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Đưa ra biểu đồ so sánh các đường cong sản lượng điện ở Mỹ, Liên 
minh châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ có thể thay đổi ra sao theo 
kịch bản “Các chính sách năng lượng đã nêu (STEPS)” và kịch bản 
“Phát triển bền vững (SDS)” của IEA.

Söï caàn thieát cuûa ñoä linh hoaït ñieän naêng1

Ảnh bìa: (nguồn http://enterpriseiotinsights.com)

Thieát keá hieän ñaïi hoùa löôùi ñieän2
Kiến trúc lưới điện cung cấp những hiểu biết mới có giá trị giúp công 
ty điện lực lập kế hoạch và thiết kế hiện đại hóa lưới điện.

Xây dựng nhà máy điện là một nhiệm vụ không hề nhỏ. Do phạm 
vi của công việc rất lớn nên nhiều dự án bị chậm tiến độ và vượt 
chi phí. Tuy nhiên, với các công cụ và cách làm việc theo nhóm 
phù hợp, việc thực hiện các công việc tương tự đã có thể hưởng lợi 
thông qua “sao chép”. 

Toái öu hoùa “sao cheùp” thieát keá vaø xaây döïng nhaø 
maùy ñieän4

Nhiều nơi đã mua các tổ máy phát điện nhằm đảm bảo cấp nguồn 
cho các thiết bị quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Điều tối 
quan trọng là phải cân nhắc nơi đặt các tổ máy này và cách vận 
hành tổ máy ra sao.

Moät soá sai laàm caàn traùnh khi thieát keá gian maùy 
phaùt ñieän6

HOMER Grid được thiết kế như một công cụ giúp thiết kế các hệ 
thống năng lượng tái tạo.

Thieát keá nguoàn ñieän maët trôøi keát hôïp tích tröõ ñieän8

14 Soá hoùa ngaønh Ñieän
Những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật số và truyền thông trong 20 
năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến các nỗ lực hiện đại hóa truyền 
tải và phân phối (T&D) của ngành điện đến mức giờ đây chúng ta 
gọi các hệ thống đang được lắp đặt là lưới điện thông minh.

12 Giaûi phaùp haøng raøo ñaëc bieät beân trong 
traïm bieán aùp
Hàng rào bên trong được thiết kế để ngăn chặn động vật leo vào 
trạm biến áp.

Bài báo giới thiệu 8 xu hướng và hành động nổi bật trong năm 
2019 của các bang nước Mỹ, từ việc thực hiện các mục tiêu 100% 
năng lượng sạch, cho đến các nỗ lực tích hợp nguồn năng lượng 
phân tán, các khoản đầu tư điện khí hóa có lợi.

8 xu höôùng haøng ñaàu ñieàu tieát coâng ty ñieän löïc 
trong naêm 2019
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NGUỒN ĐIỆN

Trong tài liệu World Energy Outlook (Viễn cảnh Năng lượng Thế giới) phát hành tháng 11/ 2019, Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế đã tiên đoán rằng nếu các quốc gia theo đuổi các chính sách hiện nay, tỷ lệ kết hợp của 
sản lượng điện gió và mặt trời có thể tăng từ 7% hiện nay lên 24% vào năm 2040. Cho đến nay, độ linh hoạt 
điện năng chủ yếu được duy trì nhờ các nguồn điện truyền thống, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và thủy 
điện. Các nhà máy nhiệt điện than được cải tạo, các nhà máy điện tuabin khí mới và các nhà máy thủy điện sẽ 
tiếp tục đảm bảo phần lớn độ linh hoạt điện trên thế giới đến năm 2040, nhưng acqui và phản ứng nhu cầu 
cũng sẵn sàng đóng vai trò then chốt trong các hệ thống tương lai. Một số khu vực cũng sẽ dựa vào các mạch 
kết nối để giảm nhẹ tắc nghẽn mạng lưới điện, IEA cho biết.

Các biểu đồ thông tin dưới đây so sánh các đường cong sản lượng điện ở Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung 
Quốc và Ấn Độ có thể thay đổi ra sao theo kịch bản “Các chính sách năng lượng đã nêu (STEPS)” và kịch bản 
“Phát triển bền vững (SDS)” của IEA. Các biểu đồ này cũng thể hiện IEA kỳ vọng các nguồn điện linh hoạt trong 
các khu vực này sẽ thay đổi như thế nào qua cùng thời kỳ đến năm 2040 theo kịch bản các chính sách đã nêu. 
Nguồn: IEA, World Energy Outlook, phát hành năm 2019.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “Power”, số tháng 12/2019

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỘ LINH HOẠT ĐIỆN NĂNG
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Nhiều thiết kế lưới điện phân phối hiện nay dựa 
vào việc truyền tải một chiều công suất từ các nhà máy 
điện trung tâm thông qua mạng lưới phân phối điện 
tới khách hàng. Các thiết kế này đang gặp thách thức 
khi mà các nguồn năng lượng phân tán mới (ví dụ như 
điện mặt trời áp mái và acqui) đang được đưa vào các 
hệ thống phân phối và các ưu tiên vận hành mới (ví dụ 
như độ dẻo dai của lưới điện) đang phải giải quyết. “Đặt 
nền tảng cho Kiến trúc lưới điện thế hệ tiếp theo” là bắt 
buộc để ứng phó với sự phức tạp ngày càng tăng liên 
quan đến những thay đổi này.

Kiến trúc lưới điện nhằm giúp quản lý sự phức tạp 
của quá trình hiện đại hóa lưới điện. Cần sớm áp dụng 
các kỹ thuật kiến trúc lưới điện trong quá trình lập kế 
hoạch hiện đại hóa lưới điện, qua đó, các công ty điện 
lực có thể hiểu rõ tác động của thay đổi đối với mạng 
lưới cấu trúc cốt lõi tạo nên lưới điện hiện đại. Các cấu 
trúc này tương tác với nhau và đặt ra các giới hạn thiết 
yếu về khả năng thích ứng, tính năng và khả năng mở 
rộng của lưới điện đang phát triển trong tương lai. Việc 
xác định các cấu trúc phù hợp hoặc những thay đổi tối 
thiểu về cấu trúc, có tác dụng tăng cường các đặc tính 
mong muốn cho lưới điện và đơn giản hóa các quyết 

định trong thiết kế và triển khai, là điều kiện tiên quyết 
để hiện đại hóa thành công lưới điện.

Nhu cầu biến đổi “lưới điện di sản của ngày hôm 
nay” thành “lưới điện đáp ứng các nhu cầu của thế kỷ 
21” giúp thúc đẩy sáng kiến “Hiện đại hóa lưới điện” của 
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Sáng kiến này đã xác định 5 xu 
hướng chính sau đây giúp thúc đẩy sự biến đổi đó: Thay 
đổi cân bằng nguồn điện; Nhu cầu cải thiện độ tin cậy 
và độ dẻo dai; Cơ hội ngày một lớn đối với các khách 
hàng tích cực tham gia vào thị trường; Cơ sở hạ tầng 
đang lão hóa; và Xuất hiện các hệ thống thông tin và 
điều khiển điện được liên kết. Những xu hướng này dẫn 
đến sự phức tạp tăng cao nhưng có thể quản lý hiệu 
quả thông qua việc áp dụng kiến trúc lưới điện. Một 
lưới điện hiện đại hóa bao gồm một mạng lưới gồm 
bảy cấu trúc chính tương tác và hoạt động phối hợp với 
nhau để cấp điện. Các cấu trúc này tạo thành bộ khung 
cho lưới điện và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưới 
điện có thể thích ứng và phát triển trong tương lai ra 
sao. Mỗi cấu trúc riêng lẻ có thể rất phức tạp, nhưng 
vì là một mạng lưới các cấu trúc có liên quan với nhau, 
nên độ phức tạp sẽ tăng theo cấp số nhân để trở thành 
một hệ thống phức tạp quy mô cực lớn được đặc trưng 
bởi quy mô thời gian rất dài và phân bố địa lý rất rộng 
với các yếu tố không đồng nhất, không nhất quán và 
thay đổi liên tục. 

TẠI SAO CHÚNG TA QUAN TÂM ĐẾN 
KIẾN  TRÚC LƯỚI ĐIỆN? 
Kiến trúc sư lưới điện sử dụng một tập hợp các công 

cụ và các kỹ thuật giúp xây dựng tốt các kiến trúc lưới 
điện quan trọng này. Các kiến trúc này tạo nên cốt lõi 
của hệ thống lưới điện và phải tồn tại được trong nhiều 
thập kỷ. Một kiến trúc được cân nhắc kỹ lưỡng, tạo ra 
các đặc tính lưới điện thực chất, sẽ hỗ trợ việc hiện đại 

hóa thành công lưới điện và giúp bảo vệ và bảo tồn lâu 
dài trong tương lai các khoản đầu tư công nghệ bằng 
cách hạn chế ảnh hưởng của thay đổi và giảm chi phí 
tích hợp. Thiếu một kiến trúc lưới điện được cân nhắc 
cẩn thận, việc tích hợp hệ thống trở nên tốn kém và các 
tài sản hiệu quả kém sẽ tăng lên. 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC
Quá trình phát triển kiến trúc lưới điện xoay quanh 

ba bước chính. Đó là:

• Xác định các vấn đề mang tính hệ thống.

• Áp dụng các phương pháp luận và kỹ thuật kiến 
trúc lưới điện, bao gồm việc áp dụng các gói kiến trúc 
tham chiếu hiện có.

• Lập các tài liệu kiến trúc lưới điện được sử dụng để 
hướng dẫn lập kế hoạch hiện đại hóa lưới điện và thiết 
kế kỹ thuật hệ thống.

Bước 1 - Xác định các vấn đề mang tính hệ thống
Các vấn đề mang tính hệ thống là các vấn đề ảnh 

hưởng đến tất cả các phần của hệ thống, không chỉ các 
phần riêng biệt. Các dạng thông tin được sử dụng để 
xác định các vấn đề mang tính hệ thống bao gồm:

• Mô hình Trạng thái Hiện tại ghi lại cấu trúc hiện có 
được các mô hình tham chiếu hiện tại hỗ trợ.

• Các ràng buộc liên quan đến các hệ thống di sản, 
quy định, tài chính, v.v.

• Mô hình Trạng thái Cuối cùng ghi lại các xu hướng 
mới nổi và các mô hình tham chiếu trạng thái mong 
muốn cùng với các kịch bản tình huống sử dụng cần 
được kiến trúc lưới điện hỗ trợ. 

Bước 2 - Áp dụng các phương pháp luận kiến trúc 
lưới điện

Quá trình phát triển kiến trúc bao gồm một tập hợp 

các phương pháp luận và kỹ thuật nghiêm ngặt từ 
việc áp dụng kiến trúc hệ thống kết hợp với các yếu 
tố của lý thuyết mạng, lý thuyết tối ưu hóa và kỹ thuật 
điều khiển được áp dụng riêng cho lưới điện như một 
hệ thống phức tạp quy mô cực lớn. Quá trình này dựa 
trên việc áp dụng các kỹ thuật dựa trên toán học để 
đánh giá các cấu trúc nhằm đảm bảo rằng các kiến 
trúc không phải là đặc biệt và có thể được so sánh 
bằng phép phân tích. Một số kỹ thuật tiên tiến được 
sử dụng bao gồm:

• Phân chia theo lớp - phương pháp toán học được 
sử dụng để tạo ra các cấu trúc để phối hợp.

• Mô hình hóa Cấu trúc Ngành điện - sử dụng các 
biểu đồ Mối quan hệ Thực thể để mô hình hóa cấu 
trúc ngành, bao gồm cả cấu trúc thị trường điện.

• Cảm biến/Phân lớp Truyền thông - chuyển đổi 
cảm biến và truyền thông thành một lớp cơ sở hạ tầng.

• Phân tích So sánh các Kiến trúc - sử dụng các 
phương pháp toán học để xác định mức độ phù hợp 
của kiến trúc, giá trị tương đối và giá trị của các yếu 
tố riêng lẻ.

Bước 3 – Lập tài liệu kiến trúc lưới điện

Mục đích chính của các tài liệu kiến trúc là để 
truyền thông với các bên liên quan trong và ngoài, rất 
đa dạng. Vì lý do này, các tài liệu được thiết kế sao cho 
dễ đọc và dễ hiểu bằng các công cụ máy tính để bàn 
có sẵn rộng rãi. Các tài liệu được tạo ra trong quá trình 
phát triển kiến trúc bao gồm: Các thông số kỹ thuật, 
các biểu đồ, mô phỏng, mô hình, báo cáo, thuyết 
trình, và các nghiên cứu xác nhận, và phân tích.

KẾT LUẬN

Kiến trúc lưới điện không chỉ cung cấp những hiểu 
biết mới có giá trị cho việc lập kế hoạch và thiết kế 
hiện đại hóa lưới điện, mà còn cung cấp phương tiện 
để các khoản đầu tư công nghệ sử dụng được lâu dài 
trong tương lai và để giảm chi phí tích hợp. Đó là hai 
vấn đề đáng quan ngại đối với các nhà quản lý cũng 
như các giám đốc điều hành các công ty điện lực.

Tóm lại, cần áp dụng các kỹ thuật kiến trúc lưới 
điện và sớm đưa ra quyết định về kiến trúc lưới điện.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “ELP”, số tháng 4/2019

Kiến trúc lưới điện cung cấp những hiểu biết mới có giá 
trị giúp công ty điện lực lập kế hoạch và thiết kế hiện đại 
hóa lưới điện

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI HÓA 
LƯỚI ĐIỆN

Thiếu một kiến trúc lưới điện được thiết kế cẩn thận, việc tích hợp hệ 
thống trở nên tốn kém và các tài sản mắc kẹt sẽ tăng lên (Ảnh st)
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Hai nhà máy điện chu trình kết hợp 1x1x1 mới 
được xây dựng, do Công ty NTE Energy (NTE, nhà phát 
triển, đầu tư, và vận hành nguồn điện hàng đầu có trụ 
sở tại bang Florida, Mỹ) phát triển. Hai nhà máy này 
được đặt tại thành phố Kings Mountain (bang North 
Carolina) và Middletown (bang Ohio). Hai nhà máy đã 
được thiết kế và xây dựng với sự cộng tác chặt chẽ 
của NTE, các nhà chế tạo thiết bị gốc (OEM), Công 
ty Gemma Power Systems (bang Connecticut, Mỹ) và 
Công ty Sargent&Lundy (bang Illinois, Mỹ). Gemma 
Power Systems đóng vai trò là nhà thầu kỹ thuật, 
mua sắm và xây dựng (EPC) cho cả hai công trình, còn 
Sargent&Lundy cung cấp toàn bộ việc thiết kế kỹ thuật 
và thiết kế phần còn lại của nhà máy (BOP).

Mặc dù các dự án được đặt tại hai vị trí địa lý khác 
nhau, với mỗi vị trí có các yêu cầu riêng, nhưng việc 
quản lý lại tập trung vào một phương pháp tiếp cận tối 
ưu hóa, theo đó việc thiết kế, thiết kế kỹ thuật và mua 
sắm lại diễn ra trên nền tảng duy nhất nhằm cải thiện 
tiến độ và chi phí. 

Mua sắm sớm thiết bị và áp dụng phương pháp thiết 
kế duy nhất là những đóng góp lớn cho việc thực hiện 
thành công dự án kết hợp này. Đối với phần lớn thiết bị, 
Gemma Power Systems đã lập một đơn đặt hàng cung 
cấp duy nhất cho cả hai nhà máy điện và luôn cố gắng 
để mua sắm hàng được sớm. Điều này cho phép thực 
hiện thiết kế hệ thống chỉ một lần, rồi “sao chép” cho 
địa điểm thứ hai. Trung tâm Năng lượng Middletown 
(MEC, HÌnh 1), nhà máy đầu tiên trong loạt nhà máy 
này, khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2015, trong 
khi Trung tâm Năng lượng Kings Mountain (KMEC), 
được khởi công xây dựng muộn hơn, vào tháng 3 năm 
2016. KMEC đã nhận được lợi ích đáng kể về thiết kế kỹ 
thuật và xây dựng, nhờ đó hoàn thành cả hai nhà máy 
trước thời hạn. MEC đã vận hành thương mại vào tháng 
5 năm 2018, còn KMEC đã vận hành thương mại muộn 
hơn một chút, vào tháng 8 năm 2018.

Phương pháp tối ưu hóa cho các dự án này giúp 
đạt hiệu quả trong thiết kế kỹ thuật với thời gian lập 
lịch biểu kỹ thuật ngắn hơn, giảm khối lượng thiết kế 
và giảm thiểu rủi ro. Công nghệ mô hình hóa 3D sáng 
tạo - và ứng dụng sáng tạo các công cụ này - là yếu tố 
quan trọng của quá trình thiết kế. Trong trường hợp cụ 
thể của KMEC và MEC, việc quyết định sử dụng một mô 
hình thông minh 3D duy nhất và thiết kế nhà máy cho 
cả hai địa điểm đã dẫn đến một chu trình thiết kế kỹ 
thuật và thiết kế gần như “hai trong một”. 

BỐI CẢNH DỰ ÁN
KMEC và MEC là các nhà máy điện chu trình kết hợp 

đốt khí tự nhiên, nhiều trục. Cả hai nhà máy điện đều 
được bố trí theo cấu hình 1x1x1, có công suất danh 
nghĩa 475MW. Nhóm dự án bao gồm:

• Chủ sở hữu và nhà phát triển - NTE
• Các OEM - Mitsubishi Hitachi Power Systems 

America (MHPSA, tuabin đốt [CT]); Vogt Power (lò sinh 
hơi thu hồi nhiệt [HRSG]); Toshiba (tuabin hơi [ST]); và 
TEI (bình ngưng)

• Nhà thầu EPC - Gemma Power Systems
• Thiết kế kỹ thuật - Sargent & Lundy

TỐI ĐA HÓA “SAO CHÉP” THIẾT KẾ
Dự kiến, các dự án sản xuất điện mới  sẽ cạnh tranh về 

chi phí và tiến độ. Đội ngũ - bao gồm chủ sở hữu, các OEM, 
các nhà thiết kế kỹ thuật và các nhà chế tạo -  đối mặt với 
thách thức của việc bổ sung công suất vào lưới điện.

Khi xây dựng nhiều dự án cùng lúc, mỗi dự án có thể 
được thiết kế kỹ thuật riêng lẻ. Xử lý từng dự án một 
cách riêng lẻ có khả năng làm tăng chi phí về các mặt 
thiết kế kỹ thuật, mua sắm và xây dựng do thực hiện 
cùng một nhiệm vụ một cách độc lập cho mỗi dự án. 
Nhóm dự án đã sớm nhận ra cách tiếp cận này có thể 
làm tăng thời gian và công sức, cũng như tăng chi phí 
dự án và đã áp dụng các biện pháp nhằm tối đa hóa 
lượng thiết kế chung bằng cách thiết lập các thông số 
kỹ thuật mẫu, các tính toán ràng buộc, v.v.

Đứng đầu nhà thầu EPC là Gemma Power Systems, 
cùng với công ty thiết kế và kỹ thuật hàng đầu Sargent 
& Lundy, và các OEM là MHPSA, Toshiba và TEI, các dự 
án nhà máy điện MEC và KMEC đã được “sao chép” thêm 
một bước. Những khác biệt lớn vốn có của mỗi địa điểm 
dự án đặt ra nhiều thách thức đối với triết lý sao chép. 
Cụ thể là các bãi khí đốt khác nhau và MEC yêu cầu một 
lượng đáng kể thiết bị phải đặt trong một tòa nhà. Tuy 
nhiên, nhóm dự án cam kết phát huy mọi lợi thế có thể 
có của mọi điểm tương đồng giữa hai dự án, tạo cơ hội 
xây dựng hai nhà máy điện theo một thiết kế.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH
Những thách thức đáng chú ý mà nhóm phải đối 

mặt từ khi bắt đầu thiết kế, thiết kế kỹ thuật và xây 
dựng các dự án KMEC và MEC theo thiết kế đơn lẻ là hai 
địa điểm này nằm ở các bang khác nhau, có khí hậu và 
điều kiện đất đai khác nhau, khác nhau về yêu cầu điểm 
đầu cuối của nhà máy và MEC yêu cầu có nhiều thiết bị 
OEM chính được lắp đặt trong tòa nhà.

Mặc dù ở các bang khác nhau, các nhóm kỹ thuật 
đã nhận ra rằng khí hậu ở Kings Mountain (bang North 
Carolina) và ở Middletown (bang Ohio) khá giống nhau, 
và đây là chìa khóa cơ bản cho quá trình “sao chép”. Sau 
khi thực hiện các tính toán nhiệt khi bắt đầu dự án, 
sự khác biệt về cân bằng nhiệt và cân bằng khối giữa 

hai địa điểm được xác định là nhỏ. Điều này dẫn đến 
việc các nhà cung cấp OEM lớn đưa ra quy định thiết 
bị giống hệt nhau giữa hai địa điểm theo một quan 
điểm quá trình.

Do sự khác biệt về điều kiện quá trình giữa hai 
địa điểm là nhỏ, Gemma Power Systems và Sargent 
& Lundy đã phát triển các thông số kỹ thuật mua sắm 
yêu cầu hầu hết các nhà cung cấp thiết bị phải thiết 
kế thiết bị để đáp ứng các điều kiện quá trình ở cả hai 
địa điểm. Ngoài ra, Gemma Power Systems và Sargent 
& Lundy đã phát triển có chủ ý các tiêu chí của địa 
điểm (như tải trọng tuyết, nhiệt độ thiết kế xung quanh 
và tiêu chí địa chấn) cho các thông số kỹ thuật mua 
sắm đại diện cho các điều kiện hạn chế nhất ở cả hai 
địa điểm để đảm bảo các thiết bị giống hệt nhau được 
cung cấp ở phạm vi tốt nhất có thể.

LẬP LỊCH BIỂU VÀ QUẢN LÝ
Khi bắt đầu dự án, NTE, MHPSA, Toshiba, Vogt 

Power, Gemma Power Systems, và Sargent & Lundy 
đã liên kết để thực hiện việc thiết kế, thiết kế kỹ thuật 
và mua sắm cả hai nhà máy điện. Việc sắp xếp xen kẽ 
lịch biểu xây dựng cho phép mỗi địa điểm chỉ phải trải 
nghiệm và giải quyết những thách thức này, điều này 
mang lại lợi ích cho địa điểm thứ hai.

Theo xu hướng tối ưu hóa tiến độ đồng thời giảm 
chi phí trong ngành điện, công ty điện lực chỉ có thể 
thực hiện thành công dự án khi có sự gắn kết của toàn 
đội, bao gồm chủ sở hữu, các nhà cung cấp OEM và 
nhà thầu EPC. Nhóm dự án đã quyết định sớm thiết 
kế, thiết kế kỹ thuật và mua sắm bằng cách sử dụng 
một phương pháp tiếp cận duy nhất cho hai địa điểm 
nhờ đó đã hoàn thành toàn bộ dự án đúng lịch trình 
và cắt giảm chi phí. 

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “Power”, số tháng 12/2019
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TỐI ƯU HÓA 
“SAO CHÉP” THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
NHÀ MÁY ĐIỆN Hình 1. Trung tâm Năng lượng Kings Mountain 

(KMEC), bang North Carolina, Mỹ (Ảnh st)

Xây dựng nhà máy điện là một nhiệm 
vụ không hề nhỏ. Do phạm vi của công 
việc rất lớn nên nhiều dự án bị chậm 
tiến độ và vượt chi phí. Tuy nhiên, 
với các công cụ và cách làm việc theo 
nhóm phù hợp, việc thực hiện các 
công việc tương tự đã có thể hưởng lợi 
thông qua “sao chép”. Hai dự án điện, 
một tại bang North Carolina và một 
tại bang Ohio, đã tối đa hóa các nỗ 
lực thiết kế kỹ thuật, mua sắm và xây 
dựng, mang lại thành công lớn.
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Số 12 năm 2019QUẢN LÝ NGÀNH ĐIỆN

CẢI TẠO THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN

Độ tin cậy điện là yêu cầu thiết yếu đối với mọi công 
trình, nhất là đối với những nơi như bệnh viện, trung 
tâm dữ liệu, căn cứ quân sự. Do vậy, nhiều người ra 
quyết định đã mua các tổ máy phát điện nhằm đảm 
bảo cấp nguồn cho các thiết bị quan trọng trong 
trường hợp khẩn cấp. Điều tối quan trọng là phải cân 
nhắc nơi đặt các tổ máy này và cách vận hành tổ máy 
ra sao.

Do tổ máy phát điện lớn chiếm rất nhiều không gian 
nên phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến diện tích lắp 
đặt cần thiết. Ngay từ khi bắt đầu thiết kế tòa nhà/công 
trình, thiết kế gian máy phát điện cần được tiến hành 
với ý kiến tư vấn của các chuyên gia nhằm đảm bảo tổ 
máy phát điện cùng với các thiết bị kèm theo vận hành 
thuận lợi.

GIAN MÁY PHÁT ĐIỆN
Tổ máy phát điện và các thiết bị kèm theo (tủ điều 

khiển, thùng nhiên liệu, bộ giảm thanh ống xả, v.v.) là 
một hệ thống trọn bộ và tính trọn bộ này luôn phải 
được tính đến trong giai đoạn thiết kế. Nền gian máy 
phát điện phải kín nước nhằm ngăn ngừa dầu, nhiên 
liệu, hoặc nước làm mát rò rỉ vào đất gần đó. Thiết kế 
gian máy phát điện cũng phải phù hợp với các quy tắc 
phòng chống cháy.

Gian máy phát điện cần giữ sạch sẽ, khô ráo, được 
chiếu sáng tốt, thông gió tốt. Cần phải cẩn thận không 
để hơi nóng, khói, hơi dầu, khói xả ra từ động cơ, và 
các phát thải khác đi vào gian máy. Vật liệu cách nhiệt 
sử dụng trong gian máy phải thuộc cấp không cháy/
chống cháy lan. Ngoài ra, sàn nhà và nền gian máy phải 
được thiết kế chịu được tải trọng tĩnh và động của tổ 
máy phát điện.

BỐ TRÍ GIAN MÁY
Chiều rộng/chiều cao của cửa gian máy phát điện 

phải dễ dàng đưa tổ máy phát điện và thiết bị kèm 
theo vào gian máy. Thiết bị kèm theo tổ máy phát điện 
(thùng nhiên liệu, bộ giảm thanh, v.v.) cần được bố trí 
gần tổ máy phát điện (Hình 1). Nếu không, có thể xảy 
ra tổn thất áp lực và phản áp có thể tăng lên. 

Độ tin cậy điện là yêu cầu thiết yếu đối với mọi 
công trình, nhất là đối với những nơi như bệnh viện, 
trung tâm dữ liệu, căn cứ quân sự. Do vậy, nhiều người 
ra quyết định đã mua các tổ máy phát điện nhằm 
đảm bảo cấp nguồn cho các thiết bị quan trọng trong 
trường hợp khẩn cấp. Điều tối quan trọng là phải cân 
nhắc nơi đặt các tổ máy này và cách vận hành tổ máy 
ra sao.

Do tổ máy phát điện lớn chiếm rất nhiều không 
gian nên phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến diện 
tích lắp đặt cần thiết. Ngay từ khi bắt đầu thiết kế tòa 
nhà/công trình, thiết kế gian máy phát điện cần được 
tiến hành với ý kiến tư vấn của các chuyên gia nhằm 
đảm bảo tổ máy phát điện cùng với các thiết bị kèm 
theo vận hành thuận lợi.

GIAN MÁY PHÁT ĐIỆN
Tổ máy phát điện và các thiết bị kèm theo (tủ điều 

khiển, thùng nhiên liệu, bộ giảm thanh ống xả, v.v.) là 
một hệ thống trọn bộ và tính trọn bộ này luôn phải 
được tính đến trong giai đoạn thiết kế. Nền gian máy 
phát điện phải kín nước nhằm ngăn ngừa dầu, nhiên 
liệu, hoặc nước làm mát rò rỉ vào đất gần đó. Thiết kế 
gian máy phát điện cũng phải phù hợp với các quy tắc 
phòng chống cháy.

Gian máy phát điện cần giữ sạch sẽ, khô ráo, được 
chiếu sáng tốt, thông gió tốt. Cần phải cẩn thận không 
để hơi nóng, khói, hơi dầu, khói xả ra từ động cơ, và 
các phát thải khác đi vào gian máy. Vật liệu cách nhiệt 
sử dụng trong gian máy phải thuộc cấp không cháy/
chống cháy lan. Ngoài ra, sàn nhà và nền gian máy 

phải được thiết kế chịu được tải trọng tĩnh và động của 
tổ máy phát điện.

BỐ TRÍ GIAN MÁY
Chiều rộng/chiều cao của cửa gian máy phát điện 

phải dễ dàng đưa tổ máy phát điện và thiết bị kèm 
theo vào gian máy. Thiết bị kèm theo tổ máy phát điện 
(thùng nhiên liệu, bộ giảm thanh, v.v.) cần được bố trí 
gần tổ máy phát điện (Hình 1). Nếu không, có thể xảy 
ra tổn thất áp lực và phản áp có thể tăng lên. 

Cần đặt đường ống giữa bộ tản nhiệt và cửa xả không 
khí ra. Kết nối giữa đường ống này và bộ tản nhiệt cần 
được cách ly bằng các vật liệu như vải bạt nhằm ngăn 
ngừa rung động truyền từ tổ máy phát tới tòa nhà. Nếu 
thông gió trong gian máy phát điện bị quẩn, cần phân 
tích tìm hiểu sao cho có thể thông gió đúng cách.

Thông gió trục khuỷu động cơ cần được kết nối 
với phía trước bộ tản nhiệt thông qua ống mềm. Bằng 
cách đó, hơi dầu có thể xả ra dễ dàng từ gian máy ra 
bên ngoài. Cần cẩn thận không để nước mưa lọt vào 
đường thông gió trục khuỷu. Cần sử dụng hệ thống 
cánh chớp tự động trong các ứng dụng với hệ thống 
dập lửa bằng khí.

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
Thiết kế thùng nhiên liệu phải phù hợp với các yêu 

cầu phòng chống cháy. Thùng nhiên liệu cần lắp đặt 
trong khoang bê tông hoặc kim loại. Nếu thùng nhiên 
liệu cần lắp đặt trong gian riêng, gian đó phải có cửa 
thông gió.

Đường ống nhiên liệu phải được lắp đặt cách xa các 
vùng nóng của tổ máy phát điện và đường ống xả khói. 
Hệ thống nhiên liệu phải sử dụng ống thép đen. Không 
sử dụng ống mạ kẽm, ống kẽm, hoặc ống kim loại 
tương tự có thể phản ứng với nhiên liệu. Nếu không, 
các tạp chất tạo ra từ các phản ứng hóa học có thể làm 
tắc bộ lọc nhiên liệu hoặc gây ra những rắc rối đáng kể.

Không được phép có tia lửa (từ máy mài, hàn điện, 
v.v.), ngọn lửa (từ mỏ hàn hơi), hút thuốc ở những nơi 
có nhiên liệu. Phải đặt các ký hiệu cảnh báo quy định.

Cần có thiết bị gia nhiệt hệ thống nhiên liệu ở 
những môi trường lạnh giá. Phải sử dụng vật liệu cách 
nhiệt để bảo vệ thùng nhiên liệu và ống nhiên liệu. 
Trong quá trình thiết kế gian máy phát điện cần cân 
nhắc và thiết kế cách nạp thùng nhiên liệu. Ưu tiên bố 
trí thùng nhiên liệu và tổ máy phát điện ở cùng độ cao. 
Nếu yêu cầu áp dụng khác đi, cần có sự hỗ trợ của nhà 
chế tạo tổ máy phát điện.

HỆ THỐNG XẢ KHÓI
Hệ thống xả khói (bộ giảm thanh và các đường 

ống) được lắp đặt nhằm giảm tiếng ồn từ động cơ và 
hướng khí thải độc hại tới khu vực thích hợp. Hít phải 
khói thải có thể nguy hiểm chết người. Khói thải lọt 
vào động cơ rút ngắn tuổi thọ của động cơ. Do vậy cần 
cần đưa khói thải qua cửa thoát khói thích hợp.

Hệ thống khói thải cần bao gồm ống bù mềm dẻo, 
bộ giảm thanh, và các đường ống hấp thụ rung động 
và giãn nở. Các ống khuỷu xả khói và phụ kiện cần được 
thiết kế để thích ứng với hiện tượng giãn nở do nhiệt.

Khi thiết kế hệ thống xả khói, mục tiêu chính là 
tránh hiện tượng phản áp. Không được thu hẹp đường 
kính ống liên quan tới hướng và cần chọn đường kính 
hợp lý. Đối với tuyến đường ống xả, cần chọn tuyến 
ngắn nhất và ít quanh co nhất.

Đối với ống xả khói thẳng đứng, cần sử dụng nắp 
che mưa tác động bằng áp lực khói xả. Ống xả khói 
và bộ giảm thanh bên trong gian máy cần được cách 
nhiệt. Nếu không, nhiệt độ khói xả có thể làm tăng 
nhiệt độ trong gian máy, do đó làm giảm hiệu suất của 
tổ máy phát điện.

Hướng và điểm thoát ra ngoài của khói xả là rất 
quan trọng. Không được có nhà ở, công trình, hoặc 
đường bộ nằm trong hướng xả khói thải. Cũng cần cân 
nhắc hướng gió thịnh hành. 

Biên dịch: Khắc Minh
Theo “POWER”, số tháng 9 năm 2019

Một số sai lầm cần tránh khi

THIẾT KẾ GIAN MÁY PHÁT ĐIỆN
Hình 1. Gian máy phát điện dự phòng thiết kế tốt phải có đủ không gian 
để bảo trì và vận hành thiết bị, không gây ra phản áp không đáng có lên 
thiết bị (Ảnh st)

Hình 2. Tất cả các kích thước thể hiện trên cách bố trí gian máy 
này đều quan trọng để vận hành thiết bị đúng cách, và sẽ thay đổi 
tùy theo công suất của tổ máy (Ảnh st)
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CẢI TẠO THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN

Theo truyền thống, các khách hàng thương mại và công 
nghiệp của công ty điện lực phải trả mức phí theo nhu cầu phụ 
tải. Ban đầu, khoản phí này nhằm giúp công ty điện lực trang 
trải các khoản đầu tư nhằm đảm bảo đủ công suất để cấp điện 
cho các phụ tải điện cao điểm, bất cứ khi nào khách hàng cần.

Giờ đây, sự thâm nhập ngày càng cao của năng lượng tái tạo 
phân tán đang gây ra những thay đổi đột ngột trong các mô hình 
kinh doanh điện lực truyền thống và thúc đẩy việc rà soát lại các 
cấu trúc biểu giá đã được áp dụng trong hơn 100 năm nay.

Điện mặt trời phân tán gia tăng đang đặt ra những thách 
thức kỹ thuật mới cho các công ty điện lực, gây ra những đột 
biến mới về nhu cầu phụ tải khi mặt trời lặn. 

Các công ty điện lực, các cơ quan quản lý và các bên liên 
quan đang tìm kiếm các phương cách sáng tạo để quản lý - 
khuyến khích - tăng cường điện phân tán trong khi vẫn duy trì 
hoạt động tài chính của các công ty điện lực. Các đề xuất mới 
bao gồm: Mức giá điện lực thay đổi theo thời gian, tăng phụ phí 
theo nhu cầu phụ tải, phụ phí theo nhu cầu phụ tải cho nhiều 
lớp khách hàng hơn, hoặc kết hợp tất cả các chính sách này. 

Điều đó có nghĩa là các khách hàng điện lực - đặc biệt là 
các lớp biểu giá thương mại và công nghiệp - sẽ phải đối mặt 
với những thách thức mới trong việc quản lý các nhu cầu phụ 
tải tăng đột biến và tránh các khoản phí đắt đỏ kèm theo. May 
mắn thay, năng lượng tái tạo, và tích trữ năng lượng với giá 
ngày càng phải chăng hơn, cung cấp các giải pháp mạnh mẽ. 

GIẢM CHI PHÍ MỀM CỦA QUÁ TRÌNH 
THIẾT KẾ NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP 
TÍCH TRỮ ĐIỆN
Công ty HOMER Energy (Mỹ) gần đây đã giới thiệu một 

công cụ mới, HOMER Grid, để thiết kế các hệ thống nguồn 

điện phân tán gắn với lưới điện, phía sau công 
tơ. Phần mềm này giúp đơn giản hóa quá trình 
phức tạp để tối ưu hóa các tổ hợp giữa điện mặt 
trời, acqui, điện gió, máy phát điện và nhiệt và 
điện kết hợp (CHP) và giúp tính toán dễ dàng 
hơn lượng giảm mức phí theo nhu cầu phụ tải. 
Phần mềm bao gồm các mức phí thực tế theo 
nhu cầu phụ tải được lấy ra từ cơ sở dữ liệu biểu 
giá Genability, cung cấp các biểu giá điện ở Mỹ, 
Canada và Mexico. Phần mềm này chạy các mô 
phỏng cho hàng mấy chục cấu hình hệ thống 
khác nhau trong cả năm và xếp hạng chúng 
theo kết quả hoạt động kinh tế. Cuối cùng, 
phần mềm cung cấp cho người dùng các báo 
cáo chi tiết về vốn và chi phí vận hành, cùng với 
các khoản tiết kiệm về tiền điện và phí theo nhu 
cầu phụ tải. 

 Peter Lilienthal, người sáng lập và Giám 
đốc điều hành của HOMER Energy cho biết: 
“Mức phí theo nhu cầu phụ tải hiện nay chiếm 
khoảng 25% tổng doanh số bán hàng điện 
lực cho các khách hàng thương mại và công 
nghiệp trên toàn nước Mỹ, và đối với các công 
ty riêng lẻ, chúng có thể chiếm hơn 50% hóa 
đơn điện.” 

“Chúng tôi liên tục nhận được phản ánh của 
khách hàng rằng họ không hiểu phải làm những 
gì để có thể giảm mức phí theo nhu cầu phụ tải.”

Lilienthal cho biết, “khả năng của HOMER 
Grid trong việc xác định tiềm năng giảm mức phí 
theo nhu cầu phụ tải là một thách thức phân tích 
không hề nhỏ.”

Đó là vì việc xác định mức phí theo nhu cầu 
phụ tải phụ thuộc vào các dữ liệu phụ tải cụ thể 
cũng như nhu cầu mô hình hóa theo thời gian 
của việc quản lý tích trữ điện.”

Điều này vượt xa khả năng của các mô hình 
bảng tính, mà nhiều người cố gắng sử dụng. 
HOMER Grid tính toán khi nào tốt nhất nên sử 
dụng trực tiếp điện mặt trời và khi nào nên tích 
trữ điện điện mặt trời, dựa trên các thuật toán mô 
phỏng và điều độ theo thời gian.

HOMER Grid được tích hợp với phần mềm 
thiết kế quang điện PVsyst và HelioScope của 
Công ty Folsom Labs (Mỹ), giúp các nhà phát 
triển dễ dàng nhập các thiết kế PV hoặc các 
thông số kỹ thuật của dự án hiện có trực tiếp 
vào phần mềm và mô hình hóa những vấn đề 
liên quan do việc bổ sung tích trữ điện. Paul 
Grana, người đồng sáng lập Folsom Labs cho 
biết việc bổ sung này đặt các công cụ thiết kế 
này vào tay nhiều người hơn trong các nhóm 
thiết kế năng lượng mặt trời “đã tạo ra hiệu 
quả cao hơn và phản ứng của khách hàng 
nhanh hơn.”

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI KẾT HỢP TÍCH TRỮ ĐIỆN?
Các tòa nhà có sự tăng đột biến về  đường cong phụ tải, 

chẳng hạn như nhiều trường học, khách sạn và khu căn hộ, 
có xu hướng được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn điện mặt 
trời kết hợp tích trữ điện do thời gian cao điểm ngắn vào cuối 
buổi chiều. Ngược lại, các nghiên cứu trường hợp đối với các 
cơ sở có đường cong phụ tải 24 giờ ổn định hơn, chẳng hạn 
như các bệnh viện và trung tâm dữ liệu, phụ thuộc nhiều 
hơn vào các lợi ích về độ dẻo dai của năng lượng phân tán.

IDEAL ENERGY: THIẾT KẾ NGUỒN ĐIỆN 
MẶT TRỜI KẾT HỢP TÍCH TRỮ ĐIỆN CHO 
CƠ SỞ THƯƠNG MẠI Ở BANG IOWA
Đơn vị phát triển năng lượng mặt trời Ideal Energy 

(trụ sở tại bang Iowa, Mỹ), công ty chuyên về xây dựng hệ 
thống năng lượng phân tán phức tạp phục vụ các khách 
hàng thương mại và công nghiệp, là một trong số những 
công ty hợp tác với HOMER Grid để phân tích tính khả thi 
về tài chính của các dự án tích điện mặt trời kết hợp với tích 
trữ điện cho khách hàng.

Troy Van Beek – Giám đốc điều hành của Ideal Energy 
cho biết: “Các công ty đến với chúng tôi đang tìm kiếm 
những chiến lược giảm nhu cầu phụ tải sẽ giúp họ giảm 
tổng hóa đơn tiền điện. Họ cũng muốn thương hiệu xanh 
mà năng lượng mặt trời sẽ mang lại. Cuối cùng, rất nhiều 
công ty làm việc với chúng tôi cần tuân thủ các quy tắc 
chặt chẽ hơn của chuỗi cung ứng, đòi hỏi phải bền vững.”

Van Beek giải thích rằng mặc dù bang Iowa có chi phí 
điện thấp, một phần do tài nguyên gió dồi dào, nhưng 
Iowa có mức phí theo nhu cầu phụ tải rất cao, và có hơn 
200 công ty điện lực khác nhau với nhiều loại biểu giá khác 
nhau cần dõi theo. Thực vậy, theo Ideal Energy, NREL ước 
tính rằng 23.000 công ty ở bang Iowa có thể có tiềm năng 
hưởng lợi từ các khoản đầu tư vào acqui.

CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CŨNG ĐỀ XUẤT 
THU PHÍ THEO NHU CẦU PHỤ TẢI ĐỐI VỚI 
CÁC HỘ SINH HOẠT
Ở nhiều bang, đặc biệt là những bang có mức thâm 

nhập cao của năng lượng tái tạo, các công ty điện lực đang 
đề xuất các mức phí theo nhu cầu cho nhiều lớp khách 
hàng hơn.

HOMER Grid là công cụ có thể tạo thuận lợi cho công 
việc thiết kế các hệ thống năng lượng tái tạo này.

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

HOMER Grid được thiết 
kế như một công cụ giúp 
thiết kế các hệ thống 
năng lượng tái tạo

Các tòa nhà có sự tăng đột biến về 
đường cong phụ tải được hưởng lợi 

nhiều nhất từ nguồn điện mặt trời kết 
hợp với tích trữ điện (Ảnh st)

THIẾT KẾ NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI 
KẾT HỢP TÍCH TRỮ ĐIỆN 

 Giao diện phần mềm HOMER Grid (Ảnh st)
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Bài báo giới thiệu 8 xu hướng và hành động nổi bật 
trong năm 2019 của các bang nước Mỹ, từ việc thực 
hiện các mục tiêu 100% năng lượng sạch, cho đến các 
nỗ lực tích hợp nguồn năng lượng phân tán, các khoản 
đầu tư điện khí hóa có lợi.

cấp 100% điện tái tạo lên lưới điện. Đáng chú ý nhất 
là bang New York, vào tháng 7/2019, New York đã đặt 
ra yêu cầu 70% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và 
yêu cầu 100% nguồn năng lượng không carbon vào 
năm 2040.

Trong năm 2019, ngày càng có nhiều công ty điện 
lực và cơ quan điều tiết đã xem xét làm thế nào để có 
thể tích hợp đầy đủ hơn các DER vào hệ thống điện. 
Tối ưu hóa các quy trình kết nối DER và đầu tư vào lưới 
điện phân phối có khả năng mở ra nhiều dòng giá trị 
mà các DER có thể cung cấp, điều này sẽ nâng cao trải 
nghiệm khách hàng và giúp lưới điện trở nên linh hoạt 
hơn và hiệu quả hơn về chi phí.

Vào tháng 10 năm 2019, Ủy ban Dịch vụ Công bang 
Michigan đã xây dựng sáng kiến MI Power Grid - nhằm 
tối đa hóa những lợi ích của việc chuyển đổi sang các 
nguồn năng lượng sạch, phân tán, cho các hộ sinh 
hoạt và các doanh nghiệp trong bang Michigan. 

Cũng trong tháng 10, Cơ quan Điều tiết tiện ích công 
ở bang Connecticut đã ban hành quyết định tạm thời 
trong cuộc điều tra quy hoạch hệ thống phân phối, 
trong đó nêu chi tiết khuôn khổ ngắn hạn và dài hạn để 
khảo sát thêm các phương pháp hiện đại hóa lưới điện. 

Trong nhiều thập kỷ, đo lường điện ròng (NEM) đã 
thành công trong việc thúc đẩy áp dụng nguồn điện 
phân tán trên cả nước, với Minnesota là bang đầu tiên 
áp dụng luật NEM vào năm 1983. Năm 2019, một số 
bang đã áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau đối 
với các biểu giá kế nhiệm NEM, từ việc trừ thẳng vào 
biểu giá công tơ ròng đối với điện xuất khẩu, đến việc 
phát triển các phương pháp luận để xác định giá trị 
của phát điện phân tán trên lưới điện.

Tháng 2 năm 2019, Ủy ban Tiện ích Công bang New 
Hampshire đã khởi xướng một nghiên cứu về giá trị tại 
địa phương của nguồn điện phân tán để đánh giá các 
thiết kế và phương pháp luận thay thế. 

Sắp tới, Ủy ban Tiện ích Công bang California dự 
kiến sẽ đưa ra quy định mới vào cuối năm 2019 để 
phát triển biểu giá NEM kế nhiệm dài hạn.

xu hướng hàng đầu8 ĐIỀU TIẾT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 
TRONG NĂM 2019

100% NĂNG LƯỢNG SẠCH1 

 Năng lượng sạch (Ảnh st)

Khi các nguồn năng lượng tái tạo và tích trữ năng 
lượng trở nên ngày càng cạnh tranh hơn về chi phí, các 
bang ngày càng tham vọng hơn trong các mục tiêu 
năng lượng sạch. Thực vậy, ít nhất 13 bang cộng với 
vùng Puerto Rico (chưa chính thức trở thành một bang) 
của Mỹ và thủ đô Washington D.C. (Mỹ), hiện đã đặt 
mục tiêu 100% năng lượng sạch. Một vài bang khác, 
bao gồm Illinois, Maryland, Michigan và Oregon, đã 
công bố các kế hoạch ban đầu để chuyển sang 100% 
năng lượng sạch. Ngoài ra, ít nhất sáu công ty điện lực 
thuộc sở hữu của nhà đầu tư - Avista, Duke Energy, 
Green Mountain Power, Idaho Power, Public Service Co. 
của bang New Mexico và Xcel Energy - hoạt động tại 
12 bang khác đã tự nguyện cam kết thực hiện các mục 
tiêu năng lượng sạch 100%. 

Tháng 1 năm 2019, thủ đô Washington, D.C., đã đề 
ra mục tiêu tích cực nhất, đặt năm 2032 là hạn chót để 

CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐANG GIẢM DẦN2 
 Giá năng lượng tái tạo và tích trữ điện giảm liên 

tục trong năm 2019 giúp các mục tiêu năng lượng 
sạch đầy tham vọng trở nên hiệu quả hơn về chi phí. 
Thực vậy, ở hầu hết các bang, giờ đây xây dựng các 
nhà máy điện gió và điện mặt trời mới (trong một số 
trường hợp ngay cả khi kết hợp với tích trữ) nhiều khi 
rẻ hơn so với vận hành các nhà máy nhiên liệu hóa 
thạch hiện có. Chi phí trung bình của năng lượng quy 
dẫn đối với các nhà máy điện mặt trời PV và gió trên 
bờ quy mô lớn không được trợ cấp hiện nay ở mức 
tương ứng với 32USD và 28USD/MWh. Điều này so 
sánh có lợi với chi phí cận biên của việc vận hành các 
nhà máy nhiệt điện than hiện tại - hiện ở mức khoảng 
33USD/MWh. Công ty Bloomberg New Energy Finance 
cho biết chi phí năng lượng tái tạo giảm giúp thu hút 
2,6 nghìn tỷ USD đầu tư mới vào năng lượng sạch 
trong thập kỷ qua. Năng lượng tái tạo giờ đây chiếm 
ưu thế trong các kế hoạch nguồn lực dài hạn của các 
công ty điện lực.

CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẬP KẾ HOẠCH CHO 
GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐIỆN3 

Cơ sở hạ tầng sạc xe điện (EV) và tích hợp EV tiếp 
tục chiếm ưu thế trong cuộc đối thoại trước nhiều Ủy 
ban công ích nhà nước, vì những cải tiến trong công 
nghệ và dịch vụ mô hình đã mở rộng đáng kể thị 
trường EV. Thực tế, EV sẽ sớm bằng giá mua với các 
phương tiện động cơ đốt truyền thống (EV có chi phí 
trọn đời tương đương khi chiếm chi phí bảo trì và chi 
phí nhiên liệu thấp hơn). 

TÍCH HỢP VÀ ĐẦU TƯ DER VÀO LƯỚI ĐIỆN HIỆN ĐẠI4 

Tích hợp các DER vào hệ thống điện (Ảnh st)

HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG, CHUYỂN ĐỔI PHỤ TẢI VÀ 
XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH KHỬ CACBON5 

 Hiệu suất năng lượng đã trải qua nhiều thay đổi 
đáng kể để đáp ứng với những phát triển về công 
nghệ, thị trường và chính sách công, nhưng các bang 
đang tiếp tục nhận thấy giá trị của nó. Hiệu suất năng 
lượng thường được coi là giảm sử dụng năng lượng 
bằng cách thay thế các công nghệ truyền thống bằng 
các công nghệ mới, chẳng hạn như chiếu sáng bằng 
đèn LED và các thiết bị gia dụng và thiết bị sưởi ấm, 
làm mát hiệu suất cao. Nhưng ngày nay, hiệu suất 
năng lượng có thể thực hiện được và giá trị của nó có 
thể đạt được, thông qua nhiều cách, bao gồm sử dụng 
các hệ thống quản lý năng lượng tinh vi, bộ điều nhiệt 
kết nối internet và phân tích dữ liệu. Sự khác biệt ngày 
càng lớn giữa nhu cầu phụ tải trung bình và cao điểm 
cũng khiến một số bang suy nghĩ lại về giá trị của quản 
lý nhu cầu ở các thời điểm khác nhau trong ngày.

ĐÁNH GIÁ CÁC DER6 

KHÁCH HÀNG TỰ LỰA CHỌN NĂNG LƯỢNG7 
 Khi năng lượng tái tạo trở nên cạnh tranh hơn về giá 

và ngày càng nhiều tập đoàn đã đặt các mục tiêu bền 
vững, các khách hàng lớn đang ngày càng tìm cách để 
không chỉ cấp 100% điện tái tạo cho các hoạt động của 
họ mà còn giảm sự biến động giá và giảm chi phí năng 
lượng. Để đạt được điều này, khách hàng đang tìm cách 
ký kết hợp đồng dài hạn thông qua công ty điện lực 
hoặc với các nhà sản xuất điện độc lập. Để cung cấp 
năng lượng tái tạo cho những khách hàng này, các công 
ty điện lực trong các thị trường tích hợp theo chiều dọc 
đang phát triển các chương trình tiếp cận trực tiếp mới 
và các biểu giá năng lượng tái tạo.

CƠ CHẾ LỰA CHỌN THAY THẾ KHÔNG DÂY8 
Các lựa chọn thay thế không dây (NWA) đang ngày 

càng được xem là những lựa chọn khả thi. Trong kịch 
bản kinh doanh theo kiểu cũ, nếu công ty điện lực cần 
có một nhu cầu về cơ sở hạ tầng - thường là do tăng 
trưởng phụ tải mới hoặc tài sản hiện có bị hư hại - thì 
công ty điện lực sẽ chọn cách đầu tư vào các giải pháp 
cột điện và dây mới. Ví dụ, công ty điện lực sẽ thay thế 
máy biến áp, nâng cấp lộ xuất tuyến hoặc xây dựng 
một trạm biến áp mới. Sau đó công ty điện lực sẽ thu 
được lợi nhuận từ vốn đầu tư mới. Một NWA (ví dụ: 
hiệu suất năng lượng đã nhắm mục tiêu và các chương 
trình phản ứng theo yêu cầu hoặc tích trữ năng lượng) 
có thể đáp ứng nhu cầu này với chi phí thấp hơn.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “Energycentral”, số tháng 12/2019

TỔNG KẾT
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Tương lai của công tác phòng cháy nằm ở sự hiểu biết tốt 
hơn và phát hiện chính xác hơn các hồ quang điện, và công 
nghệ giúp giảm các mối nguy hỏa hoạn tại các công trình 
xây dựng ở khắp nơi trên thế giới.

Cháy điện bắt nguồn từ các thiết bị, các điểm quá tải 
điện, các ổ cắm điện bị hỏng và hao mòn cáp nói chung, là 
một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra hỏa hoạn ở 
Ôxtrâylia.

Theo GEC Global, 20% các vụ hỏa hoạn là do sự cố điện 
hoặc chạm chập, và ở bang New South Wales (Ôxtrâylia), các 
thiết bị và sự cố điện gây ra khoảng 40% các đám cháy.

Mặc dù ai cũng biết các thủ phạm thường gặp như lò 
sưởi, các mạch điện quá tải, cầu chì bị hỏng và các kết nối 
dây lỏng lẻo, nhưng các thiết bị sử dụng hàng ngày như ấm 
điện, tủ lạnh và các bộ sạc máy tính xách tay và điện thoại di 
động cũng có thể đóng vai trò chính gây mồi lửa. Đầu năm 
2018, một chạm chập điện đã xảy ra và người ta tin rằng 
nó đã gây ra hỏa hoạn, phá hủy một nhà kho và hai doanh 
nghiệp ở Sydney (Ôxtrâylia).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM CHÁY ĐIỆN 
Các ổ cắm và công tắc bị chuyển màu hoặc bị cháy là hai 

trong số những dấu hiệu nhận biết rõ nhất về hỏa hoạn sẽ 
xảy ra, aptomat liên tục tác động cắt cũng vậy. Thay thế hệ 
thống dây điện cũ, mặc dù tốn kém, chính là một biện pháp 
chủ động để ngăn ngừa hỏa hoạn.

Nhưng các chạm chập hoặc sự cố hồ quang điện không 
phải lúc nào cũng dễ xác định, và do đó khó giảm thiểu hơn.

Chạm chập hoặc sự cố hồ quang điện có thể được phát 
hiện tốt nhất khi có các dấu hiệu như: Dây lỏng hoặc bị ăn 
mòn gây tiếp xúc thất thường, lúc có lúc không với các điểm 
tiếp xúc kim loại, khiến cho dòng điện phát ra tia lửa hoặc 
hồ quang. Âm thanh ù hoặc rít phát ra từ một công tắc đèn 
hoặc ổ cắm điện thường là âm thanh của phóng điện hồ 
quang đang xảy ra. Hồ quang tỏa nhiệt và dần dần sẽ mồi 
cháy cách điện dây dẫn.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
Châu Âu và châu Mỹ đã thiết lập các tiêu chuẩn an toàn 

liên quan đến việc lắp đặt các thiết bị phát hiện chạm chập hồ 
quang (AFDDs). Ôxtrâylia sẽ sớm thực hiện các tiêu chuẩn này.

Công ty Ecocentric Energy (Ôxtrâylia) 
đã phát triển một công nghệ có thể phát 
hiện rất sớm sự cố điện hoặc hồ quang 
trước khi cần phải ngắt mạch. Công 
nghệ Numen là một nền tảng phân tích 
dữ liệu dựa trên đám mây. Nó liên tục 
theo dõi, phân tích và tìm hiểu tính năng 
và mẫu hình sử dụng điện của tòa nhà.

Công nghệ Numen có thể phát hiện 
hành vi, tính năng của các thiết bị và 
theo dõi các thiết bị và mạch điện xem 
có bị chạm chập hay không, bao gồm cả 
hồ quang điện. Ví dụ, trong trường hợp 
vụ cháy ở Sydney đã phá hủy hai doanh 
nghiệp, công nghệ Numen có thể xác 
định được chạm chập điện thông qua 
phân tích các mẫu hình hành vi năng 
lượng của tòa nhà, tiết kiệm hàng ngàn 
đô la Ôxtrâylia thiệt hại.

GIÚP THẾ GIỚI AN TOÀN HƠN
Công nghệ Numen đã được phát 

triển với sự hợp tác của cơ quan liên 
bang CSIRO (Tổ chức Liên Hiệp Anh về 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp), 
trong đó công nghệ này đã được thực 
hiện, thử nghiệm và được chứng nhận 
của bên thứ ba để triển khai quốc tế.

Tương lai của công tác phòng cháy 
nằm ở sự hiểu biết tốt hơn và phát hiện 
các hồ quang điện, và công nghệ giúp 
giảm các mối nguy hỏa hoạn các công 
trình xây dựng ở khắp nơi trên thế giới.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “ECD”, tháng 10/2018

CÔNG NGHỆ 
TIÊN ĐOÁN CHÁY ĐIỆN 

Công ty Điện lực Pennsylvania (Penn Power, 
Mỹ) đang lắp đặt thêm hàng rào bên trong tại hai 
trạm biến áp ở hạt Mercer, bang Pennsylvania, giúp 
ngăn chặn động vật leo trèo và bảo vệ không để 
chúng quấy nhiễu thiết bị điện, có thể gây mất 
điện. Hàng rào - được lắp đặt bao quanh thiết bị 
bên trong trạm biến áp - đảm bảo các động vật 
không bị nguy hiểm và điện được truyền tải an 
toàn tới khách hàng.

Công việc này nằm trong Kế hoạch cải 
thiện cơ sở hạ tầng dài hạn (LTIIP) 2016-2020 
của Penn Power, đã được Ủy ban tiện ích công 
bang Pennsylvania phê duyệt. Hàng rào đã được 
hoàn thành lắp đặt tại một trạm biến áp vào đầu 
tháng 10 và sẽ được hoàn thành lắp đặt tại trạm 
biến áp thứ hai vào cuối năm 2019. Công ty Điện 
lực Pennsylvania có kế hoạch lắp đặt thêm hàng 
rào trong trạm biến áp ngăn chặn động vật tại các 
địa điểm khác ở các hạt Mercer và Lawrence trong 
5 năm tới.

Ông Ed Shuttleworth, Chủ tịch khu vực của 
Penn Power và Ohio Edison cho biết: “Động vật 
leo trèo là một trong những mối đe dọa lớn nhất 
đối với hoạt động của trạm biến áp và độ tin cậy 

dịch vụ điện. Một sự cố mất điện trạm biến áp có 
thể phải trả giá hàng ngàn USD về hư hại thiết bị và 
hàng trăm giờ công để sửa chữa, đồng thời gây mất 
điện kéo dài cho các khách hàng được cấp điện qua 
mạch điện đó. Hàng rào đặc biệt là một giải pháp 
kinh tế để ngăn chặn các gián đoạn dịch vụ loại này 
trong tương lai.”

Không giống như các loại bẫy và thiết bị ngăn 
chặn động vật khác, hàng rào đặc biệt này ngăn 
chặn hoàn toàn các động vật leo trèo đến gần các 
thiết bị trạm biến áp và khiến chúng sợ không dám 
trèo vào nữa. Nhiều động vật leo trèo, như sóc, có 
một trí nhớ rất phát triển, cho phép chúng nhớ các 
vị trí để lấy thức ăn, hơi ấm và nơi trú ẩn. Chỉ cần 
tiếp xúc trong thời gian ngắn với tấm hàng rào là 
động vật tự hiểu rằng trạm biến áp không phải là nơi 
“chào đón” chúng tới thăm và nói chung sau này cần 
tránh các trạm biến áp được bảo vệ.

Hàng rào này đã được chứng minh là thành công 
đối với công ty điện lực cùng cấp với Penn Power ở 
bang Maryland.

Nhằm xác định các vị trí tốt nhất để đặt hàng rào 
bên trong trạm biến áp, nhân viên điện lực đã xem 
xét các mẫu hình mất điện trên toàn địa bàn dịch 
vụ của Penn Power, và đã xác định hai trạm biến áp 
ở Hermitage và Sharon đã từng bị hư hại thiết bị 
liên quan đến động vật, dẫn đến sự cố mất điện kéo 
dài. Các trạm biến áp này phục vụ tổng cộng 7.500 
khách hàng ở miền Tây bang Pennsylvania.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “T&D world”, số tháng 10/2019

GIẢI PHÁP HÀNG RÀO ĐẶC BIỆT 
BÊN TRONG TRẠM BIẾN ÁP

Hàng rào bên trong được thiết kế 
để ngăn chặn động vật leo vào 
trạm biến áp

Hàng rào đặc biệt này 
ngăn chặn hoàn toàn 
các động vật leo trèo 
đến gần các thiết bị 
trạm biến áp và khiến 
chúng sợ không dám 
trèo vào nữa (Ảnh st)

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
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Sự chuyển đổi số tức là số hóa mọi sự (DOE) là chủ 
đề được đề cập khắp nơi ngày nay. Công nghệ kỹ thuật 
số đang thay đổi ngành điện, nhưng nhiều chuyên gia 
cải cách doanh nghiệp tin rằng chúng ta mới chỉ bàn 
sơ qua về những gì số hóa sẽ làm cho ngành điện và 
xã hội.

Những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật số và truyền 
thông trong 20 năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến các 
nỗ lực hiện đại hóa truyền tải và phân phối (T&D) của 
ngành điện đến mức giờ đây chúng ta gọi các hệ thống 
đang được lắp đặt là lưới điện thông minh. Đó là vì 
chúng ta đang bổ sung thêm các thiết bị điện tử thông 
minh (IED) và các kết nối internet để tạo điều kiện cho 
việc thu thập, xử lý và trao đổi thông tin, cho phép khả 
năng tương tác và thông tin liên lạc giữa các thiết bị 
được kết nối.

Nhiều công ty điện lực đã dấn thân trên con đường 
hướng tới số hóa hệ thống phân phối với công tơ 
thông minh hoặc cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến 
(AMI). AMI cho phép thu thập dữ liệu sử dụng gần thời 
gian thực từ khách hàng, tạo điều kiện phân tích dữ 
liệu và cung cấp điểm hội tụ cho các chức năng kiểm 
soát như biểu giá theo thời gian và phản ứng theo yêu 
cầu. Các công ty điện lực cũng đang bổ sung thêm các 
cảm biến và phần mềm gắn kèm vào lưới điện cùng 
với truyền thông hai chiều và các nền tảng phần mềm 
cho phép theo dõi và điều khiển tự động hóa phân 
phối, quản lý chạm chập và mất điện, quản lý VoltVAR 

và tối ưu hóa các nguồn năng lượng phân tán (DER) 
theo thời gian thực.

Những cải tiến có thể thực hiện bằng cách thay thế 
thiết bị trạm biến áp cũ với các thành phần kỹ thuật 
số hiện đại cung cấp năng lực tăng cao, giảm yêu cầu 
về mặt bằng và cải thiện độ an toàn và khả năng hoạt 
động của trạm biến áp. Kết quả là, các trạm biến áp kỹ 
thuật số không chỉ cải thiện việc theo dõi, chẩn đoán 
và độ tin cậy trong phạm vi trạm biến áp mà còn cho cả 
lưới điện kết nối với trạm biến áp. Mỗi thiết bị kỹ thuật 
số bổ sung được đặt trong trạm biến áp hoặc trên lưới 
điện đều giúp cải thiện nhận thức tình huống và tiềm 
năng phát huy lợi thế của tính năng hệ thống bằng 
cách sử dụng phép phân tích để khảo sát, giải thích và 
truyền thông hoặc hành động dựa trên những thông 
tin có ý nghĩa suy ra từ các dữ liệu thu thập được.

Xu hướng tiến tới DOE trong ngành điện và hầu 
như tất cả các ngành công nghiệp khác được tạo 

điều kiện thuận lợi nhờ sự sẵn có khắp nơi của các 
IED, nhưng chất xúc tác thực tế có thể là sự phát triển 
của phép phân tích tiên tiến, học máy và các dạng 
khác của trí tuệ nhân tạo (AI) đang sử dụng hiệu quả 
“hàng núi dữ liệu” mà hiện nay chúng ta có khả năng 
thu thập. 

Một ví dụ tuyệt vời về một công ty điện lực thực 
hiện các bước để trở thành một doanh nghiệp kỹ 
thuật số là Công ty CenterPoint Energy, nằm ở thành 
phố Houston (bang Texas) vốn chịu ảnh hưởng của 
thời tiết khắc nghiệt. CenterPoint Energy đã lắp đặt 
một hệ thống đo lường tiên tiến, một hệ thống quản 
lý phân phối tiên tiến (ADMS), DSCADA, một nền tảng 
dữ liệu di động, một hệ thống dịch vụ cảnh báo điện, 
một hệ thống trả lời bằng giọng nói tích hợp (IVR) và 
một Nền tảng Tầm nhìn Khách hàng. Các hệ thống 
này không chỉ cải thiện đáng kể tính năng hệ thống, 
mà còn tăng cường rõ nét sự kết nối giữa CenterPoint 
và khách hàng. Tương tự, Công ty điện lực Portland 
General Electric (PGE, bang Oregon, Mỹ) đã triển khai 
một chương trình thử nghiệm lưới điện thông minh 
vào mùa hè năm 2019 để chứng minh tiềm năng tích 
hợp các thiết bị được trang bị kỹ thuật số do khách 
hàng sở hữu với lưới điện thông minh của PGE để 
phản ứng theo yêu cầu và các chương trình khác tập 
trung vào khách hàng. 

Một số ngành công nghiệp, bao gồm hàng không 
vũ trụ, chế tạo và chăm sóc sức khỏe đang sử dụng 
số hóa để cải thiện hoạt động của mình và phản ứng 
của khách hàng bằng cách tạo ra các bản sao kỹ thuật 
số của toàn bộ các hệ thống kinh doanh và chế tạo. 
Phiên bản kỹ thuật số của hoạt động này có thể theo 
dõi, kiểm soát và tiên đoán kết quả của các sửa đổi 
hệ thống. Tiềm năng thị trường 9,4 tỷ USD dành cho 
các chương trình sinh đôi kỹ thuật số đã được Công 
ty Tractica đánh giá. Các mô phỏng kỹ thuật số giúp 

các công ty đánh giá chính xác và hiệu quả chi phí 
những thay đổi về thiết bị, quy trình và kinh doanh 
để đẩy nhanh các sản phẩm mới ra thị trường. Công 
ty General Electric cung cấp các bộ công cụ sinh đôi 
kỹ thuật số và phân tích vectơ chỉ pha để giúp các 
công ty điện lực nhận diện, phân loại, đánh giá và 
xác thực các tính năng và các sự kiện của hệ thống 
điện với mục đích nâng cao độ tin cậy, tính bảo mật 
và hiệu quả của lưới điện.

Phần lớn tiềm năng số hóa chưa được khai thác, 
đặc biệt là đối với các công ty điện lực, có thể là khả 
năng phân tích dữ liệu khách hàng, ví dụ như các 
dữ liệu từ công tơ thông minh hoặc tùy chỉnh các 
chương trình phản ứng theo yêu cầu và các cơ hội 
DER tương tự như thí điểm của PGE. 

SỐ HÓA NGÀNH ĐIỆN
Sự chín muồi về mặt kỹ thuật 
số giúp công ty điện lực gặt 
hái những lợi ích của sự thay 
đổi không ngừng

Thiết bị điện tử thông minh (Ảnh st)

Tối ưu hóa các nguồn năng lượng phân tán (DER) theo 
thời gian thực (Ảnh st)

Các công ty điện lực trên con đường hướng tới 
DOE có thể thấy rằng cuộc hành trình này đi kèm 
với những thử thách. Tốc độ thay đổi ở mức không 
thể tưởng tượng nổi so với trước đây. Mẫu hình công 
việc thay đổi, năng lực kỹ thuật số trở nên thiết yếu 
đối với lực lượng lao động. Ngoài ra, an ninh mạng 
cũng như quyền riêng tư cá nhân ngày càng trở nên 
phức tạp và quan trọng hơn đối với mọi chức năng. 
Tất cả các công ty điện lực đã lắp đặt các hệ thống 
lưới điện thông minh lớn sẽ chứng thực điều đó. 
Cuối cùng, một chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số 
nói với khách hàng của mình rằng trở thành một 
doanh nghiệp kỹ thuật số không phải là một điểm 
đến cố định: Sự chín muồi về mặt kỹ thuật số là năng 
lực luôn tiến hóa để gặt hái những lợi ích của sự thay 
đổi không ngừng.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “T&D”, số tháng 10/2019

Phần lớn tiềm năng số hóa chưa được khai thác cho các công ty 
điện lực (Ảnh st)
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

NÂNG CẤP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
LỚN THỨ HAI Ở NGA



Nhà máy Thủy điện Krasnoyarsk là nhà máy phát 
điện chính ở vùng Krasnoyarsk (Siberia, Nga) và là 
một trong những nhà máy hiệu quả chi phí nhất của 
Nga. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
(CNTT) của nhà máy rất cần được nâng cấp. 

Kiến trúc CNTT mới bao gồm các máy chủ IBM 
BladeCenter, Bộ nhớ Hệ thống IBM DS4700 Express 
tính năng cao và có khả năng mở rộng và phần 
mềm IBM Tivoli Monitoring quản lý tình trạng của 
cơ sở hạ tầng, gồm các máy chủ, các hệ điều hành 
và cơ sở dữ liệu.

Do đó, nhà máy điện này có khả năng tối ưu hóa 
các hệ thống trên mọi lớp để quản lý các khối lượng 
công việc đa dạng và đảm bảo các hệ thống CNTT 
hoạt động liên tục thời gian thực. Các quá trình 
quản lý dữ liệu chính giờ đây chạy nhanh hơn 50% 
so với trước đây, đồng thời độ tin cậy của hệ thống 
đã tăng đáng kể, giúp ngăn ngừa các sự cố mất điện 
trong tương lai. 

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường                                                              

Theo “MPS”, số tháng 10/2019

  Nhà máy Thủy điện Krasnoyarsk (Ảnh:st)

Công ty năng lượng sạch Masdar (Abu Dhabi) 
đã ký thỏa thuận xây dựng trang trại quang 
điện mặt trời (PV) 100MW ở Uzbekistan.

Đây sẽ là dự án đầu tiên ở Uzbekistan được 
phát triển theo mô hình hợp tác công tư (PPP).

Việc xây dựng trang trại quang điện mặt trời 
này ở khu vực Navoi sẽ bắt đầu vào quí II năm 
2020 và theo kế hoạch sẽ được đưa vào vận 
hành trong quý II năm 2021.

Uzbekistan đang đặt mục tiêu tới năm 2030 
sẽ lắp đặt 1GW điện mặt trời.

Biên dịch:  Bùi Thị Thu Hường       
Theo “MPS”, số tháng 11/2019Trang trại quang điện mặt trời (Ảnh st)

LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG HVDC CHO MẠCH LIÊN KẾT CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN 
TUABIN GIÓ NGOÀI KHƠI


Các công ty năng lượng SSE Renewables 

(Vương quốc Anh) và Equinor (Na Uy) đã chọn 
ABB là nhà cung cấp các hệ thống chuyển đổi 
HVDC Light (điện cao áp một chiều) để kết nối 
các trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới ở 
khu vực Dogger Bank của Biển Bắc với lưới điện 
truyền tải của Vương quốc Anh. Việc này giúp 
tăng công suất điện gió ngoài khơi hiện tại thêm 
3,6GW. Đây là một trong những hợp đồng lớn 
nhất từ trước đến nay của ABB.

Trong lần đầu tiên sử dụng công nghệ HVDC 
trên thị trường gió ngoài khơi của Vương quốc 
Anh, ABB sẽ cung cấp công nghệ ít tác động 
nhất tới môi trường. ABB sẽ cung cấp các hệ thống chuyển đổi HVDC Light, trong khi Aibel sẽ cung cấp hai bệ 
chuyển đổi HVDC ngoài khơi. Năm 2016, ABB và Aibel đã tuyên bố hợp tác về thiết kế, kỹ thuật và tối ưu hóa các 
kết nối điện gió ngoài khơi.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu có thể tăng gấp 15 lần và thu hút 
tổng cộng khoảng một nghìn tỷ USD đầu tư vào năm 2040. Điều này được thúc đẩy bởi khả năng cạnh tranh 
tăng cao, chính sách hỗ trợ của các chính phủ và một số tiến bộ công nghệ nổi bật.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo MPS, số tháng 11/2019

Công nghệ HVDC (Ảnh: st)

KHÁNH THÀNH TRẠI GIÓ 
NGOÀI KHƠI FORMOSA 1 

XÂY DỰNG TRANG TRẠI QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI 100MW Ở UZBEKISTAN

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Ørsted đã tổ chức 
lễ khánh thành Trang trại gió ngoài khơi Formosa 1 
tại Đài Loan. Đây là trại gió ngoài khơi đầu tiên do 
Ørsted xây dựng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Trang trại gió này là liên doanh của Ørsted 
(35%), JERA (32,5%), Macquarie Capital (25%) và 
Swancor (7,5%). Formosa 1 gồm hai giai đoạn: Hai 
tuabin gió công suất  4MW của Siemens Gamesa đã 
được lắp đặt vào tháng 10 năm 2016 cho giai đoạn 
1 và chính thức vận hành vào tháng 4 năm 2017. 
Giai đoạn hai đã hoàn thành vào tháng 10 năm 
2019, bao gồm 20 tuabin gió công suất 6MW của 
Siemens Gamesa; cung cấp tổng công suất phát 
điện 128MW cho trại gió.

Martin Neubert, Giám đốc điều hành của Ørsted 
Offshore, cho biết: “Ørsted đã xây dựng trang trại 
gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới ở Đan Mạch 
cách đây hơn 28 năm và kể từ đó đã xây dựng hơn 
25 trại gió ngoài khơi. Ørsted cho biết sau trại gió 
Formosa 1, Công ty vẫn cam kết mạnh mẽ về việc 
chuyển dịch sang năng lượng xanh ở Đài Loan. Hiện 
nay, Ørsted đang xây dựng dự án 900MW Greater 
Changhua1&2a (Đại Chương Hóa 1&2) mà theo dự 
kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2022.”

Biên dịch: Chu Hải Yến

Theo MPS, số tháng 11/2019

 Trang trại gió ngoài khơi Formosa 1 (Ảnh: st)
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