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Trong sự kiện quản lý mất điện an toàn công cộng, Công ty điện 
lực NV Energy (bang Nevada, Mỹ) sẽ cắt điện ở những khu vực có 
nguy cơ hỏa hoạn cao để giúp ngăn chặn các đường dây điện và 
các thiết bị khác gây ra hỏa  hoạn. 

NV Energy thöïc hieän quaûn lyù maát ñieän an toaøn 
coâng coäng

1

Ảnh bìa: Bùi Mai Thiện

Naâng cao naêng suaát cuûa ngöôøi lao ñoäng giaûm ruûi 
ro, taêng cöôøng an toaøn2

HPI ( Nâng cao kế quả hoạt động của con người) lường trước những 
sai nhầm của con người có thể xảy ra trong công việc và áp dụng 
các biện pháp bảo vệ có thể cắt giảm các sai lỗi và chấn thương.

Công ty Lazen Power Engineering (LPE - bang Florida, Mỹ) đã phát 
triển một giải pháp cho nỗ lực củng cố toàn diện khả năng chịu cháy. 

Quy trình 7 böôùc giaûm bôùt nguy cô chaùy taïi caùc coâng 
trình ñieän löïc4

Người quản lý có thể làm giảm bất kỳ rủi ro an toàn nào bằng cách 
thường xuyên tiến hành và giám sát kiểm tra hợp lý và khuyến 
khích văn hóa “an toàn là số một” tại nhà máy điện.

Quaûn lyù an toaøn nhaø maùy ñieän6

Đưa ra sáu bước mà mỗi công ty điện lực và nhà thầu cần thực hiện 
để xây dựng văn hóa an toàn cho công tác đào hào trong các dự án 
cơ sở hạ tầng điện ngầm

Laøm theá naøo ñeå xaây döïng vaên hoùa an toaøn trong 
caùc döï aùn ngaàm hoùa löôùi ñieän8

14 Döï aùn oån ñònh ñaäp thaønh coâng caûi thieän an toaøn vaø 
ñoä tin caäy
Dự án thành công là một ví dụ tuyệt vời về cách ngành công nghiệp 
duy trì sự phát triển của thủy điện một cách thích hợp bằng cách 
cách đưa ra các giải pháp cải thiện an toàn và độ tin cậy cho đập 
thủy điện.

12 Söï tieán hoùa cuûa löôùi ñieän thoâng minh
Một mạng lưới năng lượng thông minh, nhờ tự động đọc chỉ số 
công tơ và phản ứng với những thay đổi về cung và cầu, đem lại 
tiềm năng an ninh cấp điện cao hơn thông qua hiệu suất.

Sự gia tăng của các nguồn năng lượng phân tán mang đến một cơ 
hội mạnh mẽ cho các công ty điện lực để xây dựng một lưới điện 
thực sự lấy khách hàng làm trung tâm.

Thu huùt khaùch haøng tham gia trong kyû nguyeân 
naêng löôïng phaân taùn

10

AN TOÀN ĐIỆN

Những thay đổi về khí hậu và môi trường 
đang góp phần làm tăng nguy cơ cháy rừng 
trong địa bàn dịch vụ của Công ty điện lực 
NV Energy. Để đối phó với những thay đổi này 
và để giúp bảo vệ khách hàng, thiết bị và môi 
trường khỏi hỏa hoạn và thời tiết khắc nghiệt, 
NV Energy đang thực hiện nhiều biện pháp, 
trong đó lần đầu tiên sử dụng giải pháp Quản 
lý mất điện an toàn công cộng (PSOM).

Trong sự kiện PSOM, NV Energy sẽ cắt điện 
ở những khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao khi 
các điều kiện môi trường nhất định được đáp 
ứng để giúp ngăn chặn các đường dây điện và 

NV Energy thực hiện 

QUẢN LÝ MẤT ĐIỆN 
AN TOÀN CÔNG CỘNG

các thiết bị khác gây ra hỏa hoạn. Những khu vực này 
bao gồm phía đông/phía bang Nevada của lưu vực hồ 
Tahoe và địa bàn truyền tải phía bắc California của NV 
Energy, phục vụ các công ty điện lực địa phương khác. 
NV Energy cũng sẽ làm việc với các công ty điện lực 
khác về các kế hoạch cắt điện chủ động của họ có thể 
ảnh hưởng đến khách hàng của mình.

NV Energy sẽ phối hợp với một chuyên gia phân 
tích thời tiết để theo dõi chặt chẽ một số yếu tố, bao 
gồm điều kiện thời tiết, lượng thực vật có thể được sử 
dụng làm nhiên liệu, gió giật và tốc độ gió, vị trí của các 
đám cháy đang hoạt động và thông tin từ những người 
phản ứng đầu tiên, để xác định có sử dụng giải pháp 
PSOM hay không. 

Kevin Geraghty - Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách vận 
hành của NV Energy cho biết: “An toàn cho khách hàng, 
tài nguyên thiên nhiên và hệ thống điện là ưu tiên số 
một của NV Energy. Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường 
sức chịu đựng của lưới điện nhằm giúp giảm thiểu rủi 
ro hỏa hoạn thông qua các nỗ lực, bao gồm tăng số chu 
kỳ quản lý thảm thực vật, thay thế cột gỗ bằng cột kim 
loại, và lắp đặt camera cảnh báo cháy rừng ở những khu 
vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.Trong khi, các biện pháp đó 
là những chiến lược dài hạn để giúp giảm tác động của 
biến đổi khí hậu, PSOM là giải pháp có thể được thực hiện 
ngay lập tức để đáp ứng với điều kiện môi trường, giúp 
ngăn chặn cháy rừng và bảo vệ cộng đồng của chúng ta.”

NV Energy đang làm việc chặt chẽ với khách hàng, 
các cơ quan khẩn cấp địa phương và các tổ chức chính 
phủ để xác định cách giảm thiểu tác động tốt nhất của 
bất kỳ sự kiện PSOM nào. Ngoài ra, NV Energy sẽ liên 
hệ trực tiếp với khách hàng bị ảnh hưởng ít nhất 48 giờ 
trước bất kỳ sự kiện PSOM nào, nếu có thể, và cung cấp 
các cập nhật liên tục thông qua nhiều kênh khác nhau 
bao gồm các kênh thông tin, các phương tiện truyền 
thông xã hội. 

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

Trong sự kiện quản lý mất điện 
an toàn công cộng (Public Safety 
Outage Management - PSOM), 
Công ty điện lực NV Energy (bang 
Nevada, Mỹ) sẽ cắt điện ở những 
khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao 
để giúp ngăn chặn các đường 
dây điện và các thiết bị khác gây 
ra hỏa  hoạn. 

An toàn cho khách hàng, tài nguyên thiên nhiên và hệ 
thống điện là ưu tiên số một của NV Energy (Ảnh st)
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Ngành điện đã phát triển một lưới điện hoạt động 
tin cậy cùng với lực lượng lao động có tay nghề cao. 
Các công nghệ mới, có tiềm năng đột phá đang được 
áp dụng để giữ cho các mạng lưới điện luôn hoạt động 
và dẻo dai. Việc kết hợp các kỹ thuật và đào tạo HPI 
vào văn hóa an toàn sẽ cung cấp các quá trình và công 
cụ để giúp những người lao động thông minh này làm 
việc có năng suất cao hơn và đóng góp theo những 
phương cách mà trước đây chúng ta không thể tưởng 
tượng nổi.

Nói một cách đơn giản, HPI lường trước những sai 
nhầm của con người có thể xảy ra trong công việc và 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa giúp giảm bớt các 
sai nhầm và chấn thương. Người lao động thường cho 
rằng họ đang thao tác đúng hoặc những người lao 
động khác đang thao tác đúng. Tuy nhiên, người lao 
động có thể vô tình tạo ra các bẫy lỗi và đặt họ vào tình 
huống có xác suất sự cố cao. 

Tiến sĩ James Reason, tác giả của cuốn sách Human 
Error (Sai nhầm của con người) đã viết: “Thay vì là kẻ 
chủ mưu chính của vụ tai nạn, người vận hành có xu 
hướng là người thừa kế các lỗi mang tính hệ thống do 
thiết kế dở, lắp đặt sai, bảo trì kém và các quyết định 
quản lý tồi.”

HPI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Ví dụ dưới đây minh họa đơn giản về cách thức 

hoạt động của HPI. Lái xe liên quan đến rủi ro. Hãy 
hình dung việc đi qua đường ray xe lửa tại một giao 
cắt không có thanh chắn cảnh báo, chuông hoặc đèn 
trong đêm tối bão bùng ở một khu vực hẻo lánh. Bạn 
ít khả năng phát hiện đoàn tàu đang tới gần. Vào một 
ngày trời trong, nắng đẹp, khả năng bạn nhìn thấy 
đoàn tàu đang tới gần và nghe thấy tiếng còi cảnh 
báo của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Bạn có ít rủi ro hơn 
nhiều khi vượt qua đường ray. Nhưng trong cả hai kịch 
bản này, việc đi ngang qua đường ray thành công đều 
phụ thuộc vào hành động của người lái xe.

Hãy xem xét một tình huống vượt qua đường 
sắt khác. Ngành đường sắt đã lắp đặt các biển báo 
giao cắt đường sắt, mắc đèn và chuông để cảnh báo 
người lái xe về đoàn tàu đang tới gần. Ngành đường 
sắt cũng tiến hành một chiến dịch quảng bá rầm rộ 
để cảnh báo những nguy hiểm tại các điểm giao cắt 
đường sắt. Luật pháp địa phương hạn chế tốc độ tàu 
và thời gian tàu được phép chạy trong các khu vực có 
lưu lượng giao thông lớn. Xe của bạn được trang bị túi 
khí và các thiết bị an toàn khác để giảm chấn thương 
trong một tai nạn tiềm ẩn. Khả năng bạn có thể phát 

hiện đoàn tàu đang tới gần được cải thiện rất nhiều và 
rủi ro của bạn thấp hơn hẳn.

Đây là một ví dụ về cách các tổ chức, thay vì các cá 
nhân, thường có cơ hội và khả năng lớn nhất để giảm 
rủi ro thông qua hành động và thiết kế nhằm giúp các 
cá nhân vượt qua “đoạn đường giao cắt” thành công.

Cho dù là trong ngành điện hay ngành khác, quy 
trình HPI khảo sát những đầu vào có thể gây ra sai 
nhầm. Khi đó, công ty điện lực có thể sắp xếp lại các 
nhóm công tác bằng cách sử dụng các quy trình và 
công cụ được khuyến cáo áp dụng do đã rà soát kỹ sau 
khi hành động hoặc lập kế hoạch trước khi hành động.

Công ty điện lực có thể làm rõ vai trò và trách nhiệm, 
sửa đổi các quy trình, thủ tục và lập các nhóm công tác 
hiệu quả cao. Điều này cho phép các nhóm công tác phát 
huy lợi thế tối đa sức mạnh và kỹ năng bổ trợ của mọi 
người. Hiểu rõ các bẫy lỗi tiềm ẩn cho phép nhóm công 
tác lập ngân sách chính xác hơn, lên lịch thời gian của mọi 
người hiệu quả hơn và truyền thông cho nhau rõ ràng 
hơn nhờ đó giảm rủi ro và đạt được lợi tức đầu tư đáng kể.

TRIỂN KHAI HPI
Các công ty điện lực trên khắp nước Mỹ đang triển 

khai HPI giống như họ đã triển khai vấn đề an toàn. 

HPI (Human Performance Improvement - 
Nâng cao năng suất của người lao động) 
lường trước những sai nhầm của con người có 
thể xảy ra trong công việc và áp dụng các biện 
pháp bảo vệ có thể giảm bớt các sai nhầm và 
chấn thương

Nâng cao năng suất của người lao động

GIẢM RỦI RO 
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN Quy trình HPI điều tra các đầu vào 

có thể tạo ra lỗi (Ảnh st)

Năm 2011, Tập đoàn độ tin cậy Bắc Mỹ và Diễn đàn 
truyền tải Bắc Mỹ đã tổ chức hội nghị đầu tiên về 
“Nâng cao năng suất của con người và tăng độ tin 
cậy trên hệ thống điện lớn” tại Atlanta (bang Georgia, 
Mỹ), thu hút 85 đơn vị tham gia.

Năm 2018, 432 người đã tham dự hội nghị đại diện 
cho hầu hết mọi công ty điện lực lớn ở Mỹ. 15 công ty 
điện lực thuyết trình tại hội nghị đó là những công ty 
lớn nhất và tiến bộ nhất ở Mỹ. HPI đã được nhấn mạnh 
tại hội nghị IEEE-ESMO 2019 tại thành phố Columbus 
(bang Ohio,  Mỹ) ngày 24-27/6/2019.

Các công cụ và đào tạo về HPI cho phép các công 
ty điện lực giúp nhân viên của họ thành công hơn 
nhờ phát hiện những khiếm khuyết tiềm ẩn trong 
thông tin giữa các đơn vị, các quy trình và thói quen 
làm việc trong công ty. Nhưng đóng góp lớn nhất cho 
các công ty điện lực là hiệu ứng tích cực lâu dài đối 
với văn hóa của công ty điện lực nhờ tăng tính minh 
bạch, giao tiếp, trách nhiệm và sự tin tưởng giữa tất 
cả các nhân viên. Cùng với các kết quả phi vật thể 
tuyệt vời, các công ty điện lực bỏ công sức áp dụng 
sẽ nhận được kết quả rõ ràng, lợi tức đầu tư cao hơn 
thông qua các hiệu quả tạo ra, đồng thời đạt được 
những kết quả an toàn cao hơn và nâng cao kỹ năng 
vận hành và bảo trì hệ thống điện.

Việc học hỏi từ các sai nhầm, điều chỉnh lại cho 
phù hợp và vận dụng các bài học để cải thiện các quy 
trình tư duy tiến bộ, lên kế hoạch và thực hiện công 
việc là chiến thắng cuối cùng cho tất cả mọi người. 
HPI dành cho mọi người và mọi ngành nghề về cung 
cấp điện, cuối cùng làm cho cuộc sống của chúng ta 
tốt đẹp hơn.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “T&D”, số tháng 1/2019

Các công ty điện lực trên khắp nước Mỹ đang nắm lấy HPI giống 
như họ nắm lấy sự an toàn (Ảnh st)

HPI dành cho tất cả người lao 
động ngành điện, cuối cùng làm 
cho cuộc sống của chúng ta tốt 
đẹp hơn (Ảnh st)
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Cháy rừng đang tàn phá bang California với tốc độ 
nguy hiểm và đã trở thành mối lo ngại nghiêm trọng đối 
với các công ty điện lực lớn cũng như nhỏ trong vùng 
chịu ảnh hưởng. Khi mà mùa cháy rừng ngày một dài 
hơn, vấn đề của các công ty điện lực là đảm bảo độ tin 
cậy của các hệ thống điện. 

Tuy nhiên, các giải pháp quen thuộc để tăng cường 
khả năng chịu cháy của cột điện xem ra rất khó thực hiện. 
Cháy rất khó lường trước bởi vì nguyên nhân thì có rất 
nhiều, từ quản lý thực vật chưa thực hiện tốt, tình trạng 
khô hạn, và vấn đề muôn thuở, yếu tố con người. Ở Mỹ, 
84% các vụ cháy rừng kết cục là do con người gây ra. Một 
giải pháp được nhiều người cân nhắc là ngầm hóa các 
đường dây điện trên không. Tuy nhiên phương án này tốn 
kém hơn so với lợi ích mà nó mang lại, bởi vì cáp ngầm 
đắt tiền gấp khoảng 10 lần so với đường dây trên không.

Công ty Lazen Power Engineering (LPE - bang Florida, 
Mỹ) đã phát triển một giải pháp cho nỗ lực củng cố toàn 
diện khả năng chịu cháy. Quy trình 7 bước giúp giảm 
nhẹ nguy cơ cháy và cải thiện an toàn cháy nói chung 
trên địa bàn công ty điện lực. Phương cách này kết hợp 
các thực hành truyền thống nâng cao khả năng chịu 
cháy với công nghệ tiên tiến nhất có sẵn thành một quy 
trình duy nhất, vừa hiệu quả chi phí vừa hiệu lực.

BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
Đánh giá ban đầu đòi hỏi hai bước chính. Thứ nhất 

đó là rà soát lại các dữ liệu hiện có, và thứ hai, thanh tra 
bằng máy bay không người lái. Rà soát các dữ liệu bao 
gồm phân tích các vùng cháy nguy hiểm hiện nay và các 
dữ liệu mất điện trước đây. Khi đã nắm hiểu các xu hướng 
trong vùng, hệ thống, công ty điện lực sẽ tiến hành thanh 
tra trong vùng bằng máy bay không người lái (UAV). UAV 
được sử dụng để chụp ảnh nhiệt và có độ phân giải cao, 
từ những góc độ không có được trên mặt đất. Công ty 
điện lực cũng có thể sử dụng một cảm biến bổ sung trên 
UAV để nhận diện sức khỏe của các loài thực vật. Điều 
này rất quan trọng, vì một trong những lý do chính dẫn 
đến mất điện là cây đổ.

BƯỚC 2: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
Tiếp theo là đánh giá chi tiết với việc sử dụng hai 

công cụ: lidar (đo khoảng cách bằng ánh sáng) và phần 
mềm CAD (thiết kế được máy tính hỗ trợ) để phân tích 
kết cấu và khoảng hở. Lidar sử dụng ánh sáng ở dạng 
laser xung để đo khoảng cách thay đổi tới trái đất. Sau 
đó các dữ liệu được thu thập và đưa vào một phần 
mềm 3D CAD để mô phỏng. Các kỹ sư có thể sử dụng 
mô hình này để tạo ra thiết kế đường dây trên không 
đặc trưng cho vùng và mô phỏng ảnh hưởng của gió, 
băng, nhiệt độ vận hành cao nhất trên các dây dẫn và 
các biến số khác có thể ảnh hưởng sự nguyên vẹn của 
lưới điện. Một mô hình 3D lý tưởng cần cho phép phân 
tích cấu trúc, phân tích khoảng hở, phân tích phần 
tử hữu hạn, và quản lý thực vật. Các chức năng được 
thực hiện trong mô hình 3D là đặc biệt quan trọng ở 
California. Các điều kiện khô hạn ở California đòi hỏi 
việc thiết kế các đường dây phân phối trên không phải 
hoàn toàn chính xác.

BƯỚC 3: BẢNG ĐÁNH GIÁ
Sau đó, công ty điện lực phải xây dựng bảng đánh 

giá để giúp công nhân đường dây, các giám sát viên và 
các nhà quản lý trong việc sắp xếp trật tự ưu tiên các 
khía cạnh của hệ thống. Các biến số trên bảng đánh 
giá là: các vùng cháy nguy hiểm và các dữ liệu mất điện 
trước đây, dữ liệu ảnh, dữ liệu nhiệt, sức khỏe của các 
loài thực vật, các kết quả mô phỏng 3D CAD, các yêu 
cầu bổ sung và/hoặc thay thế thiết bị, và các biến số 
đặc trưng của ngành điện khác cần được cân nhắc.

BƯỚC 4: THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ
Các thiết kế được tạo ra trong phần mềm mô hình hóa 

3D để giải quyết các vi phạm Quy chuẩn An toàn Điện 
Quốc gia (NESC) và Lệnh 95 (G.O. 95) của bang California. 
Phần mềm CAD lý tưởng cho phép người sử dụng tạo ra 
các tiêu chí thiết kế tùy biến, thậm chí bằng cách đưa vào 
các dữ liệu phần cứng trực tiếp từ nhà chế tạo. Những dữ 
liệu như vậy có thể được sử dụng trong mô hình và mô 
phỏng 3D nhằm đảm bảo tất cả các cột, các dây dẫn và 
các thành phần đều phù hợp về cấu trúc.

BƯỚC 5: XÂY DỰNG
Mô hình 3D có thể sử dụng để tạo ra tất cả các 

thành phần của một gói xây dựng. Một số thành phần 
này là bản đồ và các bản vẽ biên dạng, các báo cáo 
căng độ võng, các biểu đồ căng dây, các bảng đóng 
cọc xây dựng, v.v. Số lượng các thành phần cần thiết 
tùy thuộc vào công việc xây dựng yêu cầu. Các báo 
cáo của FAA (Cơ quan Hàng không LIên bang), các 
tính toán kỹ thuật phần cứng, các hồ sơ Google Earth 
KMZ, báo cáo sử dụng kết cấu, các báo cáo cột riêng lẻ, 
và các tài liệu xây dựng đường dây trên không và cáp 
ngầm khác, tất cả đều là các ví dụ về các biến khác có 
thể sử dụng để chuẩn bị xây mới và xây dựng lại. Khi 
sử dụng các tài liệu chi tiết này, các đường dây điện có 
thể được xây dựng theo thiết kế chính xác, sử dụng các 
công nghệ tiên tiến và có thể cải thiện thực sự độ dẻo 
dai của lưới điện.

BƯỚC 6: XÁC NHẬN
Sau khi xây dựng các cấu trúc và căng dây mới, cần 

đảm bảo chúng được xây dựng đúng cách. Quét từ xa 
một lần nữa sau khi xây dựng có thể đảm bảo các cột 
đáp ứng các quy định kỹ thuật thiết kế. Quá trình xác 
nhận này cho phép so sánh công trình đã xây dựng với 
công trình được thiết kế, đảm bảo công trình đã được 
lắp đặt đúng như đã liệt kê trong tài liệu xây dựng 
và kiểm tra một lần nữa trong mô hình 3D về sự phù 
hợp với quy chuẩn. Nếu thấy có điều gì vi phạm thì 
phải hành động ngay và phát hành một gói sửa đổi để 
chỉnh lý vi phạm này.

BƯỚC 7: LẬP TÀI LIỆU
Bước cuối cùng và quan trọng nhất của quá trình 

này là đảm bảo lập tài liệu đúng cách, đảm bảo sự phù 
hợp, và lưu trữ văn bản tốt. Mô hình 3D có thể được 
sử dụng cho tất cả các nhiệm vụ trên vì nó lập tài liệu:

• “Bản chất công việc” theo Quy tắc 18, Chương 1 
của G.O. 95.

• “Các hồ sơ tính toán này đảm bảo tuổi thọ dịch 
vụ của cột hoặc kết cấu khác, việc tính toán tải trọng 

đã được thực hiện” theo Quy tắc 44.1, Chương IV của 
G.O. 95.

• “Các tính toán tải trọng đảm bảo tuổi thọ dịch vụ 
của cột hoặc kết cấu khác, mà việc tính toán tải trọng 
đảm bảo tuổi thọ này đã được thực hiện” theo Quy tắc 
44.2, Chương IV của G.O. 95.

Thanh tra bằng máy bay không người lái cũng góp 
phần đáp ứng các yêu cầu về “tuần tra” hằng năm/hai 
lần mỗi năm, phù hợp với G.O. 165. Một báo cáo tuân 
thủ các yêu cầu lập tài liệu thiết kế G.O. 95 của bang 
California khi đó có thể được sử dụng để hỗ trợ các 
tranh chấp pháp lý và các cuộc họp công khai.

LPE đã làm việc với nhiều công ty điện lực và đối tác 
trong ngành liên quan tới các nhu cầu giảm thiểu cháy. 
Tổng cộng, LPE đã thực hiện hằng trăm mô hình 3D cột 
điện truyền tải và phân phối, làm việc với các đối tác 
trong ngành về nỗ lực tăng cường khả năng chịu cháy. 
LPE luôn quan tâm tới từng chi tiết và đánh giá cao các 
nhu cầu chính xác của khách hàng, và đó là một phần 
của việc vì sao họ đã tạo ra quá trình 7 bước tăng cường 
khả năng chịu cháy này.

Bang California đã thông qua một luật mới, Luật 
SB901. Kể từ đầu năm 2019, các công ty điện lực phải 
quản lý thực vật, thực hiện thanh tra điện, và có các hệ 
thống điện cho phép họ cắt điện khi nguy hiểm cháy ở 
mức cao. Đã vậy, mức phạt cao nhất tăng lên gấp đôi 
nếu như phát hiện công ty điện lực không tuân thủ các 
quy định về an toàn.

Mô hình hóa 3D và mô phỏng tình trạng đường dây 
trên không là phương cách thực sự duy nhất để chắc 
chắn ngăn ngừa được các sự kiện do không phù hợp 
hoặc các vấn đề về kết cấu và khoảng cách. Từ nhiều 
năm nay, trong xây dựng các đường dây trên không đã 
áp dụng các thực hành kỹ thuật và thiết kế, góp phần 
quan trọng trong việc nâng cao độ dẻo dai của lưới 
điện. Tuy nhiên, các đường dây phân phối trên không 
hiện đang dựa trên các công cụ thiết kế thô sơ, các tiêu 
chuẩn cũ, hoặc không dựa vào đâu cả. Với các thách 
thức từ môi trường mà lưới điện hiện nay đang phải đối 
mặt – cháy, bão tố, bão tuyết, v.v. – có thể giờ là lúc mà 
ngành điện cần chuyển sang áp dụng các công cụ và 
phần mềm tiên tiến nhất mà các kỹ sư và nhà thiết kế có 
sẵn để ngăn chặn trước khi chúng xảy ra.

Sau khi cân nhắc mọi thứ, một quy trình tăng cường 
chống cháy toàn diện có thể là giải pháp mà các công ty 
điện lực này đang trông chờ.

Biên tập: Khắc Minh
Theo:  “Tdworld”, số tháng 8/2019
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Nếu bạn bắt đầu đảm nhiệm vai trò mới là người quản 
lý an toàn nhà máy điện, thì điều quan trọng là bạn phải 
nhanh chóng nắm vững được các trách nhiệm của mình. 
Rốt cuộc, bạn càng đánh giá sớm sự an toàn của nhà máy 
điện, bạn càng sớm thực hiện bất kỳ cải thiện nào. 

HIỂU BIẾT NHỮNG RỦI RO
Lập biểu đồ - thể hiện và nhận diện các rủi ro thực 

tế và tiềm ẩn mà nhà máy điện phải đối mặt. Xác định 
tần suất bạn cần thực hiện một nhiệm vụ dựa trên mức 
độ nghiêm trọng của nó.

 Nghiên cứu chiến lược ứng phó khẩn cấp của nhà 
máy điện

Nhiều nhà máy điện có kết cấu dọc, có nghĩa là một 
số nhiệm vụ yêu cầu được “bảo vệ ngã cao”. Những nhà 
máy điện như vậy có những rủi ro có một không hai 
cần được chú ý chặt chẽ. Một số các mối nguy hiểm 
này bao gồm:

• Có các hóa chất nguy hiểm như amoniac khan.
• Không gian chật hẹp.
Để quản lý các loại rủi ro này, bạn cần rà soát hoặc 

cập nhật các quy trình xử lý các tình huống khác nhau 
sau khi gặp:

• Đội cứu hộ và y tế nhà máy điện.
• EMS (Dịch vụ y tế khẩn cấp).
• Bộ phận cứu hỏa.
• Các bác sĩ bệnh viện địa phương hoặc các bác sĩ 

địa phương.

ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐÚNG CÁCH VÀ 
THƯỜNG XUYÊN
Nhân viên nhà máy điện phải được đào tạo thường 

xuyên và về nhiều mặt. Bạn cần đảm bảo rằng chỉ 
những nhân viên có trình độ với các kỹ năng cần thiết 
đang hoàn thành từng nhiệm vụ, chẳng hạn như xử lý 

các chất thải nguy hại. Để đảm bảo nhất quán, nhân 
viên được giao thực hiện cùng một nhiệm vụ cần phải 
trải qua cùng một chương trình đào tạo. Bạn cũng cần 
lập sổ sách và ghi chép các khóa đào tạo của các nhà 
thầu tại nhà máy điện.

Tiếng ồn trong nhà máy điện có khả năng đạt đến 
mức nguy hiểm. Đó là lý do tại sao bạn cần khảo sát 
tiếng ồn để kiểm tra nhu cầu bảo vệ thính giác. Bạn cần 
tìm hiểu xem các nhân viên có sử dụng các thiết bị bảo 
vệ thính giác được chỉ định hay không. 

KIỂM TRA LẠI CÁC GIẤY PHÉP VÀ 
GIẤY CHỨNG NHẬN
Trước khi bắt đầu hoạt động, nhà máy điện cần phải 

đảm bảo có các giấy phép và chứng chỉ khác nhau. Hầu 
hết các yêu cầu này bao gồm các lĩnh vực chất lượng 
không khí, chất thải hoặc phòng cháy chữa cháy. Trong 
số tất cả các yêu cầu này, ưu tiên cao nhất của nhà máy 
điện chắc chắn là có được chứng nhận chất lượng không 
khí. Về vấn đề phát thải khí, nhà máy điện phải có thông 
tin cập nhật bao gồm việc thải ra các khí độc hại như 
NOx, CO hoặc amoniac. Ngoài ra, bạn cũng phải đảm 
bảo các thiết bị theo dõi liên tục phát thải (CEM) đang 
hoạt động. Tuy nhiên, có những lúc nhà máy điện sẽ cần 
kiểm định CEM và các thủ tục này cần được rà soát lại.

Các chứng chỉ khác bạn cần xem xét bao gồm các 
chứng chỉ của bộ phận cứu hỏa và phòng thí nghiệm 

hóa chất. Hãy nhớ nộp đơn xin giấy phép và giấy chứng 
chỉ trước ngày đáo hạn.  

LÀM SAO ĐỂ CÁC NHÂN VIÊN NGHĨ RẰNG 
“AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT”
Khi làm quen với nhân viên nhà máy điện, bạn có 

đánh giá nhận thức của họ về vấn đề an toàn và bạn có 
nhận ra ý tưởng của họ về cách làm cho nơi làm việc an 
toàn hơn hay không? Bạn cần làm như vậy. Bằng cách 
khuyến khích thực hành này, bạn có thể thúc đẩy văn 
hóa an toàn tuyệt vời trong nhà máy điện. Bạn cũng 
cần chỉ ra sự cần thiết của việc sử dụng các công cụ 
đúng cho công việc. 

Thái độ và hành vi của người lao động sẽ ảnh 
hưởng đến:

• Mục tiêu an toàn của nhà máy điện.
• Hiệu suất công việc của họ.
• Nỗ lực giảm thiểu chất thải

LẬP NGÂN SÁCH
Bạn cũng cần có một ngân sách phù hợp để hỗ trợ 

việc đánh giá thường xuyên các thiết bị và vật tư an 
toàn. Để đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, hãy 
nói chuyện với bộ phận quản lý. Hãy nhận phản hồi 
từ nhân viên và hãy hỏi loại trang thiết bị bảo vệ nào 

như găng tay an toàn hoặc mặt nạ hàn mà họ coi là 
rất quan trọng. Hãy cân nhắc tiến hành kiểm tra hàng 
tuần đối với trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Ngoài ra, hãy ghi lại điều mà công nhân yêu cầu 
trong thời gian cắt điện và vào mùa đông. Hãy nhớ 
rằng, họ sẽ sửa chữa điện thường xuyên trong thời tiết 
khắc nghiệt. Hãy kiểm tra thiết bị được sử dụng cho 
các công việc có rủi ro cao như găng tay điện áp cao. 
Những trang thiết bị như vậy sẽ cần được đánh giá lại 
khả năng chịu điện áp ít nhất hai lần trong một năm.

KHUYẾN KHÍCH BÁO CÁO VỀ NGUY HIỂM
Các điều kiện làm việc không an toàn có thể gây hại 

cho nhân viên nếu bạn không hành động ngay lập tức. 
Vì vậy, bạn cần khuyến khích nhân viên của bạn báo 
cáo bất kỳ mối lo ngại nào. Trao quyền cho nhân viên 
có ý thức thực hành an toàn tại nơi làm việc bằng cách 
hỗ trợ và khen thưởng liên tục. Đồng thời, việc giảm 
bớt những nguy hiểm sẽ giúp bạn khuyến khích ý thức 
trách nhiệm của họ trong việc tạo ra và duy trì một môi 
trường làm việc an toàn.

Bạn cũng có thể nâng cao nhận thức về an toàn của 
người lao động bằng cách thảo luận về các kết quả của 
chương trình báo cáo của bạn về mối nguy.

Bạn có thể loại bỏ các mối nguy hiểm bằng cách 
tiến hành phân tích an toàn trong công việc đối với mọi 
công việc mới. Ngoài ra, bằng các biện pháp kiểm soát 
hành chính và kỹ thuật, bạn sẽ giúp giảm thiểu và thậm 
chí có thể loại bỏ mọi rủi ro tiềm ẩn của nhiệm vụ.

ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG
Thúc đẩy thiện chí với người dân và cộng đồng 

địa phương là rất quan trọng. Một cách hiệu quả để 
thực hiện mục tiêu này là tham gia vào một sự kiện 
từ thiện tại địa phương. Trong sự kiện này, bạn có thể 
tuyên truyền cho người dân địa phương về cách nhà 
máy của bạn phát điện như thế nào đồng thời chia sẻ 
những thông tin mà bạn đã ghi lại về các vấn đề an 
toàn và môi trường.

KẾT LUẬN
Là người quản lý an toàn, sẽ là không thực tế khi 

cho rằng bạn có thể loại bỏ tất cả các rủi ro có thể xảy 
ra trong nhà máy điện. Tuy nhiên, điều mà bạn có thể 
làm rất hiệu quả là giảm bất kỳ rủi ro an toàn nào bằng 
cách thường xuyên kiểm tra, giám sát hợp lý và khuyến 
khích văn hóa “an toàn là trên hết” trong nhà máy điện.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “Energycentral”, số tháng 3/2019

QUẢN LÝ 
AN TOÀN 
NHÀ MÁY ĐIỆN

Người quản lý có thể cắt giảm bất kỳ rủi 
ro an toàn nào bằng cách thường xuyên 
kiểm tra, giám sát hợp lý và khuyến khích 
văn hóa “an toàn là trên hết” trong nhà 
máy điện.

An toàn là số một (Ảnh st)
Kiểm tra các thiết bị được sử dụng cho các công việc có rủi ro cao 

như găng tay điện áp cao (Ảnh st)
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AN TOÀN ĐIỆN

Các hệ thống truyền tải và phân phối điện cấp điện 
cho các cộng đồng, doanh nghiệp và hộ tiêu thụ nhờ 
hàng triệu kilômét đường dây điện thông qua sự kết hợp 
của cơ sở hạ tầng điện trên không và ngầm dưới đất. 

Công việc đào hào và đào đất để hỗ trợ các dự án cơ 
sở hạ tầng điện ngầm có thể là một nhiệm vụ nguy hiểm. 
Công việc này nhiều khi diễn ra tại các khu vực tắc nghẽn, 
trên các con đường giao thông công cộng và các khu vực 
xây dựng. Theo Cục Thống kê Lao động, các vụ tử vong 
liên quan đến đào đất và đào hào trong năm 2016 gần 
gấp đôi mức trung bình của 5 năm trước.

Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về đào hào của OSHA 
(Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp 
Mỹ) và duy trì không ngừng nhận thức về các mối nguy 
hiểm liên quan đến công việc đào hào có thể ngăn ngừa 
thương vong. Cải thiện an toàn cũng có thể đem lại nhiều 
lợi ích khác ngoài hiện trường. Những lợi ích này bao gồm 
các tác động tích cực đến ngân sách, tiến độ thi công và 
chất lượng. Thiết lập văn hóa an toàn không chỉ đảm bảo 
an toàn cho nhân viên mà còn giúp nâng cao năng suất 
dự án.

Dưới đây là sáu bước mà mỗi công ty điện lực và 
nhà thầu cần thực hiện để xây dựng văn hóa an toàn 
cho công tác đào đất và đào hào trong các dự án cơ sở 
hạ tầng điện ngầm:

OSHA quy định các tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ 
người lao động thực hiện việc đào hầm ếch, là công việc 
mà OSHA viện dẫn là có rủi ro cao nhất. Đào hầm ếch có 
nhiều khả năng gây tử vong cho công nhân hơn so với 
các tai nạn liên quan đến đào đất khác. Bởi vì việc xây hào 
bao gồm nhiều lớp đất, các tiêu chuẩn này đề ra các yêu 
cầu về độ dốc, giật cấp, che chắn và chống đỡ, ngoài việc 
phân tích đất và các hướng dẫn lắp đặt và loại bỏ các hệ 
thống bảo vệ. Nhân viên - ở mọi trình độ - cần học các tiêu 
chuẩn này và định kỳ ôn lại chúng.

trường là điều mà các công ty phải đối mặt hàng ngày. 
Các bài giảng trên lớp với số giờ tham gia tối thiểu 
là chưa đủ. Các công ty cần tìm đến các nguồn lực 
chuyên dụng cung cấp huấn luyện an toàn chất lượng 
cùng với sự hỗ trợ bên ngoài lớp học - bao gồm tư vấn 
tại hiện trường, thiết kế kỹ thuật và thiết bị an toàn.

Hãy xem xét việc tham gia Trench Safety Stand 
Down hàng năm, diễn ra vào ngày 17-21 tháng 6 năm 
2019. Trench Safety Stand Down là một nguồn lực quý 
giá và là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về an toàn với 
công nhân, bao gồm các mối nguy khi làm việc trong 
và xung quanh các hào, các hố.

Làm thế nào để xây dựng

VĂN HÓA AN TOÀN TRONG 
CÁC DỰ ÁN NGẦM HÓA LƯỚI ĐIỆN

1 TUÂN THEO CÁC TIÊU CHUẨN OSHA

Hầm ếch có nhiều khả năng gây ra tử vong cho công nhân hơn là 
các tai nạn liên quan đến khai quật khác (Ảnh st)

2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẰNG VĂN BẢN

Các công ty cần có các chính sách toàn diện mô tả 
chi tiết về cách đào hào và đào đất an toàn. Quy trình 
chính sách cần bao gồm việc lên quy hoạch và giám sát 
phù hợp, kiểm tra định kỳ bắt buộc các vị trí đào để phát 
hiện bất kỳ thay đổi nào về tình trạng đất và xác nhận 
có đủ công trình đỡ cho các hào. Một chính sách hợp lý 
cần trình bày chi tiết và có hệ thống các trách nhiệm và 
chuẩn hóa các thực hành an toàn đối với nhân viên.

3 CAM KẾT ĐÀO TẠO

Một lực lượng lao động được đào tạo tốt hơn là một 
lực lượng lao động an toàn hơn và có năng suất cao 
hơn. Những thách thức về an toàn và năng suất tại hiện 

Một lực lượng lao động có trình độ học vấn cao hơn là lực lượng 
lao động an toàn hơn và năng suất cao hơn (Ảnh st)

Thiết bị bảo vệ để nâng cao năng suất và an toàn 
cho công nhân đã trở nên tốt hơn đáng kể với những 
tiến bộ trong các hệ thống chế tạo bằng cách sử 
dụng các dữ liệu được lập bảng cũng như các giải 
pháp thiết kế cụ thể theo địa điểm bằng cách sử 
dụng tấm chắn, chống đỡ, giằng và máy rải khoảng 
hở vòm cao. Điều rất quan trọng đối với các công ty 
làm việc trong các công trình ngầm dưới đất, là phải 
xem xét mọi nguồn lực an toàn có sẵn cho công nhân 
- bao gồm phân tích các giải pháp hệ thống bảo vệ, 
tư vấn tại chỗ và thiết kế kỹ thuật.4 PHÂN CÔNG NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC

Người có năng lực là người chịu trách nhiệm cao 
nhất về sự an toàn của nhân viên. Các tiêu chuẩn 
OSHA yêu cầu chỉ định một người có năng lực để 
kiểm tra các hào và nhận diện các mối nguy tiềm ẩn. 
Công tác kiểm tra phải bao quát mọi khía cạnh của 
việc đào đất, an toàn và thiết bị chống đỡ, và đề cập 
tới loại đất, công việc ở các khu vực liền kề, khả năng 
rung và điều kiện thời tiết.

Để kiểm tra mối nguy trước khi làm việc, người 
có năng lực cần xác nhận rằng công nhân có thiết 
bị bảo vệ thích hợp. Ngoài ra, theo OSHA, “năng lực” 
có nghĩa là cá nhân đó có thể xác định các mối nguy 
hiểm hiện tại và có thể tiên đoán được hoặc các điều 
kiện làm việc nguy hại, mất vệ sinh hoặc nguy hiểm 
đối với nhân viên. Người có năng lực có quyền thực 
hiện các biện pháp khắc phục kịp thời để loại bỏ 
hoặc kiểm soát các mối nguy và các tình trạng này.

Tuân thủ các tiêu chuẩn OSHA yêu cầu chỉ định một người 
có thẩm quyền để kiểm tra các hào và xác định các mối nguy 

tiềm ẩn (Ảnh st)

5 CÓ GIẢI PHÁP BẢO VỆ THÍCH HỢP

6 XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN

Đảm bảo văn hóa an toàn tại nơi làm việc (Ảnh st)

Các mục tiêu cuối cùng bảo vệ hào của các công ty 
điện lực và nhà thầu là đảm bảo an toàn và năng suất. 
Để đạt được những mục tiêu này, họ cần một hệ thống 
bảo vệ hào toàn diện và tuân thủ OSHA, cùng với một 
chương trình đào tạo hiệu quả được nhân viên ở mọi 
cấp bậc chấp nhận. Các công ty điện lực cũng nên tìm 
kiếm sự hợp tác để hỗ trợ khi các quyết định an toàn 
vượt quá phạm vi hoạt động hoặc kinh nghiệm điển 
hình của công ty. Với các chương trình phù hợp, các 
tổ chức có thể tạo ra một văn hóa an toàn không chỉ 
đảm bảo an toàn tại hiện trường mà còn cho phép 
người lao động làm việc hiệu quả, đảm bảo kết quả 
chất lượng, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “T&D”, số tháng 6/2019
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Kể từ khi ngành điện hiện đại ra đời, các công ty điện 
lực đã được xây dựng dựa vào các tuyến quản lý lưới 
điện và dịch vụ khách hàng song hành. Sự phát triển của 
các nguồn năng lượng phân tán (DER) như điện mặt trời 
áp mái và tích trữ bằng acqui đem lại một cơ hội rõ ràng 
để đưa mô hình mới này áp dụng vào thực tế.

ĐỊNH HÌNH LẠI LƯỚI ĐIỆN LẤY KHÁCH HÀNG 
LÀM TRUNG TÂM
Khi khách hàng lắp đặt thiết bị điện mặt trời và tích 

trữ điện bằng acqui tại nhà và tại các doanh nghiệp, 
lưới điện trở nên ngày càng  phân tán hơn. Vị trí của các 
khách hàng đó trong hệ sinh thái điện lực từ ngoài lề 
lưới điện chuyển vào trung tâm, thực sự tạo ra lưới điện 
lấy khách hàng làm trung tâm của tương lai.

Trong mô hình điện lực mới này, thu hút khách hàng 
và quản lý lưới điện không thể được tiếp cận riêng rẽ nữa 
- tối ưu hóa hành trình của khách hàng và lưới điện phải 
được hòa cùng một nhịp. Để xử lý thách thức của DER, có 
thể tách DER thành hai thành phần thiết yếu phải thúc 
đẩy đồng bộ hóa: Quản lý DER và Thu hút DER.

QUẢN LÝ DER
Khi bắt tay vào thực hiện việc hội tụ của quản lý lưới 

điện và thu hút khách hàng, công ty điện lực cần có bức 

tranh đầy đủ về thách thức đặc trưng thúc đẩy sự hội tụ 
đó. Trong trường hợp này, công ty điện lực cần có một 
cái nhìn toàn diện về các tài sản DER trên toàn lưới điện, 
bao gồm các tài sản thuộc sở hữu của công ty điện lực 
và các tài sản của khách hàng. Tầm nhìn xuyêt suốt về 
các mạng lưới trung áp và hạ áp là rất quan trọng. Hiện 
tại, hầu hết các DER đều nằm ngoài quyền kiểm soát 
trực tiếp của các công ty điện lực. Nguồn điện phân tán 
không liên tục và tính đa dạng của các mẫu hình tiêu 
thụ tạo ra những thông tin rất quan trọng để kiểm soát 
hiệu quả mạng lưới điện hiện đại. Nhưng điều này lại 
xảy ra bên ngoài khả năng của các hệ thống SCADA và 
DMS điện lực truyền thống.

Thay vào đó, công ty điện lực cần trực quan hóa 
toàn bộ lưới điện, cung cấp tầm nhìn toàn cảnh cần 
thiết để quản lý lưới điện hiện đại. Bằng cách cho phép 
tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ việc quản lý DER, 
những người tham gia quy mô điện lực cũng như các 
khách hàng, công ty điện lực sẽ có thể đảm bảo độ tin 
cậy và hiệu quả tốt hơn ngay cả khi lưới điện thay đổi. 

Khả năng hiển thị và quản lý các DER trên toàn 
mạng lưới điện chỉ là một phần của sự đồng bộ hóa 
cần thiết. Sự phát triển DER này chủ yếu được thúc đẩy 

bởi các cá nhân và cộng đồng. Khi công ty điện lực tìm 
cách hiểu và quản lý các tài sản này trên toàn lưới điện, 
công ty điện lực cũng phải tìm hiểu cách tốt nhất để 
thu hút khách hàng phía sau các tài sản này.

THU HÚT DER 
Đầu năm 2019, Công ty Oracle (Mỹ) đã thực hiện 

một chương trình nghiên cứu rộng lớn về thị trường 
và người dùng để hiểu việc thu hút khách hàng đang 
thay đổi ra sao với sự gia tăng của các DER, cụ thể là 
năng lượng mặt trời. Thông thường, các khách hàng 
điện lực lắp đặt tài sản năng lượng mặt trời đều kỳ 
vọng quá mức về việc họ sẽ phát ra bao nhiêu điện 
năng và có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện. 
Khách hàng cũng cảm thấy khó hiểu về các thuật ngữ 
điện mặt trời và sự phức tạp của việc lập hóa đơn điện 
năng tiêu thụ ròng và họ không nhận được nhiều 
thông tin chi tiết về điện năng của họ và cách lập hóa 
đơn điện như họ muốn.

Đối với công ty điện lực, sự phức tạp của pin 
quang điện có thể đẩy chi phí lên cao và làm giảm sự 

hài lòng của khách hàng. Một công ty điện lực đã báo 
cáo rằng 350.000 khách hàng của họ có nguồn điện 
mặt trời - thì họ nhận được tới 20.000 cuộc gọi trong 
một tháng.

Hầu hết các công ty điện lực đều chào bán phần 
mềm tính toán điện mặt trời cho khách hàng và có 
thể chào bán rất nhiều tài liệu thông tin về điện mặt 
trời. Các công ty điện lực có thể giải thích cho khách 
hàng về cách lập hóa đơn điện mặt trời và cung cấp 
các chương trình giới thiệu về năng lượng mặt trời 
để tạo điều kiện dễ dàng trong việc chuyển đổi. Cuối 
cùng, sau khi khách hàng đã lắp đặt và gặt hái những 
lợi ích của điện mặt trời, các công ty điện lực có thể 
giúp khách hàng hiểu sâu hơn về năng lượng và cách 
lập hóa đơn điện rõ ràng với ngôn ngữ dễ hiểu.

Các công ty điện lực có thể hướng dẫn khách hàng 
có nguồn điện mặt trời thay đổi cách sử dụng điện để 
hài hòa với sản lượng điện của họ. Khi mà các công ty 
điện lực tạo ra một môi trường trong đó khách hàng 
sẵn lòng và có thể tham gia vào các chương trình DER 
điện lực được thiết kế để tối ưu hóa quản lý và ổn định 
lưới điện thì có nghĩa là công ty điện lực đang phát 
triển một lưới điện thực sự được kết nối. 

THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHÓM 
CÔNG TÁC
Đảm đương công việc hội tụ này là một thách thức 

công nghệ đồng thời là thách thức nhóm. Thách thức 
DER đòi hỏi các giải pháp công nghệ khai thác tiềm 
năng của lưới điện phân tán, để thu hút sự tham gia 
của các hộ tiêu thụ đồng thời là người sản xuất điện. 
Nhưng ngoài ra, các đội công tác của công ty điện lực 
phải được chuẩn bị và trao quyền định hình lại cách họ 
đã làm việc từ nhiều thập kỷ nay.

Sự gia tăng của các nguồn năng lượng phân tán 
mang đến một cơ hội mạnh mẽ cho các công ty điện 
lực để xây dựng một lưới điện thực sự lấy khách hàng 
làm trung tâm. Nhưng để phát huy lợi thế của cơ hội 
đó, công ty điện lực có nhiều việc phải làm. Các nhà 
lãnh đạo điện lực phải được chuẩn bị để phá bỏ các 
rào cản ngăn cách các đội công tác này. Sự đồng bộ 
hóa này sẽ cho phép công ty điện lực phát triển một 
khuôn khổ mới cần thiết để tối ưu hóa kết quả kinh 
doanh điện lực trong thời đại của lưới điện phân tán. 

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “Elp”, số tháng 1/2019

Sự gia tăng của các nguồn năng 
lượng phân tán mang đến một cơ 
hội mạnh mẽ cho các công ty điện 
lực để xây dựng một lưới điện thực 
sự lấy khách hàng làm trung tâm

THU HÚT 
KHÁCH HÀNG
tham gia trong kỷ nguyên năng lượng phân tán

Nguồn điện phân tán không liên tục tạo ra những thông tin rất 
quan trọng để kiểm soát hiệu quả mạng lưới điện hiện đại (Ảnh st)

Điện mặt trời (Ảnh st)

Sự gia tăng của các nguồn năng lượng phân tán mang đến một cơ 
hội mạnh mẽ cho các công ty điện lực để xây dựng một lưới điện 

thực sự lấy khách hàng làm trung tâm (Ảnh st)
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 Về bản chất, lưới điện thông minh sử dụng công nghệ mới 
nổi để thúc đẩy hiệu suất năng lượng và hiệu quả chi phí. Một 
mạng lưới năng lượng thông minh, nhờ tự động đọc chỉ số công 
tơ và phản ứng với những thay đổi về cung và cầu, đem lại tiềm 
năng an ninh cấp điện cao hơn thông qua hiệu suất.

Khi kết hợp với triển khai công tơ thông minh, tiềm năng hiệu 
suất thậm chí còn lớn hơn khi các hộ tiêu thụ điều chỉnh nhu 
cầu theo thời gian thực của họ và đẩy nhanh việc tích hợp năng 
lượng tái tạo vào lưới điện.

Với ý tưởng đó, EU đã đặt mục tiêu sẽ thay thế 80% công tơ 
điện hiện có vào năm 2020, ước tính mức cắt giảm phát thải tiềm 
năng trên toàn EU lên tới 9% và mức giảm tương tự về tiêu thụ 
năng lượng sinh hoạt hàng năm.

Công nghệ và đổi mới đã dẫn đường cho tham vọng của EU 
trong bối cảnh thay đổi hệ thống điện. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF) đã xác định ba xu hướng chính đang phá vỡ các mô hình 
truyền thống, từ phát điện đến phía sau công tơ. Đó là:

• Điện khí hóa các ngành lớn trong nền kinh tế như vận tải và 
sưởi ấm;

• Phi tập trung hóa, được thúc đẩy bởi sự giảm mạnh về chi 
phí của các nguồn năng lượng phân tán (DER) như tích trữ phân 
tán, phát điện phân tán, linh hoạt về nhu cầu phụ tải và hiệu suất 
năng lượng; 

• Số hóa lưới điện nhờ đo lường thông minh, cảm biến thông 
minh, tự động hóa và các công nghệ mạng lưới kỹ thuật số khác, 
cũng như phía sau công tơ, với sự ra đời của Mạng lưới vạn vật 
kết nối (Internet Internet of Things; IoT) và sự gia tăng đột biến 
của các thiết bị tiêu thụ điện được kết nối.

Giải thích về việc mỗi yếu tố này đang bổ sung cho nhau như 
thế nào trong quá trình phát triển, WEF cho biết: “Điện khí hóa 

rất quan trọng đối với các mục tiêu 
cắt giảm carbon dài hạn và sẽ sử 
dụng một tỉ lệ ngày càng cao hơn 
năng lượng tái tạo. Số hóa hỗ trợ cả 
hai xu hướng còn lại bằng cách cho 
phép kiểm soát nhiều hơn, bao gồm 
tối ưu hóa tự động, thời gian thực 
của việc tiêu thụ, sản xuất và tương 
tác với khách hàng.” 

Ba xu hướng này đang được thúc 
đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau, tuy 
nhiên, đáng chú ý nhất là chúng làm 
giảm chi phí, mở đường cho các mô 
hình kinh doanh sáng tạo.

Lợi ích xã hội và kinh tế của việc 
tích hợp các xu hướng này cũng rất 
đa dạng. Một phân tích trước đây 
của WEF đã ước tính rằng sự thay đổi 
trong lĩnh vực điện trong thập kỷ tới 
có thể tạo ra giá trị tới 2,4 tỷ USD. 

THÁCH THỨC
Diễn đàn WEF xác định bốn thách 

thức chính trong việc đảm bảo 
chuyển đổi hiệu quả sang hệ thống 
điện mới, đó là: 

• Trước tiên, điện chủ yếu vẫn 
được coi là một hàng hóa, khiến cho 
việc thu hút khách hàng sử dụng 
các công nghệ mới là một nỗ lực tốn 
kém và khó khăn. 

• Thứ hai, mô hình chính sách 
hiện nay cản trở các nguồn lực phân 
tán cung cấp giá trị toàn phần của 
chúng cho hệ thống. 

• Thứ ba, sự không chắc chắn của 
các quy định khiến cho các bên liên 
quan chính không thể triển khai cơ 
sở hạ tầng bổ sung cho lưới điện 
đóng vai trò xương sống của hệ 
thống điện trong tương lai. 

• Cuối cùng, một số phân khúc 
không muốn có sự thay đổi văn hóa 
theo hướng phân bổ lại các vai trò và 
các mô hình kinh doanh mới.

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “Eolasmagazine”, 

số tháng 9/2019

SỰ TIẾN HÓA CỦA 
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Dự kiến, thị trường nhiệt và điện kết hợp siêu 
nhỏ (micro-CHP) toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng 
trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 23% trong giai 
đoạn 2019-2023, theo báo cáo nghiên cứu thị 
trường mới nhất của Công ty Technavio (Vương 
quốc Anh). 

Các hệ thống micro-CHP đang ngày càng phổ 
biến trên toàn thế giới khi mà chúng có thể đạt 
được hiệu suất hơn 90%. Các hệ thống này có khả 
năng đáp ứng nhu cầu về sưởi ấm không gian, 
làm nóng hoặc làm mát nước trong các tòa nhà, 
cũng như cung cấp điện. Hơn nữa, chế độ hoạt 
động của các hệ thống micro-CHP hỗ trợ việc 
tích hợp vào lưới điện các nguồn năng lượng tái 
tạo khác nhau vốn có thể không liên tục và hay 
thay đổi. Do đó, micro-CHP giúp cân bằng năng 
lượng tái tạo bằng cách phát điện gần với điểm 
tiêu thụ. Hơn nữa, các hệ thống micro-CHP loại 
bỏ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải 
và phân phối (T&D) mới bằng cách tránh các tổn 
thất T&D, nhờ đó giảm tắc nghẽn lưới điện trong 
thời gian nhu cầu điện cao.

Theo Technavio, nhu cầu ngày càng cao về 
nhiên liệu năng lượng sạch sẽ tác động tích cực 
đến thị trường và đóng góp đáng kể vào sự tăng 
trưởng trong giai đoạn dự báo. Báo cáo nghiên 
cứu cũng phân tích các xu hướng và các động 
lực thị trường quan trọng khác sẽ ảnh hưởng đến 
tăng trưởng thị trường trong giai đoạn 2019-2023. 

Dự kiến, thị trường micro-CHP sẽ đạt tốc độ 
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 23% 
trong giai đoạn 2019-2023, theo báo cáo nghiên 
cứu thị trường mới nhất của Technavio.

NHU CẦU NGÀY CÀNG CAO ĐỐI VỚI 
NHIÊN LIỆU NĂNG LƯỢNG SẠCH
Với dân số toàn cầu ngày càng tăng và tỷ lệ 

đô thị hóa tăng lên tương ứng, nhu cầu điện 

tăng lên đáng kể. Điều này đã làm tăng lượng phát 
thải CO2 dẫn đến một số sáng kiến đang được thực 
hiện để cắt giảm phát thải. Các sáng kiến này đang 
khuyến khích các quốc gia lựa chọn các công nghệ 
phát điện thân thiện với môi trường, dẫn đến áp 
dụng micro-CHP ngày càng tăng để đáp ứng nhu 
cầu về nhiệt và điện. Các hệ thống micro-CHP có thể 
sử dụng khí sinh học, khí tự nhiên và pin nhiên liệu, 
được coi là các nguồn năng lượng sạch, để phát điện 
và nhiệt. Các hệ thống micro-CHP có thể đảm bảo 
sản xuất đồng thời điện và nhiệt hữu ích cho các ứng 
dụng sưởi ấm và làm mát bằng cách sử dụng một 
nguồn năng lượng duy nhất.

Nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại Technavio 
cho biết: “Để tăng cường áp dụng micro-CHP nhằm 
nâng cao hiệu suất của các hệ thống phát điện và 
cắt giảm phát thải khí nhà kính (GHG), các cơ quan 
chính phủ trên khắp thế giới đang đưa ra một số quy 
định. Ví dụ, chính phủ Đức đã đưa ra một số quy định 
để hỗ trợ các nguồn phát điện thay thế và hiệu quả 
hơn. Các sáng kiến như vậy, được các cơ quan chính 
phủ thực hiện , sẽ thúc đẩy việc áp dụng các hệ thống 
micro-CHP trong giai đoạn dự báo”.

PHÂN TÍCH PHÂN KHÚC
Phân khúc pin nhiên liệu chiếm thị phần micro-CHP 

lớn nhất năm 2018. Sự tăng trưởng của phân khúc 
này chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích môi trường 
và các sáng kiến để thương mại hóa micro-CHP pin 
nhiên liệu.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) dẫn đầu 
thị trường năm 2018. Sự tăng trưởng thị trường tại 
APAC có thể là do nhu cầu về năng lượng sạch ngày 
càng tăng, các quy định thuận lợi của chính phủ và 
các sáng kiến của chính phủ nhằm tăng cường áp 
dụng CHP micro trong khu vực.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “T&D”, số tháng 5/2019

THỊ TRƯỜNG MICRO-CHP 
TOÀN CẦU SẼ TĂNG TRƯỞNG Ở 
MỨC 23%

Nghiên cứu thị trường 
chứng thực sự phổ 
biến ngày càng cao 
của các hệ thống 
micro-CHP trên toàn 
thế giới.

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
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Thủy điện đã và đang cung cấp nguồn điện tái tạo 
linh hoạt, chi phí thấp và phát thải thấp trong hơn 100 
năm nay, nhưng những lợi ích của thủy điện còn vượt 
xa cả việc sản xuất điện. Nhiều công trình thủy điện 
giúp kiểm soát lũ lụt, tưới tiêu, cấp nước, cơ hội vui 
chơi giải trí, v.v.

Tuy nhiên, thủy điện phải đối mặt với một số thách 
thức. Thực tế là thủy điện đã có từ rất lâu, đồng nghĩa 
với việc nhiều công trình đang xuống cấp. Việc nâng 
cấp nhiều khi chỉ tập trung vào công nghệ. Một báo 
cáo gần đây do Hiệp hội Thủy điện Quốc tế công bố có 
hẳn một chương liên quan đến công tác hiện đại hóa. 
Báo cáo cho biết: “Một tỷ lệ ngày càng tăng của các 
tài sản thủy điện toàn cầu đang chuyển sang các hệ 
thống và quy trình số hóa.” 

ĐẬP BAGNELL
Đập Bagnell trên sông Osage ở bang Missouri (Mỹ) 

là một trường hợp điển hình. 

Đập Bagnell là đập bê tông trọng lực, có nghĩa là 
trọng lượng của kết cấu được sử dụng để chống lại lực 
theo chiều ngang của nước trong hồ chứa. 

Con đập dài 775m và bao gồm ba phần. Phần trụ 
đá (460m) là một bức tường vững chắc được xây dựng 
từ tầng đá nền đến mức lòng đường. Phần đập tràn 
(158m) nằm ở giữa đập. Nó bao gồm 5 kênh đào kín ở 
chân đập và 12 cửa xả lũ ở trên đỉnh đập. Khu vực nhà 
máy điện (155m) đặt trên đáy lòng sông nguyên thủy 
của sông Osage. Nó bao gồm 8 tuabin cộng với 1 tổ 
máy dịch vụ nhỏ hơn của nhà máy điện.

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN ĐẬP
Năm 2017, Công ty điện lực Ameren Missouri (Mỹ) 

đã bắt tay vào kế hoạch tăng cường an toàn tại đập 
Bagnell. Công ty điện lực Ameren đã ký hợp đồng 
với MC Industrial, công ty của McCarthy Holdings, để 
hoàn thành dự án ổn định đập Bagnell trị giá 53 triệu 
USD trong 18 tháng, bao gồm việc lắp đặt một loạt các 
neo mới và đổ bêtông ở phía hạ lưu đập để cải thiện an 
toàn, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy nói chung. Đó 
là công trình nâng cấp cấu trúc lớn đầu tiên cho đập 
Bagnell trong hơn 30 năm.

Công việc bao gồm ba phần: Lắp đặt 67 neo lực 
căng sau mới để giúp giữ đập bám chắc vào tầng đá 
nền bên dưới; bổ sung hơn 66 triệu pound (30.000 tấn) 
bê tông mới để tăng thêm trọng lượng cho đập; và 
một lớp phủ bê tông mới để thay phần bê tông bị mòn 
và nứt ở phần phía đông và phía tây của đập. Dạng 
công việc này được xem là một thực tiễn tốt nhất và đã 
được thực hiện trên các con đập trên khắp thế giới. Tuy 
nhiên, phạm vi công việc đòi hỏi chuyên môn trong 
công tác cải tạo đập lớn để đảm bảo kết quả an toàn 
và chất lượng cao.

Nhóm dự án được huy động vào tháng 3/2017 và 
công việc bắt đầu vào tháng 4/2017. Những thành tích 

quan trọng đã đạt được là: bố trí 17.000m3 bê tông; 
bổ sung 67 neo lực căng sau; lắp đặt 198 ống tháo 
nước ở móng; loại bỏ 7,62cm bê tông ra khỏi mặt đập 
bằng cách sử dụng nước ở áp suất 30.000 psi (2.100 
ata) phun trên diện tích 9.300 m2, sử dụng hai động cơ 
phun nước để phá (robot) được chế tạo riêng cho dự 
án; lắp đặt 33 neo trên đập tràn; và phủ lớp bê tông 
dốc dày 22,8cm đến 30,5cm ở phía hạ lưu đập.

NỖ LỰC NHÓM
Một số công việc được thực hiện trong dự án là 

cực kỳ kỹ thuật và yêu cầu đào tạo chuyên môn cực 
tốt, chẳng hạn như công tác phun nước để phá hủy và 
khoan neo. 

Nhóm dự án đã duy trì một môi trường an toàn 
không chỉ cho công nhân, mà còn cho người đi bộ và 
giao thông trên đường. MC Industrial đã hoàn thành 
dự án mà không xảy ra thương tích trong suốt 106.741 
giờ công.

Nhóm đã lên kế hoạch cho công việc từ Tây sang 
Đông. Phun nước để phá hủy là công việc đầu tiên, sau 
đó là phun nước để cắt. Tiếp theo là công việc của nhóm 
neo, đổ bê tông, và cuối cùng là phủ bê tông. Như với 
hầu hết các dự án phức tạp, các vấn đề nảy sinh đã làm 

DỰ ÁN ỔN ĐỊNH ĐẬP THÀNH CÔNG
Cải thiện an toàn và độ tin cậy

gián đoạn luồng công việc, nhưng cách tiếp cận hợp 
tác của nhóm đã vượt qua các thách thức với các giải 
pháp sáng tạo.

Ví dụ, một vấn đề không lường trước được mà 
nhóm gặp phải đã phát sinh trong khi đổ bê tông ở 
mặt phía hạ lưu của đập. Phần đập này nghiêng một 
góc 56 độ và phải có ván khuôn để phủ bê tông. Hình 
dạng dốc vào bên trong dẫn đến các lỗ rỗng không 
khí nhỏ trên bề mặt bê tông khi tháo ván khuôn. 
Nhóm MC Industrial đã tìm kiếm giải pháp, thử nhiều 
kỹ thuật đổ bê tông và gia cố khác nhau nhưng không 
mấy thành công. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tìm 
ra một lớp lót ván khuôn thấm, mang  tên Duoguard 
Formtex, được sản xuất tại Hà Lan. Lớp lót thấm phẳng 
này cho phép nước và không khí thoát ra trong quá 
trình đổ bê tông, tạo ra lớp hoàn thiện nhẵn nhụi, đồng 
đều. Lớp lót cũng tăng thêm sức bền cho bê tông và dự 
kiến sẽ làm giảm hao mòn theo thời gian.

Một công cụ tiết kiệm thời gian khác được sử 
dụng trong công việc là công cụ theo dõi dự án do 
MC Industrial tự thiết kế. Người theo dõi sử dụng cơ sở 
dữ liệu dùng chung để theo dõi tiến độ công việc. Nó 
gắn liền với mô hình 3D của dự án và cho phép sử dụng 
thông tin thời gian thực trong quá trình ra quyết định. 
Phần mềm này rất hữu ích trong việc lập kế hoạch và 
điều phối các nhiệm vụ một cách thích hợp. Nó cũng 
cung cấp một ảnh chụp nhanh về sự tiến bộ với hình 
ảnh màu từ mô hình. Công cụ này đã giúp nhóm hoàn 
thành dự án hai tháng trước thời hạn.

TƯƠNG LAI ỔN ĐỊNH
Dự án thành công là một ví dụ tuyệt vời về cách 

ngành công nghiệp duy trì sự phát triển của thủy điện 
một cách thích hợp bằng cách cách đưa ra các giải 
pháp cải thiện an toàn và độ tin cậy cho đập thủy điện.

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

Đập Bagnell (Ảnh st)

Phủ bê tông ở phía 
hạ lưu đập Bagnell 
(Ảnh st)
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

CÔNG TY MAINSTREAM LẮP ĐẶT 
TUABIN ĐẦU TIÊN TẠI 
TRANG TRẠI GIÓ TAIBA N’DIAYE 



Công ty Mainstream Renewable Power (Ireland) 
cho biết họ đã hoàn thành lắp đặt tuabin đầu tiên 
tại Trang trại gió Taiba N’Diaye quy mô điện lực đầu 
tiên ở Cộng hòa Senegal.

Mainstream tuyên bố rằng Liên doanh Lekela 
(châu Phi) của họ cuối cùng sẽ lắp đặt 46 tuabin 
Vestas V126 tại Trang trại gió Taiba N’Diaye ở vùng 
đồng bằng Sahel nửa khô cằn của Senegal. Tuabin 
Vestas 3,45MW có trụ cao 117m và cánh dài 61,7m.

Dự án 158MW sẽ làm tăng 15% công suất phát 
điện của Senegal và cũng sẽ là trang trại gió lớn 
nhất ở Tây Phi. 

Massaer Cisse - Tổng giám đốc người Senegal 
của Lekela cho biết: “Nhìn thấy tuabin đầu tiên được 
dựng lên là khoảnh khắc đáng tự hào đối với tất cả 
chúng ta, những người đã làm việc chăm chỉ để biến 
Taiba N’Diaye thành hiện thực. Chúng tôi háo hức 
lắp đặt các tuabin còn lại, những tuabin sử dụng 
công nghệ mới nhất để khai thác tốt nhất nguồn 
năng lượng tái tạo.”

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo MPS, số tháng 8/2019

Trang trại gió Taiba N’Diaye (Ảnh:st)

ĐIỆN TÁI TẠO GIÚP VƯƠNG QUỐC ANH ĐẠT KỶ LỤC MỚI VỀ 
PHÁT THẢI ÍT CARBON



Chủ nhật, ngày 30/6/2019, lượng phát thải carbon 

do sản xuất điện ở Vương quốc Anh giảm xuống 

chỉ còn 97g/kWh, phá vỡ kỷ lục 104g/kWh trước đó 

được thiết lập vào mùa hè năm 2018.

Ngày 30/6 cũng là ngày đầu tiên sản  lượng điện 

tái tạo chiếm hơn một nửa sản lượng điện ở Vương 

quốc Anh: 39% từ gió, 9% từ năng lượng mặt trời, 8% 

từ sinh khối và 1% từ thủy điện.

Những thay đổi trên lưới điện phản ánh một kỷ 

lục mới tại cơ sở phát điện tái tạo lớn nhất ở Vương 

quốc Anh. Nhà máy điện Drax, dự án khử cacbon 

lớn nhất ở châu Âu, đã ghi nhận mức giảm 52% lượng phát thải carbon trong nửa đầu năm 2019 so với cùng 

kỳ năm 2018. 

Biên dịch: Chu Hải Yến                                                              
Theo “Electricenergyonline”, số tháng 8/2019

Điện tái tạo giúp Vương quốc Anh đạt kỷ lục mới về phát thải it carbon, 
chỉ còn 97g/kWh (Ảnh st)

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MẶT TRỜI XINA SOLAR ONE THỨ BA CỦA 
ABENGOA TẠI NAM PHI


Abengoa, công ty quốc tế (trụ sở tại Tây Ban Nha) áp 

dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến cho sự bền vững của 
các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng và nước, đã phá 
vỡ nhiều kỷ lục nhờ Nhà máy nhiệt điện mặt trời Xina Solar 
One. Abengoa đã xúc tiến, xây dựng và vận hành nhà máy 
nhiệt điện mặt trời này ở Nam Phi. 

Xina Solar One là nhà máy nhiệt điện mặt trời thứ ba do 
Abengoa xây dựng ở Nam Phi, đang cung cấp điện sạch cho 
hơn 95.000 hộ gia đình Nam Phi và ngăn chặn phát thải vào 
khí quyển 349.000 tấn CO2 mỗi năm.

Mặt khác, kể từ khi đi vào vận hành, nhà máy này đã 
không có bất kỳ sự cố đáng kể nào liên quan đến an toàn và 
sức khỏe. Ngày 1/8/2019 vừa qua, Nhà máy Xina Solar One 
đã kỷ niệm hai năm không có tai nạn lao động dẫn tới nghỉ 
việc kể từ khi nhà máy đi vào vận hành thương mại ngày 
1/8/2017. 

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo MPS, số tháng 8/2019

Nhà máy nhiệt điện mặt trời Xina Solar One (Ảnh: st)

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
ĐẦU TIÊN TẠI MOZAMBIQUE 
VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI


Công ty Scatec Solar (Na Uy) và các đối tác đã 

hòa lưới điện và bắt đầu vận hành thương mại Nhà 

máy điện mặt trời Mocuba 40MW ở Mozambique.

Raymond Carlsen, Giám đốc điều hành của 

Scatec Solar cho biết: “Chúng tôi tự hào hoàn 

thành nhà máy điện mặt trời quy mô lớn đầu tiên 

ở Mozambique thông qua hợp tác chặt chẽ với các 

đối tác. Nhà máy điện mặt trời này sẽ đóng góp 

quan trọng vào việc tăng tỷ lệ điện tái tạo trong 

nước bằng cách cấp điện sạch cho khoảng 175.000 

hộ gia đình”.

Nhà máy điện mặt trời này nằm gần thành phố 

Mocuba thuộc tỉnh Zambézia và sẽ cấp 79GWh 

điện mỗi năm rất cần thiết cho các khu vực phía 

bắc của Mozambique. Điện sạch của Nhà máy điện 

mặt trời Mocuba sẽ góp phần tránh khoảng 75.000 

tấn khí thải carbon mỗi năm.

Biên dịch: Chu Hải Yến

Theo “Electricenergyonline”, số tháng 8/2019

 Nhà máy điện mặt trời Mocuba 40MW (Ảnh: st)
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