánh giá lại nghiêm túc mức 
chi phí vốn. Mặc dù công suất tính toán và khả năng 
của điện thoại thông minh có thể đã tăng gấp ngàn 
lần trong 15 năm qua, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông lại phải chịu gánh nặng của công nghệ lạc 
hậu trong văn phòng hỗ trợ. Giờ đây, họ tập trung vào 
việc khai thác lợi thế của công nghệ mới để cắt giảm 
chi phí, hợp lý hóa quy trình kinh doanh, thúc đẩy đổi 
mới và giải quyết các nhu cầu mới của khách hàng.

Những thách thức về các chiến lược và kế hoạch 
T&D trong tương lai mà các công ty điện lực phải đối 
mặt cũng giống như vậy. Theo Viện Điện Edison thì 
mỗi năm, các công ty điện lực thuộc sở hữu của nhà 
đầu tư ở Mỹ đang chi hơn 100 tỷ USD cho lưới điện và 
các chức năng hỗ trợ. Và mặc dù đã có những cập nhật 
và cải tiến công nghệ đáng kể về cơ sở hạ tầng lưới 
điện, các công ty điện lực vẫn còn lâu mới có thể thực 
hiện được đầy đủ các lợi ích về kinh tế và môi trường 
của lưới điện số hóa cho hộ tiêu thụ.

CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI
Từ góc độ công nghệ, một số lĩnh vực sẽ phải được 

nhấn mạnh và đầu tư nhiều hơn để đạt được những 
lợi ích đó:

• Nhìn thấy bức tranh lớn hơn: Thay vì giải quyết 
các vấn đề rời rạc, các giải pháp công nghệ phải có một 
tầm nhìn toàn diện hơn về lưới điện như một hệ thống 
thay vì giải quyết các vấn đề cụ thể tại địa phương 
hoặc dựa trên kết cấu tổ chức của công ty điện lực. 
Những ảnh hưởng rộng hơn của sản lượng điện phân 
tán tăng cao, hình dạng đường cong phụ tải thay đổi, 
nhu cầu tăng đột biến và các mối đe dọa an ninh mạng 

phải được hiểu rõ trong bối cảnh tác động của chúng 
đến lưới điện nói chung.

• Theo dõi, nhận thức và kiểm soát: Từ các thiết bị 
đo véctơ chỉ pha ở cấp truyền tải đến Hệ thống Quản 
lý Phân phối Tiên tiến (ADMS) trên mạng lưới điện áp 
thấp hơn, lưới điện kỹ thuật số cần được đầu tư đáng 
kể vào các cảm biến và phần mềm tiên tiến để quản lý 
các thách thức vận hành đặt ra bởi tính chất lúc có lúc 
không của sản lượng điện phân tán tăng cao, ví dụ như 
các thăng giáng điện áp, quá tải thiết bị, v.v.

• Áp dụng trí thông minh: Chúng ta đã nghe 
nhiều về những lợi thế của điện toán đám mây và 
nghe nhiều hơn về sự cần thiết của tính toán bên lề 
lưới điện, trí thông minh phân tán và học máy. Tất cả 
sẽ rất quan trọng đối với vận hành lưới điện kỹ thuật 
số và tích hợp thành công các công nghệ vận hành 
với công nghệ thông tin. Điện toán đám mây sẽ đóng 
vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí công 
nghệ thông tin và áp dụng các phân tích trên toàn hệ 
thống trong khi điện toán bên lề lưới điện sẽ rất cần 
thiết để quản lý các điều kiện lưới điện thay đổi nhanh 
chóng và thị trường năng lượng hoạt động ở cấp độ 
địa phương hóa.

CÁC NHÀ ĐIỀU TIẾT PHẢI THEO KỊP VỚI 
NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
Câu hỏi quan trọng đối với nhiều công ty điện lực 

là môi trường pháp lý. Tính chất không chắc chắn của 
chính sách điều tiết khiến cho các quyết định đầu tư 
trở nên nguy hiểm. 

Có lẽ quan trọng nhất, các cơ quan điều tiết đang 
bắt đầu thực hiện các bước có ý nghĩa trong việc cải 
cách mô hình kinh doanh điện lực từ mô hình dựa vào 
biểu giá truyền thống, mô hình chi phí dịch vụ sang 
các phương pháp tiếp cận mới để thúc đẩy đổi mới và 
thích ứng với thực tế đang thay đổi. 

Một số bang nước Mỹ cũng đang thay đổi cách xử 
lý các khoản đầu tư vốn so với các chi phí hoạt động, 
cho phép các công ty điện lực thu hồi chi phí khi họ 
đầu tư vào phần mềm và chào bán dịch vụ dựa trên 
đám mây để cải thiện dịch vụ khách hàng và cho 
phép chào bán các dịch vụ mới. Và sau nhiều năm áp 
dụng biểu giá điện ròng khuyến khích giúp thúc đẩy 
thị trường năng lượng mặt trời hộ sinh hoạt, các cơ 
quan điều tiết đang chỉ đạo các công ty điện lực lập kế 
hoạch hệ thống phân phối dựa trên giá trị thực của các 
tài sản năng lượng mặt trời dựa trên vị trí và tác động 
của chúng lên lưới điện.

TƯƠNG LAI CÓ VẺ TƯƠI SÁNG
Đây mới chỉ là một số yêu cầu về công nghệ và 

chính sách điều tiết để đưa ngành điện hướng tới một 
mạng lưới kỹ thuật số và một thị trường năng lượng 
phân tán hơn. 

Được coi là một chiến lược năng lượng toàn diện đối 
với bang New York, Cải cách Tầm nhìn Năng lượng (REV) 
hứa hẹn một loạt các kết quả chính sách bao gồm sự lựa 
chọn của khách hàng và trao quyền cho khách hàng; 
nhiều năng lượng sạch hơn và ảnh hưởng tới phát thải 
CO2; lưới điện linh hoạt và dẻo dai hơn; thúc đẩy đổi mới - 
xem xét sự tiến triển của các Hệ thống quản lý tài nguyên 
năng lượng phân tán (DERMS); và thử nghiệm các mô 
hình kinh doanh mới và các thiết kế thị trường mới.

Kết quả sẽ là nhiều năng lượng sạch hơn, một 
lưới điện dẻo dai và linh hoạt hơn và hộ tiêu thụ có 
quyền đưa ra lựa chọn dựa trên nhu cầu của họ. Việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng kỹ thuật số này 
có thể không đến mức kỳ lạ như ý tưởng về ô tô bay, 
nhưng nó vẫn có thể là kỳ công kỹ thuật quan trọng 
nhất của thế kỷ 21.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “ELP”, số tháng 10/2018

SỰ TIẾN HÓA 
CỦA TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN 

Hiện đại hóa lưới điện đòi hỏi kỹ năng và sự linh 
hoạt (Ảnh st)

Lưới điện hiện đại phải linh hoạt hơn (Ảnh st)
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Trong thập kỷ qua, ngành điện đã nỗ lực xây dựng 
một lưới điện tốt hơn. Đầu tiên là năng lượng tái tạo, 
sau đó là “lưới điện thông minh”, và hiện nay là lưới điện 
siêu nhỏ. Đối với nhiều khách hàng dùng điện, việc có 
điện tin cậy, không gián đoạn, bất cứ khi nào họ cần, 
với chi phí tương đối thấp, là điều mà họ coi là quyền 
lợi đương nhiên. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà điều 
hành lưới điện phải nghiên cứu và áp dụng nhiều giải 
pháp mới để đáp ứng nhu cầu phụ tải và đảm bảo 
khách hàng hài lòng. 

Trong khi những người dùng điện lớn thay đổi 
cách họ muốn tiêu thụ và phát điện, các hộ sinh hoạt 
cũng đang nhanh chóng đi theo xu hướng đó. Điện 
mặt trời áp mái riêng, điện mặt trời cộng đồng và điện 
gió cộng đồng đang hòa lưới điện với tốc độ tăng 
theo cấp số nhân. Đáp lại, nhiều công ty điện lực đang 
buộc phải sửa đổi các tiêu chuẩn và quy trình kết nối 
của họ.

NGÀNH ĐIỆN SẼ PHẢN ỨNG RA SAO VỚI 
NHỮNG THAY ĐỔI TIẾP THEO?
Chi phí của tích trữ năng lượng quy mô lưới điện, 

điện mặt trời và điện gió đang giảm nhanh chóng, đặt 
ngành điện vào vị trí quan trọng nhất để tiếp tục bổ 
sung các tài sản phát điện này vào lưới điện. 

Lưới điện đã có những thay đổi đáng kể từ cách 
kinh doanh theo kiểu cũ, theo đó cách hiệu quả nhất, 
tiết kiệm chi phí, để cấp điện cho nhiều người dùng là 
thông qua một nhà máy điện tập trung. Đây là các địa 
điểm phát điện lớn có khả năng phục vụ cùng một lúc 
hàng ngàn địa điểm sinh hoạt và hàng trăm người sử 
dụng điện lớn hơn. Đây không phải là mô hình kinh 
doanh cho lưới điện mở. Các nguồn điện thay thế nhỏ 
hơn đang nhanh chóng giảm giá và thách thức giá cận 
biên của các nhà máy điện tập trung, và đã đến lúc phải 
đánh giá lại thiết kế của lưới điện.

Để lưới điện có thể tiếp nhận nguồn điện phân tán 
bổ sung, trước tiên lưới điện phải trải qua quá trình 
hiện đại hóa đáng kể.

Nhiều công ty điện lực đã tiến khá sâu vào quá trình 
hiện đại hóa này. Đây là cách ngành điện đã đạt tới “lưới 
điện thông minh”. Đạt tới cấp độ đó, trước đây ngành 
điện đã thay thế các cầu dao cũ bằng các thiết bị thông 
minh có khả năng tính toán và khả năng truyền thông.

Khi sửa chữa các cầu dao cũ thì phải có một người 
“gọi điện” báo cần phải kích hoạt các cầu dao nào và 
theo thứ tự nào, và sau đó làm thế nào để khôi phục tốt 
nhất phụ tải. Sau đó một người khác phải di chuyển đến 
cầu dao, thao tác cầu dao bằng tay, và sau đó di chuyển 
tới cầu dao tiếp theo để thực hiện thao tác khôi phục.

Cầu dao thông minh có thể điều khiển được từ xa, 
hoặc thậm chí tốt hơn, bằng cách sử dụng phần mềm 
có thể tự động đưa ra quyết định. Chỉ trong vòng vài 
giây, các cầu dao có thể xác định các tùy chọn tốt nhất, 
nhanh nhất và an toàn nhất để khôi phục điện cho số 
lượng người nhiều nhất có thể. Hiện đại hóa ngành 

điện đã bắt đầu từ đầu thế kỷ này và chắc chắn đã 
giúp giải quyết các vụ mất điện kéo dài, nhưng ngành 
điện vẫn còn phải đi qua một chặng đường dài để sẵn 
sàng với lưới điện mở.

Lộ trình 1 là chuyển sang các cầu dao thông minh 
để mở đường cho lưới điện thông minh, và đây là một 
bước tiến lớn. Nhưng bước này đã phải mất khoảng 
60 năm để bắt đầu. 

Lộ trình 2 là hướng tới lưới điện mở ở cấp trung áp. 
Lộ trình này liên quan đến việc tạo ra một hệ thống 
có thể giải quyết các nhu cầu của hộ tiêu thụ lớn mà 
ngành điện đã xác định: Độ tin cậy tốt hơn và phát 
thải ít hơn, tất cả với chi phí thấp hơn. Khi ngành điện 
đạt được lưới điện mở, tất cả các lộ xuất tuyến sẽ được 
tự động hóa. Việc này sẽ cung cấp độ tin cậy  cao hơn 
vì mỗi phân đoạn của lộ xuất tuyến sẽ tự động cách ly 
các điểm chạm chập và bảo vệ các bộ phận không bị 
ảnh hưởng của lộ xuất tuyến.

Ví dụ, nếu có 6 cầu dao thông minh được đặt trên 
một lộ xuất tuyến, công ty điện lực có thể có một 
phân đoạn bị sự cố và 5 phân đoạn không bị chạm 
chập. Sẽ không có gián đoạn dịch vụ kéo dài ở 5 phân 
đoạn đó và trạm biến áp. Nếu bảo vệ được thực hiện 
đúng, công ty điện lực thậm chí có thể loại bỏ các vụ 
mất điện tạm thời cho các phân đoạn đó. Hiện chưa 
có công nghệ nào có thể cho phép công ty điện lực 
khôi phục dịch vụ trên phân đoạn bị chạm chập, tức 
là “hỏng” mà không cần sửa chữa sự cố trước, nhưng 
một lưới điện mở của công ty điện lực sẽ duy trì cấp 
điện cho nhiều người nhất có thể.

Hãy tưởng tượng một kịch bản khác, trong đó 
do chạm chập, một lộ xuất tuyến không thể nối vào 
nguồn điện lưới. Chỉ trong lưới điện mở, công ty điện 
lực mới có thể giải quyết vấn đề này. Tự động hóa và 
nguồn điện phân tán là các yếu tố then chốt cho phép 
lưới điện mở có độ tin cậy cao hơn và ít phát thải hơn.

Lưới điện sẽ tiếp tục cải thiện: chuyển  dịch từ nguồn 
điện tập trung sang nguồn điện phi tập trung, và sau đó 
chuyển dịch từ nguồn điện phi tập trung độc lập sang 
lưới điện mở. Lưới điện mở, với các lưới điện siêu nhỏ 
cấp lộ xuất tuyến, sẽ đáp ứng các nhu cầu và đòi hỏi của 
người dùng cuối. Lưới điện sẽ xanh hơn, được đặt gần 
hơn với người dùng cuối và đáng tin cậy hơn. 

Một số vị trí lưới điện cực đoan hơn, chẳng hạn 
như ở bang Hawaii (Mỹ), đang mở đường cho sự thay 
đổi này. Hawaii có hai vấn đề chính với nhiên liệu hóa 
thạch. Thứ nhất, Hawaii là hòn đảo thiên đường. Khách 
hàng ở đó không muốn phát thải, và họ không muốn 
đối phó với nhiên liệu diesel. Vấn đề thứ hai là, trên đảo 
không có nhiên liệu diesel tự nhiên, điều này khiến dầu 
diesel cực kỳ đắt đỏ. Một quyết định hợp logic là tích 
hợp một lượng lớn nguồn điện tái tạo quy mô điện lực 
và quy mô hộ sinh hoạt để tránh các chi phí cho dầu 
diesel và tránh phát thải.

Tuy nhiên, sự thay đổi về căn bản này đã gây ra các 
vấn đề riêng của nó. Lưới điện Hawaii, giống như tất cả 
các lưới điện cũ, đã không được xây dựng để tiếp nhận 
các điểm nguồn điện tái tạo mới này. Hawaii chưa hề 
nâng cấp từ lưới điện cũ lên lưới điện thông minh. Các 
công ty điện lực ở đó cần chuyển dịch trực tiếp từ lưới 
điện cũ sang lưới điện mở để thực hiện những tiến bộ 
đáng kể trong tự động hóa và hiện đại hóa lưới điện. 

Các bang ở Mỹ, như California, New York và Illinois, 
đã đầu tư vào lưới điện của họ trong thập kỷ qua. Các 
bang này và nhiều bang khác hiện đang đổ tiền vào 
lưới điện mở. Chẳng hạn, Illinois sẽ sớm trở thành 
một trong những điểm nóng về tích hợp năng lượng 
tái tạo nhờ Luật Việc làm Tương lai Năng lượng mới 
có hiệu lực gần đây, tạo ra động lực cho các nhà 
phát triển năng lượng tái tạo. Mặc dù bang Hawaii 
có năng lượng tái tạo nhưng không có cơ sở hạ tầng, 
còn bang Illinois có cơ sở hạ tầng và năng lượng tái 
tạo sắp được khai thác. Cả hai bang này cuối cùng sẽ 
hướng tới lưới điện mở.

Ngành điện đã phải mất gần 100 năm để chuyển 
dịch từ lưới điện truyền thống sang lưới điện thông 
minh. Có lẽ, ngành điện sẽ phải mất 20 năm hoặc ít 
hơn để chuyển dịch từ lưới điện thông minh sang lưới 
điện mở. Nhưng ngành điện đã đi đúng hướng.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “Elp”, số tháng 7/2019

“LƯỚI ĐIỆN MỞ” 
VÀ TƯƠNG LAI CỦA ĐỘ TIN CẬY 
MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI ĐIỆN

Ngành điện đã phải mất gần 
100 năm để chuyển dịch từ lưới 
điện truyền thống sang lưới 
điện thông minh. Ngành điện sẽ 
phải mất 20 năm hoặc ít hơn để 
chuyển dịch từ lưới điện thông 
minh sang lưới điện mở. 

Lưới điện mở của công ty điện lực sẽ duy trì cấp điện cho nhiều người 
nhất có thể (Ảnh st)

TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN
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Theo Từ vựng IT của Gartner, Hệ thống 
Quản lý Phân phối Tiên tiến (ADMS) là nền 
tảng phần mềm hỗ trợ toàn bộ các vấn đề 
về quản lý và tối ưu hóa phân phối. Một 
ADMS bao gồm các chức năng tự động 
hóa việc khôi phục  sau mất điện và tối ưu 
hóa tính năng của lưới phân phối điện. Các 
chức năng ADMS đang được phát triển 
cho các công ty điện lực bao gồm định 
vị, cách ly sự cố và khôi phục; tối ưu hóa 
vôn/vôn ampe phản kháng [VAr]; bảo tồn 
thông qua giảm điện áp; quản lý nhu cầu 
phụ tải đỉnh; và hỗ trợ các lưới điện siêu 
nhỏ và xe điện.

Theo Viện Nghiên cứu Điện Lực Mỹ 
(EPRI), ADMS có 10 thuộc tính của năng lực 
tự động hóa phân phối tiên tiến:

• Mô hình và phân tích hoạt động phân 
phối thời gian thực (DOMA)

• Định vị, cách ly sự cố, và khôi phục 
dịch vụ (FLISR/FDIR)

• Điều khiển Vôn/Var (VVC/VVO)
• Phân tích các tình huống ngoài dự 

kiến trong phân phối (DCA)
• Cấu hình lại nhiều cấp lộ xuất tuyến 

(MFR)
• Phối hợp lại bảo vệ rơ le (RPRC)
• Chuẩn bị trước các kế hoạch hành 

động khắc phục (PRAS)
• Điều phối các hoạt động khẩn cấp 

(CEmA)
• Điều phối các hoạt động khôi phục 

(CRA)
• Xử lý thông minh báo động (IAP)
Một nghiên cứu do Công ty Newton-Evans 

(bang Maryland, Mỹ) thực hiện năm 2017 

cho thấy 46% các công ty điện lực Bắc 
Mỹ được khảo sát đã thực hiện hoặc có 
kế hoạch tới năm 2019 sẽ thực hiện một 
ADMS. Đa số các công ty điện lực thuộc sở 
hữu của nhà đầu tư được khảo sát (65%) 
đã lên kế hoạch có một ADMS vào cuối 
năm 2019. 44% các công ty trả lời cho biết 
ngân sách 3 năm của công ty dùng cho các 
ADMS chưa lên tới 500.000 USD trong thời 
kỳ 2017-2019, mặc dù có ba công ty điện 
lực lớn thuộc sở hữu của nhà đầu tư dự 
kiến sẽ chi trên 2 triệu USD cho các ADMS 
trong khoảng thời gian đó.

CÁC LÝ DO ĐẦU TƯ CHO CÁC ADMS
Có bốn lý do cơ bản để áp dụng ADMS, 

đó là:
• Độ dẻo dai. Khả năng chịu đựng hoặc 

phục hồi nhanh chóng sau thảm họa thiên 
nhiên.

• Năng lượng tái tạo. Khả năng tiếp nhận 
những lượng lớn tài nguyên năng lượng 
tái tạo phân tán.

• Thay thế. Khả năng bổ trợ các hệ thống 
di sản không có khả năng tích hợp với các 
công nghệ mới và nhân lực không còn có 
thể hỗ trợ lâu hơn nữa.

• Chính sách điều tiết. Khả năng tiếp 
nhận những thay đổi nhằm khuyến khích 
nâng cao độ tin cậy và hiệu suất.

 Sự lan tỏa hiện nay của các nguồn 
năng lượng phân tán như điện mặt trời và 

ty điện lực đã có hoặc sẽ có Điều khiển Vôn/
Var (VVC), Tối ưu hóa Vôn/Var (VVO), hoặc 
Giảm điện áp bảo  toàn (CVR)?” Mẫu khảo 
sát cho thấy trung bình có 33% các lộ xuất 
tuyến phân phối đã có VVC, VVO, hoặc CVR. 
Tỉ lệ phần trăm các lộ xuất tuyến trang bị 
VVC/VVO/CVR cao hơn ở các công ty điện lực 
thuộc sở hữu của nhà đầu tư và các công ty 
điện lực lớn hơn (phục vụ trên 100.000 khách 
hàng). Tính chung một trong năm công ty 
điện lực cho biết 90% hoặc nhiều hơn các lộ 
xuất tuyến của họ đã sử dụng VVC hoặc VVO.  
Có vẻ như tiết kiệm chi phí là động lực chính 
cho việc sử dụng VVO.

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VÀ THÔNG TIN 
LIÊN LẠC
Nhiều công ty điện lực hơn đang tự động 

hóa các lộ xuất tuyến phân phối của họ; chưa 
tới một nửa (46%) các công ty điện lực trả lời 
rằng họ chưa tự động hóa các lộ xuất tuyến, 
so với 58% công ty điện lực trả lời là chưa tự 
động hóa lộ xuất tuyến hồi năm 2014. Ngoài 
ra, 31% các công ty điện lực trả lời trong cuộc 
điều tra năm 2018 báo cáo rằng logic điều 
khiển dùng cho FLISR nằm trong trung tâm 
điều khiển SCADA, và 25% cho biết logic điều 
khiển FLISR nằm ở các vị trí ngoài hiện trường.

THỊ TRƯỜNG ĐANG TĂNG TRƯỞNG
Thị trường DMS toàn Bắc Mỹ bao gồm 

các hệ thống ADMS và SCADA phân phối. 
Sự phát triển kết hợp các thiết bị DA thông 
minh ngoài hiện trường, các điều khiển kết 
hợp, và phần mềm được phát triển cho các 
hệ thống ADMS và SCADA/DMS cung cấp 
một thị trường DA riêng ở Mỹ lên tới gần 
1 tỉ USD, và nếu cộng thêm chi phí thiết 
bị truyền thông và các dịch vụ đặc chủng, 
khoản tiền lên tới 1,3 tỉ USD và có nhiều khả 
năng sẽ vượt 2 tỉ USD vào năm 2021.

Thị  trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng 
mạnh tới năm 2024. Tới thời điểm đó, các 
giá trị vận chuyển liên quan tới DA ở Mỹ là 
khoảng 2,5 tỉ USD. Tính trên toàn cầu, các giá 
trị thị trường liên quan tới DA có nhiều khả 
năng sẽ vượt quá 6,5 tỉ USD vào năm 2024.

Biên dịch: Khắc Minh
Theo “Power”, số tháng 7/2019

điện gió là một lý do quan trọng để cân 
nhắc áp dụng một ADMS. Trong số các 
công ty điện lực được Newton-Evans khảo 
sát đang hoặc có tiềm năng sử dụng các 
ADMS, 63% nói rằng họ có kế hoạch đưa 
các tài nguyên năng lượng phân tán (DER) 
vào chức năng hoạt động của các ADMS vì 
họ lường trước rằng các DER và các hình 
thức tích trữ năng lượng khác nhau sẽ mở 
rộng và cuối cùng sẽ được kết nối với các 
hệ thống lưới điện hiện có.

Trả lời câu hỏi “Công ty điện lực sử dụng 
những ứng dụng nào như một phần của 
DMS hoặc ADMS?”, hơn một nửa các công 
ty điện lực được khảo sát cho biết rằng 
“khả năng quan sát mạng lưới thời gian 
thực” và FLISR đã được sử dụng hoặc lên 
kế hoạch sử dụng trong mạng lưới phân 
phối vào năm 2019 (Hình 1). Các phương 
pháp tối ưu hóa mạng lưới phân phối như 
Tối ưu hóa Vôn/VAr và Giảm điện áp bảo 
tồn cũng đã được 44% công ty điện lực sử 
dụng hoặc cân nhắc sử dụng và 42% các 
công ty điện lực nói rằng quản lý DER là 
một ứng dụng đáng quan tâm.

MỨC ĐỘ TỰ ĐỘNG HÓA HIỆN NAY
Trả lời câu hỏi “Trong tổng số các lộ xuất 

tuyến của công ty điện lực có xấp xỉ bao 
nhiêu phần trăm đã lắp đặt các cầu dao 
phân đoạn được điều khiển bằng SCADA 
đang hoạt động, tức là A) thủ công, B) bán 
tự động hoặc C) hoàn toàn tự động?” 

Mẫu toàn thể cho thấy chỉ 18% các lộ 
xuất tuyến được trang bị cầu dao phân 
đoạn điều khiển bằng SCADA có khả năng 
phân đoạn hoàn toàn tự động, trong khi đó 
phần lớn các lộ xuất tuyến được trang bị 
dầu dao phân đoạn chỉ có khả năng thao 
tác thủ công. Tuy nhiên nói chung, các công 
ty điện lực phục vụ nhiều người dùng cuối 
hơn có xu hướng tự động hóa hơn; các công 
ty điện lực lớn trong khảo sát này cho thấy 
trung bình 63% các lộ xuất tuyến có lắp cầu 
dao phân đoạn điều khiển bằng SCADA 
có khả năng khôi phục tự động hoàn toàn 
phía nguồn và phía phụ tải.

Trả lời câu hỏi tiếp theo “Công ty điện 
lực có xấp xỉ bao nhiêu phần trăm tổng 
số các lộ xuất tuyến đã có hoặc sẽ có FDIR 
hoặc FLISR?” Nói chung các công ty điện 
lực trả lời rằng trung bình có 11% lộ xuất 
tuyến trong mẫu điều tra đã có FDIR/
FLISR, cộng thêm 8% nữa sẽ có FDIR/FLISR 
vào cuối năm 2020. Các công ty điện lực 
thuộc sở hữu của nhà đầu tư báo cáo rằng 
20% các lộ xuất tuyến của họ đã có FLISR, 
cộng thêm 12% đang được nâng cấp vào 
năm 2020. Các công ty điện lực lớn (với 
≥500,000 khách hàng) báo cáo rằng 25% 
các lộ xuất tuyến của họ đã có FLISR, cộng 
thêm 17% sẽ có FLISR vào năm 2020.

TỐI ƯU HÓA VÔN/VAR
Trả lời câu hỏi “Xấp xỉ bao nhiêu phần 

trăm của tất cả các lộ xuất tuyến của công 

Động lực thúc đẩy 

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN

Các ứng dụng được sử dụng như một phần của DMS/ADMS
Đang hoặc có kế hoạch sử dụng Chưa sử dụng và không có kế hoạch sử dụng Không chắc chắn
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Khả năng quan 
sát mạng lưới 
thời gian thực

Định vị cự cố, 
FLISR, Lưới điện 

tự phục hồi

Tối ưu hóa 
mạng lưới điện 

(VVO, CVR)

Quản lý tài 
nguyên năng 

lượng phân tán

Cấu hình tối ưu 
lộ xuất tuyến

Điều phối bảo 
Quản lý tài 

nguyên năng 
lượng phân tán vệ

Hình 1. Các ứng dụng 
được sử dụng như một 
phần của các hệ thống 
quản lý phân phối 
(DMS) hoặc các hệ 
thống quản lý phân 
phối tiên tiến (Ảnh st)

Tuân thủ chính sách điều tiết (và bù/thu hồi 
doanh thu liên quan để đáp ứng các tiêu chí hiệu 

suất năng lượng)
Tiết kiệm chi phí bằng cách giảm nhu cầu 

nguồn điện bổ sung (ví dụ như nhà máy phụ 
tải đỉnh)

Tiết kiệm chi phí bằng cách giảm nhu 
cầu cải thiện cơ sở hạ tầng

Khác

Hình 2. Lý do 
cơ bản của việc 
sử dụng tối ưu 
hóa Vôn/VAr 
(Ảnh st)

TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN
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Số 8 năm 2019QUẢN LÝ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐIỆNSỐ HÓA NGÀNH ĐIỆN

Để tích hợp các nguồn tái tạo luôn biến động 
vào nguồn cấp điện, công suất của lưới điện phải 
được nâng lên. Nhu cầu xây dựng các đường dây 
mới có thể giảm xuống bằng cách sử dụng tốt 
hơn các đường dây hiện có vốn phụ thuộc vào 
điều kiện thời tiết. Để đạt được mục đích này, các 
nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Karlsruhe 
(KIT, Đức) làm việc với các mạng cảm biến tự học 
để mô hình hóa hiệu ứng làm mát của thời tiết 
dựa trên dữ liệu thực. Trong điều kiện thuận lợi, 
năng lực truyền tải điện của đường dây có thể 
được nâng cao theo cách này.

Việc mở rộng nhanh chóng các nguồn năng 
lượng tái tạo và thương mại điện quốc tế ngày 
một tăng cao dẫn đến yêu cầu ngày càng cao về 
lưới truyền tải điện. Để truyền tải điện từ các nhà 
sản xuất đến các hộ tiêu thụ, và ngăn chặn việc 
cho ngừng hoạt động tạm thời các nhà máy điện 
phát điện từ các nguồn tái tạo, đặc biệt là những 
khi cường độ gió lớn và để đảm bảo an ninh cấp 
điện cao nói chung, cơ sở hạ tầng lưới điện hiện 
có cần phải được mở rộng đáng kể. Điều này gắn 
liền với các quy trình cấp phép tốn nhiều thời 
gian và chi phí cao.

Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng các đường dây 
truyền tải mới có thể được giảm đáng kể bằng 
cách sử dụng tốt hơn các đường dây trên không 
hiện có. Giáo sư Wilhelm Stork, người đứng đầu 
Nhóm Công nghệ Microsystem của Viện Công 
nghệ Xử lý Thông tin (ITIV) của KIT cho biết: "Bằng 
cách này, công ty điện lực có thể tăng năng lực 
truyền tải điện lên đáng kể tùy thuộc vào điều 
kiện thời tiết, chẳng hạn như nhiệt độ môi trường, 
bức xạ mặt trời, tốc độ gió và hướng gió. Việc này 
có thể đạt được mà không vượt quá nhiệt độ tối 
đa cho phép của dây dẫn." 

CẢI THIỆN TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
NHỜ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Theo dõi đường dây truyền tải với độ phân giải 
cao và trong thời gian thực là mục tiêu của dự án 
PrognoNetz do ITIV điều phối. PrognoNetz là dự án 
“Mạng cảm biến tự học để vận hành đường dây 
truyền tải tùy thuộc vào thời tiết". Trong dự án 
PrognoNetz, các đối tác nghiên cứu và công nghiệp 
sẽ phát triển các mạng cảm biến rộng với các cảm 
biến thông minh, được bố trí gần nhau và gần các 
đường dây truyền tải trên không để đo chính xác 
các điều kiện thời tiết. Các mạng cảm biến có khả 
năng chịu đựng các điều kiện môi trường khắc 
nghiệt và cung cấp các dữ liệu quan trọng cho 
trung tâm điều khiển bằng vô tuyến. Với các thuật 
toán mới sắp ra mắt, các cảm biến sẽ có chức năng 
tự học. Dựa trên dữ liệu thời tiết phân tán đo được, 
chúng sẽ tự động tạo ra các dự báo phụ tải điện 
chính xác trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều 
ngày. Bằng cách sử dụng dữ liệu thời tiết lịch sử và 
các đặc tính địa hình, các mô hình thông minh sẽ 
được phát triển cho bất kỳ đường dây truyền tải 
điện nào của lưới điện. Trong dự án PrognoNetz, 
các nhà khoa học ITIV đang nghiên cứu các mô 
hình dự báo dựa trên trí thông minh nhân tạo và 
cảm biến gió dựa trên laser, với độ chính xác của 
phép đo cao hơn so với các cảm biến truyền thống 
lắp cố định. 

Giáo sư Wilhelm Stork nói: "Mạng cảm biến dựa 
trên AI này sẽ đảm bảo sử dụng tối ưu các lưới điện 
hiện có bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh hoạt 
động theo các điều kiện thời tiết. Bằng cách này, 
khả năng truyền tải điện có thể tăng 15% đến 30% 
trong các điều kiện thuận lợi, tức là nhiệt độ bên 
ngoài thấp hoặc gió mạnh."

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “Utilityproducts”, số tháng 5/2019

Dự án PrognoNetz nhằm mục đích theo 
dõi các đường dây trên không với độ 
phân giải cao và trong thời gian thực.

Trên toàn cầu, hiện đại hóa lưới điện được thúc 
đẩy bởi một số yếu tố bao gồm tăng cường phát 
điện tái tạo và giảm sản xuất điện từ các nhiên 
liệu truyền thống. Sản xuất nhiều điện hơn, đồng 
thời cũng phi tập trung hơn. Các yếu tố này khiến 
lưới điện trở nên kém ổn định.

Siêu tụ điện là các thiết bị tích trữ năng lượng 
công suất lớn, phản ứng nhanh, cung cấp cho các 
nhà điều hành lưới điện một chiến lược hiệu quả về 
chi phí để giải quyết các vấn đề về điện áp, tần số và 
chất lượng điện. Dưới đây là 5 phương cách mà siêu 
tụ điện có thể hoạt động trong lưới điện hiện đại.

GIẢM NHẸ HIỆN TƯỢNG 
SỤT ÁP

5PHƯƠNG CÁCH SIÊU TỤ ĐIỆN 
hoạt động trong lưới điện và các lưới điện siêu nhỏ

BÙ ĐẮP, TĂNG GIẢM 
CÔNG SUẤT VÀ ĐIỀU 
CHỈNH NGUỒN ĐIỆN
Máy phát điện thường ở chế 
độ chờ sao cho có thể tăng 

hoặc giảm công suất tùy thuộc vào việc tăng 
và giảm nhu cầu phụ tải. Các hệ thống tích trữ 
năng lượng siêu tụ điện có thể giúp giảm nhu 
cầu các máy phát điện chạy không tải, đốt nhiên 
liệu bằng cách rút ngắn khoảng thời gian giữa 
nhu cầu phụ tải và đưa nguồn phát điện  thay 
thế vào vận hành cũng như hỗ trợ công suất tác 
dụng cho đến khi nguồn phát điện đạt tới công 
suất toàn phần.

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ 
LƯỚI ĐIỆN
Lưới điện hiện đại cần những 
phương cách mới để đạt được 
sự ổn định, khi mà các nguồn 
phát điện truyền thống (ví dụ 

như các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch và 
nhà máy điện hạt nhân) dần dần bị đóng cửa. Các 
hệ thống tích trữ năng lượng siêu tụ điện khắc 
phục các biến động của năng lượng tái tạo bằng 
cách bơm công suất vào và lấy công suất ra một 
cách nhanh chóng, giúp ổn định những thay đổi 
về tần số.

Sụt áp, tức là giảm điện áp ngắn 
hạn, là một trong những vấn đề 
về chất lượng điện gây tốn kém 

nhất. Siêu tụ điện góp phần nâng cao chất lượng 
điện bằng cách bơm công suất vào để hỗ trợ phụ 
tải và giảm thiểu rủi ro thời gian chết tại các cơ sở 
quan trọng. So với acqui và bánh đà, siêu tụ điện 
có mức phát thải và chi phí sở hữu thấp hơn, ít phải 
bảo trì hơn.

LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ VÀ 
CÔNG TRÌNH CÓ TẦM QUAN 
TRỌNG ĐẶC BIỆT
Lưới điện siêu nhỏ hoạt động tại 
các căn cứ quân sự, trong khuôn 
viên các trường đại học, các cơ 

sở thương mại và công nghiệp và các vùng cách ly với 
lưới điện chính. Vì lưới điện siêu nhỏ vận hành độc lập, 
nên việc duy trì chất lượng điện và sự ổn định là rất 
quan trọng. Các hệ thống siêu tụ điện Maxwell có thể 
cung cấp các dịch vụ ngắn hạn như hỗ trợ điện áp và 
tần số, bù công suất khi điện mặt trời và điện gió yếu, 
và bù công suất cho nguồn phát điện.

ỔN ĐỊNH ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ 
ĐIỆN GIÓ
Khi tuabin gió không có gió để 
quay và các tấm pin mặt trời 
không có ánh sáng mặt trời để 

phát điện, nguồn điện gió và mặt trời khả dụng 
giảm đáng kể. Các nhà điều hành lưới điện có thể 
sử dụng công suất lớn và tốc độ đáp ứng cao của 
siêu tụ điện để phản ứng với các thay đổi công suất 
khả dụng trong cỡ mili giây và giây và san bằng các 
thăng giáng do các nguồn điện tái tạo lúc có lúc 
không gây ra.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “Energycentral”, số tháng 4/2019
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Những người làm việc trong ngành điện đều đã 
biết tất cả về những thay đổi lớn đang ảnh hưởng 
đến ngành điện. Smart Electric Power Alliance (SEPA - 
tổ chức phi lợi nhuận) luôn ủng hộ việc cung cấp các 
thông tin khách quan tập trung vào kết quả và tạo điều 
kiện thuận lợi để các đồng nghiệp chia sẻ thành công. 
Xu hướng này tiếp tục trong năm 2019 - SEPA đã xác 
định bốn con đường để trang bị cho ngành điện khi họ 
đưa ra các quyết định có am hiểu liên quan đến năng 
lượng sạch, các nguồn năng lượng phân tán (DER) và 
hiện đại hóa lưới điện.

Ngày càng có nhiều công ty điện lực đang kết nối các 
công trình năng lượng mặt trời và tích trữ năng lượng 
trên khắp nước Mỹ với số lượng lớn hơn bao giờ hết. 
DER và năng lượng tái tạo quy mô lớn đang đóng vai 
trò ngày càng quan trọng trong ngành điện Mỹ, cho dù 
đó là các nguồn lực phía sau công tơ, các nhà máy điện 
ảo tích hợp của công ty điện lực hoặc các giải pháp thay 
thế không dây. Cho dù ở quy mô nào, sự lan tỏa của các 
công nghệ này đang thách thức các quy trình điện lực kế 
thừa và đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn vào các công cụ 
và phương pháp luận mới về quản lý lưới điện. Ngoài ra 
còn có một động lực ngày càng lớn thúc đẩy quá trình 
lập kế hoạch nguồn lực tích hợp (IRP) truyền thống tiến 
hóa để có khả năng tính đến những thay đổi trong hệ 
thống phân phối và sử dụng các DER.

SEPA đang tập trung vào năm lĩnh vực để mang lại 
một lưới điện linh hoạt có khả năng hấp thụ các nguồn 
năng lượng sạch mới, cho dù tập trung hay phi tập 
trung, mà không làm giảm độ tin cậy.

1Các ứng dụng tích trữ điện bằng acqui – Lĩnh 
vực này bao gồm các quá trình kết nối dùng 
cho các ứng dụng quy mô điện lực cũng như 

phía sau công tơ.

2 Lập kế hoạch lưới điện nâng cao - SEPA cùng 
với các thành viên đang đánh giá các thực tiễn 
tốt nhất để lập kế hoạch cấp hệ thống và cấp 

phân phối (DRP/IRP).

Mục tiêu cuối cùng là một lưới điện linh hoạt, được 
điều phối, có thể quản lý dòng năng lượng hai chiều và 
các DER mà không làm giảm độ tin cậy hoặc ảnh hưởng 
đến chi phí.

SEPA đã xác định ba con đường riêng biệt khác, 
nhưng liên kết chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi năng lượng trong năm 2019 và các 
năm tiếp theo.

• Các mô hình kinh doanh điện lực - Mục tiêu đối 
với các công ty điện lực là có các mô hình kinh doanh 
bền vững tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ một tương 
lai năng lượng không carbon. Nhịp độ thay đổi công 
nghệ, nhu cầu mở rộng lựa chọn của khách hàng, tính 
năng môi trường, đổi mới và việc áp dụng DER ngày 
càng tăng đang gây áp lực lên sự bền vững về tài chính 
của nhiều công ty điện lực. 

VIỄN CẢNH LUÔN 
THAY ĐỔI CỦA NGÀNH ĐIỆN 

Các công ty điện lực có thể biến thách 
thức thành cơ hội bằng cách tập trung 
vào hợp tác, đổi mới và hiện đại hóa.

Tích trữ điện 
bằng acqui 
(Ảnh st)

Lưới điện (Ảnh st)

3 Các tiêu chuẩn về công nghệ và khả năng 
tương tác - Cộng đồng SEPA vừa công bố 
Các yêu cầu của Hệ thống quản lý tài nguyên 

năng lượng phân tán (DERMS) Phiên bản 2.0 nhằm 
giúp đơn giản hóa quy trình mua sắm cho các công 
ty điện lực và các bên liên quan khác đang tìm cách 
thực hiện DERMS.

4 Lưới điện siêu nhỏ tiên tiến - Mục tiêu của 
lĩnh vực này là phát triển một khuôn khổ lập 
kế hoạch xoay quanh vai trò của lưới điện 

siêu nhỏ tiên tiến như là các tài sản của hộ tiêu thụ 
riêng lẻ và các tài sản hệ thống. 

Giống như mô hình kinh doanh điện lực hầu như 
không thay đổi trong 100 năm qua, chính sách điều 
tiết mới chỉ thay đổi không đáng kể để thích ứng 
với động lực mới của thị trường điện và các kỳ vọng 
luôn thay đổi của xã hội và khách hàng. Trong nhiều 
trường hợp, nhiều công nghệ hứa hẹn nhưng tới 
thời điểm phê duyệt thì đã lỗi thời. Các nhà quản lý 
có một nhiệm vụ không ai muốn làm đó là tìm ra các 
phương cách để thích nghi với những thay đổi này 
trong khi vẫn cân bằng giữa đổi mới và rủi ro. SEPA 
hy vọng sẽ phát triển các quy trình điều tiết điện lực 
bằng cách tập hợp các bên liên quan chính để xác 
định các thách thức hiện tại và phát triển các giải 
pháp toàn diện thông qua đổi mới và hợp tác.

• Điện khí hóa Giao thông vận tải - Xe điện (EV) có 
tiềm năng trở thành cơ hội tăng trưởng đáng kể phụ 
tải cho các công ty điện lực khi tỷ lệ thâm nhập EV tăng 
lên trong cả nước. Ngoài ra, các công nghệ nạp điện 
được quản lý đang cho phép các công ty điện lực sử 
dụng EV để san bằng nhu cầu phụ tải. Các công ty điện 
lực có cơ hội để phát huy lợi thế chiến lược của các EV 
như một tài sản lưới điện có giá trị với khả năng hấp 
thụ nhiều năng lượng tái tạo hơn và cắt giảm phụ tải 
trong giờ cao điểm. 

Lưới điện siêu nhỏ (Ảnh st)

5 Đánh giá DER về khả năng chịu đựng – Lĩnh 
vực này giúp các thành viên SEPA hiểu được 
giá trị và các năng lực của DER trong các ứng 

dụng có khả năng chịu đựng.

Lưới điện phân tán (Ảnh st)

Các công ty điện lực muốn phát triển một tương lai năng lượng 
không cacbon (Ảnh st)

• Đổi mới chính sách điều tiết - Các quy trình quản 
lý nhà nước cần giúp tạo điều kiện cho việc triển khai 
kịp thời và hiệu quả những công nghệ, quan hệ đối 
tác và mô hình kinh doanh cắt giảm phát thải carbon. 

Xe điện (Ảnh st)

Công ty điện lực đang đang trong giai đoạn biến 
đổi mạnh mẽ. Bằng cách tập trung vào việc biến 
những thách thức thành cơ hội mới, sự chuyển đổi 
năng lượng rộng hơn này đang đóng vai trò xúc tác 
để tăng cường sự hợp tác giữa các công ty điện lực, cơ 
quan quản lý, các nhà phát triển công nghệ sạch và tất 
cả những đơn vị nằm trong khâu sản xuất, truyền tải 
và tiêu thụ điện.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “T&D”, số tháng 5/2019
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRANG TRẠI GIÓ NGOÀI KHƠI 
THỨ HAI KHÔNG NHẬN TIỀN TRỢ 
CẤP Ở HÀ LAN



Công ty năng lượng Vattenfall (Thụy Điển) sẽ xây 
dựng trang trại gió ngoài khơi thứ hai không nhận 
tiền trợ cấp ở Hà Lan sau khi giành được gói thầu 
xây dựng dự án Hollandse Kust Zuid (HKZ) 3&4.

Công tác xây dựng ngoài khơi của HKZ3&4 sẽ 
bắt đầu vào năm 2022, với việc Vattenfall lắp đặt 76 
tuabin Siemens Gamesa 10MW cách nhau khoảng 
1km.

Theo dự kiến, dự án HKZ3&4 sẽ được đưa vào 
vận hành năm 2024. Dự án nằm trong kế hoạch của 
Hà Lan để đạt mục tiêu 11,5GW điện gió ngoài khơi 
vào năm 2030.

Giles Dickson, Giám đốc điều hành của WindEurope 
nhận xét: “Hà Lan đang làm tốt về gió ngoài khơi. Họ 
có kế hoạch đấu giá đều đặn mỗi năm 700MW. Họ 
đang áp dụng cách tiếp cận chiến lược đối với đầu 
tư lưới điện - và có một tầm nhìn dài hạn lành mạnh 
về quy hoạch không gian biển nhằm mục đích cùng 
tồn tại hài hòa giữa gió ngoài khơi với đánh bắt cá 

và đa dạng sinh học.”
Biên dịch: Chu Hải Yến

Theo “MPS”, số tháng 7/2019

Dự án Hollandse Kust Zuid (HKZ) 3&4 (Ảnh:st)

TRANG TRẠI GIÓ QUY MÔ 
ĐIỆN LỰC ĐẦU TIÊN CỦA 
Ả RẬP SAUDI 



Công ty sản xuất tuabin gió Vestas (Đan Mạch) 
sẽ cung cấp các tuabin gió công suất 415MW dùng 
cho trang trại gió quy mô điện lực đầu tiên của Ả 
Rập Saudi.

Liên doanh của Công ty năng lượng tái tạo EDF 
Renewables (Pháp) và Công ty phát triển các dự án 
năng lượng tái tạo Masdar (Các Tiểu vương quốc Ả 
Rập thống nhất) đã trao cho Vestas hợp đồng thiết 
kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC) Công 
viên gió Dumat Al Jandal ở vùng Al Jouf của Ả Rập 
Saudi. Theo hợp đồng này, Vestas sẽ lắp đặt 99 tuabin 
gió V150-4,2MW tại vùng Al Jouf. Vestas sẽ vận hành 
và bảo trì công trình trong 20 năm. 

Dumat Al Jandal sẽ là một trong những trang 
trại gió lớn nhất ở Trung Đông và đóng vai trò chính 
trong kế hoạch mở rộng công suất phát điện tái tạo 
ở Ả Rập Saudi. Dumat Al Jandal sẽ bán sản lượng 
theo hợp đồng mua bán điện (PPA) 20 năm với 
Công ty Mua bán Điện Saudi, thuộc Công ty Điện 
lực Saudi (SEC).

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “MPS”, số tháng 7/2019

Công viên gió Dumat Al Jandal  (Ảnh: st)

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỔI LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á
Công ty DNV GL (Na Uy) đã ký hợp đồng với Cơ quan 

tài nguyên nước quốc gia thuộc Ủy ban Tiện ích Công cộng 
(PUB) Singapore, với tư cách là cố vấn kỹ thuật cho dự án 
quang điện mặt trời nổi (PV) 50MW trên hồ chứa Tengeh ở 
Singapore. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ là một trong 
những hệ thống năng lượng mặt trời nổi trên mặt nước riêng 
lẻ lớn nhất thế giới.

Dự án này là gói thầu công khai lớn nhất Đông Nam Á về 
PV nổi cho đến nay và sẽ có mô hình kinh doanh tiên phong 
bao gồm cả các thành phần năng lượng truyền thống và 
năng lượng tái tạo. DNV GL sẽ hỗ trợ PUB trong suốt các giai 
đoạn chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu, thiết kế, xây dựng 
và vận hành dự án.

Theo kế hoạch, dự án điện mặt trời nổi trên hồ chứa nước 
Tengeh sẽ đi vào hoạt động năm 2021. Dự án sẽ cấp điện cho các công trình xử lý nước hồ chứa, giúp loại bỏ 28.000 
tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm.

Mặc dù các phương án lựa chọn năng lượng tái tạo còn hạn chế, Singapore đã đưa ra các cam kết chắc chắn về cắt 
giảm phát thải khí nhà kính. Điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo khả thi nhất của đất nước này. Ở một quốc gia 
có mật độ dân số cao như vậy, công nghệ “PV nổi trên mặt nước” là phương án hấp dẫn để tối ưu hóa việc sử dụng 
không gian đồng thời tăng mức năng lượng xanh.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “MPS”, số tháng 7/2019

Dự án điện mặt trời nổi trên hồ chứa Tengeh (Ảnh: st)

TRANG TRẠI GIÓ ĐẦU TIÊN Ở KOSOVO
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu 

(EBRD) đang hỗ trợ Trang trại gió Kitka đầu 
tiên ở Kosovo với khoản vay 18 triệu euro.

Trang trại gió Kitka công suất 32,4MW ở miền 
Đông Kosovo đã bắt đầu hoạt động từ tháng 10 
năm 2018 và nằm trong kế hoạch đầy tham vọng 
của quốc gia này nhằm đẩy mạnh công suất phát 
điện tái tạo. EBRD cho biết, khoản đầu tư này do 
EBRD cung cấp là cột mốc quan trọng của việc 
cắt giảm cacbon ở Kosovo, vốn phụ thuộc nặng 
nề vào than để sản xuất điện.

Trang trại gió Kitka được trang bị 9 tuabin gió GE 3.6 MW-137 và do Công ty Guris (Thổ Nhĩ Kỳ) phát triển. 
Theo EBRD, Kitka sẽ nâng sản lượng điện quốc gia hàng năm lên hơn 1,4%.

Chiến lược năng lượng hiện nay của Kosovo đặt ra mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2026 sẽ đưa 
khoảng 400MW dự án điện tái tạo vào vận hành. Năng lượng tái tạo nhiều hơn sẽ giúp giải quyết các thách 
thức mất điện cũng như ô nhiễm do đốt than lignit trong hai nhà máy điện chính ở Kosovo.

Biên dịch:  Bùi Thị Thu Hường 
Theo “MPS”, số tháng 7/2019

Trang trại gió Kitka (Ảnh: st)
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Là cơ quan ngôn luận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện và xuất bản các ấn phẩm: Tạp chí Điện lực

(chuyên đề Quản lý và Hội nhập, Thế giới điện), Khoa

học công nghệ điện, Quản lý ngành Điện...

Thực hiện và quản lý các website của EVN:

http://www.evn.com.vn,

http://www.tietkiemnangluong.vn

http://www.cosodulieu.evn.com.vn

và trang chuyên mụcVăn hóa EVN (evn.com.vn/vanhoa)

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.

Thực hiện các dịch vụ: Tổ chức sự kiện, hội thảo, triển

lãm, truyền thông; Sản xuất phim QC, tư liệu, phóng

sự; Thực hiện và xuất bản các loại ấn phẩm sách

chuyên đề; Thiết kế, in ấn, quảng cáo...


