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Công ty Điện lực NV Energy lắp đặt bộ RLSwitcher để đóng cắt 
hai cuộn kháng bù ngang 34,5kV trên hệ thống truyền tải của họ 
trong một trạm biến áp gần Las Vegas, thủ phủ bang Nevada

NV Energy laép ñaët caùc thieát bò ñoùng caét ñeå giaûm thieåu 
hieän töôïng ñaùnh löûa trôû laïi vaø naâng cao ñoä tin caäy

Ảnh bìa: Nguồn: www. assets.new.siemens.com
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Giới thiệu giải pháp của tác giả Phạm Văn Hạnh của Công ty Thủy 
điện Sơn La thực hiện, giúp trưởng ca thực hiện điều tần thủ công 
chính xác và ổn định hơn.

Thieát keá heä thoáng giaùm saùt ñieän aùp, taàn soá löôùi 
taïi phoøng ñieàu khieån trung taâm

5 Coâng ty ñieän löïc caûi thieän ñoä tin caäy ñoàng thôøi baûo 
veä loaøi chim
Công ty điện lực Alaska Electric Light and Power quản lý các vụ mất 
điện liên quan đến đại bàng bằng giải pháp vỏ bọc.

Công ty American Transmission Co. thấy sự gia cố cột điện có thể kéo 
dài tuổi thọ của một tài sản hiện có và giảm chi phí nâng cấp tổng thể.

Naâng caáp ñöôøng daây daãn ñeán gia coá keát caáu7

Söû duïng moâ phoûng nhieät thuûy löïc ñeå ñaùnh giaù tính 
naêng cuûa loø sinh hôi thu hoài nhieät
Bài báo này trình bày các kết quả nhận được từ ba nghiên cứu tình 
huống cho thấy những lợi ích thực tế thông qua các phép mô phỏng 
nhiệt thủy lực.

12

Thị trấn nhỏ Cordova (bang Alaska, Mỹ) đang đi tiên phong trong 
việc tích hợp một hệ thống tích trữ năng lượng (ESS) ion lithium (Li-
ion) vào một lưới điện cực nhỏ thủy điện

Tích tröõ naêng löôïng baèng nöôùc vaø aéc quy21

Truyeàn thoâng thôøi gian thöïc mang laïi theá thöôïng 
phong cho caùc coâng ty ñieän löïc trong vieäc theo doõi cô 
sôû haï taàng ngaàm quan troïng
Các công ty điện lực có nhiệm vụ vận hành và duy trì cơ sở hạ tầng thiết 
yếu mang tính sống còn đối với sức khỏe tổng thể của hệ thống điện. 

24

Theo doõi toaøn boä heä thoáng ñeå naém ñöôïc tình hình
Các tài sản trong trạm biến áp có thể thỏa mãn tốt nhất nhu cầu đáp 
ứng các điều kiện khẩn cấp, hoặc các điều kiện dự phòng này, bằng 
cách sử dụng các hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối các thiết bị điện. 
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thời gian thực hiện, đòi hỏi phải có cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật lớn và vốn đầu tư 
vốn cao. Hơn nữa, các quá trình kết 
tủa thủy ngân có độ chọn lọc thấp, 
dẫn đến cần nhiều chất phản ứng, 
làm tăng chi phí xử lý lên đáng kể.

Khu bảo tồn hạt nhân Savannah 
River Site của Bộ Năng lượng Mỹ ở 
bang South Carolina đã khảo sát một 
phương pháp loại bỏ thủy ngân hòa 
tan dựa trên nguyên lý khử bằng thiếc 
clorua. Báo cáo “Xử lý thủy ngân nồng 
độ cực thấp bằng phương pháp khử 
hóa học và loại bỏ bằng không khí” 
công bố năm 2001 đã trình bày chi tiết 
các kết quả. Theo phương pháp xử lý 
này, thủy ngân ion hòa tan đã được 
loại bỏ thành công khỏi nguồn nước 
mặt bị ô nhiễm. Quá trình hai bước này 
ban đầu bao gồm khử thủy ngân thành 
dạng thủy ngân nguyên tố không hòa 
tan (Hg0), sau đó loại bỏ thủy ngân 
nguyên tố bằng không khí làm giảm 
mức thủy ngân hòa tan xuống mức vài 
phần nghìn tỷ (ppt).

Bản chất của phản ứng này đã được 
hiểu rõ vì thiếc clorua đã được sử dụng 
rộng rãi làm chất khử để khử thủy 
ngân hòa tan trong phân tích hơi thủy 
ngân lạnh (Phương pháp 245.1 của Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường). Tuy nhiên, 
cần nhấn mạnh rằng chất phản ứng 
chứa thiếc này đặc biệt chỉ giải quyết 
loại thủy ngân hòa tan trong dung 
dịch và có tính chọn lọc cao trong quá 
trình khắc phục. Phản ứng thủy ngân 

Với hơn 300 hồ chứa tro than trên khắp nước Mỹ, thủy 
ngân ion và các hóa chất độc hại khác trong nước thải là mối 
quan tâm hàng đầu đối với người vận hành nhà máy điện. 
Mối quan tâm tới sức khỏe của mọi người và môi trường 
chung là động lực chính, nhưng khả năng điều chỉnh theo 
các quy định và hướng dẫn thực hiện luôn thay đổi, trong 
điều kiện ngân sách nhiều khi eo hẹp, đã khiến quá trình này 
ngày càng phức tạp. Xác định và triển khai các công nghệ 
mới để xử lý nước thải không chỉ giúp chủ sở hữu và người 
vận hành đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ của họ, mà còn 
có khả năng góp phần cải thiện sức khỏe của mọi người và 
quản lý môi trường chung.

Xử lý nước thải theo cách truyền thống được thực hiện 
trước khi xả ra môi trường là rất tốn kém, khiến cho các giải 
pháp đáng tin cậy và hiệu quả để xử lý thủy ngân và các hóa 
chất độc hại khác tựa như giữ thăng bằng trên dây rất khó 
thực hiện. Đó là vì nước thải từ thiết bị khử lưu huỳnh trong 
khí thải (FGD) rất phức tạp và thường chứa nhiều loại thủy 
ngân khác nhau đòi hỏi phải xử lý trước khi xả thải để loại bỏ 
thủy ngân ion (Hg2+) hòa tan và có độc tính cao là các chất ô 
nhiễm cần quan tâm hàng đầu.

Quá trình xử lý nước thải  được sử dụng phổ biến nhất 
là dựa vào các phản ứng kết tủa thủy ngân. Các quá trình 
này có nhiều bước, không gian chiếm chỗ lớn và mất nhiều 

            HỆ THỐNG XỬ LÝ THỦY NGÂN 
GIÚP GIẢM Ô NHIỄM 

TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐIỆN
Một hệ thống mới đang được phát triển nhằm 
loại bỏ thủy ngân hòa tan (dạng ion), cùng 
với các chất ô nhiễm khác trong nước thải 
nhà máy điện. Hệ thống này không có những 
nhược điểm của việc sử dụng chất phản ứng 
thiếc clorua truyền thống
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ion bằng thiếc clorua được mô tả bằng 
phương trình:

 Hg2+ + Sn2+ → Hg0 + Sn4+

 Đây là một phản ứng tự phát và trên 
thực tế xảy ra tức thời. Trong các điều kiện 
tối ưu, có thể đẩy nhanh tốc độ phản ứng 
để hoàn thành trong vòng vài phút hoặc 
thậm chí vài giây. Việc loại bỏ tiếp theo 
thủy ngân hòa tan tạo ra bằng không khí 
ra khỏi dung dịch cũng nhanh và trọn vẹn.

Đáng tiếc là, các dung dịch chất phản 
ứng có thiếc đang bán trên thị trường 
(thiếc clorua/sunfat) lại là các chất phản 
ứng rất không ổn định, có tính ăn mòn 
cao khiến cho việc sử dụng chúng để xử 
lý nước thải với khối lượng lớn là không 
thực tế.

HỆ THỐNG MỚI ĐỂ LOẠI BỎ THỦY 
NGÂN HÒA TAN
Công ty Aqua Metrology Systems (AMS, 

bang California, Mỹ), thực hiện phân tích 
chất lượng nước theo thời gian thực, đã 
khai thác lợi thế về bí quyết kỹ thuật và 
chuyên môn của họ trong việc theo dõi 
dòng nước thải để xây dựng một hệ thống 
mới giúp loại bỏ thủy ngân hòa tan, cùng 
với các chất ô nhiễm khác, ra khỏi nước thải 
từ nhà máy điện.

Phương pháp độc quyền do AMS phát 
triển dựa trên việc tạo ra chất phản ứng có 
thiếc điện phân theo yêu cầu. Kết quả là hệ 
thống SafeGuard H2O không có các nhược 
điểm khi sử dụng chất phản ứng thiếc 
clorua truyền thống. Trong thực tế, ion thiếc 
mới được tạo ra bằng cách sử dụng tiền chất 
(precursor) thiếc kim loại cung cấp rất chính 
xác liều lượng chất phản ứng. Chất phản 
ứng này không gây rủi ro về môi trường và 
sức khỏe.

Một nghiên cứu thử nghiệm ở quy mô 
bàn thử đã kết luận rằng hệ thống Safe-
Guard H2O có thể loại bỏ hiệu quả thủy 
ngân ion hòa tan trong nước thải xả ra chưa 
được lọc cũng như đã để lắng, nâng cao hơn 
nữa hiệu quả chi phí so với các quy trình loại 
bỏ thủy ngân hiện có.

Dựa trên việc loại bỏ chất ô nhiễm bằng 
cách sử dụng chất phản ứng ion thiếc điện 
hóa, hệ thống này có chi phí vốn và chi phí 
vận hành thấp. Hệ thống có thể vận hành 
theo từng mẻ hoặc ở chế độ dòng chảy liên 
tục, và có thể thay đổi quy mô với khối lượng 
xử lý lớn hay nhỏ, tất cả các yếu tố khiến nó 
trở thành một hệ thống loại bỏ ô nhiễm kinh 
tế và linh hoạt. Hệ thống SafeGuard H2O 
mang lại một giải pháp tương đối đơn giản, 
hiệu quả, tiết kiệm chi phí thay thế cho các 

quá trình xử lý thủy ngân hiện tại đang gặp 
nhiều thách thức và tốn kém.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SAFEGUARD 
H2O - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Cấu hình của hệ thống định lượng 

chất phản ứng thiếc SafeGuard ở quy mô 
bàn thử rất đơn giản, dễ hiểu và gồm có 
hai thành phần chính: Bộ ổn dòng điện 
phân (thiết bị duy trì dòng điện không đổi 
để đo điện thế pin điện hóa) và hệ thống 
điều khiển, và nguồn điện phân ion thiếc.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này 
(xem Hình 1) dựa vào việc tạo ra chất phản 
ứng điện phân có kiểm soát. Nước đã xử lý 
được bơm qua một máy tạo chất phản ứng 
được nối điện với bộ ổn dòng điện phân. 
Bộ ổn dòng điện phân được điều chỉnh 
trước để duy trì một dòng điện nhất định 
và tạo ra chất phản ứng chứa thiếc tại chỗ 
để tiếp tục bơm vào dòng nước ô nhiễm.

Các nghiên cứu thử nghiệm ở quy mô 
bàn thử trên hệ thống xử lý thủy ngân Safe-
Guard H2O bao gồm các mẫu nước thải đã 
để lắng (đã được làm trong) cũng như các 
mẫu nước thải chưa lọc, và đã loại bỏ được 

tới 99,9% thủy ngân đối với nước thải đã 
để lắng và loại bỏ tới 98% đối với nước thải 
chưa lọc. Không cần có các bước chuẩn bị, 
chẳng hạn như điều chỉnh pH hoặc điện 
thế oxy hóa khử (ORP), cần thực hiện trước 
đây để đạt được hiệu quả cao về loại bỏ 
thủy ngân.

Nói chung, quá trình loại bỏ thủy ngân 
hòa tan có thể được chia thành ba bước 
chính:

• Bước tạo chất phản ứng trong đó 
lượng chất phản ứng thiếc được tạo ra 
trong dòng chảy đường vòng và được bơm 
lại vào nước thải  đã được xử lý.

• Bước chuyển đổi trong đó các loại 
thủy ngân ion hòa tan được khử bằng chất 
phản ứng chứa thiếc thành dạng thủy ngân 
nguyên tố không hòa tan.

• Bước loại bỏ/bẫy khi đó thủy ngân 
nguyên tố hình thành trong bước chuyển 
đổi được loại bỏ khỏi dung dịch bằng luồng 
không khí và bị bẫy bởi mô đun bẫy thủy ngân.

Hiệu quả loại bỏ thủy ngân hòa tan 
SafeGuard H2O từ các dạng nước thải  điển 
hình được tóm tắt trong Bảng 1 và Bảng 2.

Hình 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống SafeGuard H2O loại bỏ thủy ngân hòa tan (Ảnh: st)

Nước xả từ FGD Bộ biến đổi
Hg2+ → HgO

Bẫy Hg0 Không có Hg

Không có Hg

Bộ tách Hg0    

Luồng không khí   
Hệ thống định lượng chất 

phản ứng chứa thiếc

Một đặc tính độc đáo của hệ thống 
SafeGuard H2O thí điểm là nó có thể được 
trình diễn ở quy mô sử dụng một phần nhỏ 
của thể tích/lưu lượng cuối cùng cần xử lý. 
Ưu điểm của cách làm này là hệ thống thí 
điểm có diện tích chiếm chỗ nhỏ, có thể 
triển khai nhanh chóng, theo dõi được từ 
xa và không cần nhân viên giám sát tại chỗ. 
Tất cả các đặc điểm này giúp mang lại kết 
quả trong thời gian ngắn hơn nhiều và với 
chi phí thấp hơn nhiều.

Việc bổ sung quá trình xử lý thủy ngân 
của AMS phù hợp với triết lý và cam kết 
cung cấp các hệ thống xử lý nước thông 
minh cho người vận hành nhà máy điện, 
người quản lý đô thị và các chủ tài sản khác.

Trước đây, các hệ thống xử lý nước 
thải và nước uống, từ đơn giản nhất đến 
tinh vi nhất, đều chưa thông minh. Chúng 
không có khả năng xác định là đang xử 
lý chưa đủ hay xử lý quá mức cũng như 
không có khả năng xác định kịp thời các 
vấn đề về tính năng.

Các hệ thống xử lý nước thông minh 
kết hợp cảm biến theo thời gian thực để 
đảm bảo tính năng tối ưu, tránh xử lý chưa 
đủ hoặc xử lý quá mức và báo hiệu bất kỳ 
sự suy giảm nào về tính năng hệ thống, để 
cho phép can thiệp khắc phục kịp thời.

Thủy ngân ion hòa tan có thể loại bỏ 
hiệu quả bằng ion thiếc được điện hóa từ 
nước thải xả cặn chưa được lọc cũng như 
đã để lắng, theo từng mẻ và theo dòng 
chảy. Quá trình xử lý thủy ngân hòa tan 
diễn ra nhanh chóng và có thể áp dụng, 
và có thể hoàn thành trong vòng 30 phút 
hoặc ngắn hơn. Không cần có mẫu chuẩn 
bị trước, chẳng hạn như điều chỉnh pH 
hoặc ORP, mà vẫn đạt được hiệu quả loại 
bỏ thủy ngân cao.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “Power”, số 1/2019

BẢNG 1. KẾT QUẢ TỪ CÁC MẪU NƯỚC THẢI  ĐÃ ĐỂ LẮNG SAU KHI XỬ LÝ THỦY NGÂN

Mẫu Nồng độ thiếc 
(ppm)

Thủy ngân tổng 
(ppb)

Thủy ngân hòa tan 
(ppb) Tỉ lệ loại bỏ (%)

Đã để lắng Không có số liệu 5 4,6 Không có số liệu

Đã để lắng 1 Không có số liệu 0,1 98

Đã để lắng + 100ppb 1 Không có số liệu 1,7 98,3

Đã để lắng + 100ppb 2 Không có số liệu 0,1 99,9

BẢNG 2. KẾT QUẢ TỪ CÁC MẪU NƯỚC THẢI  CHƯA ĐƯỢC LỌC SAU KHI XỬ LÝ THỦY NGÂN

Mẫu Nồng độ thiếc 
(ppm)

Thủy ngân tổng 
(ppb)

Thủy ngân hòa tan 
(ppb) Tỉ lệ loại bỏ (%)

Chưa được lọc Không có số liệu 6±2 Không có số liệu 

Chưa được lọc + 100ppb 1 16 84

Chưa được lọc + 100ppb 2 <2 98

Chưa được lọc + 100ppb 4 <2 98
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Công ty Điện lực NV Energy (bang Nevada, Mỹ) đặt 
mục tiêu tới năm 2023 sẽ tăng gấp đôi nguồn năng 
lượng tái tạo đầu vào. Thực hiện sứ mệnh này, gần đây 
NV Energy đã lắp đặt bộ RLSwitcher để đóng cắt hai 
cuộn kháng bù ngang 34,5kV trên hệ thống truyền tải 
của họ trong một trạm biến áp gần Las Vegas, thủ phủ 
bang Nevada.

Các cuộn kháng bù ngang, do Công ty Southern 
States LLC (Mỹ) cung cấp và bố trí trên máy biến áp 
ba cuộn dây, tăng cường khả năng duy trì chất lượng 
điện của công ty điện lực khi bổ sung vào 50 dự án 
nguồn điện phân tán (DER) đã được hoàn thành. Để 
đạt hiệu quả hệ thống tối ưu nhiều khi yêu cầu hằng 
ngày phải đóng cắt các cuộn kháng này vào và ra khỏi 
hệ thống. Phụ tải điện cảm cao và đóng cắt thường 
xuyên là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với các thiết 
bị đóng cắt truyền thống, dẫn đến mau hỏng bộ đóng 
cắt mạch.

 Thiết kế của bộ Tertiary RLSwitcher khác với các 
bộ đóng cắt mạch thông thường ở chỗ nó được thiết 
kế riêng cho việc đóng cắt các cuộn kháng bù ngang. 
Thiết kế bộ ngắt có một không hai này giảm thiểu 
hiện tượng đánh lửa trở lại có hại, gây sự cố các thiết 
bị đóng cắt mục đích chung, cho phép công ty điện 
lực đóng cắt tin cậy các cuộn kháng mỗi khi cần để 
đạt hiệu quả hệ thống tối ưu.

Khi tăng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng 
tái tạo, do sức ép của các yếu tố kinh tế cũng như các 

chính sách điều tiết, các công ty điện lực 
phải đối mặt với những thách thức và cơ 
hội mới để kiểm soát điện áp hệ thống và 
dòng công suất từ các đường dây truyền 
tải hiện có và mới. Nhu cầu ngày càng 
tăng về công suất phản kháng này dẫn 
đến nhiều công trình lắp đặt mới và tần 
suất đóng cắt tăng cao các cuộn kháng bù 
ngang.

NV Energy nhờ Công ty Southern States 
(Mỹ) giúp đỡ sau khi các bộ đóng cắt kế 
thừa vốn không được thiết kế để đóng cắt 
với tần suất cao các phụ tải phản kháng 
đã bị hỏng. Khi phải đối mặt với nhiều sự 
cố thiết bị đóng cắt hơn, NV Energy đã 
thay thế thiết bị dành cho mục đích chung 
bằng các thiết bị đóng cắt dành cho mục 
đích đặc biệt của Southern States, nhờ đó 
nâng cao độ tin cậy hoạt động và tăng 
cường năng lực của lưới điện. 

 Nhiều người quên rằng giờ đây bạn 
có tất cả các nguồn năng lượng phân tán 
(DER) này tích hợp vào lưới điện, và bạn 
cần có một công cụ nào đó để đóng cắt 
chúng ra một cách hiệu quả và an toàn. 
Đó là nơi mà các bộ đóng cắt của Southern 
States này đóng một vai trò quan trọng.

 Các dao cách ly của Southern States 
đã phục vụ NV Energy trong gần ba thập 
kỷ. NV Energy đã coi Tertiary RLSwitcher 
của Southern States và thiết kế bộ ngắt 
của nó là thiết yếu để giảm thiểu hiệu quả 
hiện tượng đánh lửa trở lại tiềm ẩn và duy 
trì tuổi thọ tiếp điểm, tăng tuổi thọ và độ 
tin cậy.

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “T&D World”, số 11/2018

NV ENERGY LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
để giảm thiểu hiện tượng đánh lửa trở lại 

và nâng cao độ tin cậy
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Các công ty điện lực đang ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái 
để kiểm tra cơ sở hạ tầng của họ và đánh giá hư hại sau những cơn bão nghiêm 
trọng. Một công nghệ mới của Công ty FLIR Systems có thể giúp các công ty điện 
lực cho máy bay không người lái của họ bay lâu hơn, nhờ đó làm tăng hiệu quả 
công việc ngoài hiện trường.

Công ty FLIR Systems, Inc. (Mỹ) đã ra mắt ba lõi máy ảnh hồng ngoại sóng 
trung bình (MWIR) Neutrino: FLIR Neutrino LC nhỏ, nhẹ và hai lõi dòng FLIR Neu-
trino Performance, đó là SX12 và QX. Các mẫu mới nhất này làm đa dạng thêm 
gia đình các lõi máy ảnh được làm mát FLIR Neutrino dùng cho các nhà sản xuất 
thiết bị nguyên thủy (OEM) thương mại, công nghiệp và quốc phòng và những 
người tích hợp hệ thống.

Neutrino LC là lõi máy ảnh MWIR loại Nhiệt độ Hoạt động Cao (HOT) đầu tiên 
của FLIR và là mẫu đầu tiên thuộc dòng SWaP+C (Kích thước, Trọng lượng, Công 
suất và Chi phí). Được cho là mẫu Neutrino nhỏ nhất, nhẹ nhất và tiêu thụ ít điện 
năng nhất hiện có, có thể tích hợp lõi máy ảnh LC với các máy bay không người 
lái nhỏ hơn và cho phép người điều khiển máy bay không người lái bay lâu hơn. 
Với công nghệ HOT, Neutrino bắt đầu chụp ảnh nhanh hơn hai lần so với các 
mẫu trước đó, cho phép các chuyên gia chụp ảnh khí quang phát hiện nhanh 
hơn các loại khí. Ngoài ra, tuổi thọ hoạt động lâu hơn của Neutrino cho phép 
lắp đặt trong các ứng dụng bảo mật, nơi mà việc tiếp cận bảo trì bị hạn chế, khó 
thực hiện hoặc tốn kém.

Theo FLIR, hai sản phẩm mới thuộc dòng Neutrino Performance, là Neutrino 
SX12 và Neutrino QX, có tính năng MWIR độ phân giải cao nhất của công ty này. 
Neutrino SX12 tạo ra video hình ảnh nhiệt độ phân giải cao (HD), trong khi Neu-
trino QX, với hơn 3,1 megapixel, là lõi MWIR có độ phân giải cao nhất của FLIR. 
Cả hai mẫu Neutrino Performance đều cung cấp hình ảnh sắc nét ở khoảng cách 
xa trong khi vẫn duy trì trường nhìn rộng và là lý tưởng cho các giải pháp tình 
báo trên mặt đất hoặc trên không, giám sát, trinh sát (ISR) và các giải pháp chống 
máy bay không người lái.

Biên dịch: Gia Hiếu
Theo “T&D World”, số 1/2019

LÕI MÁY ẢNH NHIỆT

Lõi máy ảnh hồng ngoại sóng trung bình 
Neutrino Performance (Ảnh: st)
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cái, thanh nối, chống sét van, máy biến điện áp, dao 
truyền tải di chuyển theo chiều dọc, và cột thép có 
cấu hình độc đáo. Chỉ những sản phẩm đặt hàng mới 
có thể bảo vệ theo đúng yêu cầu các cấu hình độc 
đáo này.

Bên cạnh sự tập trung rất đông của đại bàng hói, 
dự án này cũng vấp phải một số thách thức khác. Để 
lắp đặt các vỏ bọc, AEL&P đã phải cách ly một phần hệ 
thống truyền tải và phân phối điện, điều này đòi hỏi 
phải chạy máy phát điện diesel dự phòng có chi phí 
cao hơn so với nguồn thủy điện bình thường tới 100%.

Lắp đặt kịp thời và hiệu quả là vô cùng quan trọng. 
Nhóm giải pháp đã cung cấp các hướng dẫn bằng vid-
eo lắp đặt trực tuyến, hướng dẫn lắp ráp chi tiết và hỗ 
trợ dịch vụ tại hiện trường. Cuối cùng, AEL&P đã rất hài 
lòng với độ chính xác và thành công của việc lắp đặt 
kịp thời, giúp giảm chi phí cho khách hàng của họ.

Vì tần suất các sự cố trung bình mỗi năm một lần, 
nên nếu một năm trôi qua mà không có sự cố nào 
thì dự án sẽ được coi là thành công. Khách hàng của 

Các công ty G&W Electric (bang Illinois,  
Mỹ) và Survalent (tỉnh Ontario, Canada) 
đã ký kết thỏa thuận cho phép G&W kết 
hợp phần mềm của Survalent vào các giải 
pháp tự động hóa phân phối LaZer® II và 
LaZer® III. Các giải pháp này sẽ cho phép 
các công ty điện lực tự động khôi phục 

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA PHÂN PHỐI CHÌA KHÓA TRAO TAY
nguồn điện trong vòng vài giây cho nhiều khách hàng 
nhất có thể trong trường hợp có chạm chập hoặc mất điện 
áp trên một lộ xuất tuyến. Các giải pháp tự động hóa LaZ-
er của G&W là một nhóm các giải pháp hoàn chỉnh được 
thiết kế trước để Định vị Chạm chập, Cách ly và Khôi phục 
(FLISR), có thể bao gồm các tủ đóng cắt của G&W, IED (linh 
kiện điện tử thông minh), thiết bị truyền thông, giao thức, 
phần mềm, dịch vụ tích hợp và Thử nghiệm Xuất xưởng.

Với thỏa thuận này, LaZer II sẽ bao gồm SurvalentONE 
FLISR và Loss of Voltage (LOV, Mất điện áp) trong gói và 
LaZer III sẽ bao gồm FLISR, LOV, và Distribution Power Flow 
(DPF, Dòng công suất điện phân phối). Các giải pháp này 
phát hiện chạm chập và các các vấn đề về điện áp thấp, 
cách ly các phân đoạn của lộ xuất tuyến, tính toán công 
suất của lộ xuất tuyến dự phòng và tạo các lệnh chuyển 
đổi để tự động phân phối lại và khôi phục dòng công suất. 
Điều này có thể tác động mạnh đến các giá trị đo độ tin 
cậy. Ví dụ, FLISR của Survalent đã giúp một công ty điện lực 
giảm SAIDI 46,9%, giảm SAIFI, 38,7%, và giảm CAIDI 13,1% 
sau một năm.

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

Các giải pháp tự động hóa phân phối LaZer® II và 
LaZer® III sẽ cho phép tự động khôi phục nguồn 

điện trong vòng vài giây (Ảnh: st)
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Công ty điện lực Alaska Electric Light 
and Power (AEL&P) có trụ sở tại thành phố 
Juneau (bang Alaska, Mỹ) cung cấp dịch vụ 
điện bán lẻ cho khoảng 16.768 khách hàng. 
Cũng như tất cả các công ty điện lực khác, 
độ tin cậy là ưu tiên hàng đầu của AEL&P, và 
các nỗ lực giảm thiểu tác động tới sự sống 
hoang dã đã góp phần cải thiện số liệu 
thống kê về độ tin cậy của AEL&P. 

Trạm biến áp Lemon Creek là một địa 
điểm quan trọng của AEL&P trong việc 
cung cấp điện dự phòng và phân phối điện 
cho thành phố Juneau. Trạm này nằm gần 
một bãi rác nên thu hút nhiều loài chim bởi 
nguồn thức ăn.

Đôi khi, hàng mấy trăm con đại bàng 
hói tụ tập trong khu vực này và chúng 
cũng rất hay bay vào trong trạm biến áp. 
Đại bàng thuộc số các loài chim lớn nhất, 
với sải cánh dài hơn sáu foot (1,8m), nên 
có khả năng tiếp xúc với khoảng cách 
thành phần mang điện lớn hơn liên quan 
tới thiết bị điện áp cao. Ngoài ra, phân 
đại bàng cũng có thể gây phóng điện hồ 
quang bề mặt. 

AEL&P tính trung bình mỗi năm xảy ra 
khoảng một lần mất điện truyền tải liên 
quan đến đại bàng tại trạm biến áp Lemon 
Creek. Những gián đoạn này ảnh hưởng đến 

Công ty điện lực Alaska Electric 
Light and Power quản lý các vụ 
mất điện liên quan đến đại bàng 
bằng giải pháp vỏ bọc

khoảng 58% khách hàng của công ty điện lực và phải mất khoảng 
41 phút để khôi phục nguồn điện cho mọi người, gây tác động tiêu 
cực đến cộng đồng - và cả loài đại bàng nữa.

AEL&P đã chủ động khảo sát và thử nghiệm một số tùy chọn 
bảo vệ chim trời có sẵn trên thị trường. Những giải pháp này có 
giúp ích, nhưng vẫn cần phải cải thiện hơn nữa. Sau một lần mất 
điện đáng kể do đại bàng gây ra đã được báo chí đưa tin, một 
công ty giảm thiểu tác động của động vật đã tìm đến AEL&P và 
đề xuất giúp giải quyết các vấn đề này. AEL&P thừa nhận rằng giải 
pháp vỏ bọc được đề xuất này là độc đáo và có thể giải quyết tốt 
nhất những thách thức mà họ gặp phải.

Greenjacket là một vỏ bọc được thiết kế lắp vừa chính xác để 
giảm thiểu sự cố mất điện do động vật hoang dã gây ra trên thiết 
bị trạm biến áp. Để đảm bảo lắp vừa chính xác đã tiến hành chụp 
ảnh thu thập dữ liệu về kích thước chính xác của thiết bị. Công ty 
Greenjacket sau đó xử lý dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị về nơi 
lắp vỏ bọc dựa trên các vụ mất điện trước đây và các điểm dễ gây 
rủi ro cho thiết bị. Từ đó lập Kế hoạch Bảo vệ Địa điểm để nhận 
được sự đồng thuận và ý kiến đầu vào từ phía khách hàng về việc 
đặt vỏ bọc. Vỏ bọc Greenjacket sau đó được chế tạo theo đơn đặt 
hàng. Số kiểu vỏ bọc có sẵn là không hạn chế để phù hợp với bất 
kỳ kiểu thiết bị hoặc cấu hình thiết bị nào, với hơn 1.000 khuôn đã 
được tạo ra cho đến nay.

Trong trạm Lemon Creek có nhiều máy biến áp máy phát, 
máy biến áp phân phối, bộ điều chỉnh điện áp, dao cách ly, thanh 

Greenjacket là giải pháp vỏ bọc được thiết kế lắp vừa chính xác 
để giảm thiểu sự cố mất điện do động vật hoang dã gây ra trên 
thiết bị trạm biến áp (Ảnh: st)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẢI THIỆN ĐỘ TIN CẬY 
ĐỒNG THỜI BẢO VỆ LOÀI CHIM

Để lắp đặt các vỏ bọc, AEL&P đã phải cách ly một phần hệ 
thống truyền tải và phân phối điện của mình (Ảnh: st)

AEL&P sẽ đánh giá cao độ tin cậy dịch vụ điện được 
gia tăng - và còn bảo vệ thêm được loài chim nữa.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “Utilityproducts”, số 2/2019
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101-139% 
Có thể

140-200% 
Cũng có thể

+200% 
Chắc chắn là 
không được

Mức độ quá tải thân cột điện (Ảnh: st)
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ả n

ăn
g 

ch
ịu

 tả
i

Đường kính cột (insơ)

Tấm gia cố rộng 4,5 insơ x dày 1 insơ

Chiều dày 
thành cột 

(insơ)

Thay đổi khả 
năng chịu tải 
theo đường kính 
cột (Ảnh: st)

Công ty American Transmission Co. 
(ATC, Mỹ) và các công ty điện lực khác đang 
thấy rằng các dự án nâng cấp đường dây 
truyền tải và trạm biến áp điện áp cao đặt 
ra yêu cầu tăng cao về kết cấu lên trên 
các kết cấu đỡ cột thép hiện có. Các kỹ sư 
đường dây truyền tải và trạm biến áp phải 
tìm giải pháp thật kinh tế khi các cột điện 
thép hiện tại được xác định là đã bị quá tải 
về kết cấu do dây dẫn đã được nâng cấp, 
thay đổi quy chuẩn, và định tuyến đường 
dây hoặc sửa đổi bố trí trạm biến áp. Hiện 
có sẵn nhiều giải pháp gia cố để tăng khả 
năng chịu tải kết cấu của các cột điện hiện 
có, mang lại nhiều lợi thế hơn các lựa chọn 
thay thế kết cấu.

Đối với hầu hết các kỹ sư kết cấu, khi gia 
cố kết cấu bước đầu tiên cần tính đến là 
một dầm chữ I được gia cố bằng tấm thép 
và/hoặc thanh thép. Ốp thêm thép vào mặt 
trên hoặc mặt dưới của dầm chữ I làm tăng 
khả năng uốn tổng thể và cả độ cứng của 
dầm. Tương tự như vậy,  với phân bố tải 
trọng dựa trên độ cứng, bước đầu tiên là ốp 
dầm gỗ hoặc thép dựng sẵn, thường được 
gọi là dầm ghép. Các Dầm ghép đại diện 
cho nguyên tắc kỹ thuật của tải trọng theo 
độ cứng. Đối với mục đích phân tích, tải 
trọng được dàn ra cho các phần gỗ và thép 
theo tỷ lệ giữa độ cứng của từng thanh và 
độ cứng tổng thể của bộ phận hỗn hợp.

Hai ví dụ gia cường kết cấu phổ biến này 
đại diện cho cơ sở cốt lõi cho các nguyên 
tắc kỹ thuật kết cấu được sử dụng để thiết 
kế các giải pháp gia cố giúp tăng năng lực 
kết cấu của cột thép.

PHÂN TÍCH ĐIỂN HÌNH
Một trong những câu hỏi đầu tiên cần được giải đáp khi phải 

đối mặt với các cột điện truyền tải bị quá tải là liệu các giải pháp 
gia cố có tốt hơn so với thay thế các cột điện hay không. Nhiều 
cân nhắc và yếu tố kỹ thuật cần phải đặt ra khi trả lời câu hỏi này. 
Xét về độ lớn của quá tải kết cấu, nếu một thân cột thép hiện tại 
bị quá tải từ 100% trở lên so với khả năng chịu lực ban đầu, thì 
độ lớn của mức gia cố yêu cầu có nhiều khả năng là quá mức và 
có lẽ, chi phí sẽ là quá cao. Ngược lại, nếu một thân cột thép hiện 
tại bị quá tải cỡ 10%, một giải pháp gia cố có thể khả thi và hiệu 
quả chi phí hơn nhiều. Tình huống này dẫn đến một nghiên cứu 
về các giải pháp gia cố cột điện khả thi xét về mặt độ lớn quá tải 
của thân cột điện.

Để lấy ví dụ, hãy xét một cấu hình gia cố tấm đối xứng cơ bản 
trên một thân cột điện thép. Một nghiên cứu về vấn đề này sẽ gồm 
có xây dựng một biểu đồ cho thấy tỷ lệ phần trăm tăng khả năng 
kết cấu thân cột điện, theo tiêu chuẩn ASCE 48-11 của Hội các kỹ sư 
xây dựng dân dụng Hoa Kỳ, dựa trên đường kính cột điện thay đổi 
và chiều dày thân đối với một thân cột thép 12 mặt điển hình với 
ba tấm gia cố đối xứng rộng 4,5 insơ (11,4cm) dày 1insơ (2,5cm). 
Nếu thân trục cột điện có đường kính 36insơ (91,44cm) x chiều dày 
0,3125insơ (0,79cm) bị quá tải 30%, thì thân cột hiện tại có thể được 
gia cố bằng cấu hình tấm này trong phạm vi quá tải, do đó không 
phải thay thế toàn bộ kết cấu và móng cột.

ATC thấy sự gia cố cột điện 
có thể kéo dài tuổi thọ của 
một tài sản hiện có và giảm 
chi phí nâng cấp tổng thể

BU LÔNG CHỐNG XOAY
Các phần tử gia cố được kết nối với kết 

cấu hiện có bằng cách hàn hoặc bắt bu 
lông. Hàn mang lại tính năng tổng hợp đầy 
đủ của hệ thống tấm và thân cột điện trong 
toàn bộ phổ tải; tuy nhiên, việc lắp đặt các 
hệ thống hàn có thể tốn cả thời gian và chi 
phí. Gần đây, các hệ thống gia cố tấm bắt 
bu lông đã được phát triển, lắp đặt nhanh 
hơn và an toàn hơn bằng cách sử dụng 
các kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn, và mang 
lại mức tăng phần trăm khả năng chịu lực 
tương tự cho kết cấu. Các hệ thống gia cố 
bằng bu lông sử dụng bu lông chống xoay 
để cố định các phần tử gia cố vào phía bên 
ngoài thân cột điện hiện có. Bu lông chống 
xoay được sử dụng khi không thể tiếp cận 
vào bên trong thân cột điện để lắp đai ốc 
vào bu lông truyền thống

Có thể mua từ nhiều nhà sản xuất vật liệu có uy tín nhiều loại 
bu lông chống xoay với những độ bền kết cấu và kỹ thuật lắp 
đặt khác nhau. Có thể tra cứu tài liệu của nhà chế tạo để hiểu 
sâu hơn về các quy trình lắp đặt và các giới hạn về kết cấu theo 
thiết kế.

DỰ ÁN GIA CỐ CỘT ĐIỆN
Công ty điện lực American Transmission Co. (ATC) gần đây đã 

phải đối mặt với một số dự án nâng cấp đường dây truyền tải 
điện mà khi phân tích kết cấu đã xác định rằng các cột thép 
hiện tại sẽ bị quá tải do việc nâng cấp lưới điện theo kế hoạch. 
Gia cố cột điện đã được chọn để tăng khả năng chịu lực của 
các cột điện hiện có, kéo dài tuổi thọ tài sản của họ và tránh 
phải thay thế kết cấu. Các kỹ sư ATC đã làm việc với các kỹ sư 
kết cấu tại Paul J. Ford và Co. (PJF) để phát triển các giải pháp 
gia cố, bao gồm gia cố bắt bu lông và gia cố hàn.

NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐẾN 
GIA CỐ KẾT CẤU

Hàn thép tròn gia cố 
bằng mối hàn mép

Dầm thép chữ I hiện có

Hàn thép bản bằng mối 
hàn góc

Dầm gỗ

Thép bản

Gia cố thép chữ I Dầm ghép

Gia cố dầm thép hình chữ I (Ảnh: st)
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thép khớp với hình dạng kích thước thân 
cột điện và lắp đặt quanh một điểm. Tấm 
thép được bắt chặt vào các tấm phẳng ở 
hai bên của điểm thân cột tương ứng với 
các bu lông chống xoay. Giải pháp tấm gấp 
mang lại hiệu quả gia cố kết cấu tuyệt vời vì 
phần tử gia cố được đặt ở vị trí có ứng suất 
cực đại.

Bởi vì cột điện này còn đỡ một mạch 
điện bên dưới, nên cần chú ý cẩn thận để 
định hướng, thiết kế và lắp đặt phần gia 
cố trên các tấm phẳng có sẵn vì vẫn có các 
phần tử gia cố xung quanh các xà đỡ bên 
dưới. Trong trường hợp này, tấm đế hiện 
có là đủ cho các tải trọng theo yêu cầu. 
Các tấm gia cố thẳng đứng ở chân cột là 
các tấm chuyển tiếp kết thúc phần gia cố 
vào tấm đế hiện có. Do được gia cố, nên đã 
tăng được khả năng chịu lực của thân cột 
để đỡ các trạng thái tải trọng yêu cầu và 
có thể giữ nguyên cột điện hiện có tại vị trí 
đã được xây dựng hoàn chỉnh.

Một dự án nâng cấp đường dây truyền 
tải khác của ATC bao gồm thay thế dây 
chống sét hiện có bằng dây chống sét lõi 
cáp quang (OPGW) mới. Trong giai đoạn 
thiết kế, người ta đã xác định được bốn 
cột thép hiện có trên đường dây truyền tải 
sẽ bị quá tải do việc nâng cấp OPGW theo 
kế hoạch. Gia cố cột điện đã được chọn để 

Bố trí Tấm thép gia cố trên cột điện (Ảnh: st)

Tấm thép gia cố

Móc treo hiện có 
để cẩu đoạn cột

Cột điện hiện có 

Chi tiết hàn hình chữ C mô phỏng và trên thực tế 
(Ảnh: st)

ATC đã gia cố một cột néo 90 độ cao 
79ft (24,1m) đỡ ba dây dẫn pha, một dây 
chống sét và một mạch đi bên dưới. Phân 
tích kết cấu cho thấy kết cấu hiện tại 
không đủ để đỡ các trạng thái tải trọng 
cần thiết. Thay vì thay thế cột điện, một 
giải pháp gia cố đã được triển khai và lắp 
đặt. Bởi vì đây là một cột điện mạ kẽm, nên 
gia cố thân cột kiểu bắt bu lông là một lựa 
chọn hợp lý để khắc phục tình trạng quá 
tải trục.

Đối với kết cấu này, giải pháp tấm gấp 
đã được sử dụng. Cách làm là uốn một tấm 

khắc phục các trạng thái cột điện bị quá 
tải này.

Các kết cấu đỡ hiện tại là các cột thép 
tiết diện hình elip, kín khí, đã được sơn, 
chế tạo vào khoảng năm 1970. Một trong 
những cân nhắc thiết kế gia cố đầu tiên là 
làm thế nào để kết nối được các phần tử 
gia cố vào thân cột điện. Bởi vì các thân 
cột hiện có được sơn và hàn kín khí, nên 
có thể giả định một cách hợp lý rằng bên 

trong các thân cột này không được bảo vệ. 
Do đó, hàn các phần tử gia cố ra bên ngoài 
thân cột tốt hơn là bắt bu lông chống xoay, 
vì bắt bu lông chống xoay sẽ tạo thêm rất 
nhiều lỗ trên thân cột điện qua đó hơi ẩm 
có thể xâm nhập vào. Thiết kế gia cố được 
chọn cho các thân cột điện bao gồm một 
tấm thép được lắp đặt trên hai tấm phẳng 
của cột điện.

Người ta cũng đã xác định rằng các 
thân cột điện hiện có trên ba cột điện đã 
bị quá tải từ chân đế cột đến xà đỡ dây dẫn 
phía dưới. Bởi vì các giá đỡ xà chiếm các 
mặt phẳng cần thiết cho việc gia cố thân 
cột, nên người ta đã thiết kế một chi tiết 
hàn hình chữ T cho cánh tay được thiết kế 
để gia cố phần bị quá tải ở chỗ nhô ra của 
cánh tay xà thấp hơn.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM
ATC đã xác định rằng kéo dài tuổi thọ 

tài sản của các kết cấu bằng cách áp dụng 
các giải pháp gia cố là rất hợp lý vì lý do 
thời gian, khả năng chế tạo và chi phí. 
Dự án này trình bày một số thách thức về 
thiết kế và chế tạo đã giải quyết được nhờ 
các giải pháp sáng tạo và hợp tác giữa 
các nhân viên kỹ thuật và chế tạo. Khả 
năng lắp đặt phần gia cố ở những phần 
thấp hơn của các kết cấu trước thời hạn 
cắt điện theo lịch trình đã giúp cho nhà 
thầu linh hoạt trong việc lập lịch và giảm 
khung thời gian cắt điện theo kế hoạch. 
Về khả năng chế tạo, so với thiết bị trong 
một dự án thay thế kết cấu truyền thống 
thì các thiết bị này nhỏ hơn và với số 
lượng ít hơn. Bằng cách gia cố các kết cấu 
hiện có, những yếu tố này cùng với chi phí 
vật liệu thấp hơn đã góp phần tiết kiệm 
cho dự án gần 20%.

Do đó, khi xác định được các cột thép 
hiện có bị quá tải, thì đã có sẵn các giải 
pháp gia cố để tăng khả năng chịu tải của 
kết cấu các cột điện. Trong những tình 
huống cụ thể, các hoạt động gia cố và sửa 
đổi có thể được thực hiện tại hiện trường, 
mang lại lợi thế so với các hoạt động thay 

Gia cố bằng thép tấm

Thân cột điện bằng 
thép hiện có

Tiết diện thân cột điện bằng thép được gia 
cố (Ảnh: st)

Cơ chế làm việc của bu lông chống xoay (Ảnh: st)

Lắp đặt phần gia cố trên cột (Ảnh: st)

thế kết cấu. Các phần tử gia cố có thể 
được bổ sung vào thân cột điện và các 
tấm đế hiện có bằng cách hàn hoặc bắt 
bu lông, hay là cả hai. Gia cố cột điện giúp 
kéo dài tuổi thọ tài sản hiện có và có thể 
giảm chi phí nâng cấp tổng thể.

Biên dịch: Trương Mạnh Tiến
Theo “T&D World”, số 3/2019
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Bộ máy điều hành nhà máy điện cần có 
những thông tin đáng tin cậy về các thông 
số hơi trong lò sinh hơi thu hồi nhiệt (HRSG) 
để đảm bảo vận hành an toàn và tính năng 
tối ưu. Các dữ liệu vận hành hiện tại và trước 
đây từ hệ thống điều khiển phân tán (DCS) 
là một điểm khởi đầu cần thiết, nhưng các 
dữ liệu này chưa cung cấp thông tin chi tiết 
về nhiệt độ, áp suất, hoặc lưu lượng ở tất cả 
các khu vực trong HRSG. Điều này đạt được 
bằng cách chạy các phép mô phỏng nhiệt 
thủy lực của quy trình này. Những dữ liệu 
chi tiết hơn có thể giúp xác định nguyên 
nhân gốc rễ của các sự cố hoặc tiên đoán 
mức độ bào mòn từ nhiều cơ chế khác 
nhau, kể cả ăn mòn tăng tốc do dòng chảy 
(FAC), mỏi, mỏi do ăn mòn, và hiện tượng 
rão. Một lợi thế khác của phép mô phỏng là 
nó có thể có tác dụng như một “bàn thử” để 
đánh giá tác động của những thay đổi về 
thiết kế hoặc chế độ vận hành đối với hiệu 
suất hoặc tuổi thọ của tổ máy.

Ba phép mô phỏng nhiệt thủy lực HRSG 
đã được tiến hành bằng cách sử dụng một 
công cụ mô phỏng lò hơi thương mại để 
đánh giá kỹ thuật thực tế. Các kết quả 
được trình bày cho những nghiên cứu tình 
huống sau:

• Tác động và tính khả thi của việc giảm 
nhiệt độ tiếp cận của bộ hâm áp suất thấp 
(LP) trong một HRSG ba áp suất nhằm nâng 
cao hiệu suất.

• Tính khả thi của việc vận hành các 
HRSG được thiết kế đốt liên tục ống dẫn mà 
không đốt ống dẫn, do nhu cầu nhà máy có 
khả năng mang tải linh hoạt hơn.

• Tiên đoán những vị trí có mức rủi ro 
cao nhất về FAC trong HRSG.

MÔ TẢ PHẦN MỀM VÀ CÁC 
NĂNG LỰC 
Phần mềm nhiệt thủy lực thương mại 

PowerPlantSimulator&Designer của Công 
ty KED GmbH (Đức) đã được sử dụng 
trong những nghiên cứu tình huống này. 
Nó cho phép mô hình hóa bất kể lò hơi 
loại nào, kể cả các HRSG. Mỗi mô hình bao 
gồm hai thành phần mô phỏng rõ rệt: 
Nguồn nhiệt (sơ đồ khí) và chất lỏng công 
tác (sơ đồ nước).

Sơ đồ khí bao gồm một số phần tử, 
được sử dụng điển hình trong các HRSG 
tại các nhà máy chu trình kết hợp. Quy 
trình này bao gồm:

• Tuabin khí (GT) cung cấp khí thải là 
nguồn nhiệt. Lưu lượng khối, nhiệt độ, và 

thành phần khí là những đầu vào dựa trên các 
trường hợp vận hành khác nhau theo thiết kế 
và các quy định kỹ thuật của tuabin khí.

• Một dẫy nối tiếp các dàn ống trao đổi 
nhiệt hấp thụ nhiệt từ khói thải và truyền 
nhiệt cho chất lỏng công tác chứa bên 
trong. Kích thước hình dạng và các thuộc 
tính của dàn ống là đầu vào dựa trên tài liệu 
thiết kế lò hơi, ví dụ như cánh tản nhiệt, vật 
liệu, khoảng cách, số lượng ống, v.v.

• Ở cuối tuyến khí, một phần tử trong 
ống khói cho phép theo dõi nhiệt độ cuối 
cùng của khói thoát ra ngoài.

• Một phương án tùy chọn, có thể lắp 
thêm các vòi đốt nhằm tăng sản lượng 
hơi bằng cách bổ sung thêm nhiên liệu 
đầu vào.

•  Các thuộc tính của khí được tính toán 
giữa từng phần tử trên tuyến khí.

Một sơ đồ khí điển hình đối với HRSG 
được nêu trên Hình 1.

Sau khi nhập sơ đồ khí, sơ đồ nước cũng 
được thiết lập để mô phỏng sản lượng hơi 
và chế độ quá nhiệt. Quá trình này bao gồm:

• Các ống truyền nhiệt được mô hình 
hóa trong sơ đồ nước được nhập vào và liên 
kết với các phần tử của sơ đồ khí. Các dàn 
ống trong cả hai sơ đồ này đều có những 
thuộc tính giống nhau.

• Các phần tử của bao hơi được bổ sung 
và kết nối với các ống của bộ hâm, bộ bốc 
hơi, và bộ quá nhiệt (SH).

• Tuần hoàn tự nhiên của bao hơi được 
tính toán trong một sơ đồ nước riêng bên 
trong phần tử bao hơi dựa trên kích thước 
và hình dạng của đường ống đi xuống và 
đường ống cấp. Một lần nữa, các dàn ống 
được nhập vào từ các dàn ống bộ bốc hơi 
trong sơ đồ khí.

• Bổ sung thêm các van điều khiển nước 
cấp cũng như các van tái tuần hoàn khác.

SỬ DỤNG MÔ PHỎNG NHIỆT THỦY LỰC 
ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA LÒ SINH HƠI 
THU HỒI NHIỆT

Hình 1. Trình bày một sơ đồ khí ba tầng áp suất điển hình của lò sinh hơi thu hồi nhiệt (HRSG). 
Đầu vào khí từ tuabin khí ở bên trái. Khí chảy qua các chùm ống khác nhau đến ống khói. Các tham 
số đầu ra mô phỏng lựa chọn được thể hiện, bao gồm đầu vào nhiệt, nhiệt độ, và đầu ra điện năng 
ròng. (Ảnh minh họa)

Hình 2. Sơ đồ nước điển hình 
của HRSG ba cấp áp suất. 
Các kết nối nước đối với từng 
cấp áp suất được tô màu cho 
rõ: Hạ áp (màu vàng), trung 
áp (màu lục), và cao áp (màu 
lam). Hơi quá nhiệt từ mỗi 
cấp áp suất được cặp đôi để 
mô phỏng HRSG thứ hai và 
được cấp cho các mảnh tuabin 
hơi kết nối với máy phát điện 
(phía dưới bên phải) (Ảnh 
minh họa)

GIẢI PHÁP SỰ CỐ

Mô phỏng nhiệt thủy lực có thể 
cung cấp dữ liệu chi tiết của lò sinh 
hơi thu hồi nhiệt (HRSG) nhằm giúp 
xác định nguyên nhân gốc rễ của 
các sự cố, tiên đoán mức độ hao 
mòn do các cơ chế khác nhau, và 
đánh giá hiệu suất nhiệt tổng thể 
của lò hơi. Bài báo này trình bày 
các kết quả nhận được từ ba nghiên 
cứu tình huống cho thấy những lợi 
ích thực tế thông qua các phép mô 
phỏng nhiệt thủy lực.

Điều chỉnh mức hạ áp

Điểm thử nghiệm 
điểm tiếp cận Chênh áp hạ áp

Bao hơi hạ áp

Quá nhiệt hạ áp

Bộ trộn nối tắt bộ hâm hạ áp
Tái tuần hoàn 
hạ áp

Điều chỉnh điểm tiếp cận

Bộ hâm hạ áp

Điều chỉnh nhiệt độ 
đầu vào bộ hâm hạ áp

Nước cấp hạ áp

Van nối tắt bộ hâm 
hạ áp

Tái tuần hoàn hạ áp

Tái tuần hoàn

Hơi hạ áp từ HRSG 2

Hơi trung áp từ HRSG 2

Hơi cao áp từ HRSG 2

Điều chỉnh mức trung áp
Quá nhiệt trung áp 1

Bao hơi trung áp

Bộ hâm trung áp

Đầu ra hơi hạ áp Bộ trộn hơi hạ áp

Tuabin hạ áp Tuabin trung áp

Đầu ra hơi trung áp

Bộ trộn hơi trung áp

Tới bộ gia nhiệt khí nhiên liệu

Xả cặn trung áp

Van ba ngả cao áp/
hạ áp Bơm nước cấp 

trung áp

Bơm nước cấp cao áp

 Điều chỉnh mức cao áp

 Bao hơi cao áp

Đầu ra hơi cao áp

Bộ trộn hơi cao áp

Tuabin cao áp

Bộ hâm cao áp 1 Bộ hâm cao áp 2 Bộ hâm cao áp 3

Xả cặn cao áp 

Điện HRSG

Sản lượng 275,4MW

Gia nhiệt lại hơi cao áp 

Quá nhiệt cao áp 1/1 Quá nhiệt cao áp 1/2

Quá nhiệt cao áp 2
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• Bổ sung thêm các thiết bị khác, ví dụ 
như các bộ khử khí.

• Cuối cùng, kết nối đường hơi ra quá 
nhiệt (khô) với tuabin hơi, tuabin hơi này lại 
được kết nối với máy phát điện cung cấp 
điện năng đầu ra từ HRSG.

Sơ đồ nước điển hình của HRSG được 
thể hiện trên Hình 2.

Tất cả các dữ liệu đầu vào đều được lấy 
ra từ tài liệu thiết kế. Ban đầu, sử dụng cân 
bằng nhiệt của nhà máy và xác lập mô hình 
phản ánh tính năng dự kiến.

Sau đó, các dữ liệu hoạt động gửi đi 
từ nhà máy, thường được lấy ở DCS, được 
sử dụng để cải thiện mô hình nhằm phản 
ánh tốt hơn tính năng thực tế của nhà máy 
bằng cách xem xét các cơ chế xuống cấp, ví 
dụ như tắc nghẽn.

TĂNG HIỆU SUẤT NHIỆT: 
ĐÁNH GIÁ NHIỆT ĐỘ TIẾP CẬN
Nghiên cứu dưới đây đã đánh giá tác 

động của việc hạ thấp nhiệt độ tiếp cận của 
bộ hâm HA (hạ áp) lên hiệu suất chung của 
nhà máy trong một HRSG ba cấp áp suất.

Nhà máy có hai tuabin khí cung cấp 
khói thải cho hai HRSG ba cấp áp suất có 
gia nhiệt lại. Hơi nước tạo ra được cấp cho 
một tuabin hơi duy nhất. Một hệ thống tái 
tuần hoàn để giữ nhiệt độ nước trong bộ 
hâm HA cao hơn 55oC nhằm tránh nước 
ngưng tụ đầu lạnh. Nhiệt độ tiếp cận cuối 
cùng được kiểm soát bằng van ba ngả cho 
phép tránh không đi qua bộ hâm để làm 
mát nước trước khi đi vào bao hơi.

Nhiệt độ tiếp cận là chênh lệch giữa 
nhiệt độ bão hòa bao hơi và nước đi vào 
bao hơi (tức là rời khỏi bộ hâm HA). Bố trí 
chung của nhà máy được thể hiện tương 
ứng trên Hình 1 và Hình 2 đối với các sơ đồ 
khí và nước. Cấu hình bộ hâm HA được thể 
hiện chi tiết hơn trên Hình 3.

Việc mô phỏng HRSG đã được thiết lập 
như đã mô tả ở trên. Sau khi toàn bộ khói 
thải đầu vào, các bề mặt gia nhiệt, các bao 
hơi, và tuabin hơi đã được nhập vào, tiến 
hành đánh giá đầu ra để đảm bảo các trường 

hợp thiết kế. Ngoài ra, các dữ liệu DCS từ nhà 
máy được sử dụng để điều chỉnh lần cuối 
nhằm đảm bảo phép mô phỏng gần nhất 
có thể với các điều kiện vận hành thực tế. 
Tại thời điểm đánh giá, nhà máy lúc đó đang 
vận hành HRSG với nhiệt độ tiếp cận HA là 
8oC. Ba trường hợp phụ tải đã được chuẩn bị 
tương ứng với các phụ tải tuabin khí 100%, 
75%, và 45%.

Lợi thế chính của việc có phép mô phỏng 
chính xác lò hơi hoặc HRSG là có thể khảo 
sát tác động của một số tham số nhất định 
mà không ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn 
của bộ phận hoặc thiết bị áp lực. Trong bối 
cảnh của dự án này, đã chạy các trường hợp 
thử nghiệm khác nhau với nhiệt độ tiếp cận 
từ giá trị ban đầu là 8oC xuống tới 1oC. Nhiệt 
độ tiếp cận 0oC được coi là sẽ không gây bốc 
hơi mạnh ở phía thượng lưu của bao hơi. 
Việc nhấn mạnh các trường hợp thử nghiệm 
này là để đánh giá tác động lên tính nguyên 
vẹn của bộ hâm, đường ống, và các van HA.

Các rủi ro chính gây ra bởi việc hạ thấp 
nhiệt độ tiếp cận bao gồm:

• Bốc hơi trong bộ hâm. Nếu nước bốc 
hơi trong bộ hâm, có thể dẫn tới gián đoạn 
dòng chảy, tạo thành chất lắng cặn, rung 
động, và ngưng trệ dòng chảy, dẫn tới dãn 
nở so lệch giữa các ống.

• Bốc hơi mạnh ở van điều chỉnh mực 
nước (LCV) bao hơi và van tái tuần hoàn bộ 
hâm HA, gây ăn mòn nghiêm trọng do xâm 
thực khí.

Các đặc tính vật liệu của tất cả các bộ 
phận dễ bị ảnh hưởng đều được kiểm tra lại 
và đã kết luận rằng chúng có thể chịu được 
mức tăng nhiệt độ.

Giảm nhiệt độ tiếp cận cho phép nước đi 
vào bao hơi gần hơn với bão hòa, và do đó, 
đẩy nhanh việc nước bốc hơi. Điều này có 
nghĩa là tỉ lệ tuần hoàn thấp hơn trong bộ 
bốc hơi (lượng tuần hoàn yêu cầu để nước 
bão hòa đi tới bốc hơi) của bao hơi như yêu 
cầu, sẽ giúp tăng sản lượng hơi. Đúng với dự 
kiến, sử dụng nhiệt độ tiếp cận là 1oC hoặc 
2oC dẫn đến hiệu suất cao nhất. Tuy nhiên, 
thông lệ trong ngành là duy trì điểm tiếp 

cận này cao hơn 3oC để có thêm khoảng bù 
sai số về dụng cụ đo và độ không chắc chắn 
trong vận hành. Giảm nhiệt độ tiếp cận từ 
8oC xuống còn 3oC đã giúp tăng công suất 
từ 0,8MW đến 1,3MW, tùy thuộc vào trường 
hợp phụ tải (xem Bảng 1).

Phép mô phỏng đã chứng minh rằng 
không có rủi ro lớn đối với tính nguyên 
vẹn của các thành phần khi sử dụng nhiệt 
độ tiếp cận 3oC và phép mô phỏng đã tiên 
đoán sẽ tăng công suất xấp xỉ 1,3MW ở phụ 
tải 100% tuabin khí. Giả định với giá 38USD/
MWh (giá điện bán buôn trung bình trong 
năm 2017 ở Mỹ, theo Cơ quan Thông tin 
Năng lượng Hoa Kỳ) và 8.000 giờ vận hành 
trong một năm, tăng 1MW sẽ mang lại lợi 
ích tài chính ròng 304.000USD mỗi năm.

Sau đó, nhà máy đã thực hiện điểm 
tiếp cận 3oC HA và đã xác nhận tăng công 
suất được 1,26MW đối với trường hợp phụ 
tải 100%. Điều này chứng tỏ là phép mô 
phỏng nhiệt thủy lực tiên đoán chính xác 
trong phạm vi 3%.

VẬN HÀNH HRSG BÊN NGOÀI 
PHẠM VI VỎ THIẾT KẾ
 Dưới đây trình bày phần tóm tắt của 

nghiên cứu khả thi về vận hành các HRSG 
bên ngoài phạm vi vỏ thiết kế của chúng 
(không đốt đường ống) để cho phép nhà 
máy vận hành linh hoạt hơn. Nhà máy được 
đánh giá gồm có 10 tuabin khí, mỗi tuabin 
đều được kết nối với một HRSG. Các vòi đốt 
đường ống đã được lắp đặt tại nhà máy, 
giữa SH1 và SH5, và dòng khí đi từ phải 
sang trái (Hình 4).

Quá trình này ban đầu được đặt dựa 
trên thông tin về thiết kế, các cân bằng 
nhiệt của nhà chế tạo nguyên thủy, và 
các thử nghiệm vận hành có đốt khí. Các 
tham số vận hành được hiệu chỉnh để đảm 
bảo mô hình phù hợp tốt với tính năng dự 
kiến và với các dữ liệu vận hành ghi chép 
lại của nhà máy. Cần lưu ý rằng các tham 
số mô phỏng luôn khác chút ít so với các 
tham số của lò hơi thực tế do nhiều yếu 
tố khác nhau. Các lò hơi cụ thể này đã có 
trên 100.000 giờ vận hành và đã bị tắc bề 

Hình 3. Thể hiện chi tiết hơn sơ đồ nước của bộ hâm HA. Nhiệt độ tiếp cận được thể hiện trong ô màu 
đỏ lấy từ điểm thử nghiệm trước khi vào bao hơi. Trong chu trình lặp lại này, nhiệt độ là 154oC, tương 
ứng với điểm tiếp cận là 8oC (Ảnh minh họa)

Điểm thử nghiệm điểm tiếp cận Chênh áp HA

Bộ trộn đường vòng bộ hâm HA Tái tuần hoàn HA

Kiểm soát điểm tiếp cận

Bộ hâm HA

Đầu vào bộ hâm HA

Tái tuần hoàn HA

Nước cấp HA
Van đường vòng Bộ hâm HA

Tái tuần hoàn

Trường hợp phụ 
tải

Sản lượng điện tại 
điểm tiếp cận là 8oC

Sản lượng điện 
tại điểm tiếp cận 

là 3oC

Tăng hiệu suất 
(%)

Tăng công suất 
(MW)

100% 274,5 275,8 0,47 1,3

75% 221,4 222,4 0,45 1

45% 178,3 179,1 0,45 0,8

BẢNG 1. SỬ DỤNG ĐIỂM TIẾP CẬN 3OC TĂNG ĐƯỢC CÔNG SUẤT VÀ HIỆU SUẤT RA

Bao hơi HA

GIẢI PHÁP SỰ CỐ
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mặt bên trong ống. Ngoài ra, các dữ liệu 
ghi chép có những sai số cố hữu của dụng 
cụ đo và cảm biến. Ngoài ra, các tính toán 
về cân bằng nhiệt của nhà chế tạo nguyên 
thủy (OEM) nhiều khi mang tính trừ hao để 
đảm bảo luôn đáp ứng hoặc hoặc vượt quá 
yêu cầu khi bàn giao các tổ máy.

Một khi mô hình đã phản ánh chính xác 
các điều kiện vận hành thực tế, mô hình 
được sửa đổi để đánh giá tác động của việc 
vận hành các HRSG mà không đốt bổ sung. 
Các tham số của tuabin khí, áp lực bao 
hơi, và lưu lượng nước cấp là các đầu vào. 
Trong khi đó, cũng tiến hành lắp đặt các 
nhiệt ngẫu trên các ống góp SH 2, và trên 
một số ống và ống nối đã chọn trên các bộ 
hâm trong nhà máy. Bốn trường hợp thử 
nghiệm đã được vận hành không có vòi đốt 
ống, các số liệu đọc từ hệ điều khiển phân 
tán (DCS) và các nhiệt ngẫu đã xác nhận 
tính đúng đắn của mô hình mô phỏng.

Do không đốt đường ống nên nhiệt 
sẵn có ít hơn trong các HRSG và sản lượng 
hơi giảm. Điều này dẫn tới giảm lưu lượng 
hơi trong các bộ quá nhiệt, làm tăng nhiệt 
độ ống kim loại. SH1 và 2 chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất của hiệu ứng này bởi vì chúng 
ở ngay phía hạ lưu từ tuabin khí thải ra. 
Theo tiên đoán của phần mềm mô phỏng, 

các hàng nóng nhất của SH 2 sẽ có nhiệt 
độ kim loại cao hơn 500oC (được các nhiệt 
ngẫu đã được lắp đặt xác nhận) .

Nhiệt độ đối với SH 1 và 2 đều ở bên 
ngoài vỏ thiết kế đối với một số phụ tải tu-
abin khí. Các ống được làm bằng vật liệu 
T11, và tiêu chí chiều dày tối thiểu tính toán 
theo Quy phạm Lò hơi và Bình áp lực của 
ASME đã không được đáp ứng ở áp suất 
thiết kế toàn phần là 136 bar (13,6MPa).

Phần mềm mô phỏng cho phép tính 
toán nhiệt độ giữa từng phần tử cũng như 
giữa mỗi hàng của một bề mặt gia nhiệt. 
Theo dự kiến, chênh lệch giữa các hàng với 
nhau trên SH 1 và 2 chỉ cỡ một hai độ, điều 
này phù hợp với các tính toán của OEM. Tuy 
nhiên, chênh lệch nhiệt độ giữa hai môđun 
này trở nên đáng quan ngại hơn khi không 
đốt đường ống.

Để giữ các ống của SH 2 phù hợp với 
Chương 1 của Quy phạm Lò hơi và Bình 
áp lực của ASME, cần giới hạn áp suất vận 
hành để giảm yêu cầu về chiều dày ở nhiệt 
độ tăng cao. Các điều kiện vận hành mới đã 
được đề xuất với mức an toàn bổ sung để 
đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy trong 
chế độ vận hành mới.

Đã tiến hành phân tích đơn giản bằng 

phần tử hữu hạn trong một phần mềm mô 
hình hóa 3-D và mô phỏng trên các môđun 
SH 1 và 2 để đánh giá các ứng suất do gra-
dient nhiệt độ gây ra tính toán trong phép 
mô phỏng nhiệt thủy lực. Điều này cho 
thấy các ứng suất cao nhất sẽ xảy ra tại các 
ống nối giữa hai môđun này. Các ống này 
đã được thiết kế với mức độ tự do chuyển 
động đáng kể và dự kiến sẽ chịu được các 
chuyển vị nhiệt mới.

Do áp suất vận hành được đề xuất thấp 
hơn đối với vận hành không đốt ống, rủi ro 
bay hơi và bốc hơi mạnh trong bộ hâm, và 
các đường ống và các van liên quan, là có. 
Áp suất càng thấp dẫn tới nhiệt độ bão hòa 
nước càng thấp. Phép mô phỏng nhiệt thủy 
lực đã cung cấp phần hơi trên biểu đồ nước 
và làm rõ một sản lượng hơi tiềm năng nào 
đó trong đường ống của bộ hâm và qua van 
điều khiển mực nước (LCV) bao hơi.

Một giải pháp tiềm năng đã được mô 
hình hóa nhằm giảm nhẹ vấn đề này trên 
cơ sở lắp đường nối tắt một phần bộ hâm. 

Điều này sẽ cho phép một phần nước cấp 
hạ áp đi tắt, bỏ qua bộ hâm và hòa trộn tại 
lối ra, do đó sẽ giảm nhiệt độ đầu ra của 
bộ hâm cao áp xuống thấp hơn bão hòa vài 
độ. Phép mô phỏng nhiệt thủy lực đã cho 
phép các kỹ sư tính toán lượng nước đi tắt 
cần có để đảm bảo các điều kiện vận hành 
an toàn hơn đối với lò hơi.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO FAC TRONG HRSG
Nghiên cứu tình huống cuối cùng trình 

bày trong bài báo này liên quan tới việc sử 
dụng các phép mô phỏng nhiệt thủy lực 
để bổ sung các đánh giá FAC trong HRSG. 
FAC là một cơ chế xuống cấp cục bộ gây 
ra hiện tượng bào mỏng thành ống trong 
nhà máy điện, có thể dẫn tới sự cố. Ở mức 
độ cơ bản, FAC là một quá trình hóa- cơ mà 
ở đó, các điều kiện hóa học của chất lưu 
kết hợp với lưu lượng khối gần vách ống 
đủ lớn để đẩy nhanh hiện tượng hòa tan 
lớp manhêtit bên trong.

FAC xảy ra chủ yếu trong các thành phần 

thép carbon mang nước (một pha) hoặc 
nước và hơi (hai pha). FAC không xảy ra 
trong hơi nước khô. Tốc độ FAC phụ thuộc 
rất nhiều vào thành phần vật liệu ống, nhiệt 
độ, và thành phần hóa học của nước. Tốc 
độ FAC cao nhất trong các thành phần thép 
carbon ở nhiệt độ gần 150oC khi nồng độ 
pH và oxy thấp. Ở những mức pH cao hơn 
(gần các dải mục tiêu), tốc độ bào mòn 
giảm nhanh, với tất cả các yếu tố khác là 
như nhau. Những thay đổi về hình dạng 
và kích thước và các nhiễu khác về dòng 
chảy cũng có ảnh hưởng đáng kể do tăng 
lưu lượng khối cục bộ và dòng chảy cục bộ. 
Chất lượng hơi trong các bộ bốc hơi cũng 
ảnh hưởng lớn tới các điều kiện dòng chảy.

Hình 5 cho thấy tốc độ bào mòn do FAC 
gây ra đối với các tham số khác nhau. Thép 
hợp kim thấp có bổ sung crôm và ở mức độ 
thấp hơn, có bổ sung molybden, làm giảm 
rất nhiều mức độ chịu ảnh hưởng. Tác dụng 
của các nguyên tố này là giảm độ hòa tan 
của lớp manhêtit bảo vệ và tăng độ bám của 
màng mỏng, do vậy khiến cho hiện tượng 
bào mòn FAC ít có khả năng xảy ra hơn.

Trong trường hợp này, sử dụng các mô 
phỏng lò hơi đã giúp xác định các vùng có 
thể có rủi ro FAC tăng cao. Năm yếu tố góp 
phần đã được mô tả trong mục trước. Đó là 
thành phần vật liệu, nhiệt độ chất lưu; độ 
pH, nồng độ oxy, và tốc độ/chất lượng cục 
bộ của chất lưu. Mô hình hóa nhiệt thủy lực 
có thể tiên đoán nhiệt độ chất lưu, các vận 
tốc, và chất lượng hơi trong các bộ bốc hơi.

Tính toán bằng tay lưu lượng nước là 
tương đối dễ, tuy nhiên các điều kiện bên 
trong mạch bộ bốc hơi đòi hỏi các phép 
tính lặp phức tạp. Phép mô phỏng nhiệt 
thủy lực xem xét toàn bộ HRSG; do vậy có 
thể nghiên cứu hiệu ứng FAC trong các điều 
kiện khác nhau. Các điều kiện này có thể 
bao gồm việc so sánh giữa đốt bổ sung và 
không đốt bổ sung, các điều kiện vận hành 
phụ tải thấp, và các hiệu ứng của thay đổi 
áp suất trong bộ bốc hơi.

Mô hình lò hơi đã được thiết đặt tương 
tự như các nghiên cứu trường hợp trước 
đây, bằng cách sử dụng các dữ liệu thiết 

Hình 4. Dạng sơ đồ hình chiếu bằng bố trí phần áp lực tại nhà máy được đánh giá. Dòng khí đi từ 
phải sang trái và các vòi đốt đường ống được lắp đặt tại khoảng cách giữa bộ quá nhiệt 1 (SH1) và 
SH5 (Ảnh minh họa)
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Hình 5. Tốc độ bào 
mòn do ăn mòn tăng tốc 
của dòng chảy (FAC) 
dựa trên các số liệu thực 
nghiệm được thể hiện 
đối với các tham số khác 
nhau. Bào mòn FAC 
tăng lên khi vận tốc cao 
hơn (phía trên bên trái), 
đạt giá trị cực đại giữa 
100oC và 200oC (phía 
trên ở giữa), và giảm 
với hàm lượng crôm và 
molybden cao hơn (phía 
trên bên phải). Tốc độ 
bào mòn cũng giảm với 
pH của nước cao hơn 
(phía dưới bên trái) và 
oxy hòa tan thấp hơn 
(phía dưới ở giữa). Cuối 
cùng, số lần (Krummer) 
có hệ số hình học cao 
nhất (phía dưới bên 
phải) (Ảnh minh họa)

Tốc độ [m/s] Nhiệt độ (oC) Hàm lượng Cr và Mo (%)

Độ pH Oxy hòa tan (µg/kg) Hệ số hình học

GIẢI PHÁP SỰ CỐ
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Các thợ điện có kinh nghiệm, nhân viên chuyên 
ngành viễn thông, công nhân xây dựng, những người 
thuộc lực lượng phản ứng trước tiên của hệ thống cấp 
cứu y tế (EMS), công nhân nông nghiệp và những người 
làm việc trong môi trường công nghiệp chỉ là một vài 
trong số các nghề chịu tác động của tiếp xúc điện. Giống 
như rắn đuôi chuông đang ấp trứng, điện áp và dòng 
điện nguy hiểm ẩn nấp khắp nơi trong môi trường làm 
việc hiện đại. Mỗi năm, có hàng mấy trăm người bị điện 
giật và phải chịu sức nóng bỏng rát và cái đau dữ dội của 
dòng điện chạy qua cơ thể họ. Và hậu quả là tử vong, các 
vết bỏng kinh hoàng và cuộc đời bị tổn hại.

Mặc dù nhiều người sống sót sau lần tiếp xúc điện 
ban đầu, các thương tích do tiếp xúc điện có thể sau 
nhiều tháng mới biểu hiện ra. Nhiều khi, bỏng điện đòi 
hỏi phải được phẫu thuật nhiều lần, đặc biệt là khi các 
mô bên trong bị nung chín tiếp tục chết dần chết mòn 
trong nhiều tháng sau lần tiếp xúc thực tế với điện. Một 
số nạn nhân bỏng điện mô tả nỗi đau trải qua trong quá 
trình chữa bỏng tồi tệ đến mức họ chỉ muốn chết. Không 
thể nhìn thấy hoặc nghe thấy điện, chỉ một chút xao lãng 
nhất thời hoặc đơn giản một tình huống ngoài dự kiến 
cũng đủ để ai đó bị “dính đòn” do tiếp xúc với điện.

Số vụ tiếp xúc điện tại nơi làm việc đã lên cao tới mức 
không thể chấp nhận trong nhiều thập kỷ nay. Trên thực 
tế, điện giật là một trong bốn mối nguy hiểm lớn của 
Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nhiệp Mỹ (OSHA) - cùng 
với ngã, va chạm và bị kẹp giữa – là những nguyên nhân 
hàng đầu gây tử vong tại nơi làm việc. Hầu hết mọi người 
làm việc gần nơi có điện đều biết ai đó đã từng bị ảnh 
hưởng bởi tiếp xúc điện. Các quy định an toàn toàn diện 
và các chương trình đào tạo mở rộng đã giúp giảm số 

Thiết bị Safeguard Compass 
giúp bảo vệ tính mạng THIẾT BỊ ĐEO 

TRÊN NGƯỜI ĐỂ 
PHÁT HIỆN ĐIỆN
Safeguard Compass sử dụng công nghệ đột 
phá để đo trường điện và cảnh báo người đeo 
thiết bị rằng họ đang ở gần chỗ nguy hiểm theo 
thời gian thực (Ảnh: st)

lượng công nhân bị điện giật, nhưng con 
số này vẫn còn cao không thể chấp nhận 
được. 

Ba nhà sáng lập Công ty Safeguard 
Equipment (bang Idaho, Mỹ) đã gặp nhau 
khi còn là sinh viên tại Đại học bang Idaho. 
Nghiên cứu chuyên sâu của họ về các công 
nghệ và thiết kế an toàn điện cho thấy cần 
có một sản phẩm mới mang lại cho người 
thợ điện khả năng nhận biết các mối nguy 
hiểm về điện trước khi quá muộn. Cuối 
cùng họ đã thiết kế và phát triển một máy 
dò điện áp có thể đeo trên đầu, được thiết 
kế để cung cấp cho người đeo khả năng 
nhìn thấy và nghe thấy điện.

Theo thiết kế, thiết bị Safeguard Com-
pass sử dụng pin lithium-ion để cấp nguồn 
cho các cảm biến tiên tiến lắp bên dưới 
mũ cứng của người đeo. Khi các cảm biến 
hoạt động, một mạch tích hợp sẽ chạy 
phần mềm làm cho các cảm biến lắng nghe 
và theo dõi hai dấu hiệu nhận biết về mối 
nguy điện lơ lửng trên đầu. Một khi thiết 
bị này cảm nhận được một trường điện, nó 
đưa ra một cảnh báo ngay lập tức và sau 
đó nhanh chóng phân tích môi trường để 
xác định hướng của nguồn nguy hiểm này. 
Thiết bị đưa ra những đánh giá chỉ trong 
chưa đầy một giây. Khi người đeo thiết bị 
đến gần nguồn điện áp hơn, thêm nhiều 
đèn LED trên thiết bị sẽ sáng lên và báo 

kế và vận hành. Một khi mô hình đã được xác nhận 
theo những điều kiện vận hành thực tế, các thành 
phần chịu rủi ro đã được xác nhận dựa trên các yếu 
tố góp phần đã được mô tả ở trên. Các dữ liệu đầu ra 
từ phép mô phỏng nhiệt thủy lực đã được sử dụng 
làm đầu vào của một bảng tính bằng cách sử dụng 
các phép tính kinh nghiệm. Các dữ liệu đầu ra từ 
các phép mô phỏng sử dụng trong phương trình 
này bao gồm các vận tốc toàn khối của chất lưu, các 
phần nhỏ khối lượng hơi, và các nhiệt độ. Các tham 
số khác đã được rút ra từ tài liệu thiết kế, ví dụ như 
hình dạng kích thước của các thành phần. Các tham 
số hóa học của nước, ví dụ như độ pH và oxy hòa tan, 
đã được ước tính dựa trên các dữ liệu vận hành.

Kết quả đánh giá cung cấp bảng xếp hạng các 

thành phần dễ bị ảnh hưởng nhất của FAC trong 
HRSG ở các điều kiện vận hành thực tế. Có thể 
sử dụng bảng xếp hạng này để xây dựng các kế 
hoạch kiểm tra tập trung bao gồm thử nghiệm 
siêu âm và khảo sát bằng ống nội soi. Mô phỏng 
nhiệt thủy lực cũng giúp xác định vị trí và xử 
lý mọi vấn đề về FAC đã được nhận diện trong 
các bộ bốc hơi. Lợi ích chủ yếu của việc sử dụng 
những phép mô phỏng nhiệt thủy lực để bổ sung 
các nghiên cứu về FAC là khả năng nhận được các 
dữ liệu về lưu lượng và dòng chảy mà nếu không 
thì không thể biết được.

Biên dịch: Khắc Bình
Theo “Power”, số 2/2019

Larson Electronics LLC, một 
công ty hàng đầu về chiếu sáng 
công nghiệp, đã tung ra thị 
trường trạm phân phối điện di 
động gồm có hai máy biến áp, 
cho phép người vận hành linh 
hoạt chuyển đổi dòng điện ba 
pha 400V AC thành ba pha 480V 
AC và chuyển đổi dòng điện một 
pha 230V AC thành 120V AC.

Hệ thống phân phối điện di 
động MPD-20C-1X400-15KVA-
1X230-5KVA-3x16-20R-3x5-30R 
cung cấp cho người vận hành 
khả năng cấp điện cho các thiết 
bị 480V và 120V của họ từ một 
trạm duy nhất.

Máy biến áp 5KVA cấp bảo 
vệ NEMA 3R (tiêu chuẩn Mỹ) 
đầu tiên sử dụng 6m dây nguồn 
đầu vào loại SOOW cỡ 10 để đưa 
nguồn điện một pha 230V tới dao 
cách ly một pha phía sơ cấp 30A 
250V cấp bảo vệ NEMA 3R. Dao 
cách ly này có hai cầu chảy 30A 
thời gian trễ. Sau đó, máy biến áp 
chuyển đổi dòng điện một pha 
230V 50/60Hz thành một pha 
120V 50/60Hz và truyền dòng 
điện tới dao cách ly phía thứ cấp. 
Phía thứ cấp của máy biến áp này 
cấp nguồn cho dao cách ly một 
pha 30A 250V cấp bảo vệ NEMA 
3R có hai cầu chảy 30A thời gian 
trễ. Các cầu chảy này bảo vệ ba ổ 
cắm 30A 125V L5-30R.

Máy biến áp 15KVA thứ hai 
cấp bảo vệ NEMA 3R cũng sử 
dụng 6m dây nguồn đầu vào 
loại SOOW cỡ 10 để cấp nguồn 
điện ba pha 400V cho dao cách 
ly ba pha 30A 480V phía sơ cấp, 
cấp bảo vệ NEMA 3R. Dao cách ly 
này có ba cầu chảy 30A thời gian 
trễ. Sau đó, máy biến áp chuyển 
đổi nguồn điện ba pha 400V 

50/60Hz thành ba pha 480V 
50/60Hz và truyền dòng điện tới 
dao cách ly phía thứ cấp. Phía 
thứ cấp của máy biến áp này cấp 
nguồn cho dao cách ly ba pha 
30A 480V cấp bảo vệ NEMA 3R. 
Dao cách ly chứa hai cầu chảy 
thời gian trễ 20A bảo vệ ba ổ 
cắm 20A 480V L16-20R.

Trạm biến áp phân phối kép 
MPD-20C-1X400-15KVA-1X230-
5KVA-3x16-20R-3x5-30R được 
lắp trên bệ bằng thép carbon, các 
bánh xe lăn có chốt chặn và có 
vòng treo bên trên giúp nâng cẩu 
và vận chuyển dễ dàng. Thiết bị 
được chế tạo chắc chắn để chịu 
được môi trường làm việc nặng 
nề trong quá trình sử dụng và 
tất cả các ổ cắm đều được trang 
bị nắp che chịu thời tiết. Thiết 
bị đáp ứng Quy phạm quốc gia 
NFPA 70 (tiêu chuẩn Pháp), được 
chứng nhận theo tiêu chuẩn UL 
1640 và có cấp bảo vệ NEMA 3R 
chống bụi bẩn và nước trong 
không gian mở hoặc chật hẹp.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “Utilityproducts”, số 2/2019

TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN VỚI HAI MÁY BIẾN ÁP, BỐN DAO CÁCH LY

Hệ thống phân 
phối điện di 
động MPD-
20C-1X400-
15KVA-
1X230-5KVA-
3x16-20R-
3x5-30R 
(Ảnh: st)

AN TOÀN ĐIỆN
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Trong nỗ lực thay thế nguồn điện diesel 
đắt tiền bằng năng lượng tái tạo mặt trời và 
gió, một số cộng đồng vùng xa xôi hẻo lánh, 
chưa được nối lưới ở bang Alaska (Mỹ) đã áp 
dụng các hệ thống tích trữ năng lượng như 
một phần của lưới điện cực nhỏ. Hiện nay, thị 
trấn nhỏ Cordova (bang Alaska) đang đi tiên 
phong trong việc tích hợp một hệ thống tích 
trữ năng lượng (ESS) ion lithium (Li-ion) vào 
một lưới điện cực nhỏ thủy điện. Mục đích là 
để bù lại nguồn thủy năng bị mất khi phải xả 
đi trong các thời gian chuyển tiếp từ phát điện 
chỉ bằng thủy năng sang phát điện bằng kết 
hợp giữa  thủy năng với diesel và ngược lại.

Thị trấn này chưa được kết nối với lưới điện 
quốc gia, do đó phải dựa vào một lưới điện cực 
nhỏ do Hợp tác xã điện lực Cordova (CEC, bang 
Alaska, Mỹ) quản lý, hoạt động theo các nguyên 
tắc bền vững, dẻo dai và tư duy toàn diện. 

Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là tập trung vào 
hiệu chỉnh một ESS mới được lên kế hoạch lắp 
đặt vào đầu năm 2019 để tối đa hóa việc sử 

TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG BẰNG 
NƯỚC VÀ ACQUY

Cảng Cordova nhìn từ phía Tây (quay mặt về hướng đông) (Ảnh: st)

dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên 
liệu diesel tốn kém.

LƯỚI ĐIỆN CỰC NHỎ THỦY ĐIỆN
CEC cấp nguồn cho phụ tải đáy của thị trấn Cordova 

dựa vào máy phát thủy điện kiểu dòng sông công suất 
6MW tại Nhà máy Power Creek, và họ cũng vận hành một 
nhà máy thủy điện kiểu dòng sông công suất 1,25MW 
tại Humpback Creek. Nguồn thủy điện này, khi cần thiết, 
được bổ sung thêm sản lượng từ Nhà máy điện Orca 
chạy bằng động cơ diesel, cũng là nơi đặt trung tâm điều 
khiển chính. Hai tổ máy phát điện diesel công suất 1MW 
được sử dụng để hỗ trợ việc chuyển tiếp từ chế độ phát 
điện chỉ dùng thủy điện. Các máy phát điện này được 
dùng để vận hành vào mùa đông khi các con sông đóng 
băng và vào mùa hè để hỗ trợ phụ tải đỉnh.

Thị trấn Cordova nằm ở cửa sông Copper, là nơi  loài 
cá hồi nổi tiếng tới đẻ trứng. Do đó, ngành công nghiệp 
chế biến cá của thị trấn là những phụ tải lớn theo mùa 
của hệ thống điện nơi đây.

Chi phí điện từ thủy điện của CEC là khoảng 0,06 
USD/kWh. Trong khi đó, chi phí sản xuất điện diesel có 
thể lên tới 0,60 USD/kWh, tùy thuộc vào giá nhiên liệu. 
Do đó, bất cứ khi nào có thể, CEC vẫn ưu tiên chỉ cấp điện 
bằng thủy điện và nguồn điện này thường đáp ứng tới 
78% nhu cầu điện hàng năm cho vùng này.

Ở chế độ chỉ sử dụng thủy năng, những người vận 
hành kiểm soát tần số lưới điện bằng cách điều chỉnh 
góc của bộ lái dòng tác động nhanh tại Nhà máy Power 

Thị trấn Cordova đi tiên phong 
xây dựng lưới điện cực nhỏ tích 
hợp bộ tích trữ năng lượng bằng 
acqui và thủy điện.

động âm thanh bắt đầu phát ra với tần số tăng dần. 
“Tai nghe” điện của Safeguard Compass giúp nó chỉ 
đường đến nguồn điện áp bằng cách quét các đèn 
LED theo hướng đó.

Đây chỉ là một trong những điểm khác biệt của 
thiết bị của công ty Safeguard so với các phiên bản 
trước đây của thiết bị dò điện áp (PVD) cá nhân. Tính 
định hướng và trí thông minh của thiết bị này vượt xa 
các thiết bị trước đây, vốn cồng kềnh, không thông 
minh, chỉ phát ra tiếng rít khi có trường điện.

Cách đây nhiều thế kỷ, người ta đã đưa ra giả thuyết 
rằng dòng điện chạy qua dây dẫn tạo ra một trường 
từ hình tròn bao quanh dây dẫn đó. Năm 1820, nhà 
vật lý học Hans Christian Oersted khi đó đang tham 
gia một hội nghị chuyên đề về điện. Trong cuộc trình 
diễn, khi cầu dao đóng lại, ông nhận thấy kim của 
một la bàn chỉ hướng (đặt bên cạnh dây) đã xoay đi 
khi dòng điện được bật lên. Đã quan sát được trường 
từ do dòng điện tạo ra, được chứng minh nhờ la bàn. 
Bằng cách sử dụng mối quan hệ này giữa trường từ và 
dòng điện, thiết bị Safeguard Compass đã tạo ra một 
tầm nhìn mới về an toàn điện.

Với các cảm biến trường từ hết sức tiên tiến, thiết 
bị này không chỉ lắng nghe môi trường điện, mà còn 
lắng nghe và theo dõi các trường từ do dòng điện tạo 
ra. Đây là một bước đột phá quan trọng mở ra một 
hướng mới trong lĩnh vực phát hiện điện bằng thiết 
bị đeo trên người.

Không thể che chắn trường từ giống như trường 
điện. Đất, bê tông, một số loại đường ống, và thậm chí 

các mô của cơ thể người đều chặn được trường 
điện. Còn trường từ lại đi xuyên qua được các 
vật cản này. Điều này có nghĩa là có thể dễ dàng 
phát hiện được dòng điện chạy trong các vật 
dẫn điện bên dưới mặt đất và trong các ống 
dẫn hoặc dàn ống dẫn. Trong thực tế, có thể 
phát hiện trường từ do dòng điện tạo ra từ bên 
ngoài các bảng điện và từ phía thứ cấp của các 
máy biến áp lắp trên bệ. Khi phát hiện có điện 
áp, đèn đỏ của thiết bị Compass sẽ bật sáng và 
nhấp nháy để chỉ hướng. Khi phát hiện trường 
từ do dòng điện gây ra, thiết bị sẽ nhấp nháy 
đèn màu lam với cường độ tăng dần khi tiến 
gần hơn đến trường từ.

Khả năng cảm nhận trường từ cung cấp cho 
Safeguard Compass một cách để phát hiện các 
dây dẫn ngầm dưới đất đang mang dòng điện. 
Vì khó có thể che chắn được trường từ nên vị trí 
của Compass trên vành mũ cứng giúp nó khắc 
phục được giới hạn nguy hiểm của các PVD 
khác loại đeo trên cổ hoặc phía trước người. 
Cơ thể của người công nhân có thể che chắn 
trường điện từ vật mang điện. Chỉ cần xoay 
người đi cũng có thể dễ dàng hạn chế khả năng 
phát hiện của các PVD truyền thống, khiến cho 
người công nhân tưởng lầm là mình an toàn 
nhưng thực ra không bảo vệ đầy đủ. Safeguard 
Compass duy trì cảm nhận trường điện không 
đổi trong bán kính 360 độ xung quanh người sử 
dụng thiết bị.

Safeguard Compass cung cấp một số chế độ 
đặt khác nhau, cho phép người sử dụng hiệu 
chỉnh thiết bị của họ để có được mức phát hiện 
phù hợp theo cường độ của các mối nguy hiểm 
điện hoặc các tình huống mà họ bị phơi nhiễm. 
Sau khi cắm thiết bị vào bộ nạp điện và cáp nạp 
điện, chỉ cần nhấn một nút bấm là người đeo 
thiết bị có thể thay đổi chế độ đặt độ nhạy  của 
điện áp cũng như dòng điện.

Với việc không ngừng tuân thủ các quy định 
an toàn, tham gia các chương trình đào tạo hiệu 
quả và sử dụng thiết bị Compass, chúng ta giờ 
đây có thể giúp ngăn chặn làn sóng tai nạn 
hàng năm do tiếp xúc điện. 

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “Utilityproducts”, số 2/2019

Bằng cách kết hợp các máy dò trường từ, Safeguard Compass có 
khả năng phát hiện các dây dẫn mang dòng điện bên trong các 
ống dẫn, các dàn ống chôn dưới đất (Ảnh: st)
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Creek. Các cơ cấu này gạt bỏ một phần dòng nước ra 
khỏi các tuabin để điều chỉnh công suất đầu ra của tu-
abin, nhờ đó duy trì lưới điện ổn định. Điều này giống 
như ý tưởng dự phòng quay trong lưới điện thông 
thường và CEC thường gạt bỏ khoảng 500kW công suất 
để phòng khi phụ tải tăng đột ngột. Tuy nhiên, với thủy 
điện kiểu dòng sông, nước là nguồn tài nguyên nếu 
không dùng là mất, nước bị gạt bỏ sẽ chảy xuống hạ 
lưu và năng lượng bị mất.

CHUYỂN TIẾP THEO MÙA
Khi hàng mấy trăm công nhân kéo đến và các nhà 

máy chế biến cá bắt đầu tăng sản xuất vào mùa xuân, 
CEC chuyển từ chế độ chỉ phát điện bằng thủy năng 
sang phát điện kết hợp thủy điện-diesel. Khi thủy năng 
dự trữ giảm xuống khoảng dưới 500kW, một tổ máy 
phát điện diesel 1MW được khởi động. Bởi vì tổ máy 
phát diesel phải chạy với công suất tối thiểu là 400kW, 
làm tăng lượng nước thủy điện phải bỏ đi. Kết quả là 
trong thời gian chuyển tiếp này, đôi khi CEC có thể lãng 
phí hơn 1MW công suất thủy điện trong khi vẫn phải đốt 
nhiên liệu diesel đắt tiền. Tùy thuộc vào mẫu hình phụ 
tải, việc chuyển đổi có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày.

CEC nhận ra rằng một ESS quy mô lưới điện sẽ cho 
phép họ khai thác tối đa năng lượng tái tạo và kiểm 
soát được chi phí đồng thời giảm sự phụ thuộc vào 
nguồn diesel nhập khẩu. Hợp tác xã điện lực này đã 
nhờ Tập đoàn Saft (Pháp) phát triển một giải pháp 
ESS dựa trên Li-ion có công suất danh định là 1MW 
với dung lượng tích trữ năng lượng 1MWh. Một giải 
pháp trọn gói đã được xác định là tùy chọn ưu tiên: Bộ 
chuyển đổi công suất ABB và container chứa acqui đặt 
tại trạm biến áp trung tâm của lưới điện CEC.

quy định kỹ thuật cho ESS cũng như đã cung cấp một 
phần chi phí để hỗ trợ việc tích hợp.

Để hỗ trợ việc mô hình hóa và ước tính khoản tiết 
kiệm nhiên liệu, CEC đã chọn nhiều tháng dữ liệu chi 
tiết về phụ tải và thủy năng từ cơ sở dữ liệu nhiều năm 
của họ. Ngoài ra, Tập đoàn Saft có kế hoạch chạy các 
mô phỏng chi tiết dựa trên nguyên lý điều khiển mới 
để xác nhận các mức tiết kiệm nhiên liệu và tính toán 
tuổi thọ acqui.

Trong quá trình mô hình hóa, nhiều khía cạnh quan 
trọng của công nghệ tích trữ năng lượng và acqui đã 
nổi lên hàng đầu, đặc biệt là tác động của chế độ vận 
hành có thể gây ra đối với sự lão hóa của acqui. Ví dụ, 
trong các điều kiện thích hợp, có thể giảm sự lão hóa 
của acqui Li-ion xuống mức giảm tổn thất dung lượng 
dưới 1%/ năm, kèm theo nó là một mức tổn thất nhỏ về 
hiệu suất quay vòng, mặc dù năng lực về điện vẫn hầu 
như không đổi. Tuy nhiên, acqui Li-ion có thể bị lão hóa 
đến mức thảm hại nếu bị sử dụng quá mức. Do đó, việc 
lựa chọn các điểm đặt vận hành là rất quan trọng đối 
với tuổi thọ acqui và do đó đối với lợi tức đầu tư.

Ngoài ra, dung lượng tích trữ năng lượng trong 
toàn bộ tuổi thọ thiết bị cũng là một yếu tố quan trọng. 
Tuần hoàn sâu gây tổn hại tới dung lượng nhanh hơn. 
Ví dụ một ESS có thông số danh định 1MW và 1MWh 
được nạp điện đầy và phóng điện hoàn toàn từ 100% 
về 0% SOC sẽ cung cấp được khoảng 5000 chu kỳ, 
tương đương với tổng năng lượng cấp là 5GWh. Tuy 
nhiên, nếu EES này cung cấp các chu kỳ nạp điện và 
phóng điện nhỏ, khoảng 5%, thì cũng acqui đó có thể 
cung cấp được 1 triệu chu kỳ, tức là 30 GWh, trong 
suốt vòng đời của nó.

Do đó, tăng thông số danh định của ESS dành cho 
một ứng dụng sẽ làm tuổi thọ của nó cũng tăng lên 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ESS
ESS sẽ cung cấp lượng dự phòng quay bổ sung, cho 

phép CEC mở hết cỡ các bộ lái dòng của mình và tránh 
lãng phí nguồn công suất thủy điện. Thay vì khởi động 
các máy phát điện diesel khi lưu lượng nước qua bộ lái 
dòng giảm xuống dưới 500kW, hợp tác xã này đã đưa ra 
nguyên tắc hoạt động của ESS là nhận phụ tải để bơm 
vào và hấp thụ công suất để duy trì tần số lưới. Electric 
Power Systems Inc. là công ty cố vấn của CEC đã làm 
việc với Tập đoàn Saft để phát triển một nguyên lý điều 
khiển chi tiết và các điểm đặt vận hành đối với những 
chuyển đổi khác nhau liên quan đến các sai lệch phụ 
tải động.

Khi trạng thái nạp điện (SOC) của ESS giảm xuống 
dưới 30%, hệ thống điều độ tự động của CEC sẽ khởi 
động tổ máy phát diesel, khi đó tổ máy này có thể hoạt 
động ở công suất tối thiểu 400kW để cung cấp cho nhu 
cầu phụ tải và đồng thời nạp điện cho acqui. Nếu SOC 
đạt 70% và phụ tải ròng vẫn ở mức thấp, tổ máy phát 
điện diesel sẽ ngừng hoạt động và ESS sẽ phóng điện, 
còn nếu phụ tải ròng tăng lên quá 400kW, tổ máy phát 
diesel sẽ đảm nhận việc điều tần và ESS sẽ chỉ được nạp 
điện nếu có dự phòng công suất diesel.

TỔNG CHI PHÍ SỠ HỬU
Khi mua một ESS, điều quan trọng là phải chọn cẩn 

thận. Loại bỏ, tái chế và thay thế một bộ acqui đầy đủ 
có thể tốn thêm 60% so với giá mua ban đầu của gói. 
Ngoài ra, bảo hành tại nhà máy và các hợp đồng bảo 
trì hàng năm có thể khá đắt, đặc biệt là đối với các 
cộng đồng vùng xa xôi như Cordova.

CEC muốn cung cấp giá trị tối ưu cho cộng đồng 
của mình. Bước đầu tiên của họ là mô hình hóa với sự 
hỗ trợ của Tiến sĩ Imre Gyuk, giám đốc nghiên cứu tích 
trữ năng lượng tại Bộ Năng lượng Mỹ, là người đã đưa 
vào hoạt động Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia và 
Trung tâm Năng lượng và Điện lực Alaska tại Đại học 
bang Alaska Fairbanks. Đây đã là điểm khởi đầu để 

đồng thời chi phí để mua ES cũng tăng theo. Do đó, điều 
quan trọng là tìm ra được điểm tối ưu cân bằng các ưu 
tiên của tổng chi phí sở hữu. May mắn cho CEC, hoạt động 
điều tần đòi hỏi nhiều chu kỳ nạp điện và phóng điện nhỏ, 
có thể diễn ra cùng lúc với nạp điện hoặc phóng điện 
công suất lớn. Mẹo nhỏ là tối ưu hóa các điểm đặt cho 
các dao động SOC lớn hơn để bảo toàn tuổi thọ của acqui 
đồng thời tiết kiệm được tối đa nhiên liệu diesel.

Vì vậy, mặc dù thời gian đặt hàng có thể khá ngắn đối 
với các dự án tích trữ năng lượng, nhưng cũng nên dành 
thời gian để xác định đúng ESS, thiết bị chuyển đổi năng 
lượng và giao diện truyền thông. Dựa trên mô hình của 
mình, CEC ước tính chi phí hàng năm khoảng 170.000 
USD, có tính đến chi phí cho phần cứng, thiết kế và tích 
hợp, nhân công và các chi phí khác. Các tính toán cũng 
dự báo nhiên liệu thực tế tiết kiệm được sẽ vào khoảng 
35.000gal/năm (132.489 lít mỗi năm). Khi kết hợp với các 
khoản tiết kiệm khác bao gồm cả giảm bảo trì các máy 
phát điện diesel, thì hàng năm tiết kiệm được khoảng 
150.000 USD chi phí vận hành.

XÁC ĐỊNH TIẾN ĐỘ
Mặc dù chi phí ước tính cao hơn so với các khoản tiết 

kiệm ban đầu, nhưng xét về tổng thể thì cộng đồng vẫn 
sẽ có lợi. Việc cấp điện sẽ trở nên dẻo dai hơn và ít phụ 
thuộc hơn vào nguồn nhiên liệu từ thế giới bên ngoài. 
Họ cũng đang xem xét các lựa chọn để tích trữ thủy điện 
quy mô lớn cũng như tích trữ thủy điện tích năng, với 
mục tiêu đáp ứng 100% nhu cầu của cộng đồng nhờ 
thủy điện tại địa phương. Do đó, ESS là một bước tiến 
quan trọng để CEC hướng tới tương lai lưới điện thông 
minh và thành phố thông minh của chính mình.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “T&D World”, số 2/2019

Tổ máy phát Diesel số 
3 EMD (ElectroMotive 
Diesel), tại Trạm phát 
điện Orca của CEC 
(Ảnh: st)

Quang cảnh hồ Eyak nhìn từ trạm biến áp nơi đặt ESS (Ảnh: st)

Tua bin Gilkes 3,0MW, tại Nhà máy điện Power Creek (Tổ máy 
số 5) (Ảnh: st)

Đập Bridgestone dạng bơm hơi tại Nhà máy Power Creek            
(Ảnh: st)

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG

Các công ty điện lực có nhiệm vụ vận hành và duy 
trì cơ sở hạ tầng thiết yếu mang tính sống còn đối 
với sức khỏe tổng thể của hệ thống điện. Trong nhiều 
trường hợp, các hệ thống hoặc các công trình lắp đặt 
này không có người trông coi, nhiều khi được đặt ở 
những nơi xa cách như các trạm biến áp cách biệt 
hoặc hố ga ngầm. Với các vị trí cách biệt này, các kỹ 
sư, những người vận hành và đội ngũ kỹ thuật viên 
phải đến tận nơi để thu thập dữ liệu theo cách thủ 
công, theo dõi tình trạng hoặc thực hiện bảo trì. Điều 
này có thể khiến công ty điện lực gặp nhiều khó khăn 
đáng kể. Nhiều vấn đề có thể không được phát hiện 
cho đến khi nhân viên công ty điện lực tới tận hiện 
trường, và trong trường hợp thiết bị hỏng hóc, thời 
gian là thiết yếu.

HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI BẰNG CÁP NGẦM 
HPFF & XLPE
Cáp truyền tải ngầm giữ vai trò trọng yếu trong hầu 

hết các hệ thống truyền tải đô thị. Có khoảng 4.500 dặm 
(7.200km) cáp truyền tải đang hoạt động để đưa dòng 
điện cao áp tới các thành phố trên khắp nước Mỹ.

Có hai loại cáp truyền tải chiếm ưu thế: Cáp chứa đầy 
chất lỏng ở áp suất cao (HPFF) và cáp bọc polyetylen 
liên kết ngang (XLPE). Cáp HPFF VÀ XLPE hoàn toàn 
khác nhau về cấu trúc, công nghệ và năng lực tương 
ứng. Nhưng chúng đều có điểm chung là phụ thuộc 
vào các giải pháp truyền thông đóng vai trò mấu chốt 
để theo dõi tính năng và sức khỏe của cáp.

Mặc dù XLPE là công nghệ mới hơn, nhưng phần 
lớn hệ thống điện ngầm ở Mỹ lại là các hệ thống HPFF 
đang lão hóa, nhưng lại rất quan trọng. Một lộ xuất 
tuyến ngầm HPFF điển hình gồm có ống thép chứa 
ba dây dẫn điện áp cao được bao bọc trong chất lỏng 

điện môi. Các trạm áp lực được sử dụng để duy trì áp 
suất chất lỏng điện môi ở mức 200psi (1,38MPa) để 
cách điện cáp. Ngoài ra, còn có vô số thiết bị phụ trợ 
để nối cáp ngầm với các thiết bị trên mặt đất.

Thiết lập được mạch liên kết truyền thông để 
cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về hệ thống cáp 
ngầm của bạn sẽ mang lại lợi ích lớn cho các kỹ sư và 
kỹ thuật viên chịu trách nhiệm giám sát sức khỏe của 
hệ thống. Một số tham số chính cần theo dõi để duy 
trì sức khỏe của lộ xuất tuyến bao gồm:

• Duy trì áp suất chất lỏng cách điện bên trong 
đường ống

• Duy trì áp lực trong sứ đầu cáp tại các điểm 
chuyển tiếp từ dưới đất lên trên không 

• Giảm thiểu các điểm phát nóng cục bộ trong 
đường ống

• Theo dõi bảo vệ catốt đường ống
• Lấy mẫu chất lỏng điện môi xem có các khí cho 

thấy cáp bị xuống cấp
• Theo dõi mức chất lỏng khi có những thay đổi 

động về mức để phát hiện rò rỉ trong cáp ngầm

• Kiểm toán nhiều tham số quan trọng trong trạm 
áp lực. Chống cháy, khả năng tiếp cận, độ khả dụng 
của máy bơm, v.v.

Tất cả các chủ đề trên đều có thể được theo dõi 
chính xác theo thời gian thực và báo cáo theo đúng 
quy trình vận hành chuẩn của công ty điện lực.

TRẠNG THÁI THẢM HỌA KHÔNG ĐƯỢC 
THEO DÕI
Với hệ thống cáp truyền tải điện ngầm, khi một 

thành phần bị sự cố, toàn bộ hệ thống có thể bị sự 
cố, gây hậu quả thảm khốc. Một trạng thái đơn giản 
như gạt cầu dao vận hành máy bơm chất lỏng điện 
môi sang vị trí “cắt” khi thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn 
và quên đưa cầu dao về trạng thái vận hành trước khi 
rời khỏi trạm có thể là thảm họa – làm giảm áp suất 
trong lộ xuất tuyến, không khởi động hoặc nguồn dự 
phòng để duy trì áp suất đóng điện an toàn. Cáp và sứ 
đầu cáp có thể bị ảnh hưởng. Nếu chỉ có một máy bơm 
được chọn để vận hành, quá tải trên máy bơm đó có 
thể dẫn đến các chế độ sự cố tương tự.

Có rất nhiều lợi ích từ việc theo dõi và báo cáo; tuy 
nhiên, có một lợi thế lớn nhất cho các công ty điện lực, 
đó là khả năng tiết kiệm thời gian quý giá. Thời gian là 
một hàng hóa vô giá khi đối phó với những phức tạp 
của lộ xuất tuyến. Rò rỉ ống có thể dẫn đến tăng nhanh 
chóng chi phí dọn sạch. Phát hiện rò rỉ càng nhanh, 
thì việc dọn sạch và đóng điện trở lại càng nhanh và 
với chi phí càng thấp. Các thuật toán phát hiện rò rỉ 
có thể giảm thiểu chất lỏng điện môi bị tràn với lượng 
lớn hoặc trong thời gian dài. Các điểm phát nóng cục 

bộ rất khó phát hiện và có thể gây hư hại. Có thể giảm 
nhẹ được vấn đề này bằng cách tuần hoàn hoặc dao 
động chậm có lợi cho cáp. Mất bảo vệ catốt cuối cùng 
sẽ gây ăn mòn đường ống, vì bảo vệ catốt được thiết kế 
để ngăn chặn hiện tượng này. Dòng điện lớn trong hệ 
thống catốt thường báo hiệu hiện tượng mất lớp phủ 
cần được xử lý. Áp lực trong sứ đầu cáp rất cần thiết cho 
việc chuyển đổi từ cáp ngầm sang cáp trên mặt đất. 
Có thể theo dõi sức khỏe của bơm chất điện môi bằng 
cách sử dụng các bộ chuyển đổi dòng điện và các chế 
độ đặt thuật toán. Tiên đoán các sự cố trong tương lai 
hoặc tính năng máy bơm kém có thể ngăn chặn mất 
điện và giúp lên lịch các lần đến kiểm tra bảo trì. Các 
tham số khác được báo cáo có thể bao gồm sức khỏe 
hệ thống chống cháy, khả năng tiếp cận và nhiệt độ vỏ 
bọc. Các báo cáo phức tạp hơn như tính nguyên vẹn 
của lớp phủ nitơ, hiện tượng rung máy bơm, mức chất 
lỏng trong hào bao quanh và nồng độ oxy trong vỏ bọc 
là có thể thực hiện được.

THIẾT LẬP MẠCH LIÊN KẾT
Khi xác định hệ thống truyền thông nào là tốt nhất, 

phù hợp với các yêu cầu của công ty điện lực, có sáu 
biến cần được cân nhắc:

1. Cách thức thiết bị đo sẽ được sử dụng để thu thập 
thông tin?

2. Thông tin sẽ được truyền dưới dạng dữ liệu thô 
hay là đã được hệ thống thu thập phân tích sơ bộ?

3. Phương tiện truyền thông nào sẵn có nhất để sử 
dụng nhưng cũng cần cân nhắc việc nâng cấp trong 
tương lai?

TRUYỀN THÔNG THỜI GIAN THỰC
mang lại thế thượng phong cho các công ty điện lực trong việc

THEO DÕI CƠ SỞ HẠ TẦNG NGẦM QUAN TRỌNG
Hình 1. Nhiều khi, cơ sở hạ tầng trọng yếu được 
đặt ở xa. Nhân viên điện lực phải đến tận nơi để 

theo dõi tình trạng thiết bị (Ảnh: st)

Ống thép hàn phủ bên ngoài

Khí hoặc chất lỏng dưới áp suất 
(thường là nitơ hoặc dầu tổng 
hợp ở áp suất 200psi)

Dây đồng

Cách điện giấy

Lớp bọc kim che chắn

Hình 2. Cáp chứa đầy chất lỏng ở áp suất cao (HPFF) (Ảnh: st)

Cách điện XLPE

Dây đồng và lớp che chắn

Lớp bọc bên ngoài

Hình 3. Cáp bọc polyetylen liên kết ngang (XLPE) (Ảnh: st)
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4. Có cần phải duy trì một cấp bảo mật nào hay không?
5. Sẽ chỉ thực hiện báo cáo, hay là sẽ có khả năng 

kiểm soát ở mức độ nào đó? Điều này sẽ tác động đến 
các cấp bảo mật cần thiết.

6. Sẽ gửi hoặc hiển thị thông tin thu thập được cho 
ai hoặc ở đâu?

Có thể cung cấp các hệ thống thông tin hoàn chỉnh 
hoặc được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu và triết lý 
của công ty điện lực. Thông tin có thể được truyền từ 
một hệ thống lắp đặt ví dụ như trạm áp lực HPFF, bằng 
cách sử dụng rất nhiều nền tảng như là đường dây điện 
thoại, đường truyền T1, cáp quang, sóng radio và điện 
thoại di động, v.v. Các cấp bảo mật cũng có thể thực 
hiện để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của NERC về độ 
tin cậy và hơn thế nữa.

Sử dụng một phương tiện truyền thông có tính 
đến nâng cấp bảo mật hoặc thậm chí kiểm soát là một 
quyết định về lập kế hoạch hơn là tạo dựng một rào cản 
kỹ thuật. Thu thập dữ liệu tại hiện trường cũng có một 
số tùy chọn. Với kiến thức khoa học tốt và kinh nghiệm, 
bạn có thể sáng tạo ra một hệ thống thu thập phù hợp 
với vị trí lắp đặt này và đáp ứng các yêu cầu của công 
ty điện lực. Kết quả là tăng tính bảo mật, cải thiện tính 
năng cáp và tự tin về tính toàn vẹn của lộ xuất tuyến.

Có lẽ điều cuối cùng cần cân nhắc trong một hệ 
thống theo dõi tin cậy là ở chỗ báo cáo được hiển thị. 
Cơ sở hạ tầng quan trọng như trạm áp lực cần có sẵn 
hoặc được theo dõi 24/7. Các báo động tại địa điểm 
báo cáo là phổ biến và dễ dàng truy cập thông tin là 
điều tối quan trọng. Các giá trị theo thời gian thực làm 
tăng niềm tin vào hệ thống. Khi tiến hành bảo trì hoặc 

vận hành, phản hồi tốt sẽ mang lại niềm tin vào bất kỳ 
sửa chữa hoặc sửa đổi nào được thực hiện để loại bỏ 
tình trạng báo động. Các công ty điện lực trên cả nước 
Mỹ đang xây dựng kế hoạch và quy trình để kéo dài 
tuổi thọ của các hệ thống cáp HPFF này. Truyền thông 
tốt từ hệ thống cáp đến hoạt động là một thành phần 
quan trọng để kéo dài tuổi thọ hệ thống.

XLPE VÀ CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG 
LỚN TRONG THÀNH PHỐ NEW YORK
Mặc dù hầu hết các thành phố lớn đều được cấp điện 

rất nhiều qua cáp HPFF, các công ty điện lực cũng đang 
lắp đặt những tuyến cáp XLPE mới để bổ sung cho hệ 
thống này. Các mạng viễn thông, cấp nước, giao thông 
công cộng, khí đốt và điện đều cùng tồn tại trong sự hài 
hòa không hoàn hảo. Phải có một đội ngũ những người 
chuyên ngành và công nghệ tiên tiến để giữ cho thành 
phố không bao giờ ngủ này luôn hoạt động.

Khi các công ty điện lực lắp đặt các lộ xuất tuyến 
mới để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh, họ cũng lắp đặt 
thêm các thiết bị phụ trợ để hỗ trợ sức khỏe của các 
lộ xuất tuyến mới bằng cách theo dõi và báo cáo tính 
năng và các tình trạng. Các hầm ngầm hoặc hố ga thiết 
yếu được xây dựng dọc theo đường lộ xuất tuyến để 
thực hiện các mối nối cáp XLPE. Tuy nhiên, ngoài các 
mối nối cáp, các công ty điện lực hiện đang sử dụng 
những không gian này cho các thiết bị truyền thông 
tinh vi để theo dõi và báo cáo về tình trạng cáp cũng 
như hầm ngầm. Cáp sợi cáp quang đã lắp đặt được 
dẫn giữa các hố ga để hỗ trợ kết nối hệ thống và tăng 
cường năng lực truyền thông.

Tùy thuộc vào vị trí, các hầm ngầm này có thể được 

trang bị vô vàn các thành phần khác nhau. Các cảm 
biến rung động có thể được sử dụng để báo cáo 
về các tình trạng có thể nảy sinh do hoạt động của 
tàu điện ngầm hoặc xây dựng đường phố bên trên. 
Cũng có thể sử dụng các camera đặc biệt giúp công 
ty điện lực quan sát bên trong hầm ngầm để phát 
hiện mực nước, theo dõi lối vào hầm ngầm và quan 
sát các tình trạng trực quan khác. Các cảm biến 
nhiệt độ được lắp đặt để theo dõi các điều kiện môi 
trường ví dụ như những thay đổi nhiệt độ quá mức. 
Cảm biến dịch chuyển là vô giá đối với các công ty 
điện lực khi báo cáo bất kỳ chuyển động nào của 
lộ xuất tuyến hoặc hầm ngầm, vốn có thể biểu thị 
các vấn đề về sức khỏe của cáp. Theo dõi thời gian 
thực và chính xác của thiết bị này là tối quan trọng vì 
tính chất biệt lập của địa điểm. Do những khó khăn 
liên quan đến việc tiếp cận, nên việc đưa người của 
công ty điện lực xuống kiểm tra chỉ có thể được lên 
lịch khoảng một vài năm một lần. Thu thập dữ liệu 
từ xa là bắt buộc đối với sức khỏe của các công trình 
lắp đặt có một không hai này.

Hình 4. Thiết bị truyền thông có thể được lắp vào các cấu trúc có sẵn 
như cột truyền tải điện hoặc tháp viễn thông điện thoại di động (Ảnh: st)

Hình 5. Hầm ngầm điển hình  (Ảnh: st)

TRUYỀN THÔNG VÀ KẾT NỐI CÁC TÀI SẢN 
QUAN TRỌNG
Thông tin là huyết mạch đối với cơ sở hạ tầng quan trọng 

của công ty điện lực. Khả năng thu thập, phân tích và chia 
sẻ các thông tin này là rất quan trọng đối với những người 
vận hành và các kỹ sư bảo trì hệ thống của họ. Truyền thông 
là chìa khóa và các công ty điện lực có đầy đủ những năng 
lực duy nhất để tìm ra các giải pháp họ cần trong thời đại 
kỹ thuật số. Các giải pháp này có thể được thiết kế riêng để 
phù hợp với những nhu cầu đặc biệt của công ty điện lực 
và giúp chúng theo dõi, kiểm soát và tự động hóa một cách 
an toàn theo thời gian thực. Mức độ, báo động, áp lực, rò rỉ, 
điều kiện môi trường và nhiều hơn nữa đều có thể được ghi 
lại bằng cách sử dụng rất nhiều phương tiện như cáp quang, 
sóng radio, dây điện, điện thoại di động và nhiều hơn nữa. 
Ngày nay, các công ty điện lực không ngừng thích nghi và sử 
dụng các công cụ có sẵn để chiếm thế thượng phong trong 
việc duy trì sức khỏe của cơ sở hạ tầng ngầm quan trọng của 
họ. Thế cân bằng đang nghiêng về phía họ.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “Electricenergyonline”, số 1/2019

Tập đoàn Schaffner giới thiệu 
một dòng mới các cuộn kháng 
đường dây điện xoay chiều (AC), 
RWK 3044 và RWK 3062, được thiết 
kế cho các hệ thống điện 400VAC 
và 690VAC, và có trở kháng tương 
ứng là 4% và 2%.

Cuộn kháng đường dây AC là 
giải pháp kinh tế để giảm dòng điện 
sóng hài, hạn chế dòng điện khởi 
động và bảo vệ các bộ truyền động 

tần số biến thiên (VFD). Sử dụng 
thiết bị này có thể cải thiện tổng thể 
hệ số công suất thực và chất lượng 
của dạng sóng dòng điện đầu vào. 
Hơn nữa, bằng cách kết hợp các 
cuộn kháng đường dây RWK 3044 
và RWK 3062 sẽ giảm được các hiện 
tượng gây hư hại nghiêm trọng ví dụ 
như các rãnh đảo chiều dòng điện, 
để tuân thủ các yêu cầu về độ sâu 
rãnh và diện tích rãnh được khuyến 
nghị trong tiêu chuẩn IEEE519-2014 
(C.1). Với việc lắp đặt các cuộn kháng 
đường dây AC Schaffner mới, cơ sở 
hạ tầng điện được giảm tải, và việc 
sử dụng đạt hiệu quả và đáng tin cậy 
hơn nhiều, giúp kéo dài vòng đời 
phục vụ của thiết bị điện và giảm chi 
phí điện năng.

Các cuộn kháng đường dây AC 
Schaffner RWK 3044 có điện áp 

THẾ HỆ MỚI CÁC CUỘN KHÁNG ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN XOAY CHIỀU
xoay chiều danh định từ 380VAC 
đến 415VAC, với dòng điện danh 
định từ 2A đến 1000A, trong khi 
dòng sản phẩm RWK 3062 có 
điện áp xoay chiều danh định từ 
500VAC đến 690VAC với dòng 
điện danh định từ 1,5A đến 870A. 
Chúng được chào bán ở dạng sản 
phẩm vỏ máy hở (IP 00) và có thể 
vận hành ở nhiệt độ môi trường 
xung quanh là 45°C mà không cần 
giảm tải và ở nhiệt độ môi trường 
xung quanh đến 100°C có giảm tải.

Tất cả các cuộn kháng RWK 
3044 và RWK 3062 đều mang nhãn 
hiệu CE (Khu vực kinh tế châu Âu) 
và phù hợp với RoHS (Chỉ thị về 
hạn chế các chất nguy hiểm trong 
thiết bị điện và điện tử).

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “Electricalreview”, số 2/2019

Cuộn kháng đường dây AC RWK 3044  
(Ảnh: st)
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Trong nhiều năm qua, giới hạn chịu tải 
bình thường của thiết bị dựa trên mức danh 
định tối đa trên nhãn máy hoặc là một giá trị 
quy định đã chọn, gọi là “mức đỏ”. Theo dõi 
trực tuyến máy biến áp điện lực và máy cắt 
điện để đánh giá tình trạng đã trở thành phổ 
biến trong hai mươi lăm năm qua, giai đoạn 
áp dụng công nghệ điển hình, từ ý tưởng 
đến thực tế thương mại trong ngành điện. 

Theo dõi từ đầu đến cuối các máy biến 
áp điện lực và máy cắt điện mang lại những 
lợi ích gì? 

• Giúp nhận thức tình huống về các tài 
sản điện hoạt động gần với khả năng của 
chúng mà không ảnh hưởng đến an toàn 
hoặc độ tin cậy. 

• Tối ưu hóa đầy đủ mức tải/mức quá tải 
trong trạm biến áp theo thời gian thực dựa 
trên các điều kiện thực tế tại chỗ, kể cả tình 
trạng tài sản hoặc các chế độ vận hành. 

• Giúp đưa ra các quyết định thông minh 
về quản lý phụ tải dựa trên các tình huống 
thực tế. 

• Dự báo (tiên đoán) các điều kiện vận 
hành được sử dụng để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các chương trình bảo trì dựa trên tình 
trạng (CBM) hoặc báo cáo cho cơ quan quản 
lý (ví dụ như báo cáo cho cơ quan quản lý 
môi trường về việc xả SF6). 

• Thu thập dữ liệu về tổn thất tuổi thọ vận 
hành và tổn thất lũy tích để ước tính tuổi thọ 
còn lại.

QUẢN LÝ PHỤ TẢI
Các giải pháp theo dõi tinh vi hiện nay 

liên tục tính toán khả năng chịu tải an toàn 
tối đa của tài sản và hiển thị (tại chỗ hoặc 
thông qua các máy chủ web nhúng) và liên 
lạc với các hệ thống khác và SCADA.

Cho đến gần đây, việc vận hành các 
thiết bị điện tuân theo một trong các chế 
độ mang tải sau: Phụ tải liên tục hoặc Phụ 
tải theo chu kỳ.

PHỤ TẢI LIÊN TỤC
Đây là mức tải không đổi ở đầu ra danh 

định ghi trên nhãn máy (MVA) khi thiết bị 
được vận hành ở điều kiện nhiệt độ môi 
trường xung quanh không đổi 20°C. Tất 
nhiên, điều kiện phụ tải này hiếm khi xảy 
ra trong vòng đời của máy biến áp, bởi vì 
phụ tải cũng như nhiệt độ môi trường xung 
quanh luôn thay đổi theo thời gian.

PHỤ TẢI THEO CHU KỲ
Mức tải này hàm ý một phụ tải thay 

đổi theo chu kỳ ở môi trường xung quanh 

bình thường không đổi (30°C) ở đó nhiệt 
độ dây dẫn tại điểm phát nóng cục bộ 
thay đổi khi mà phụ tải thay đổi theo chu 
kỳ, cao hơn hoặc thấp hơn số MVA ghi trên 
nhãn máy của thiết bị. Từ quan điểm lão 
hóa nhiệt, chu trình này tương đương với 
trường hợp phụ tải không đổi danh định 
ở nhiệt độ môi trường xung quanh bình 
thường (30°C).

THIẾT BỊ BỊ QUÁ TẢI
Hậu quả của việc thiết bị chịu tải vượt 

quá mức danh định ghi trên nhãn máy là: 
• Nhiệt độ của các cuộn dây, kẹp dây, 

dây nguồn, cách điện và dầu sẽ tăng lên, 
đẩy nhanh lão hóa cách điện. 

• Từ thông rò của lõi thép tăng lên, gây 
phát nóng thêm các bộ phận kim loại do 
dòng xoáy. 

• Khi nhiệt độ thay đổi, độ ẩm và hàm 
lượng khí trong thiết bị sẽ thay đổi. Nếu khí 
SF6 hoặc dầu bị rò rỉ ra môi trường, hơi ẩm 
sẽ xâm nhập vào. Tổn hao khí này có thể 

làm thay đổi đáng kể tính năng của máy cắt 
điện và rò rỉ khí thường phải được ghi lại 
và báo cáo. Độ ẩm trong thiết bị điện đẩy 
nhanh tình trạng xuống cấp. 

• Cách điện xuyên, bộ điều chỉnh điện 
áp dưới tải, kết nối đầu cáp và máy biến 
dòng cũng sẽ phải chịu ứng suất cao hơn, 
vượt ra ngoài mức dự phòng theo thiết kế 
và ứng dụng của chúng. 

• Việc phát hiện phóng điện trở lại trên 
máy cắt điện, cộng với kiến thức về thời 
gian tác động, thời gian giải trừ sự cố và 
thời gian phóng điện hồ quang, có thể 
cung cấp các điều kiện kích hoạt cho CBM 
(Bảo trì dựa vào tình trạng).

CHỊU TẢI KHẨN CẤP DÀI HẠN
Máy biến áp có thể phải chịu tải khẩn 

cấp dài hạn và tình trạng này có thể tồn 
tại trong thời gian dài. Điều này có thể làm 
tăng đáng kể sự lão hóa của hệ thống cách 
điện rắn. 

• Nhiệt độ càng cao, sự suy giảm các tính 
chất cơ học của cách điện dây dẫn sẽ càng 

nhanh. Độ ẩm của cách điện dây đẫn cũng 
làm tăng tốc độ lão hóa này. Các yếu tố này 
kết hợp với nhau sẽ tạo ra một tốc độ lão 
hóa theo hàm số mũ các vật liệu cách điện 
rắn và lỏng. Điều này sẽ làm giảm tuổi thọ 
hiệu quả của tài sản. 

• Hệ thống làm mát hoạt động trong 
thời gian dài, dẫn đến gia tăng chi phí bảo 
trì và giảm tuổi thọ. 

• Điện trở tiếp xúc của máy cắt điện và/
hoặc OLTC sẽ tăng khi dòng điện và nhiệt 
độ tăng cao và trong trường hợp cực đoan, 
hiện tượng phát nóng ngoài tầm kiểm soát 
có thể xảy ra. 

• Vật liệu đệm lót có thể trở nên giòn 
hơn do nhiệt độ tăng cao.

CHỊU TẢI KHẨN CẤP NGẮN HẠN
Chịu tải tăng cao ngắn hạn có thể dẫn 

đến nguy cơ tăng cao sự cố hệ thống. 
Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro này trong 
một thời gian ngắn có thể tốt hơn là mất 
nguồn cấp. GHI CHÚ: Thời gian cho phép 
(thông thường) của mức tải này ngắn hơn 

THEO DÕI TOÀN BỘ HỆ THỐNG ĐỂ 
NẮM ĐƯỢC TÌNH HÌNH

Các giải pháp công nghệ là thiết yếu đối với các truyền thông để kết nối các linh kiện 
được lắp đặt trên các tài sản tại thực địa để liên lạc với các hệ thống thông qua phòng 

điều khiển trạm biến áp (Ảnh: st)

Các tài sản trong trạm biến 
áp đã từng phải chịu tải vượt 
quá mức danh định ghi trên 
nhãn máy. Có thể thỏa mãn 
tốt nhất nhu cầu đáp ứng 
các điều kiện khẩn cấp, hoặc 
các điều kiện dự phòng này, 
bằng cách sử dụng các hệ 
thống theo dõi từ đầu đến 
cuối các thiết bị điện. 

Các giải pháp theo dõi tinh vi ngày nay 
liên tục tính toán khả năng mang tải an 
toàn tối đa của tài sản và hiển thị (tại 
chỗ hoặc thông qua các máy chủ web 
được nhúng) và liên lạc với các hệ thống 
khác và SCADA

TỰ ĐỘNG HÓA
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hằng số thời gian nhiệt của cả máy biến áp và phụ thuộc vào 
nhiệt độ vận hành trước khi tăng mức tải. 

• Nguy cơ chính đối với các sự cố ngắn hạn là giảm độ bền 
điện môi do có thể có bọt khí (hơi nước) trong các khu vực có 
ứng suất điện cao, (các dây nguồn và các cuộn dây). 

• Những bong bóng này có nhiều khả năng xuất hiện khi 
nhiệt độ phát nóng cục bộ của cuộn dây vượt quá 140°C đối với 
máy biến áp có hàm lượng ẩm trong cách điện cuộn dây là 2,5% 
hoặc cao hơn. Nhiệt độ tới hạn này sẽ giảm xuống khi hàm lượng 
ẩm (trong cách điện cuộn dây) tăng lên. Sự giãn nở dầu có thể 
gây tràn thùng dầu phụ.

TÍNH NĂNG TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI
Lợi ích của theo dõi trực tuyến tăng lên chủ yếu là do giảm chi 

phí bảo trì và nâng cao độ tin cậy tổng thể của hệ thống truyền 
tải và phân phối. Triển vọng của việc sử dụng theo dõi trực tuyến 
để đưa ra những quyết định thông minh về cách tối ưu hóa mức 
tải của các tài sản quan trọng như vậy trong trạm biến áp chỉ có 
được sau khi áp dụng công nghệ quản lý phụ tải đối với các thiết 
bị công suất như máy biến áp ngâm dầu và máy cắt điện dầu hoặc 
nạp khí.

Sử dụng các hệ thống theo dõi trực tuyến như là các thiết bị 
điều khiển, chẳng hạn như hệ thống làm mát máy biến áp cung 
cấp truyền thông với các hệ thống bên ngoài, cho phép tích hợp 
hệ thống làm mát này trong hệ thống điều khiển máy biến áp nên 
chi phí thực hiện tăng lên rất ít. Các thông tin bổ sung thu thập 
được trên tài sản thừa sức bù đắp chi phí này. 

Quy mô hoặc mức độ quan trọng của máy không còn là yếu tố 
quyết định đối với theo dõi trực tuyến vì chi phí triển khai là rất 
ít và lợi ích hữu hình liên quan đến theo dõi lớn hơn nhiều so với 
chi phí.

Rõ ràng là duy trì sự hoạt động và thời gian hoạt động của các 
thiết bị điện, các thao tác đáng tin cậy và tuổi thọ tăng cao của các 
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A.  MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Tình trạng kỹ thuật khi chưa áp dụng 

sáng kiến
Phòng điều khiển trung tâm tại NMTĐ 

Sơn La chưa có thiết bị giám sát điện áp và 
tần số lưới điện chuyên dụng. Trong quá 
trình điều tần, Trưởng ca vận hành phải giám 
sát tần số lưới trên hệ thống DCS (hệ thống 
điều khiển phân tán) nhà máy có tốc độ cập 
nhật thấp (khoảng 2~3 giây), đồng thời phải 
thao tác chuyển màn hình hệ thống DCS về 
trang (page) giám sát trạm GIS (thiết bị đóng 
cắt cách điện khí) và đường dây truyền tải.

Trưởng ca thực hiện điều tần hệ thống 
điện quan sát tần số lưới trên màn hình hệ 
thống DCS gặp những khó khăn sau:

- Thời gian cập nhật tần số dài: Do hệ 
thống DCS thu thập và lưu trữ một khối 
lượng lớn các thông số kỹ thuật của nhà máy, 
dẫn đến thời gian cập nhật cho mỗi số liệu là 
dài, thường mất khoảng 2 đến 5 giây để dữ 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT 
ĐIỆN ÁP, TẦN SỐ LƯỚI TẠI 
PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

LTS: Ban biên tập ấn phẩm Khoa học 
Công nghệ Điện xin giới thiệu giải pháp 
“Thiết kế hệ thống giám sát điện áp, tần 
số lưới tại phòng ĐKTT” do tác giả Phạm 
Văn Hạnh của Công ty Thủy điện Sơn La 
thực hiện, giúp trưởng ca thực hiện điều 
tần thủ công chính xác và ổn định hơn: 
Trưởng ca không phải thực hiện nhiều 
thao tác cho một mục đích công việc, dễ 
dàng quan sát điện áp, tần số lưới tại 
phòng ĐKTT.

Bài và ảnh: Phạm Văn Hạnh, Công ty TĐ Sơn La

liệu cập nhật lên màn hình trưởng ca. Các dữ liệu này 
nếu là các thông số biến thiên chậm như nhiệt độ, độ 
ẩm, v.v., thì có thể chấp nhận được. Nhưng đối với tần số 
và điện áp lưới, việc hiển thị chậm sẽ làm cho phản ứng 
điều chỉnh không kịp thời, tần số thường xuyên bị quá 
ngưỡng, người trưởng ca thường bị động và chất lượng 
tần số không ổn định.

- Giữa quá trình giám sát và quá trình thao tác điều 
chỉnh phải thường xuyên chuyển đổi trang màn hình 
của hệ thống DCS. Trưởng ca phải thực hiện nhiều thao 
tác cho một mục đích công việc.

2. Nội dung giải pháp 
* Mục tiêu đạt được sau cải tiến
- Trưởng ca dễ dàng quan sát điện áp, tần số lưới điện, 

giá trị cập nhật nhanh để phục vụ điều tần hệ thống điện.

- Có chức năng cảnh báo khi tần số hoặc điện áp vượt 
ngưỡng cài đặt được.

- Giám sát và lưu trữ trên máy tính.

* Mô tả bản chất của giải pháp
Giải pháp được thực hiện qua ba phần công việc:

tài sản là những lợi ích của các hệ 
thống theo dõi liên tục.

Các giải pháp công nghệ này 
rất quan trọng đối với truyền 
thông kết nối các linh kiện được 
lắp đặt trên các tài sản tại thực 
địa để truyền thông với các hệ 
thống thông qua buồng điều 
khiển trạm biến áp. Một công 
nghệ phù hợp là hệ thống truyền 
thông đường dây tải ba (iBridge), 
cung cấp truyền thông tốc độ 
cao, được mã hóa, qua các cáp 
hiện có. Hệ thống iBridge được 
dùng cho trạm biến áp, được 
thiết kế để hoạt động trong 
những môi trường EMC cao, có 
sẵn dưới dạng điểm-điểm hoặc 
điểm-đa điểm, không phụ thuộc 
vào giao thức, thời gian lắp đặt 
nhanh và phù hợp cho các công 
trình lắp đặt trong trạm biến áp 
hiện có hoặc mới.

Chi phí triển khai các hệ 
thống như vậy không phải là chi 
phí định kỳ, hoàn toàn linh hoạt 
và cực kỳ cạnh tranh với các hệ 
thống cáp quang hoặc không 
dây. Mức mã hóa đảm bảo an 
ninh mạng đầy đủ cho dữ liệu.

Theo dõi trực tuyến các máy 
biến áp điện lực và máy cắt điện 
trong trạm biến áp, được truyền 
thông đến SCADA và các hệ thống 
kỹ thuật, là công nghệ hoàn thiện 
phù hợp với những công trình lắp 
đặt mới cũng như những công 
trình cải tạo các tài sản hiện có. 
Tương lai là ở đây và có sẵn cho 
tất cả các loại tài sản, với mục tiêu 
là nắm được tình hình và độ tin 
cậy của thiết bị, đồng thời giảm 
thiểu chi phí vận hành.

Biên dịch: Vũ Gia Hiếu
Theo “Electricity-today”, 

số 9/2018

Kích thước hoặc mức độ quan trọng của máy không 
còn là yếu tố quyết định đối với theo dõi trực tuyến 

vì chi phí triển khai là rất thấp và 
lợi ích hữu hình liên quan thừa 

sức bù đắp cho chi phí

Thử nghiệm sử dụng máy phát xung và đo tần số GX 310 
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a) Khảo sát, thiết kế

- Chuẩn bị các tài liệu, bảng tính toán 
các thông số kỹ thuật, bản vẽ mặt bằng, 
bản vẽ sơ đồ điện tủ 80ABD00GH001, 
bản vẽ layout tủ 80ABD00GH001.

- Tính toán, thiết kế mạch biến 
đổi, chuẩn hóa tín hiệu từ điện áp 0 ÷ 
110VAC của TU sang điện áp 0 ÷ 10VDC.

- Thiết kế, gia công mạch đo lường 
điện áp, tần số của thanh cái C51, truyền 
thông với máy tính.

- Thiết kế phần hiển thị số liệu.

- Thiết kế bộ đèn còi cảnh báo.

b) Thi công phần thiết bị đo lường

- Gia công mạch điện tử để đo lường, 
hiển thị và truyền thông;

- Thi công khung vỏ, lắp ráp thiết bị;

- Kéo cáp kết nối tín hiệu đo lường, 
tín hiệu truyền thông;

- Đấu nối, thử nghiệm, căn chỉnh sai 
số;

- Thử nghiệm ổn định nhiệt, truyền 
thông, đo lường sai số.

c) Lập trình phần mềm thu thập và 
giám sát trên máy tính

- Phần mềm được thiết kế trên công 
cụ Visual Studio 10. Đây là một công cụ 
được phát triển bởi Microsoft, có khả 
năng lập trình hướng đối tượng.

- Sử dụng bộ cơ sở dữ liệu Microsoft 
database.

- Thiết kế các giao diện người dùng 
và phần đồ thị hiển thị.

- Thiết kế kết nối truyền thông với 
thiết bị phần cứng.

- Thử nghiệm tất cả các chức năng 
của phần mềm.

B. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA 
GIẢI PHÁP 
Giải pháp được thiết kế và áp dụng 

riêng cho phòng ĐKTT của NMTĐ 
Sơn La, tuy nhiên có thể mở rộng ứng 
dụng như:

- Dễ dàng quan sát điện áp, tần số lưới 
tại phòng ĐKTT.

- Các mức điện áp, tần số, nếu vượt 
ngưỡng được cảnh báo tự động.

- Thông số điện áp, tần số lưới được thu 
thập và lưu trữ trên máy tính.

2) Tính toán giá trị làm lợi

Giá trị làm lợi của giải pháp này không 
thể tính chính xác và cụ thể được qua lợi ích 
của quá trình điều tần hệ thống điện của 
trưởng ca, cũng như khả năng khai thác dữ 
liệu trong lịch sử. Song có thể tính toán giá 
trị làm lợi so với việc mua sắm một thiết bị 
tương đương:

- Tổng chi phí để mua sắm vật tư, vật 
liệu để thi công, lắp đặt thiết bị không bao 
gồm các nguồn lực của Công ty như dụng 
cụ thí nghiệm, nhân lực, máy tính: Khoảng 
60 triệu đồng (A).

- Chi phí nếu mua sắm một thiết bị, phần 
mềm có tính năng tương đương: Khoảng 
250 triệu đồng (B).

- Tổng giá trị làm lợi: G = B - A = 190 triệu 
đồng

- Giải pháp có thể kết nối đồng bộ thời gian qua GPS để khai thác phục 
vụ điều tra sự cố.

- Thiết kế màn hình mimic với nhiều điểm đo lường điện áp, tần số.

- Có thể phát triển các thiết bị đo lường, hiển thị các thông số khác như 
nhiệt độ, độ ẩm, đồng hồ thời gian, tải trọng, v.v.

- Thiết kế hệ thống giám sát, cảnh báo, thu thập, lưu trữ 
đơn giản.

C. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN VÀ GIÁ TRỊ LÀM LỢI KHI ÁP DỤNG 
GIẢI PHÁP
1) Hiệu quả dự kiến
- Trưởng ca thực hiện điều tần thủ công chính xác và ổn 

định hơn.

- Trưởng ca không phải thực hiện nhiều thao tác cho một mục 
đích công việc.

TU đường dây 
truyền  tải

Mạch chuẩn 
hóa tín hiệu

Cảnh báo

Mạch đo lường

Máy tính 
giám sát

Led hiển thị

Mạch hiển thị

Sơ đồ mạch đo lường điện áp, tần số truyền thông với máy tính 

Mạch điện tử đo lường, hiển thị và truyền thông

Màn hình mimic với nhiều điểm đo lường điện áp, tần sốc/ Lập trình phần mềm 
thu thập và giám sát trên máy tính
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