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trôøi hôn
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Sáng kiến Mở đường cho Năng lượng Mặt trời của bang Queensland 
(Ôxtrâylia) sẽ giúp nhiều khách hàng hơn tham gia vào quá trình 
phát triển của năng lượng mặt trời..

8 Nhöõng thöïc haønh toát nhaát duøng cho caûi taïo moät 
phaàn coâng trình ñieän gioù
Bài viết nêu bật những thực hành tốt nhất, những thách thức 
thường gặp và những hiểu biết mà Công ty Sargent & Lundy (bang 
Illinois, Mỹ) đã nhận diện được trong các nỗ lực cải tạo các công 
trình điện gió gần đây.

Một giải pháp là đưa điện từ năng lượng tái tạo tới bờ biển, do vậy có 
thể sử dụng các tuyến đường dây truyền tải điện hiện có. Hành lang 
nước có thể sẽ đóng vai trò then chốt.

Giaûi quyeát caùc taéc ngheõn truyeàn taûi ñieän taùi taïo 
baèng cô sôû haï taàng nöôùc
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dây điện cao thế vùng ven biển do nước mặn.
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Bộ dụng cụ thủy lực vặn xoáy neo vào đất cho phép công ty điện lực 
tăng gấp đôi năng suất và hoàn thành công việc nhanh gấp đôi. 
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Caûm bieán theá heä tieáp theo cho löôùi ñieän hieän ñaïi
Tầm nhìn của Công ty Điện lực Orange and Rockland (Mỹ) về lưới điện 
dựa trên một hệ thống cảm biến đáng tin cậy với các yêu cầu cụ thể về 
độ chính xác và lắp đặt. 
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Giới thiệu sáng kiến của tác giả Hoàng Ngọc Minh của Công ty Thủy 
điện Sơn La thực hiện giúp cho vành điều khiển không bị hỏng, khối 
lượng sửa chữa hàng năm phát sinh cho việc sửa chữa bảo dưỡng 
vành điều khiển không cần phải thực hiện, tổ máy vận hành an toàn 
và ổn định, tăng hệ số khả dụng của tổ máy.

Thieát keá laép ñaët boå sung cô caáu bi tyø oån ñònh vaønh 
ñieàu khieån caùnh höôùng

Ñeå theá giôùi beàn vöõng hôn: Môû ñöôøng cho saûn xuaát 
ñieän taïi choã & phaân phoái treân caùc heä thoáng löôùi ñieän 
thoâng minh phi taäp trung
Kết quả của bài báo cho thấy các hệ thống sản xuất điện phi tập trung 
và tại chỗ được đặt gần với người sử dụng cuối, do đó giảm chi phí 
truyền tải và cung ứng điện.

26

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

1 KHCN Điện, số 3.2019

GIỚI THIỆU

Lưới điện mạng nơron đưa lưới 
điện thông minh vào đám mây

Ngày nay, lưới điện thông minh hàm 
ý các mạng lưới truyền tải và phân phối 
điện cơ khí kế thừa, được cải thiện bởi các 
khối biệt lập tự động hóa, kết nối và các 
hệ thống công nghệ thông tin tập trung. 

Lưới điện Mạng nơron sử dụng cỗ 
máy lớn nhất thế giới - lưới điện - và cung 
cấp cho cỗ máy này một bộ não, thay thế 
các tài sản câm của mạng lưới (cột điện 
và dây điện) bằng cơ sở hạ tầng thông 
minh, đa chức năng, tương tác với trí tuệ 
dựa vào đám mây vì các mục đích năng 
lượng và phi năng lượng.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng các cột 
điện trong lưới phân phối điện tích hợp 
các vùng phủ sóng nhỏ dùng cho các 
mạng lưới 5G, qua đó mở đường cho 
truyền thông băng rộng, có độ trễ thấp, 
ở khắp nơi trên toàn mạng lưới. Điều này 
có thể tạo ra vô số ứng dụng và luồng 
doanh thu mới cho các chủ sở hữu tài 
sản. 

Lưới điện Mạng nơron cho phép 
khách hàng tham gia sâu, lựa chọn và 
tạo tiền đề cho các dịch vụ cấp cao và 
tính giá. Sẽ có nhiều chủ thể khác nhau 
trong hệ sinh thái chào bán các dịch vụ 
gắn liền cũng như không gắn liền với 

năng lượng nhờ phát huy được khả năng tiếp cận dữ liệu 
của khách hàng và thị trường.

Khi Lưới điện Mạng nơron tiến hóa, vị thế hiện nay của 
các công ty điện lực không đảm bảo cho họ có được vai trò 
chi phối. Chuỗi giá trị đi theo một chiều chỉ có một nhà cung 
cấp dịch vụ trong mô hình công ty điện lực ngày nay sẽ được 
thay thế bằng nền tảng Lưới điện Mạng nơron đa chiều cho 
phép những người tham gia thị trường và chủ sở hữu tài sản 
rất đa dạng được hưởng lợi. Nền tảng Lưới điện Mạng nơron 
có tiềm năng trao quyền cho các công ty điện lực khi mô 
hình Đám mây Năng lượng xuất hiện. 

Các thị trường tăng trưởng Lưới điện Mạng nơron 
ngày hôm nay và mai sau

Dự báo của Công ty Navigant Research (Mỹ) chỉ ra rằng 
các nguồn điện phân tán (DER) như điện mặt trời và tích trữ 
điện năng, và cả các lưới điện siêu nhỏ, các nhà máy điện 
ảo, v.v., có thể cung cấp đủ công suất điện để đáp ứng nhu 
cầu trên toàn cầu vào năm 2035. Về mặt lý thuyết, khi đạt tới 
điểm đó, nếu không phải là vào năm 2035, thì vào năm 2040 
hoặc 2045, lưới điện kế thừa sẽ không còn cần thiết nữa.

Trong thực tế, sự tiến hóa của thị trường và những thay đổi 
về cơ sở hạ tầng điện sẽ không đều. Một số vùng sẽ sớm đạt 
tới giới hạn công nghệ trong khi những vùng khác vẫn phụ 
thuộc ở mức độ nào đó vào cơ sở hạ tầng kế thừa trong nhiều 
thập kỷ tới. Navigant kỳ vọng trong vài năm tới, ở bang Hawaii 
(Mỹ), sự kết hợp giữa điện mặt trời và tích trữ điện năng sẽ 
giảm giá điện xuống bằng với giá điện của công ty điện lực. Ở 
hầu hết các thị trường, sự ngang bằng này có thể sẽ còn lâu 
hơn nhiều mới đạt tới, nhưng rồi ngày đó sẽ đến.

Thách thức đối với các chủ sở hữu cơ sở hạ tầng kế thừa 
trong thời gian chuyển tiếp sẽ là nâng cấp các mạng lưới của 

TỪ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH ĐẾN 
LƯỚI ĐIỆN MẠNG NƠRON 

Biến đổi công nghiệp và 
năm công nghệ hàng đầu 
sẵn sàng đưa lưới điện 
vào đám mây

Hình 1.  Biến đổi lưới điện đang diễn ra (Ảnh minh họa)

Công ty điện lực hiện nay   

Lưới điện điện 
cơ đi theo một 
chiều

Lưới điện thông 
minh 1.0: Các khối 
kết nối và tự động 
hóa độc lập với nhau

Lưới điện thông 
minh 2.0: Kết nối 
và tự động hóa 
diện rộng

Lưới điện Mạng nơron: Khả năng 
kết nối ở khắp nơi, cảm biến, AI 
dựa vào đám mây, điện toán lề và 
tự động hóa.
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họ với các đặc tính năng động, thông minh và độc lập, cho phép thực 
hiện nhiều thứ hơn, không chỉ là di chuyển các electron (dẫn điện). Nền 
tảng Lưới điện Mạng nơron phải hỗ trợ một môi trường mở để tạo các 
dịch vụ mới; những dịch vụ này về lâu dài có thể là phương cách duy 
nhất để các công ty điện lực có thể đảm bảo sự gắn bó của cơ sở khách 
hàng của họ.

Các công nghệ mở đường cho Lưới điện Mạng nơron
Navigant đã xác định năm phân khúc công nghệ dưới đây sẽ mang lại 

cơ hội đầu tư tốt hiện nay và thậm chí về lâu dài, lợi thế còn lớn hơn nữa:

Kết nối: Các công nghệ sợi quang, diện rộng tiêu thụ ít điện (LPWA) 
và các giải pháp phổ được cấp phép (tức là, 4G, 5G riêng) sẽ là bắt buộc 
phải có để hình thành Lưới điện Mạng nơron. Trong khi đó, các giải 
pháp kết nối hiện có đang hỗ trợ triển khai lưới điện thông minh hiện 
nay. Việc kết nối với hàng tỷ tài sản lưới điện và năng lượng trên toàn 
thế giới sẽ mang lại cơ hội thị trường lớn và đang tăng trưởng trong 
nhiều thập kỷ, mặc dù mục đích của việc kết nối đó - và các công nghệ 
nối mạng được ưa chuộng - sẽ còn tiến hóa.

Các công nghệ cảm biến và đo lường: Các cảm biến chi phí thấp được 
tích hợp vào hầu hết mọi thành phần của lưới điện và cơ sở hạ tầng 
năng lượng sẽ cung cấp dữ liệu cho phép phân tích dữ liệu và trí tuệ 
nhân tạo (AI) quản lý mọi lớp của Lưới điện Mạng nơron.

Máy bay không người lái và khoa học người máy đám mây: Khi 
máy bay không người lái và robot có thể học thông qua kho dữ liệu 
khổng lồ trong đám mây và tương tác liền mạch với con người nhờ 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chúng sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ 
bảo trì và theo dõi lặp đi lặp lại. Chúng cũng sẽ đủ thông minh để 
giải quyết các vấn đề mới, giảm sai sót do con người và đảm bảo an 
toàn cho người.

AI: AI sử dụng phân tích dữ liệu và 
năng lực của đám mây để tích trữ những 
lượng thông tin, hình ảnh gần như vô 
hạn và nhiều thứ khác nữa để cho phép 
học máy và tự động hóa thông minh. 
Cuối cùng, AI dựa trên đám mây là bộ 
não trong Lưới điện Mạng nơron.

An ninh mạng: Do có kết nối và thu 
thập dữ liệu khắp nơi nên cần phải đề 
cao cảnh giác trong việc bảo mật dữ liệu 
cho khách hàng, các hệ thống, các tài 
sản, v.v. Cũng như các dạng Lưới điện 
Mạng nơron, các giải pháp an ninh mạng 
toàn diện, rộng khắp sẽ rất quan trọng.

Từng lĩnh vực công nghệ này đều có 
rất nhiều cơ hội tăng trưởng thị trường 
trong ngắn hạn khi triển khai các lưới 
điện thông minh thế hệ đầu tiên. 

Lưới điện mạng nơron và đám 
mây năng lượng 

Đám mây năng lượng 
Lưới điện Mạng nơron là một trong 

một số các nền tảng được Navigant nhận 
diện có vai trò nâng đỡ Đám mây Năng 
lượng, đám mây này lại xác định một môi 
trường năng lượng phân tán, được kết 
nối hệ thống và có tính năng động rất 
cao. Trong Đám mây Năng lượng, nhiều 

nền tảng liên quan đến nhau kết nối người dùng cuối với một bộ sản 
phẩm và dịch vụ đa dạng, trong đó việc cung cấp điện có nguồn gốc 
từ lưới chỉ là một trong số các luồng giá trị.

Đám mây Năng lượng giờ đây đã hình thành, được thúc đẩy bởi 
tiến bộ công nghệ, chi phí giảm, những thay đổi nhu cầu của khách 
hàng và sự chuyển đổi của các chính sách điều tiết. Từ 1 nghìn tỷ 
đến 2 nghìn tỷ USD cơ hội doanh thu mới sẽ được tạo ra trong Đám 
mây Năng lượng vào năm 2030, theo ước tính của Navigant. Các giao 
dịch này sẽ chảy qua nhiều nền tảng tăng trưởng hướng tới khách 
hàng chồng chéo lên nhau, ví dụ như các nguồn năng lượng phân 
tán tích hợp (iDER), tòa nhà tới lưới điện (B2G), giao thông tới lưới 
điện (T2G), Internet Năng lượng (IoE), năng lượng giao dịch (TE), các 

thành phố thông minh và các Lưới điện 
Mạng nơron.

Xu hướng tiến tới các nền tảng vượt 
ra ngoài ngành điện. Được mở đường 
bởi kỷ nguyên mới số hóa nền kinh tế 
trên khắp toàn cầu, các nền tảng mới 
nổi đang thay thế các chuỗi giá trị tuyến 
tính trong đó giá trị liên tiếp được thêm 
vào các nguyên liệu thô cốt lõi trước khi 
phân phối cho người dùng cuối. Các 
công ty và khách hàng mới nổi giờ đây 
có quyền truy cập nhiều hơn vào các giải 
pháp thay thế có thể cạnh tranh về hiệu 
quả, giá cả, khả năng tùy chỉnh, hoặc bất 
kỳ sự kết hợp nào của chúng.

Khi các công nghệ hoặc nền tảng mới 
nổi kết hợp với nhau, cái gọi là các hiệu 
ứng bậc hai và bậc ba sẽ nổi lên, giúp mở 
rộng hơn nữa nhóm giá trị tiềm năng.

Ngày nay, các tổ chức có lợi nhuận 
cao nhất không còn là một tập hợp các 
nguồn lực và khả năng như một tập hợp 
các nền tảng. Giá trị ngày càng được tạo 
ra nhiều hơn thông qua sự gắn bó của 
một nền tảng hơn là sự khác biệt của các 
sản phẩm.

Các thành phần nền tảng của Lưới 
điện Mạng nơron

Navigant định nghĩa nền tảng Lưới 
điện Mạng nơron là một lưới điện tự trị 
sử dụng lợi thế của trí tuệ nhân tạo (AI), 
tính kết nối, robot đám mây và công 
nghệ cảm biến trên khắp các tài sản 
của lưới điện và các tài sản năng lượng 
không thuộc lưới điện. Lưới điện Mạng 
nơron hỗ trợ tự động hóa khắp mọi nơi, 
tự phục hồi, tích hợp DER liền mạch, thu 
hút sự tham gia của khách hàng và cuối 
cùng là tích hợp các thị trường tản mát.

Có thể nghĩ về hệ sinh thái Lưới điện 
Mạng nơron ở dạng các công nghệ, sản 
phẩm và dịch vụ mới nổi cũng như đang 
tiến hóa, có thể được nhóm thành bốn 
chủng loại thành phần: Cơ sở hạ tầng, 
thiết bị của người sử dụng cuối, các ứng 
dụng và dịch vụ, tất cả đều nằm trong 
lớp trên cùng của các công nghệ mở 

Tài sản lưới điện

Trung tâm điều hành 
của Công ty điện lực

Các thành phố

Ngoại thành

Nông thôn

Trang trại gió

Điện mặt trời

Tích trữ

Đám mây

Hình 2. (Ảnh minh họa)

Lưới điện thông minh

Lưới điện Mạng nơron

Tài sản lưới điện có ở khắp nơi; 
một số được kết nối với TTĐH của 
công ty điện lực; nhiều tài sản lại không

Các tài sản năng lượng phân tán 
đều thông minh, sử dụng lợi thế của 
đám mây cho AI và tích hợp độc lập

Hình 3. So sánh Lưới điện Thông minh và 
Lưới điện Mạng nơron (Ảnh minh họa)

HIỆN NAY: HỆ THỐNG ĐIỆN ĐI THEO
 MỘT CHIỀU

Nhà máy điện

Sinh hoạt Thương mại

Công nghiệp

Truyền tải & 
phân phối

ĐANG NỔI LÊN: ĐÁM MÂY NĂNG LƯỢNG

Hình 4. So sánh Lưới điện Thông minh và Lưới điện Mạng nơron 
(Ảnh minh họa)

Trang trại gió có 
tích trữ điện

Nhà máy điện

Văn phòng 
thương mại 
có điện mặt 
trời áp mái

Điện mặt trời 
công ích/cộng đồng

Nhà ở với PV mặt trời 
& tích trữ điện

Nhà máy có nguồn phát kết hợp 
nhiệt và điện đốt khí tự nhiên

Bệnh viện có 
lưới điện siêu nhỏ

Xe điện

Trang trại gió cùng 
với nhiệt và điện 

kết hợp

ĐÁM MÂY NĂNG LƯỢNG 4.0 CỦA NAVIGANT

Mạng lưới các mạng lưới

Lưới điện 
Mạng nơron

Năng lượng 
giao dịch

Các thành phố 
thông minh

Internet 
năng lượng

Tòa nhà đến 
lưới điện

Giao thông 
đến lưới điện

DER tích hợp

Năng lượng 
tái tạo

Tích trữ

Blockchain

Dữ liệu lớn 
và AICác tòa nhà 

thông minh

Tính toán lề

Khả năng kết nối

Đèn đường phố 
thông minh

Xe buýt điện
Học máy

Công tơ 
thông minh

Trạm nạp 
điện EV

Xe điện

Nhà ở 
thông minh DER 

tích hợpHình 5. Nền tảng đám mây năng lượng (Ảnh minh họa)
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đường. Cách thể hiện này của hệ sinh thái Lưới điện Mạng 
nơron và một số ví dụ về các thành phần chủng loại (còn 
chưa đầy đủ) được minh họa trong Hình 2.3. Mô tả cụ thể 
hơn về từng chủng loại như sau.

Các công nghệ mở đường: Điện toán và kết nối mở 
đường cho Lưới điện Mạng nơron. Sự đi lên của điện toán 
mạnh mẽ, với giá cả phải chăng, từ các thiết bị nhỏ lẻ, phân 
tán lên thành đám mây, kết hợp với một dải rộng các tùy 
chọn kết nối, cũng ngày càng tăng với giá cả phải chăng 
hơn, đang tạo ra động lực cho sự biến đổi lớn trên tất cả 
các ngành công nghiệp. Trong thập kỷ tới, đặc biệt là các 
mạng 5G sẽ là xương sống rất mạnh cho các ứng dụng 
Lưới điện Mạng nơron.

Cơ sở hạ tầng: Trong ngành năng lượng, các công nghệ 
mở đường đã phát triển các ứng dụng Smart Grid 1.0 dùng 
cho cơ sở hạ tầng lưới điện như đo đếm thông minh, theo 
dõi và quản lý theo thời gian thực các trạm biến áp truyền 
tải và phân phối điện hoặc các trang trại điện mặt trời và 
điện gió. Cứ theo đà này, cơ sở hạ tầng thông minh, đa 
chức năng thay thế các thiết bị điện cơ trước đây bằng các 
tài sản có khả năng thu thập và xử lý dữ liệu và chia sẻ dữ 
liệu trong đám mây cho vô số trường hợp sử dụng, ngoài 
việc thực hiện các chức năng kế thừa của chúng.

Cơ sở hạ tầng thông minh kết hợp các 
tài sản riêng rẽ trước đây thành các hình 
thức đa năng, hiệu quả hơn, chẳng hạn 
như các cột điện công ty điện lực, cung 
cấp nhiều chức năng như chiếu sáng, trạm 
truyền thông hoặc công nghệ hiển thị kỹ 
thuật số.

Cơ sở hạ tầng thông minh, kết hợp với 
các phần tử khác của nền tảng Lưới điện 
Mạng nơron và DER tích hợp liền mạch sẽ 
khiến cho con đường tách ra khỏi lưới điện 
trở nên dễ dàng hơn. Chúng cũng sẽ mở 
đường để các ứng dụng và dịch vụ mới sử 
dụng lợi thế của tính tỏa khắp về địa lý, các 
hành lang tuyến đã xác lập và lượng dữ liệu 
khổng lồ mà mỗi tài sản thu thập được.

Thiết bị người dùng cuối: Người dùng 
cuối sẽ có ngày càng nhiều các điểm tiếp 
xúc (các thiết bị hoặc giao diện) mà họ sử 
dụng để tương tác với việc sử dụng điện, 
các dịch vụ điện và các nhà cung cấp 
điện của họ. Các thiết bị người dùng cuối 
thông minh này sẽ gồm có công tơ thông 
minh, thiết bị, cơ sở hạ tầng nạp điện cho 
xe điện (EV), điện thoại thông minh và 
nhiều hơn nữa.

CÁC ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ
Các tiêu chuẩn và tính rộng khắp của cơ 

sở hạ tầng thông minh và các thiết bị người 
dùng cuối thanh nhã, cắm vào là chạy sẽ 
tạo ra vô số ứng dụng và dịch vụ, liên quan 
cũng như không liên quan đến điện năng, 
được thiết kế cho các hộ tiêu thụ cũng như 
các doanh nghiệp. Sự tương tác của cơ sở 
hạ tầng thông minh, các thiết bị của người 
dùng cuối, các ứng dụng và dịch vụ, tất 
cả đều phát sinh từ mặt sau của các công 
nghệ điện toán và kết nối thế hệ tiếp theo, 
là cái sẽ đưa lưới điện thông minh ngày nay 
vào tương lai của Lưới điện Mạng nơron. 
Nó sẽ thích nghi theo thời gian thực và sử 
dụng lợi thế của AI trong đám mây để thực 
hiện không chỉ các chức năng của công 
ty điện lực ngày nay, mà còn nhiều, nhiều 
chức năng hơn nữa.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “Electricity Today”, số 10/2018

Các ứng dụng Cơ sở hạ tầng

Các thiết bị của người dùng cuối

Các công nghệ mở đường

Các ứng dụng
Các thiết bị của 

người dùng cuối Cơ sở hạ tầng

Dịch vụ lập hóa đơn 
Trung tâm cuộc gọi 
Cổng khách hàng 
Phép phân tích 
Dịch vụ đám mây 
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Thị trường năng lượng

Hình 6. Các thành phần của nền tảng Lưới điện Mạng nơron (Ảnh minh họa)

Công tơ thông minh
Điện thoại thông minh
Máy tính bảng
Bộ ổn nhiệt thông minh
Đồ dùng điện thông minh
Trạm nạp điện EV 
Tích trữ trong nhà

Lưới truyền tải điện  
Lưới phân phối điện
Điện mặt trời
Điện gió
Lưới điện siêu nhỏ 
Tich trữ quy mô công ty điện lực
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Tỷ lệ áp dụng các hệ thống quang điện (PV) 
đã đạt đến đỉnh cao chóng mặt ở Ôxtrâylia vào 
năm 2012 do các ưu đãi của chính phủ liên 
bang và bang, giá điện, giá hệ thống điện 
mặt trời giảm mạnh và mong muốn ngày 
càng tăng của một số khách hàng được kiểm 
soát nhiều hơn nguồn cấp điện.

Tỷ lệ các ngôi nhà riêng lẻ ở Ôxtrâylia có 
hệ thống PV hiện nay đã trên 20% - ở các 
bang Queensland và South Australia là trên 
30% - một tỉ lệ thâm nhập cao nhất của PV 
áp mái so với bất kỳ quốc gia nào trên thế 
giới. Tỉ lệ thâm nhập PV cao có nghĩa là các 
đơn vị điều hành mạng lưới phân phối điện 
(DNO) phải đánh giá kỹ thuật cho mọi ứng 
dụng để kết nối một hệ thống PV có công 
suất cao hơn mức đề ra (thường là 30kW) 
đối với các mạng lưới điện áp thấp (LV) 415V 
hoặc trung áp (MV) 11kV. Các ứng dụng đối 
với các hệ thống PV có công suất lắp đặt trên 

Sáng kiến Mở đường cho 
Năng lượng Mặt trời của bang 
Queensland (Ôxtrâylia) sẽ 
giúp nhiều khách hàng hơn 
tham gia vào quá trình phát 
triển của năng lượng mặt trời.

ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG CỦA SẢN XUẤT 
NHIỀU ĐIỆN MẶT TRỜI HƠN 

30kW thường là các công trình lắp đặt trong khuôn viên 
của doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Ở Ôxtrâylia, mạng lưới 230V chủ yếu là đường dây trên 

không, còn các mạng lưới điện ngầm chủ yếu là ở các khu 
vực phát triển mới và các khu vực nội thành. Với tỉ lệ thâm 
nhập PV cao nhất so với tất cả các bang của Ôxtrâylia, 
Queensland trước đây đã vận hành lưới điện 240V nhưng 
đã chuyển sang điện áp 230V tiêu chuẩn, chủ yếu là để 
dung nạp được nhiều hệ thống PV hơn nữa.

DNO nói chung không ghi lại pha của mạng lưới mà 
mỗi kết nối dịch vụ được thực hiện, điều này gây nên vấn 
đề mất cân bằng pha khó giải quyết liên quan đến các kết 
nối hệ thống PV.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Càng ngày, các kết quả đánh giá càng buộc khách 

hàng phải tài trợ cho việc nâng cấp hoặc điều chỉnh 
mạng lưới điện để kết nối dung lượng và cấu hình 
mong muốn. Tương tự như vậy, họ sẽ phải trả tiền cho 
các thiết bị bảo vệ mạng lưới cần thiết để đảm bảo việc 
lắp thêm hệ thống PV. Đôi khi, những chi phí không 
lường trước này làm cho việc lắp đặt PV không khả thi 
về mặt kinh tế cho khách hàng. Có một thực tế là các 
mạng lưới điện ban đầu đã không được thiết kế và lắp 
đặt để phù hợp với những tác động mà các hệ thống 
PV đặt lên các mạng lưới MV và LV.

Một số nhà phát triển bất động sản công nghiệp 
đang tìm cách khai thác lợi thế của PV để giúp giảm 

Mục tiêu của dự án tập trung vào việc tạo 
điều kiện cho việc lắp đặt thêm công suất 

điện mặt trời PV trong khuôn viên cơ sở kinh 
doanh để kết nối với mạng lưới điện trung áp

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

nhu cầu phụ tải đỉnh ban ngày và nhờ đó 
giảm chi phí cơ sở hạ tầng điện ban đầu. 
Một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng 
các nhà phát triển khu dân cư đang lắp đặt 
hệ thống PV và thậm chí cả các acquy dự 
trữ trong mỗi ngôi nhà để tăng khả năng 
bán hàng trên một thị trường đánh giá cao 
hóa đơn tiền điện thấp hơn và có mức độ 
tự cung cấp điện năng cao hơn.

CỤC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Để giải quyết những vấn đề này và đơn 

giản hóa quy trình mà DNO sử dụng để 
đánh giá các kết nối PV, Đại học Queensland 
(bang Queensland, Ôxtrâylia) đã khởi động 
một dự án thú vị trị giá 2,9 triệu đô la Ôx-
trâylia (2,14 triệu USD), một phần được tài 
trợ bởi Chương trình Xúc tiến Năng lượng 
Tái tạo của Cục Năng lượng Tái tạo Ôxtrâylia 
(ARENA). Mục tiêu của dự án là phát triển và 
thử nghiệm một công cụ phân tích mạng 
lưới phân phối hết sức tinh vi được thiết 
kế để giảm nhẹ các rào cản đối với việc 
kết nối các hệ thống PV cỡ trung bình với 
các mạng lưới MV hoặc LV. Tất cả các dấu 
hiệu đều hứa hẹn rằng dự án này được khởi 
động vào tháng 12 năm 2017, sẽ không chỉ 
đảm bảo mục tiêu đề ra mà còn nhận diện 
được vô số cách sử dụng khác cho thuật 
toán ước tính trạng thái (SEA) làm nền tảng 
cho công cụ phân tích này.

Mục tiêu chính của dự án là trình diễn 
công cụ phân tích mạng lưới bán tự động, 
cho phép các hệ thống phân phối dung 
nạp công suất PV lớn hơn cũng như cung 
cấp một cơ chế đáng tin cậy cho phép vận 
hành hệ thống PV một cách linh hoạt hơn. 

Có thể định lượng chính xác và hiệu quả 
hơn tác động thực tế của PV lên mạng lưới 
phân phối, từ đó các DNO có thể cho phép 
kết nối và xuất khẩu công suất lớn hơn vào 
mạng lưới điện. Điều này sẽ giúp nâng các 
giới hạn cho phép xuất khẩu điện của các 
hệ thống PV hiện có và loại bỏ nhu cầu 
tăng cường hệ thống tốn kém để dung nạp 
các kết nối mới.

THUẬT TOÁN ƯỚC TÍNH TRẠNG THÁI
Nói một cách đơn giản hơn, SEA kết hợp 

và sử dụng các dữ liệu về các tham số đã 
biết của mạng lưới, các điểm đặt của máy 
biến áp và một bộ các phép đo đầu ra chưa 
hoàn chỉnh để xác định các điều kiện hoạt 
động tại mọi điểm trong mạng lưới. Các 
đồng hồ đo điện áp kết hợp với các dữ liệu 
thống kê được sử dụng để xác định trạng 
thái vận hành và sử dụng một mạng lưới 
phân phối điển hình. Từ hàng ngàn dữ liệu 
này, SEA cho phép hiểu biết đầy đủ hơn về 
điện áp, dòng phụ tải và các khía cạnh khác 
của trạng thái vận hành của mạng lưới so 
với khả năng trước đây.

Sử dụng rộng rãi ước tính trạng thái ở 
cấp hệ thống truyền tải giúp cải thiện rất 
nhiều việc sử dụng công suất vận hành 
thực sự của hệ thống, nhưng cho đến bây 
giờ, nó vẫn chưa được điều chỉnh một cách 
hiệu quả để sử dụng ở cấp mạng lưới phân 
phối điện.

Lý do chính của vấn đề này là độ bao 
phủ của phép đo trong mạng lưới phân 
phối còn chưa rộng khắp, mất cân bằng 
giữa các pha, kích thước mạng lưới rộng và 
không thể áp dụng các kỹ thuật ước tính 

trạng thái truyền thống cho các mạng lưới 
chưa đủ độ bao phủ.

Ngoài ra, dự án này sẽ thử nghiệm khả 
năng của công ty phân phối sử dụng SEA, 
ngoài một số các công cụ khác, để đánh giá 
lại một cách động và có thể tăng lên theo 
thời gian thực các giới hạn hiện tại đối với 
việc xuất khẩu điện của một hệ thống PV 
vào bất cứ thời điểm nào, do đó cho phép 
hệ thống này xuất khẩu điện khi cần thiết 
trong phần lớn thời gian. Kết quả này sẽ tạo 
ra lợi ích tài chính và các lợi ích khác cho 
khách hàng, tăng tỉ lệ sử dụng mạng lưới, 
giảm rủi ro mạng lưới, tăng cường lợi ích 
mạng lưới và giúp lưới điện trở nên xanh 
hơn bằng cách tạo điều kiện xuất khẩu 
năng lượng tái tạo nhiều hơn nhiều so với 
khả năng khác.

LẮP ĐẶT THỬ
Các công cụ phân tích mạng lưới đang 

được thử nghiệm trên bảy lộ xuất tuyến 
mạng lưới phân phối LV của ba mạng lưới 
phân phối:

• Energex ở phía đông nam bang Queensland;

• United Energy ở phía đông nam thành 
phố Melbourne (bang Victoria, Ôxtrâylia);

• Victoria và TASNetworks trên khắp 
bang Tasmania (Ôxtrâylia).

Các DNO này có cấu trúc topo hệ thống, 
hệ thống dữ liệu và tỷ lệ thâm nhập PV khá 
khác nhau. Các lộ xuất tuyến được chọn cũng 
có cách triển khai, chủng loại khách hàng và 
thậm chí cả điều kiện thời tiết khác nhau.

Mục tiêu của dự án là cung cấp một 
nguyên mẫu hoạt động, chứ không phải 
là một bộ công cụ, để chuyển giao cho các 
DNO tham gia để chứng minh rằng công 
nghệ được phát triển này có khả năng 
cải thiện phương pháp đánh giá PV. Khi 
nguyên mẫu đã được thử nghiệm thành 
công, thử thách tiếp theo là ngoại suy nó 
thành giải pháp toàn mạng lưới cho các 
công ty phân phối điện tham gia cũng như 
các công ty phân phối khác ở Ôxtrâylia và 
thậm chí các công ty phân phối quốc tế 
theo thỏa thuận thương mại.

SỰ THAM GIA CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN
Tập đoàn Springfield City Group (Ôxtrâylia) 

là nhà phát triển tổng thể của Greater 
Springfield, một khu phát triển thương mại 
và nhà ở lớn ở phía Tây Nam thành phố 
Brisbane, thủ phủ bang Queensland. 

Springfield sẽ là nơi thử nghiệm lần đầu 
tiên việc một công ty phân phối điện trao cho 
khách hàng quyền xuất khẩu động để kiểm 
soát việc xuất khẩu điện của hệ thống PV cỡ 
trung bình thuộc sở hữu tư nhân trên cơ sở 
sử dụng SEA. Yếu tố này của dự án đang phải 
vượt qua qua nhiều vấn đề về chính sách điều 
tiết, kỹ thuật và các bên liên quan. Tuy nhiên, 
nó có tiềm năng nâng các hệ thống PV cỡ 
trung bình từ chỗ là thách thức đối với mạng 
lưới trở thành các công cụ trợ giúp quản lý 
mạng lưới, đồng thời mang lại nhiều lợi ích 
tài chính và bảo vệ môi trường hơn.

LƯỚI ĐIỆN TỐT HƠN
Đây là những thời điểm thú vị để giúp 

tạo ra các lưới điện thông minh hơn, nâng 
cao vai trò của DNO với tư cách là người hỗ 
trợ thực hiện những mong muốn của khách 
hàng giúp mang lại nhiều sự lựa chọn hơn 
và kiểm soát việc cung cấp và sử dụng điện. 
Mặc dù một số ít khách hàng mong muốn 
ngắt kết nối với lưới điện, nhưng đối với đại 
đa số (nhiều người khao khát sở hữu xe điện, 
tích trữ điện và giao dịch điện với hàng xóm 
của họ) khao khát một lưới điện linh hoạt 
hơn được điều hành bởi các DNO linh hoạt 
hơn sẽ là nền tảng để cải thiện đời sống của 
khách hàng và các hoạt động kinh doanh.

Biên dịch: Gia Hiếu
Theo “T&D Wolrd”, số 3/2019

Nửa đêm 6h sáng Giữa trưa 6h chiều Nửa đêm 6h sáng Giữa trưa 6h chiều Nửa đêm

Ngày 2 - 2 - 2018 Ngày 3 - 2 - 2018

6,3kV

6,25kV

6,2kV

6,15kV
kV

Điện áp máy biến áp tại điểm kết nối phía điện áp cao (kV) (Ảnh minh họa)

Am
pe

 - 
Ph

a B

Tình trạng ước tính
Tình trạng đo được

Nửa đêm Giữa trưa 7/1 Nửa đêm Giữa trưa 8/1 Nửa đêm

Trạng thái vận hành của mạng lưới theo các thời điểm trong ngày (Ảnh minh họa)

Dự án mới này sẽ giúp 
giảm nhẹ các rào cản để kết 

nối hệ thống PV cỡ trung 
bình với các mạng lưới MV 

hoặc LV (Ảnh st)
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quả quan trọng từ việc mô hình hóa mở rộng mà công 
ty này đã thực hiện cho nhiều thiết kế móng tuabin gió 
khác nhau – bao gồm chân đế bè bát giác, chân đế bè 
tròn, chân đế bè bộ phận lắp móng (FMP), mấu neo 
đất/đá, và kè Patrick & Henderson (P&H) không chịu lực 
kéo - được thảo luận dưới đây, kể cả phương pháp đã 
được khẳng định để đánh giá rủi ro sự cố móng.

Phương pháp của Công ty Sargent & Lundy để xác 
định rủi ro sự cố móng tuabin gió bắt đầu bằng việc 
rà soát thiết kế móng ban đầu và đặc biệt là xem liệu 
thiết kế có cân nhắc đầy đủ về tải trọng mỏi hay không. 
Công ty cũng đánh giá tình trạng của phần móng hở 
(là phần bên trên mặt đất) của móng. Ngoài ra, việc đào 
lấy mẫu tuabin gió có liên quan đến lấy mẫu thống kê 
của các tuabin gió thường được thực hiện sớm trước nỗ 
lực cải tạo để kiểm tra các vết nứt và đánh giá tình trạng 
chung của các phần ngầm dưới đất của móng. 

Sau khi tới thăm hiện trường, công ty rà soát các văn 
bản đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/
QC) của công trình để đánh giá chất lượng thi công, và 
việc tuân thủ các quy định kỹ thuật của tuabin gió và 
thiết kế móng từ khi xây dựng ban đầu. Mặc dù việc 
rà soát này có thể rất khó khăn đối với các nhà máy đã 
thay đổi quyền sở hữu hoặc quản lý kém các tài liệu, 
nhưng Công ty Sargent & Lundy sử dụng các thông tin 
có sẵn và các phương pháp thống kê để khai thác các 
tham số phân tích đầu vào. Cuối cùng, và quan trọng 
nhất, Công ty Sargent & Lundy phát triển phép phân 
tích phần tử hữu hạn (FEA) chi tiết của thiết kế móng 
để đánh giá đúng độ bền, khả năng sửa chữa và độ bền 
mỏi của nó (Hình 1). 

Phần điện còn lại của nhà máy (BOP). Tận dụng 
các thành phần BOP điện và các hệ thống có thể giúp 
tiết kiệm chi phí đáng kể nhưng không phải là không 
có rủi ro đối với một dự án cải tạo. Để đánh giá rủi ro 

này, cần tiến hành ước tính để đo mức độ phù hợp của 
BOP điện hiện tại với các tuabin gió được cải tạo và tác 
động của việc kéo dài thêm nhiều năm hoạt động lên 
thiết bị. Việc đánh giá cần phân tích chi tiết các bản vẽ 
hiện trường, các tính toán và các báo cáo có liên quan, 
cùng với đến thăm hiện trường để đảm bảo trạm biến 
áp, hệ thống thu thập, các hệ thống điều khiển và các 
đường dây truyền tải là phù hợp để cải tạo (Hình 2).

Những thực hành tốt nhất dùng cho Cải tạo một phần công trình điện gió cho phép chủ sở 
hữu sản xuất được nhiều điện năng hơn từ các địa điểm 
của họ, kéo dài tuổi thọ và nâng cao độ khả dụng của 
các công trình của họ và phát huy lợi thế của các khoản 
tín dụng thuế cho mở rộng sản xuất điện tái tạo. Cải tạo 
một phần công trình điện gió đã được thực hiện tại hàng 
chục địa điểm trong năm 2017 và 2018, và dự kiến sẽ 
được triển khai rộng rãi trong năm 2019 và 2020.

Hình 1. Một  Mô hình phần tử hữu hạn của móng bè được cải tạo(Ảnh st)

CẢI TẠO MỘT PHẦN 
CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ

Khi đội ngũ toàn cầu các công trình điện gió tiếp tục 
tăng trưởng và lão hóa, và với những cải tiến đáng kể về 
công nghệ tuabin trong thập kỷ qua, việc cải tạo đang 
ngày càng phổ biến. Trong những năm qua, việc cải tạo 
một phần các công trình điện gió đã trở thành một lựa 
chọn hấp dẫn đối với nhiều chủ công trình điện gió ở 
Mỹ, phần lớn là do các thay đổi về luật thuế ban hành 
tháng 12 năm 2015 và có sẵn nhiều thiết bị cải tạo được 
các nhà cung cấp tuabin gió chào bán.

Bài viết này nêu bật những thực hành tốt nhất, những 
thách thức thường gặp và những hiểu biết mà Công ty 
Sargent & Lundy (bang Illinois, Mỹ) đã nhận diện được 
trong các nỗ lực cải tạo các công trình điện gió gần đây, 
tập trung vào phần móng của tuabin gió, phần điện còn 
lại của nhà máy (BOP) và tháp tuabin gió. Mục tiêu của 
chúng tôi là thông báo cho các chủ dự án, các nhà đầu 
tư, những người cho vay và các kỹ sư về các dự án cải tạo 
hiện tại và tương lai.

Phát hiện của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm của 
Công ty Sargent & Lundy, với 35 dự án cải tạo điện gió 
trong hai năm qua. Vai trò của chúng tôi trong nhiều 
dự án này là kỹ sư độc lập, điển hình là để hỗ trợ tài 
chính bằng thuế. Công việc của chúng tôi bao gồm 
kiểm tra hơn 2.600 móng tuabin gió, phân tích cấu 
trúc của sáu loại thiết kế móng tuabin gió khác nhau, 
hơn 110 lần kiểm tra tháp tuabin, rà soát và phân tích 
rất nhiều hệ thống điện BOP, và nhiều loại rà soát 
thương mại, tài chính và cấp phép khác nhau. 

Có một số cân nhắc quan trọng khi xác định liệu việc 
cải tạo một phần công trình điện gió có phải là một đề 
xuất tốt hay không, chẳng hạn như tính nguyên vẹn và 
khả năng chịu lực của móng tuabin, tác động của việc 
cải tạo đối với các hệ thống điện của nhà máy và tình 
trạng của các tháp tuabin gió. Những cân nhắc quan 
trọng khác bao gồm tìm hiểu sản lượng điện của công 
trình điện gió được cải tạo, sự phù hợp của các tuabin 
gió được cải tạo với địa điểm, chi phí vận hành và bảo 
trì dài hạn (O&M), và các tác động thương mại và cấp 
phép. Để xử lý những cân nhắc quan trọng này, Công ty 
Sargent & Lundy đã phát triển một phương pháp luận 
được cân nhắc kỹ càng dựa trên hàng ngàn giờ phân 
tích từ các công trình điện gió được cải tạo gần đây, 
cũng như bề dày kinh nghiệm hàng đầu trong ngành 
của chúng tôi về kết cấu và kỹ thuật điện.

NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH TRONG VIỆC CẢI 
TẠO MỘT PHẦN
Một tập hợp lựa chọn các cân nhắc quan trọng của 

Công ty Sargent & Lundy cho việc cải tạo các công 
trình điện gió được nêu rõ dưới đây, bao gồm các phát 
hiện để giúp các chủ sở hữu, các nhà đầu tư, những 
người cho vay và các kỹ sư trong việc duy trì hoạt động 
liên tục và lập kế hoạch cho việc cải tạo thành công.

Móng tuabin gió. Tính nguyên vẹn và khả năng 
chịu lực của các móng hiện tại là những cân nhắc 
quan trọng nhất đối với sự thành công lâu dài của một 
nỗ lực cải tạo một phần. Đặc biệt, các chủ sở hữu và 
các nhà đầu tư hỗ trợ tài chính bằng thuế đã nhắc đi 
nhắc lại một cách đúng đắn về việc kiểm tra kỹ lưỡng, 
chi tiết và toàn diện các móng hiện tại, kể cả các phân 
tích về độ bền, khả năng sửa chữa và độ bền mỏi.

Công ty Sargent & Lundy đã xây dựng một phương 
pháp để hiểu rủi ro sự cố móng dựa trên hàng ngàn 
giờ phân tích các dự án cải tạo. Những khám phá và kết 

Hình 2. Một kỹ sư của Sargent & Lundy đến hiện trường để quan sát 
tình trạng của phần còn lại của nhà máy tại một địa điểm xem xét cải tạo 

một phần (Ảnh st)

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Một số phương án cải tạo một phần, bao gồm các 
dự án thay đổi công suất tối đa của tuabin, máy phát 
điện, công suất phản kháng hay là công suất danh định 
của máy biến áp, có thể yêu cầu tiến hành các nghiên 
cứu kỹ thuật mới để hỗ trợ cho việc cải tạo. Ví dụ như 
có thể cần hoàn thành các nghiên cứu về dòng điện 
danh định, phụ tải máy biến áp, công suất phản kháng, 
ngắn mạch, nối đất, phối hợp rơle, sóng hài, và phối 
hợp SCADA. Kết quả của các nghiên cứu này có thể yêu 
cầu nâng cấp vốn mới, thay thế hoặc cắt giảm cụ thể 
theo địa điểm để đảm bảo vận hành tin cậy và sự phù 
hợp của BOP điện sau khi cải tạo.

Tháp tuabin gió. Những nỗ lực cải tạo một phần 
tại Mỹ cho đến nay đã chọn sử dụng lại các tháp tuabin 
gió hiện có. Nhìn chung, các tháp mà Công ty Sargent & 
Lundy đã quan sát tại các vị trí đề xuất cải tạo (tuổi thọ 
từ 9 đến 18 năm) vẫn trong tình trạng tốt và được coi là 
phù hợp để cải tạo. Tuy nhiên, cũng đã có những dự án 
mà ở đó các tháp tuabin đã bị hư hại hoặc đã bị sự cố 
trước đây, do vậy điều quan trọng là phải đánh giá tình 
trạng bên ngoài cũng như bên trong của các tháp bằng 
việc leo lên tháp để đảm bảo rằng các tháp vẫn trong 
tình trạng tốt và được bảo trì đúng cách.

Ngoài ra, các tài liệu bao gồm những phân tích và 
giấy chứng nhận các tuabin đã được cải tạo, giấy chứng 
nhận kiểm tra trước khi nâng cấp (nghĩa là trước khi cải 
tạo), các quy trình và các hồ sơ bảo trì hiện có cũng cần 
được kiểm tra lại. Phát hiện của chúng tôi từ các đánh 
giá tháp chủ yếu là theo địa điểm cụ thể và thường 
không đòi hỏi chi phí vốn lớn.

Đánh giá tài nguyên gió. Đánh giá tài nguyên gió 
dựa trên cấu hình được cải tạo sẽ làm giảm tính không 
chắc chắn của sản lượng điện dự báo của dự án và doanh 
thu liên quan. Như một phần của đánh giá này, tăng 
sản lượng điện tổng hàng năm và, trong một số trường 
hợp, hàng tháng có thể được xác định bằng cách sử 
dụng các đường cong công suất hiện có và được đề 
xuất, và một ước tốt nhất về phân bố tần xuất gió. Nhìn 
chung, việc đánh giá tài nguyên gió cần bao gồm một 
phân tích độ không đảm bảo, bao gồm các ước tính 
P50, P75, P90, P95 và P99 về sản lượng ròng để sử dụng 
trong các mô hình tài chính của dự án.

Mặc dù các nỗ lực cải tạo thường liên quan đến việc 
thay thế cánh tuabin hiện tại bằng cánh dài hơn có 
thể thu được nhiều năng lượng hơn từ gió, nhưng các 
cánh này cũng có thể dẫn đến tăng tổn thất lằn sóng 
và các nhiễu loạn do lằn sóng. Vì vậy, cần sử dụng phần 
mềm đánh giá tài nguyên gió thích hợp để thiết lập sự 

khác biệt về tổn thất lằn sóng giữa các cấu hình tuabin 
nguyên thủy và tuabin được cải tạo. Việc đánh giá kỹ 
lưỡng tài nguyên gió tại một địa điểm được cải tạo sẽ 
tiên đoán được chính xác sản lượng điện với độ chắc 
chắn cao hơn so với đánh giá nguyên thủy trước khi xây 
dựng dự án, do có thêm dữ liệu gió từ nhiều năm vận 
hành nhà máy điện gió.

Kiểm tra công nghệ tuabin gió và sự phù hợp 
của địa điểm. Nên tiến hành rà soát công nghệ cải 
tạo đã lên kế hoạch để đánh giá tác động tiềm ẩn của 
sự kết hợp giữa các thành phần hiện có và các thành 
phần mới. 

Việc kiểm tra cũng cần cân nhắc các tác động nối 
tiếp của hư hại do mòn và mỏi các thành phần không 
được lên kế hoạch thay thế. Đánh giá này đặc biệt quan 
trọng khi các tuabin gió nguyên thủy của một nhà chế 
tạo đang được cải tạo một phần bằng các thành phần 
mới từ một nhà chế tạo tuabin gió khác.

Rà soát về mặt thương mại và kiểm tra việc cấp 
phép. Trước khi cải tạo, cần rà soát lại các thỏa thuận 
thương mại và các yêu cầu cấp phép để xác định rằng 
các yêu cầu vận hành và kỹ thuật của các thỏa thuận 
và hợp đồng hiện hành sẽ được đáp ứng sau khi cải 
tạo. Việc kiểm tra cần bao gồm các phê duyệt, giấy 
phép và đăng ký hiện có để xác nhận rằng nhà máy 
được cải tạo có thể hoạt động tuân thủ đầy đủ và 
không có những cản trở giới hạn sau ngày vận hành 
thương mại.

Kéo dài tuổi thọ của nhà máy điện gió thông qua 
cải tạo một phần thường kéo dài tuổi thọ dự kiến 
của công trình vượt quá ngày hết hạn của các hợp 
đồng quan trọng, chẳng hạn như hợp đồng mua bán 
điện. Sargent & Lundy khuyến nghị cần xem xét các 

trường hợp nhạy cảm thích hợp trong bất kỳ 
mô hình tài chính nào khi doanh thu dự kiến 
vượt quá ngày hết hạn của các hợp đồng đó. 
Điều quan trọng là phải dựa vào các chuyên 
gia có kinh nghiệm trong ngành để xác định 
độ nhạy và các rủi ro thích hợp.

Để giảm rủi ro không tuân thủ quy định 
cho việc cải tạo, cần xem xét kỹ thỏa thuận về 
mạch liên kết. Cần tham khảo ý kiến chuyên 
gia cấp phép có nhiều kinh nghiệm liên quan 
để tránh chậm trễ và/hoặc bị phạt ngoài dự 
kiến. Trong các dự án cải tạo gần đây, Công ty 
Sargent & Lundy đã rà soát việc cấp phép cùng 
với đánh giá thương mại.

Sản xuất thêm nhiều điện và kéo dài 
tuổi thọ dự án. Chủ dự án có thể hưởng lợi 
từ việc cải tạo một phần bằng cách sản xuất 
nhiều điện hơn, kéo dài tuổi thọ của các dự án 
và nâng cao độ khả dụng của các dự án của 
họ. Có nhiều yếu tố quan trọng cần cân nhắc 
trước khi tiến hành dự án cải tạo một phần; 
tuy nhiên, tính nguyên vẹn và khả năng chịu 
lực của móng tuabin gió hiện tại của dự án là 
quan trọng nhất.

Công ty Sargent & Lundy đã phát triển một 
phương pháp luận được cân nhắc kỹ càng 
dựa trên hàng ngàn giờ phân tích qua các 
dự án cải tạo điện gió gần đây và bề dày kinh 
nghiệm kết cấu và kỹ thuật điện hàng đầu 
trong ngành (Hình 3). 

Phương pháp cải tạo một phần dự án gió 
của Sargent & Lundy đã vượt qua nhiều cuộc 
tranh luận gay go và nhiều vòng rà soát của 
ngành điện gió. Để giảm thiểu hơn nữa rủi ro 
trong việc cải tạo, công ty này đã phát triển 
và thực hiện các quy trình rà soát BOP điện và 
tháp tuabin gió của dự án, mang lại giá trị cắt 
giảm rủi ro cho các bên liên quan, đồng thời 
tạo điều kiện cho việc triển khai trơn tru các 
chiến dịch cải tạo điện gió. Các chủ sở hữu, các 
nhà đầu tư, những người cho vay và các kỹ sư 
nên phát huy lợi thế kinh nghiệm và những 
phát hiện được chia sẻ trong bài viết này để 
đạt được một chiến dịch cải tạo hiệu quả hơn, 
nhờ có đầy đủ thông tin.

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

Hình 3.  Để thành công đòi hỏi các dự án cải tạo phải được các kỹ sư có 
tay nghề cao phân tích đầy đủ (Ảnh st)

Đồng hồ mới này gồm có một môđun Bluetooth để 
kết nối không dây với các thiết bị di động iOS và Android. 
MM750W truyền dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi, 
xác định xu hướng, báo cáo và phân tích. Kỹ thuật viên có 
thể theo dõi và đọc dữ liệu ở khoảng cách an toàn với các 
thiết bị đang có điện, các bộ phận chuyển động và các vị trí 
nguy hiểm khác (tới 10m). Thêm vào đó, đồng hồ vạn năng 
kỹ thuật số mới (DMM) này giúp thực hiện các nhiệm vụ từ 
xa dễ dàng hơn như cấp nguồn cho các mạch điện, động 
cơ, máy bơm hoặc thiết bị nhà máy khác từ bảng điều khiển 
không ở gần thiết bị được thử nghiệm.

Đồng hồ mới này đọc được điện áp và dòng điện AC/DC 
(đo bằng A cũng như μA), điện trở, điện dung, tần số, chu 
kỳ làm việc (thời gian dừng), độ liền mạch, kiểm tra diode 
(3,0V) và nhiệt độ. Kỹ thuật viên có thể sử dụng đầu dò điện 
áp không tiếp xúc (NCV) tích hợp để quét nhanh các mạch 
đang mang điện trong khu vực làm việc - mà không cần 
các dụng cụ bổ sung - trước khi bắt đầu công việc. Đối với 
thử nghiệm dòng điện không xâm lấn, đầu nối kiểu kẹp tùy 
chọn biến DMM thành đồng hồ đo kẹp ảo với dải đo dòng 
điện cao hơn.

Đồng hồ mới này đảm bảo đọc chỉ số chính xác với độ 
chính xác 0,6% và được xếp loại vào quá điện áp Hạng đo IV 
(CAT IV-600V, CAT III-1000V). 

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “T&D World”, số 5/2019

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KHÔNG DÂY 
KHẮC PHỤC TỪ XA SỰ CỐ THIẾT BỊ ĐIỆN 

VÀ THIẾT BỊ NHÀ MÁY

Công ty Extech 
(Mỹ) cho ra mắt 
MM750W, một đồng 
hồ vạn năng kỹ thuật 
số Hạng đo 4 (CAT-IV) 
giá trị hiệu dụng thực 
mà các kỹ thuật viên 
có thể sử dụng để đọc 
chỉ số theo thời gian 
thực và ghi nhập dữ 
liệu từ xa bằng cách 
sử dụng ứng dụng 
ExView W-Series trên 
điện thoại thông minh 
và máy tính bảng.

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Hạng 4 
(Ảnh st)



13 KHCN Điện, số 3.201912 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Hình 1. Bản đồ thể hiện tuyến đường dây đề xuất cho cáp điện áp cao một 
chiều (HVDC) từ Thung lũng Owens, California, đến Nhà máy điện Scat-
tergood của Cục Nước và Điện Los Angeles (LADWP) (Ảnh minh họa)

Los Angeles nằm ở địa thế khó có thể tạo ra một 
mạng lưới truyền tải điện mới để đưa điện năng tái tạo 
ra khắp thành phố lớn thứ hai của đất nước này hoặc 
tìm ra một phương pháp đưa điện tới các nhà máy điện 
ven biển để có thể sử dụng các tuyến đường dây truyền 
tải điện hiện có. Bài viết này khảo sát một phương pháp 
để đạt được lựa chọn thứ hai bằng cách khai thác lợi thế 
từ sự sắp xếp có một không hai của thành phố là việc có 
một chủ thể duy nhất - Cục Nước và Điện Los Angeles 
(LADWP) kiểm soát cả một công ty công ích lớn cấp điện 
và một công ty công ích lớn cấp nước. Các hành lang 
nước có thể trở thành những hành lang điện, mang lại ý 
nghĩa mới cho Nước và Điện.

ĐƯA ĐIỆN TỪ SA MẠC ĐẾN THÀNH PHỐ
Một trong những trung tâm năng lượng tái tạo hiện 

có và tiềm năng lớn nhất của LADWP nằm trong Hoang 
mạc Mojave, phía bắc của địa bàn dịch vụ của họ tại 
Trạm đóng cắt Barren Ridge, có đường dây truyền tải 

đến Thung lũng Owens phía nam. Để phát huy kịp 
thời lợi thế của một số tài nguyên tái tạo của Mojave, 
đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn danh 
mục năng lượng tái tạo (RPS) ngày càng cao, cần có 
một tuyến đường dây truyền tải mới, khả thi và kịp 
thời để củng cố đường dây truyền tải hai mạch hiện 
có từ Thung lũng Owens đến trạm biến áp Barren 
Ridge. Mục đích của bài viết này là trình bày về một 
tuyến đường dây tiềm năng cho một công trình lắp 
đặt cáp điện cao thế một chiều (HVDC) mới từ Thung 
lũng Owens, qua Hoang mạc Mojave, đến một trong 
những nhà máy điện ven biển của LADWP, có nhiều 
khả năng là Nhà máy điện Scattergood (SGS) ở xa 
nhất về phía Bắc. Truyền tải điện HVDC được đề xuất 
vì khoảng cách và nhu cầu đi ngầm trong các khu vực 
của thành phố.

LADWP sở hữu Kênh dẫn nước Los Angeles (Kênh 
dẫn nước), đưa một lượng lớn nước qua 233 dặm 
(375km) từ Thung lũng Owens đến điểm kết thúc 
Kênh dẫn nước tại Hồ chứa Van Norman, gần Trạm 
Đổi điện Sylmar của LADWP. Một phương pháp để 
đưa điện tới thành phố này là đặt cáp HVDC 500MW 
tại tâm của Kênh dẫn nước hiện có từ Thung lũng 
Owens đến điểm kết thúc Van Norman (Hình 1). Cáp 
HVDC thường được đặt dưới biển, nên chắc chắn có 
thể đặt cáp được trong Kênh dẫn nước. Hơn nữa, giải 

pháp này sẽ không đòi hỏi bổ sung thêm bất kỳ quy 
trình xử lý nước nào.

Bản chất sử dụng cho hai mục đích của Kênh dẫn 
nước này không đòi hỏi phải đánh giá nhiều về môi 
trường, khiến cho nhiệm vụ này trở nên đơn giản hơn 
và nhanh chóng hơn nhiều. Kênh dẫn nước này đã có 
sẵn hành lang tuyến, được bảo vệ và tuần tra thường 
xuyên. Việc cấp phép về môi trường cho một đường dây 
truyền tải HVDC mới, được thiết kế và lắp đặt theo cách 
truyền thống, vượt qua 233 dặm từ Owens Valley tới SGS 
thường sẽ mất khoảng ba năm. Hành lang tuyến và các 
bố trí an ninh hiện tại có thể đẩy nhanh quá trình xem 
xét theo Luật Chất lượng Môi trường bang California yêu 
cầu cho việc xây dựng đường dây ít nhất 50%. 

Hồ chứa Van Norman cách SGS 30 dặm (48km), 
nhưng LADWP có một số đường ống nước lớn có thể 
sử dụng làm đường ống ngầm để vượt qua phần lớn 
khoảng cách đó. Theo kịch bản này, có lẽ chỉ cần phải 
lắp đặt 10 dặm (16km) đường ống dẫn ngầm mới để 
kết nối đường dây này từ Thung lũng Owens tới SGS. Sử 
dụng hành lang tuyến của Kênh dẫn nước hiện tại cho 
đường dây này sẽ tránh được phần lớn của khoảng thời 
gian 12 đến 15 năm thường phải mất cho cấp phép về 
môi trường, thiết kế và xây dựng 260 dặm (418km) 
đường dây truyền tải HVDC mới có công suất tương tự, 
trên không hoặc ngầm. Việc đẩy nhanh tiến độ này sẽ 

GIẢI QUYẾT CÁC TẮC NGHẼN 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÁI TẠO
bằng cơ sở hạ tầng nước
Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc vận chuyển những lượng lớn năng 
lượng tái tạo là tắc nghẽn truyền tải điện. Cơ sở hạ tầng truyền tải hiện tại trong 
lưu vực của Los Angeles (bang California, Mỹ), chủ yếu dựa vào việc đưa điện từ 
các nhà máy điện ven biển cho các phụ tải của thành phố. Tuy nhiên, các nguồn 
năng lượng tái tạo thường ở xa các đường dây truyền tải hiện có. Một giải pháp là 
đưa điện từ năng lượng tái tạo tới bờ biển, do vậy có thể sử dụng các tuyến đường 
dây truyền tải điện hiện có. Hành lang nước có thể sẽ đóng vai trò then chốt.

tác động tích cực đến khả năng đáp ứng mọi tiến độ 
hợp lý khi các nhiệm vụ RPS tăng tốc.

ĐỊNH TUYẾN THÔNG QUA CÁC NGUỒN LỰC 
CÓ SẴN
Có một số chi phí bổ sung để định tuyến đường 

dây và chuyển đổi trở lại thành dòng điện xoay chiều 
(AC) để truyền tải trong nội thành. Tuy nhiên, các chi 
phí này sẽ thấp hơn đáng kể so với chi phí của các 
phương pháp thay thế. Bảng 1 so sánh chi phí cho việc 
đưa điện HVDC tới các nhà máy ven biển. Ngoài ra, với 
đủ nguồn lực, có thể hoàn thành dự án được đề xuất 
trong vòng năm năm, tốt hơn so với khung thời gian 
truyền thống là từ 12 đến 15 năm.

Về thiết kế ý tưởng, một khi đường dây tới được 
SGS, sẽ cần phải lắp đặt cáp HVDC bổ sung và các 
trạm đổi điện liên quan để kết nối các nhà máy ven 
biển với nhau. Sử dụng phương pháp này có nghĩa là 
một đường dây đến bờ biển có thể cấp cho cả ba nhà 
máy điện ven biển. Theo kịch bản này, đường dây ban 
đầu kết nối với trạm đổi điện của SGS là bộ chỉnh lưu 
điều khiển bằng dòng điện để kiểm soát trường điện 
từ trở về. Khi đó, nó sẽ kết nối như một tuyến song 
song thông qua cáp HVDC mới dưới biển đến trạm 
đổi điện của Nhà máy điện Harbor (HGS) như một máy 
nghịch lưu điều khiển bằng dòng điện. Từ HGS, đường 
dây cuối cùng sẽ kết nối qua cáp HVDC mới như một 

BẢNG 1. SO SÁNH CHI PHÍ TRUYỀN TẢI ĐIỆN HVDC

Loại đường dây Vị trí Ước tính chi phí 
thấp (triệu USD)

Ước tính chi phí 
cao (triệu USD)

Trên không (tính cho 
một dặm)

Tuyến qua 
hoang mạc 2,5 4

Tuyến qua 
thành phố 4 7

Ngầm (tính cho một 
dặm)

Tuyến qua 
hoang mạc

7 10

Tuyến qua 
thành phố 10 30

Tuyến qua biển (tính 
cho một dặm)

8 11

Đường dẫn nước 
(tính cho một dặm)

Tuyến qua 
hoang mạc 1,3 2

Tuyến qua 
thành phố 2 30

Trạm đổi điện HVDC 
500kV

300 700

Chú thích

Nhà máy điện
Đường dây HVDC đề xuất
Đường dây truyền tải của LADWP

Đường biên thành phố Los Angeles

Mạch HVDC trong 
đường ống nước lớn, 
sử dụng hành lang 
tuyến hệ thống nước 
của LADWP

Mạch HVDC trong 
đường ống nước lớn, 
sử dụng hành lang 
tuyến hệ thống nước 
của LADWP

Đường dây HVDC 
công suất 2.000MW 
đến OWens Valley

Victorville

Đường dây 
HVDC công 
suất 1.600MW

Bản đồ ý tưởng thiết kế đường dây 
truyền tải điện trong kênh dẫn nước - 
đi ngầm dưới biển
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

tuyến song song đến trạm đổi điện của Nhà máy điện 
Haynes, trạm này giống như một máy nghịch lưu được 
điều khiển bằng điện áp. Mục tiêu sẽ là để đường dây 
nối đến được một trong những nhà máy ven biển như 
một điểm bơm công suất, và sau đó kết nối với các nhà 
máy ven biển khác thông qua cáp biển HVDC (Hình 2). 

Thiết kế này có thể phù hợp với các kế hoạch dự kiến 
của LADWP nhằm chuyển đổi hai đường dây truyền tải 
287kV hiện có từ Nhà máy điện Hoover sang HVDC, sẽ kết 
nối với Trạm tiếp nhận B của LADWP, nằm ở trung tâm 
thành phố. Ở đây cũng vậy, nếu đẩy nhanh việc chuyển 
đổi đường dây điện trên không và LADWP chuyển sang 
HVDC ngầm từ Trạm tiếp nhận B qua hành lang hệ thống 
nước, thì khi đó sẽ có một hành lang HVDC kết thúc tại 
một trong các nhà máy ven biển của LADWP.

Theo cách tương tự, các hành lang tuyến của hệ 
thống truyền tải trên không điện áp cao hiện có có thể 
được sử dụng cho hai mục đích. LADWP hiện có một 
số kế hoạch chuyển đổi các đường dây truyền tải điện 
ngầm dưới đất tới các lưu vực hứng nước mưa bão, 
nước thu hồi được sử dụng để bổ sung cho tầng chứa 
nước ngầm của thành phố.

Một trong những yếu tố dễ bị sự cố nhất của cáp 
truyền tải là các điểm tiếp giáp nối hai đoạn cáp. Có kênh 
dẫn nước dài 233 dặm nhưng không dùng được vì phải 
sửa chữa sự cố điện là điều không thể chấp nhận được. 
Một giải pháp khả thi là bố trí các mối nối cáp bên ngoài 
Kênh dẫn nước, để cho phép bảo dưỡng hoặc thay thế 
mà không cản trở dòng nước.

TẬP TRUNG VÀO AN TOÀN
An toàn là một vấn đề căn bản cần được giải quyết 

một cách kỹ lưỡng và đầy đủ. Nước chảy trong Kênh 
dẫn nước đóng vai trò nối đất tuyệt vời khi Kênh dẫn 

nước được sử dụng. Tuy nhiên, sẽ cần nối đất bổ sung 
trên Kênh dẫn nước để đảm bảo an toàn trong thời 
gian đóng điện đường dây và nước không chảy. Các 
nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng việc nối đất tại các mối nối 
cáp, được khuyến nghị bố trí bên ngoài Kênh dẫn nước, 
sẽ đủ để giải quyết các mối quan ngại.

Sẽ cần đào tạo một loại nhân viên bảo trì mới, nhân 
viên bảo trì điện/nước (EWM), với các kỹ thuật viên được 
đào tạo về những nhiệm vụ bảo trì điện cũng như bảo 
trì nước, để đảm bảo vận hành an toàn và bảo trì Kênh 
dẫn nước cũng như đường dây điện cho dù có mang 
điện hay không. Do sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng nước 
và truyền tải điện áp cao chưa từng được thử nghiệm ở 
bất kỳ nơi nào trên thế giới, nên sẽ cần phát triển, duy 
trì và thi hành các quy tắc vận hành, các hướng dẫn an 
toàn, các lệnh vận hành mới và đào tạo mở rộng, với ưu 
tiên hàng đầu vẫn là nhấn mạnh vào an toàn.

Một khi đường dây này được đặt trong các tuyến 
đường ống nước lớn của thành phố, sẽ cần xác lập các 
biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho công nhân 
đường dây trong ống và người dân thành phố. Thiết kế 
này có thể khiến công nhân tiếp xúc với các cấp điện 
áp nguy hiểm trong các đường dây đang mang điện, 
điều này đòi hỏi phải có các quy tắc vận hành và đào 
tạo bổ sung cho công nhân EWM. Lý tưởng nhất là tác 
động cần được giới hạn ở một số tương đối ít các tuyến 
đường ống nước lớn bên trong sẽ đặt cáp. Phần lớn các 
tuyến đường ống này có đường kính 8 foot (2,4m), do 
đó, bó cáp tương đối nhỏ, khoảng 12 inch (30cm), sẽ 
không cản trở dòng nước. Các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra 
rằng cơ sở hạ tầng nước hiện có có khả năng nối đất 
đủ cho ngưới dân thành phố sống gần đường dây này, 
nhưng cũng sẽ cần hoàn thành các nghiên cứu bổ sung 
để đảm bảo độ tin cậy cao cho người dân.

CÁC ĐIỂM BƠM CÔNG SUẤT VEN BIỂN
Bản chất sử dụng cho hai mục đích của đường dây 

này có thể được mở rộng để có thêm một đường sợi 
quang, đi qua cùng một tuyến với đường dây này. Các 
công ty truyền thông có thể lựa chọn lắp đặt thiết bị đầu 
cuối tại nhiều địa điểm khác nhau cho phép truy cập 
sợi quang, kể cả ở các khu vực lân cận các nhà máy ven 
biển. Ngoài ra, nếu cáp sợi quang được đưa vào trong 
cáp HVDC giữa các dây dẫn, cáp sợi quang cũng có thể 
được sử dụng như một cơ chế xác định rất chính xác vị 
trí các chạm chập tiềm ẩn trong đường dây. Cáp quang 
bị đứt sẽ gây phản xạ mạnh và có thể được định vị chính 
xác hơn so với đứt cáp điện, nên việc bổ sung sợi quang 

có lợi trong việc xác định vị trí chạm chập, cũng như có 
khả năng cung cấp thêm nguồn doanh thu. 

Các nhà máy ven biển thường đóng vai trò là điểm 
bơm công suất để hỗ trợ công suất có thể điều độ được 
và điện áp. Việc áp dụng các yêu cầu cao về hệ thống 
danh mục đầu tư điện tái tạo (RPS) có nhiều khả năng 
sẽ loại bỏ nhiều chức năng này. Tuy nhiên, LADWP có 
thể chuẩn bị cho những tình huống như vậy bằng cách 
chèn các bộ ly hợp vào các tổ máy tuabin khí của họ. 
Các bộ ly hợp có thể tách động cơ sơ cấp và các chức 
năng sinh nhiệt của các nhà máy ven biển, đồng thời 
cho phép chúng hoạt động như các máy bù đồng bộ. 
Việc mở rộng kết nối các nhà máy ven biển sẽ cho phép 
bơm hỗ trợ công suất và điện áp vào nhiều điểm trên 
lưới điện thành phố, và cấu hình HVDC sẽ cho phép kiểm 
soát tuyệt đối dòng công suất tác dụng và công suất 
phản kháng, giúp nâng cao khả năng điều độ vốn còn 
thiếu trong hầu hết các kịch bản RPS cao.

Việc có các điểm kết nối ven biển cũng sẽ cho phép 
LADWP, và các công ty điện lực khác có các nhà máy ven 
biển, chuẩn bị tiếp nhận điện từ các nguồn điện tái tạo 
ngoài khơi, như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời ngoài 
khơi, phát điện từ sóng biển, công nghệ dòng hải lưu, 
năng lượng thủy triều và nhiều tài nguyên tiềm năng 
khác. Các cơ sở tích trữ năng lượng ven biển dọc theo 
bờ biển phía Tây của Mỹ cũng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn 
với việc mở rộng này. Các hệ thống tích trữ năng lượng 
bằng acqui có xu hướng phát triển nhanh, cũng như các 
tổ máy thủy điện tích năng bơm nước biển ven bờ đang 
phát triển nhanh chóng, dọc theo bờ biển sẽ làm tăng 
thêm độ tin cậy và khả năng điều độ giúp củng cố và 
định hình các hệ thống RPS cao.

HÀNH LANG MỚI CHO HVDC
Cách tiếp cận này phát huy lợi thế của các tuyến 

đường thủy hiện có để đặt cáp điện áp cao, có thể 
LADWP là trường hợp duy nhất vì họ cần có một tuyến 
cáp HVDC đến thành phố, đồng thời họ cũng sở hữu cơ 
sở hạ tầng nước ở đúng vị trí đó. Các công ty công ích 
cấp nước khác ít có khả năng đồng ý với sự sắp xếp như 
vậy từ một công ty điện lực địa phương nếu như không 
có mô hình thành công trước đó để làm mẫu. Nếu như 
mô hình này tỏ ra hiệu quả, Kênh dẫn nước California 
và Kênh dẫn nước Colorado River có thể là những ứng 
viên khác cho tuyến đường cáp HVDC. Nếu thành công, 
đây có thể là một cơ chế khả thi để tiếp tục loại bỏ các 
tuyến truyền tải trên không mới được dự báo trên khắp 
bang California và nước Mỹ.

Thách thức là tối đa hóa sản lượng điện, truyền 
tải và phân phối điện trong thành phố Los Angeles 
bằng cách sử dụng đất mà LADWP sở hữu. Một số 
bước truyền thống hướng tới mục đích này là đặt 
các tấm pin mặt trời trên các tài sản, các hệ thống 
nước, bao gồm các tòa nhà, hành lang tuyến, và, có 
khả năng, thậm chí là lắp các tấm pin mặt trời nổi 
trên các hồ chứa. Các bước này có thể tạo ra một 
công suất tổng từ 100MW đến 200MW. Trong khi 
đó, nếu hành lang tuyến của hệ thống nước được 
sử dụng để kết nối các nhà máy ven biển hiện có 
với truyền tải qua biển, thì hệ thống truyền tải 
của LADWP sẽ mở rộng khả năng đưa các nguồn 
điện tái tạo vượt qua những khoảng cách lớn ở các 
mức công suất 1.000MW, 2.000MW hoặc thậm chí 
3.000MW và phân phối công suất này trên khắp 
thành phố Los Angeles. Mạng lưới ven biển này có 
thể được mở rộng về phía bắc đến các công ty điện 
lực Southern California Edison (SCE) và Pacific Gas 
and Electric, và về phía nam tới Trạm biến áp San 
Onofre của SCE và xa hơn nữa, loại bỏ tình trạng 
đơn độc hiện tại của lưới điện địa phương của 
LADWP và cung cấp cơ hội kết nối LADWP với tất 
cả các công ty điện lực lớn ở bang California qua 
đại dương, và thậm chí đến tận Mexico.

Hiện thực hóa việc mở rộng này và việc mở 
rộng logic sang các kênh dẫn nước và các tuyến 
đường ống nước lớn khác, có thể tránh phải xây 
các đường dây truyền tải mới ở phía tây nam nước 
Mỹ, ví dụ, Mạch liên kết HVDC Thái Bình Dương 
đến SCE có thể cho phép đưa điện năng qua hành 
lang 2.500MW đã một thời được lấp đầy bởi Nhà 
máy điện hạt nhân San Onofre hiện đang đắp chăn 
để đó.

Bản chất sử dụng với hai mục đích của Kênh dẫn 
nước sang các đường trục dẫn nước và HVDC có thể 
được mở rộng sang các cơ sở hạ tầng nước khác. 
Giống như hành lang tuyến của Kênh dẫn nước, hệ 
thống thoát nước, kiểm soát lũ và xử lý nước hiện 
có đều có hành lang tuyến được bảo vệ khỏi sự tiếp 
cận của người dân, có thể được sử dụng như hành 
lang tuyến sử dụng với hai mục đích, miễn là kết 
hợp được các quy định an toàn phù hợp. Tính an 
ninh cao của các khu vực được bảo vệ vốn có này 
khiến chúng trở nên hấp dẫn như là những tuyến 
truyền tải điện tiềm năng. 

Biên dịch: Hồ Văn Minh
Theo “Power”, số 3/2019

Hình 2.  Cáp HVDC, tương tự như cáp trên hình, được sử dụng 
trong nhiều ứng dụng ngầm dưới biển, chẳng hạn như để truyền 

điện gió ngoài khơi vào bờ (Ảnh st)
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Nhu cầu về điện trên toàn thế giới nhiều khi 
đòi hỏi phải đặt các hệ thống điện áp cao (HV) 
trong một số môi trường khắc nghiệt và bất lợi 
nhất, kể cả gần hoặc thậm chí trong nước biển. 
Các hệ thống HV hiện đại thường sử dụng các 
vật cách điện không phải là gốm (NCI) gốc cao 
su silicon (SIR), thường có khả năng chịu đựng 
cao trong môi trường bình thường. Tuy nhiên, 
gần bờ biển, các cách điện này có thể bị mất 
tính kỵ nước đáng kể do ô nhiễm muối (Hình 
2: a - c). Nếu không có đặc tính kỵ nước, các 
polyme này có thể xuống cấp nhanh chóng, 
gây sự cố cả về điện và cơ cho các đường dây 
truyền tải HV đang mang điện.

Từ lâu, người ta đã xác định rằng môi 
trường đại dương và nước mặn đặc biệt gây 
hại cho vật liệu polymer, và các NCI cũng 
không phải là ngoại lệ, nhưng chính xác thì 
nguyên nhân gây hư hại do muối tan trong 
nước gây ra đối với polyme là gì? Clo thường 
được xác định là thủ phạm chính, vì bản chất 
dễ bay hơi của nó. Tuy nhiên câu trả lời thực sự 
lại phức tạp hơn thế.

Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Công 
nghiệp/Đại học thuộc Quỹ Khoa học Quốc 
gia về vật liệu và cấu trúc mới điện áp cao/
nhiệt độ cao (Trung tâm HVT) tại Đại học 
Denver gần đây đã phát hiện ra một nguồn 
gốc lão hóa hoàn toàn mới của các NCI trong 
môi trường ven biển, có thể được kích hoạt 
bởi các dòng rò trên đường dây truyền tải. Sự 
kết hợp độc đáo của muối, độ ẩm và điện áp 

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy các hợp 
chất oxy hóa như là HOCl có thể gây hại ra 
sao cho các SIR. RTV-2 SIR được sử dụng cho 
lớp phủ NCI và vỏ bọc ngâm 24 giờ trong 
muối điện phân có độ bền chịu phóng điện 
hồ quang tại các dải khô (DBA) giảm xuống 
còn một nửa. Vỏ cách điện của một hãng sản 
xuất lớn thường có thể chịu được DBA không 
đổi ở 4,5 kV trong hơn 12 giờ, và không có hư 
hại bề mặt. Tuy nhiên, cũng lớp vỏ cách điện 
này, sau khi ngâm trong muối điện phân, chỉ 
có thể chịu được DBA trong bốn giờ trước 
khi tính nguyên vẹn của vật liệu bị hư hại ng-
hiêm trọng (Hình 4).

Vậy nếu như môi trường ven biển gây ra 
nhiều hư hại cho NCI như vậy, thì làm thế nào 
để ngăn chặn được? Một phương pháp là 
bổ sung các chất phụ gia vào công thức SIR 
để nâng cao tính kỵ nước. Nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy một lượng nhỏ các hạt 
titan dioxide (TiO2) bổ sung vào RTV-1 giúp 
cải thiện khả năng kỵ nước hơn 30% và giảm 
50% hư hại do lão hóa. Mô phỏng động lực 
học phân tử cho thấy TiO2 định hướng lại các 
nhóm methyl của polyme ra khỏi các hạt này. 
Điều này làm giảm độ khuếch tán của nước 
và HOCl, nhờ đó bảo vệ hiệu quả SIR chống 
lại hư hại. Cuối cùng, kết quả mang lại là các 
NCI dùng ở vùng ven biển có các hạt TiO2 
chèn bên trong có thể phục vụ thêm nhiều 
năm nữa.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “T&D World”, số 5/2019

trên các vật cách điện HV đang làm việc có thể gây ra điện 
phân, dẫn đến hình thành các hợp chất gây hại cao như axit 
hypochlorơ (HOCl). Các hợp chất này có thể làm xuống cấp 
nhanh chóng các NCI bằng cách tấn công các chuỗi polymer 
và các nhóm methyl của cao su silicon. Không còn các nhóm 
methyl nguyên vẹn, polymer nhanh chóng mất tính kỵ nước, 
dẫn đến hư hại NCI, thấm nước và cuối cùng là hỏng cơ học.

HOCl không chỉ gây hư hại trên bề mặt polymer; nó cũng 
có thể nhanh chóng khuếch tán và gây hư hại từ bên trong 
(Hình 3: a, b). Trong SIR lưu hóa ở nhiệt độ phòng (RTV-1) (được 
sử dụng làm vật liệu bít kín trong các NCI) khi bị phơi nhiễm 
HOCl ở nhiệt độ phòng chỉ trong vài tuần sẽ có các lỗ hổng và 
lỗ thủng trong polymer bên trong, do sự khuếch tán nhanh 
chóng của HOCl. Cao su cũng mất tính kỵ nước nhanh gấp đôi 
so với cũng vật liệu đó khi ngâm trong nước muối có độ đậm 
đặc như nước đại dương (Hình 2: b, c).

KÉO DÀI TUỔI THỌ 
CỦA CÁC NCI
dùng trong vùng ven biển

Bài viết này dựa trên nghiên cứu 
tại Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác 
Công nghiệp/Đại học thuộc Quỹ 
Khoa học Quốc gia về vật liệu và 
cấu trúc mới điện áp cao/nhiệt 
độ cao tại Đại học Denver (bang 
Colorado, Mỹ), đề xuất một giải 
pháp đột phá cho vấn đề hư hại các 
đường dây điện cao thế vùng ven 
biển do nước mặn.

Hình 2.  Góc tiếp xúc của RTV-1 (Ảnh st)

Hình 3.  Mặt cắt ngang bên trong của RTV-1 (Ảnh st) Hình 4.  Vỏ cách điện SIR trong hệ thống HV bị lão hóa (Ảnh st)

Hình 5. Tương tác SIR - TiO2 (Ảnh st)

GIẢI PHÁP SỰ CỐ



19 KHCN Điện, số 3.201918 

GIẢI PHÁP SỰ C Ố

Chúng ta đều đã từng mua một công cụ, thiết bị hoặc 
máy móc mới để giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng 
lại khám phá một lợi ích bổ sung, có giá trị không kém. 
Đây chính xác là tình huống mà một công ty tiện ích cảm 
nhận sau khi thay một công cụ gây thương tích vốn vẫn 
được công nhân sử dụng để đặt neo cột điện.

Công ty này từ lâu đã coi an toàn của công nhân viên 
là ưu tiên hàng đầu, và tất nhiên là phải như vậy: Công 
ty có những công việc có độ rủi ro cao như thợ đường 
dây, thợ điện và thợ vận hành thiết bị hạng nặng trong 
bảng lương của mình. Tuy nhiên, các thành viên đội neo 
- nhóm nhân viên có vẻ như có rủi ro thấp vì họ không 
làm việc trên cao hoặc gần cáp điện cao thế - nhưng vẫn 
rơi vào tiêu điểm an toàn của công ty.

CHẤN THƯƠNG KHI KHOAN NEO CỘT ĐIỆN
Các đội khoan neo cột điện suốt ngày lắp đặt các neo 

dài 4 foot (1,2m) để cố định các dây cáp giữ cột điện. Mặc 
dù đứng trên mặt đất, nhưng các thành viên của đội này 
vẫn có xu hướng bị thương tích ở mức đáng báo động. 
Thủ phạm là thiết bị khoan neo của họ. Các đội này trước 
đây chủ yếu dựa vào máy vặn xoáy cầm tay tốc độ cao, 
gọi là máy khoan neo, có hai tay cầm lớn và quay với tốc 
độ cao, và cần có hai người để vận hành an toàn.

Theo một lãnh đạo đội vặn xoáy neo cột của công 
ty, máy khoan neo thực sự nguy hiểm và đã gây nhiều 

thương tích, phải trả tiền bối thường cho công nhân và 
công việc bị đình trệ.

Công cụ này giống như máy cưa xích với những tay 
cầm lớn và một đầu quay dữ tợn. Do mômen xoắn của 
máy và vòng tua máy cao nên nếu một công nhân vận 
hành chẳng may tuột tay ra, thì công nhân kia khó có 
thể kiểm soát được máy. Điều này thường xảy ra nhất 
khi neo vấp phải vật lạ ngầm dưới đất hoặc mũi khoan đi 
sâu vào trong lòng đất và cần tăng mômen xoắn.

Trong trường hợp cả hai công nhân vận hành đều 
buông tay, mômen quay của máy ngay lập tức thay vì 
vặn xoáy neo xuống đất lại chuyển sang văng mạnh các 
tay cầm trên mặt đất. Rất nhiều trường hợp, các tay cầm 
bằng sắt quay tự do va vào người điều khiển, gây chấn 
thương ở chân và các phần bên dưới khác của cơ thể.

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP
Để tìm kiếm giải pháp an toàn, chuyên gia an toàn của 

công ty đã tìm ra một máy vặn xoáy có khả năng bảo vệ 
người vận hành khỏi mômen vặn xoáy nguy hiểm. Nhà 
sản xuất máy vặn xoáy, Công ty Little Beaver Inc. (Mỹ), đã 
phát triển một ống mômen xoáy, một đầu kết nối với các 
tay cầm và đầu kia với động cơ thủy lực. Nếu mũi khoan 
va vào một vật thể hoặc cần thêm mômen xoáy để đi qua 
tầng đất cứng, ống sẽ phản hồi tới động cơ truyền lực, 
không cần người vận hành phải động tay, và hầu như loại 
bỏ mọi rủi ro vặn hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Đối với công ty điện lực, ống thép này đã cung cấp 
giải pháp mà họ đang tìm kiếm. Ban đầu, khi các đội 
neo cột bắt đầu làm việc với máy  thủy lực vặn xoáy neo 
vào đất mới của họ, họ thấy rằng ống mômen xoắn – 
mặc dù tuyệt vời trong việc truyền mômen xoắn - nhưng 
lại hạn chế ở nơi họ có thể đặt neo.

Mike Hale, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Little 
Beaver giải thích: “Vì ống mômen xoắn nối trực tiếp từ 
người vận hành tới động cơ truyền lực, nên chiều dài 
của ống quyết định nơi có thể đặt động cơ truyền lực. 
Và vì cột điện đang được neo ở ngay phía sau người vận 
hành, nên chiều dài của ống sẽ hạn chế nơi mà người 
vận hành có thể khoan”.

Công ty đã tìm đến Little Beaver với hy vọng tìm 
ra giải pháp. Nhà chế tạo này đã thiết kế nhiều ống 
mômen xoắn có chiều dài điều chỉnh được cho phép 
người vận hành điều chỉnh vị trí đặt của động cơ truyền 
lực sao cho phù hợp với vị trí lý tưởng của neo. Giải 
pháp này tỏ ra rất thành công và công ty đã sớm đặt 
hàng các máy vặn xoáy này cho từng đội của họ. 

Tuy nhiên, giống như bất kỳ công ty nào - ngay cả 
những công ty luôn đặt an toàn lên hàng đầu – thì hiệu 
quả và lợi tức đầu tư vẫn luôn được ưu tiên cao.

AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM
Các đội sử dụng máy vặn xoáy càng lâu, thì càng 

thấy rõ rằng máy vặn xoáy không xoắn ngược không 
phải là lợi ích duy nhất. Các máy này cũng vặn xoáy 
neo nhanh.

Hale cho biết: “Thực sự chỉ mất vài giây là có thể 
vặn xoáy neo vào vị trí. Máy khoan neo cũng rất 
nhanh, nhưng nếu neo bị kẹt dưới gốc hoặc vật chôn, 
cách duy nhất để lấy nó ra là vặn xoáy ra bằng tay 
theo chiều ngược lại.”

Rút neo ra theo cách thủ công, tùy thuộc vào độ 
sâu của nó, có thể mất tới 45 phút. Thế nhưng, máy 
khoan thủy lực được trang bị bộ đảo chiều, vì vậy nếu 
neo bị kẹt, nó có thể lấy neo ra chỉ trong vài giây.

Máy vặn xoáy thủy lực không chỉ hiệu quả hơn 
máy khoan neo, như các thành viên của đội khoan 
cho biết, chúng cũng chắc chắn là phương pháp thay 
thế tốt hơn so với phương pháp được nhiều đối thủ 
cạnh tranh sử dụng - lắp đặt neo bằng tay.

Mặc dù các thương tích liên quan đến máy khoan 
neo đã buộc hầu hết các nhà thầu không sử dụng 
chúng nữa, một số nhà thấu đã không tìm kiếm các 
máy vặn xoáy thay thế và thay vào đó bắt đầu đặt neo 
bằng tay.

Hale cho biết: “Vặn xoáy một neo duy nhất bằng 
tay có thể mất tới 10 phút và sau khi cộng thêm thời 
gian lái xe giữa các địa điểm, các đội công nhân này 
đôi khi mỗi giờ trung bình chỉ thi công được khoảng 
một neo.”

Sử dụng thiết bị thủy lực, đội có thể dễ dàng làm 
việc với tốc độ gấp đôi, ngay cả trong những ngày thời 
tiết tồi tệ. Và, nếu tính cả thời gian cần thiết để đôi khi 
phải rút neo ra, đội có hiệu quả cao gấp từ hai đến ba lần 
so với các đối tác của họ khoan neo bằng tay.

CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG
Kể từ khi chuyển từ máy khoan neo sang máy vặn 

xoáy thủy lực Little Beaver, công ty đã giảm số thương 
tích của công nhân xuống gần bằng 0 và cũng đạt 
được lợi tức đầu tư nhanh chóng nhờ hiệu quả tổng 
thể của máy vặn xoáy.

Xem xét các máy móc đã mua để bảo vệ công 
nhân khỏi bị thương tích, nâng cao hiệu quả và xem 
chúng tự hoàn vốn ra sao là một phần thưởng thật dễ 
chịu và cũng bất ngờ nữa. 

Biên dịch: Trương Mạnh Tiến
Theo “Utilityproducts”, số 5/2019

AN TOÀN LẠI TIẾT KIỆM

 Bộ dụng cụ thủy lực vặn xoáy 
neo vào đất cho phép công ty 
điện lực tăng gấp đôi năng suất 
và hoàn thành công việc nhanh 
gấp đôi (Ảnh st)

Giảm chấn thương và tăng hiệu 
quả cho các đội neo công ty điện 
lực nhờ máy vặn xoáy không 
xoắn ngược

 Máy vặn xoáy Little Beaver kết hợp động cơ mã lực cao với khả năng 
đảo chiều, độ tin cậy và tiện lợi của truyền động thủy lực (Ảnh st)

Nếu mũi khoan va vào một vật thể hoặc cần thêm mômen xoắn để đi 
sâu vào tầng đất cứng, ống sẽ phản hồi tới động cơ truyền lực, không cần 

người vận hành phải động tay (Ảnh st)
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Mỗi năm, ngành điện phải đối mặt với nhiều thách thức 
trong hoạt động như mất điện ngoài dự kiến và các dịch vụ 
bị gián đoạn ảnh hưởng đến hàng triệu người. Để giải quyết 
vấn đề này, các công ty đang khao khát công nghệ giúp họ 
lường trước khi nào sẽ xảy ra mất điện. Ngoài ra, họ cũng 
muốn trang bị cho công nhân của mình các công cụ phù hợp 
để nhận diện, ứng phó và sửa chữa mất điện một cách hiệu 
quả và an toàn nhất có thể - bất kể nhu cầu môi trường hoặc 
vị trí mất điện - tất cả, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng 
ngày một tốt hơn.

Trong thế giới được công nghệ hỗ trợ ngày nay, các thiết 
bị di động bền chắc được chế tạo với mục đích đáp ứng nhu 
cầu này và hỗ trợ thay đổi kỹ thuật số trong ngành điện. Triển 
khai các thiết bị bền chắc cho toàn bộ lực lượng lao động 
công ty điện lực có nghĩa là các công ty có thể trang bị cho 
công nhân của họ khả năng kết nối liên tục cần thiết để tăng 
năng suất, giảm thời gian cần thiết để phản ứng với các vấn 
đề và cung cấp các thông tin tin cậy cho khách hàng theo 
thời gian thực. Nhưng các lợi ích của việc áp dụng công nghệ 
di động không chỉ bắt đầu khi xảy ra mất điện, mà chúng đã 
bắt đầu từ trước khi mất điện. Công nghệ di động bền chắc 
mang lại cho ngành điện khả năng nhận diện và khắc phục 
các trục trặc trước khi chúng đe dọa việc tiếp cận các nguồn 
lực công cộng.

Nhưng làm thế nào có thể thực hiện được điều này? Dưới 
đây là hai cách chính mà công nghệ di động bền chắc đang 
giúp hỗ trợ các nhu cầu đang tiến hóa của ngành điện, đồng 
thời duy trì nguồn điện hôm nay, ngày mai và trong tương lai.

1 CẢI THIỆN VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRƯỚC 
KHI XẢY RA MẤT ĐIỆN
Thông tin có vai trò then chốt đối với khả năng nhận 

biết, phản ứng và giải quyết các vấn đề về lưới điện - đặc 

biệt là trước khi xảy ra sự cố. Mặc dù nhiều công 
ty điện lực đang sử dụng lưới điện thông minh để 
chia sẻ dữ liệu với những người tham gia trong 
chuỗi cung ứng điện, bao gồm sản xuất, phân 
phối, truyền tải và khách hàng cuối, nhưng các 
thiết bị di động bền chắc cung cấp thêm cho 
công nhân một phương tiện mà họ cần để truyền 
thông trong thời gian thực.

Cho dù ở thực địa hay là trong văn phòng, 
công nghệ di động bền chắc là rất quan trọng để 
giúp các công ty điện lực bảo vệ người dân khỏi 

những thách thức và sự cố mất điện không lường trước. Ví 
dụ, nhận ra các trục trặc về điện trước khi chúng xảy ra là chìa 
khóa để duy trì cấp điện cho người dân. Để làm được điều này, 
các kỹ sư đặc biệt dựa vào máy tính bảng được trang bị chức 
năng bàn phím để lập bản vẽ công trình và vẽ bản đồ cơ sở 
hạ tầng khi ở thực địa. Điều này cho phép nhân viên thực địa 
nhận ra các vị trí mất điện tiềm ẩn có thể xảy ra sau vài giờ, vài 
ngày hoặc thậm chí sau một vài tháng.

Sau khi xác định các điểm yếu trong cơ sở hạ tầng, công 
nhân có thể truyền các dữ liệu này về trụ sở theo thời gian 
thực để sau đó nhanh chóng nhận được thông tin họ cần để 
xử lý điểm hỏng hóc thậm chí trước khi nó xảy ra. Đó là chưa 
kể, khi được trang bị máy ảnh nhiệt, các thiết bị di động bền 
chắc giúp các công ty phát hiện những trục trặc tiềm ẩn của 
công trình điện và cho phép công ty gửi hình ảnh chính xác 
đến các thiết bị của kỹ thuật viên để chỉ ra vị trí cần sửa chữa.

Như bạn có thể hình dung, khi khảo sát cơ sở hạ tầng ngoài 
tầm với của các tháp phát sóng di động hay là trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt đe dọa việc cung cấp dịch vụ, các kỹ thuật 
viên không phải lúc nào cũng có thể bỏ dở công việc đang làm 
và đến những chỗ có dịch vụ tốt hơn để truyền thông với trụ sở 
chính khi mà các mối đe dọa các nguồn lực công sắp sửa xảy ra. 
Khả năng kết nối tin cậy được các thiết bị bền chắc hứa hẹn, đặc 
biệt là ở các vị trí xa xôi hẻo lánh, là rất quan trọng đối với việc 
loại bỏ sự cố mất điện tiềm ẩn càng nhanh càng tốt. Mặc dù các 
thiết bị cấp tiêu dùng buộc các kỹ thuật viên phải di chuyển để 
có dịch vụ tốt hơn, nhưng các thiết bị bền chắc được chế tạo để 
duy trì các hoạt động tối quan trọng thông qua truyền thông 
vệ tinh cực kỳ đáng tin cậy.

2 TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG VÀ THỜI 
GIAN SỬA CHỮA KHI MẤT ĐIỆN
 Bất chấp nỗ lực loại bỏ sự cố mất điện trước khi chúng 

xảy ra, nhưng bản chất khó lường của thời tiết khắc nghiệt 
(nguyên nhân hàng đầu của sự cố mất điện) khiến mất điện sẽ 
tiếp tục xảy ra, cho dù ngành điện cố gắng loại bỏ chúng như 
thế nào. Do trục trặc là không thể tránh khỏi nên các công ty 
điện lực phải có cơ sở hạ tầng công nghệ cần thiết sẵn có để 
những công nhân được trang bị nhận biết được, ứng phó và 
sửa chữa mất điện một cách hiệu quả khi chúng xảy ra.

Mặc dù nhiều công ty trước đây đã chấp nhận áp dụng các 
thiết bị cấp tiêu dùng để trang bị cho ngành điện, nhưng 18% 
doanh nghiệp đã chấp nhận áp dụng các thiết bị này đang 
phải chịu tới hai ngày ngừng sản xuất cho mỗi nhân viên do 
sự cố thiết bị trong khi làm việc. Do đó, trong một ngành công 
nghiệp mà thời gian phản ứng là chìa khóa để khôi phục khả 
năng người dân tiếp cận được các nguồn lực tối quan trọng, 
các công ty đang thay thế các thiết bị cấp tiêu dùng bằng các 

thiết bị di động bền chắc được chế tạo để thay 
đổi cách các công nhân phản ứng với việc mất 
điện và truyền thông tại thực địa.

Bằng cách triển khai hệ thống quản lý vận 
hành (OMS) và hệ thống quản lý công việc 
(WMS) có sử dụng thiết bị di động, các công ty 
điện lực có thể dựa vào công nghệ họ cần để 
rút ngắn thời gian phục hồi, tất cả đều được 
thực hiện trong khi vẫn kết nối với khách hàng 
(là chìa khóa để đáp ứng các kỳ vọng ngày một 
cao). Cho dù kỹ thuật viên đang ứng phó với rò rỉ 
gas, một đường dây điện bị hỏng hoặc đang bảo 
trì trên nóc tuabin gió, các thiết bị di động bền 
chắc vẫn cung cấp cho công nhân khả năng kết 
nối mà họ cần để nắm bắt và truyền dữ liệu và 
lệnh giao việc theo thời gian thực. Chúng cung 
cấp nhận thức tình huống cần thiết để khôi 
phục khả năng tiếp cận các nguồn lực một cách 
hiệu quả và an toàn nhất có thể, đồng thời tối ưu 
hóa năng suất và lợi nhuận cho đơn vị.

Các thiết bị di động bền chắc đang hỗ trợ 
điều mà các công ty điện lực cần để bắt kịp các 
nhu cầu luôn tiến hóa của ngành điện. Cho dù 
đó là việc nhận diện các sự cố mất điện trước 
khi chúng xảy ra, phản ứng hiệu quả với các 
trục trặc sau khi chúng xảy ra hay là đáp ứng 
áp lực dịch vụ khách hàng, công nghệ di động 
bền chắc đã nhận được ủng hộ của ngành điện 
và sẵn sàng thay đổi cách người lao động thao 
tác tại nơi làm việc.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “Utilityproducts”, số 5/2019

GIẢI PHÁP SỰ C Ố

NHẬN DIỆN & 
KHÔI PHỤC 
MẤT ĐIỆN

Dù ở hiện trường hay trong văn phòng, công nghệ di động bền chắc giúp các công ty điện 
lực bảo vệ người dân trước những thách thức và sự cố không lường trước (Ảnh st)

Hai phương cách công nghệ 
bền chắc giúp duy trì nguồn điện

Các thiết bị di động bền chắc cung cấp thêm cho công nhân 
một con đường mà họ cần để truyền thông trong thời gian 

thực (Ảnh st)

 Mặc dù các thiết bị cấp tiêu dùng buộc các kỹ thuật viên 
phải di chuyển để có dịch vụ tốt hơn, nhưng các thiết bị bền 
chắc được chế tạo để duy trì các hoạt động quan trọng thông 
qua truyền thông vệ tinh cực kỳ đáng tin cậy (Ảnh st)
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Các hệ thống phân phối điện từ lâu đã 
bị kìm chân, không thể thực hiện nhiều 
dạng hiện đại hóa lưới điện do không nắm 
được đầy đủ các thông số vận hành dưới 
dạng các phép đo chính xác về điện áp 
và dòng điện trên mạch đường dây trên 
không. Các chương trình vận hành như vị 
trí chạm chập, cách ly và khôi phục cấp 
điện (FLISR) và tối ưu hóa điện áp/von 
ampe phản kháng (VVO) là những công 
nghệ đã được khẳng định trong nhiều dự 
án trình diễn. Tuy nhiên, việc thích ứng 
rộng rãi, hiệu quả chi phí các chương trình 
lưới điện hiện đại này tại Công ty Orange 
and Rockland (O&R) (bang New York, Mỹ), 
công ty con của Công ty Consolidated Edi-
son (ConEd), đòi hỏi phải có cảm biến lưới 
điện đáng tin cậy, được lắp đặt khắp nơi và 
đạt các yêu cầu cụ thể về độ độ chính xác 
và lắp đặt.

Một phần, đây là kết quả của tầm nhìn 
lưới điện hiện đại của O&R, được mô hình 
hóa theo một hệ thống điều khiển phân 
tán trong nhà máy điện. Tầm nhìn về lưới 
điện của O&R là có các linh kiện điều khiển 

và thiết bị đo, tất cả đều cung cấp dữ liệu 
cho máy chủ đặt ở trung tâm có chứa logic 
để điều phối các chương trình dựa trên mô 
hình giúp điều khiển một mạng mở diện 
rộng các mạch điện trên không. O&R thừa 
nhận rằng phương pháp truyền thống về 
lắp đặt các máy biến đổi đo lường - máy 
biến dòng (CT) và máy biến điện áp (PT) 
- để đo điện áp và dòng điện trong mạch 
trên không là không bền vững trên lưới 
điện phân phối hiện đại. 

Không thể bổ sung các công nghệ cảm 
biến mới vào thiết bị trên đỉnh cột điện 
hiện tại cũng là một vấn đề. Một ví dụ về 
điều này là nhu cầu sử dụng recloser trên 
đỉnh cột điện tại điểm kết nối nguồn điện 
phân tán (DER) để theo dõi điện áp và dòng 
điện sản xuất ra trong hệ thống điều khiển 
giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). 

THỬ LẦN ĐẦU TIÊN
Một trong những dự án nguyên thủy 

của O&R được Cơ quan Nghiên cứu và 
Phát triển Năng lượng bang New York 
(NYSERDA) tài trợ năm 2010 đã trình diễn 
các công nghệ cảm biến mới được tích hợp 
vào các thiết bị truyền thống trên đỉnh cột 
có kết nối SCADA. Mục tiêu thứ hai là sử 
dụng cùng một thiết bị điều khiển để thực 
hiện hai nhiệm vụ như một nút chất lượng 
điện năng (PQ). Linh kiện được chọn cho 
thiết kế đỉnh cột điện cách tân là một dàn 
tụ điện đóng cắt được cho đường dây phân 
phối trên không. O&R đã bổ sung thêm 
các cảm biến điện áp và dòng điện ba pha 

trên cột đường dây và một máy đo tự động 
hóa được lập trình để thay thế các bộ điều 
khiển kiểu ổ cắm truyền thống có các tính 
năng ví dụ như cảm biến dòng trung tính. 
Các giá trị tính toán của bộ điều khiển tụ 
điện đã chọn/máy đo PQ, các chỉ báo và 
các chức năng điều khiển đã được gửi qua 
mạng truyền thông SCADA và được hiển 
thị trong giao diện người máy.

MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI
Các kỹ sư O&R đã phản ánh cách họ có 

thể tiếp cận thử nghiệm cảm biến và triển 
khai công nghệ hiệu quả hơn. Đối với các 
hệ thống điều khiển phân tán trong nhà 
máy điện, các cảm biến thường được hiệu 
chuẩn và lắp đặt ba bộ giống hệt nhau để 
có độ chính xác dài hạn. 

O&R đã tìm thấy một địa điểm thử 
nghiệm lý tưởng tại một trang trại điện mặt 
trời công suất 2MW mới lắp đặt gần đây 
có thể cung cấp nguồn điện động để thử 
thách độ chính xác của cảm biến.

Công trình DER này cũng có tủ đóng cắt 
bọc kim loại chứa các CT và PT cấp bảo vệ 
cũng như cấp doanh thu. Các tín hiệu mạch 
thứ cấp đã được trích từ xa qua ống dẫn 
riêng cho mục đích theo dõi.

YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN
O&R yêu cầu những thuộc tính nào 

trong hệ thống cảm biến thế hệ tiếp theo?
• Công ty điện lực O&R cần có khả năng 

lắp đặt cảm biến trực tiếp trên đường dây 
trên không bằng cách treo cảm biến vào 
dây dẫn bởi vì việc tích hợp trên đỉnh cột 
điện gặp nhiều khó khăn. Một công nghệ 
cảm biến thích ứng cho phép tích hợp linh 
kiện trên đỉnh cột điện trong tương lai cũng 
là một ưu tiên.

• Cảm biến analog năng lượng thấp 
(LEA), với dạng sóng 0VAC đến 10VAC để 
đo đầu vào analog, sẽ giúp tích hợp tự 
động hóa dễ dàng và an toàn cho công 
nhân. Truyền dữ liệu cảm biến không dây 
độc quyền sẽ không đáp ứng nhu cầu tự 
động hóa thời gian thực tại chỗ của O&R, vì 
vậy cần có các tín hiệu cảm biến trực tiếp ở 

đầu vào của máy đo PQ trong hộp tự động 
hóa trên cột điện. 

• Các cảm biến cần được hiệu chuẩn 
kỹ thuật số từ trước để có tính năng chính 
xác đặc biệt cao khi mua. Mục tiêu là ± 1% 
của toàn thang đo. Ngoài ra, các cảm biến 
cũng cần thể hiện độ chính xác đã được 
chứng minh theo thời gian, với giá cho 
phép triển khai rộng rãi, và một tỷ lệ hỏng 
chấp nhận được.

Sau khi đã chọn các thuộc tính mong 
muốn của cảm biến, O&R đã cân nhắc các 
nhiệm vụ đối với dự án, từ đầu đến cuối:

• Nhận dạng các công nghệ tiềm năng,

CẢM BIẾN THẾ HỆ TIẾP THEO 
CHO LƯỚI ĐIỆN HIỆN ĐẠI

Tầm nhìn của Công ty Điện 
lực Orange and Rockland 
(Mỹ) về lưới điện dựa trên 
một hệ thống cảm biến đáng 
tin cậy với các yêu cầu cụ thể 
về độ chính xác và lắp đặt. 

Kết nối với lộ 
xuất tuyến 
13,2kV của 
O&R

Sai số giữa máy biến đổi 
đo lường cấp doanh thu và cấp bảo vệ

Sai số giữa máy biến đổi 
đo lường cấp doanh thu 
và các cảm biến GridView

Điện năng đo được 
cấp doanh thu kWh

Điện năng đo được 
cấp bảo vệ kWh

Điện năng đo được qua cảm 
biến cáp quang treo đường dây 
trên không GridView kWh

Điện năng 
đo được 
trên tải 
120V kWh

Điện năng 
đo được 
trên tải 
480V kWh

Nguồn PV 
2MW 

13,3kV

 Hiển thị hóa độ chính xác và tính năng bảo vệ bằng biểu đồ độ phân tán các điểm dữ liệu biểu thị sai số điện 
năng sản xuất từ năng lượng mặt trời đo được cách nhau 5 phút hằng ngày (Ảnh st)

Trong bố trí thử nghiệm trên bàn thử các cảm biến Micatu này, 15 vòng lá đồng cách điện mang dòng điện từ 
bộ phát tín hiệu OMICRON. OMICRON 120 VAC kích thích các máy biến áp tăng áp lên 7620VAC và đặt 

điện áp này lên các đầu dây điện áp của cảm biến (Ảnh st)

Tại cơ sở thử nghiệm quang điện Clarkstown (bang 
New York), các cảm biến Micatu được treo vào dây 
dẫn của đường dây trên không trước khi mạch điện 

và thiết bị đóng cắt của O&R đo cùng các điện áp và 
dòng điện (Ảnh st)

Cảm biến của Micatu treo 
trên dây dẫn nhôm #2 để đo 
sản lượng điện của trạm PV 
13,2kV, công suất 1MW trước 
khi đi vào mạch điện của O&R

Chuyển từ đường dây trên không 
sang cáp, xuống tủ đóng cắt

Điểm kết nối từ cáp 
lên mạch của O&R

Dây dẫn trên không 
của O&R

Tủ đóng cắt chứa 
các CT và PT
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TỰ ĐỘNG HÓA

• Lập các thỏa thuận thương mại với các nhà cung 
cấp sẵn sàng tham gia,

• Thử nghiệm trên bàn thử để hiểu rõ công nghệ và 
xác nhận tính năng,

• Lắp đặt các hệ thống cảm biến sẵn sàng để lắp ngoài 
hiện trường trong cơ sở thử nghiệm hiện trường dài hạn,

• Tích hợp các tín hiệu cảm biến vào các máy đo PQ 
được hài hòa theo GPS với hệ thống thu thập dữ liệu 
24/7 mỗi phút một lần, phân tích và so sánh dữ liệu lớn 
các sự kiện dạng sóng,

• Liên tục phân tích dữ liệu kiểm tra thực địa dưới 
dạng nhóm O&R/nhà cung cấp; chẩn đoán các dị 
thường; và triển khai phần mềm, chương trình cơ sở, 
cập nhật các thuật toán và phần cứng tinh chỉnh,

• Lặp lại quy trình cho đến khi các tính năng mong 
muốn trở nên gần như chắc chắn sau một thời gian dài.

NHẬN DẠNG CÔNG NGHỆ
DistribuTECH 2015 là một cuộc triển lãm quan trọng 

đối với O&R. Nhóm nghiên cứu này đã xác định ba nhà 
cung cấp với các công nghệ cảm biến trong các giai đoạn 
phát triển alpha và beta. O&R đã thực hiện thử nghiệm 
trên bàn thử tại địa điểm của hai nhà cung cấp; nhà cung 
cấp thứ ba đã không thể treo lên đường dây công nghệ 
cảm biến của họ và đã bị loại.

Thử nghiệm trên bàn thử bao gồm một khu vực 
phòng thí nghiệm điện áp cao được bố trí an toàn với 
các thiết bị phát tín hiệu mô phỏng một đường dây trên 
không điện áp cao. 

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm này đã thỏa 
mãn O&R rằng công trình lắp đặt trong cơ sở thử nghiệm 
hiện trường hệ thống cảm biến Micatu GridView RG235 
sẽ không gây phiền phức ngoài tầm kiểm soát để khắc 
phục và thay thế đường dây.

Chỉ có Micatu phù hợp để thử nghiệm hiện trường dài 
hạn bởi vì nhà cung cấp kia đã không thể lặp lại các tín 
hiệu LEA trong một máy đo tại chỗ. Bước tiếp theo là các 
thợ đường dây lắp đặt một hệ thống cảm biến Micatu 
GridView RG235 giả tại sân đào tạo trên cột điện không 
mang điện của O&R. 

KIỂM TRA DÀI HẠN NGOÀI THỰC ĐỊA
Hệ thống cảm biến GridView RG235 của Micatu sử 

dụng ánh sáng sợi quang chiếu qua một tinh thể chịu tác 
động của trường từ và một tinh thể thứ hai chịu tác động 
của trường điện để đo điện áp và dòng điện. Nguồn sáng 
tích hợp và bộ thu được đặt trong hộp kim loại hình chữ 
nhật có kích cỡ gần bằng tờ giấy bạc 1USD, được gắn 
vào một đầu của một cáp sợi quang nhiều dảnh chắc 
chắn, dài 50 foot  (15m) cắm vào hộp tự động hóa đặt 
bên trong phía dưới cột điện. Đầu kia được gắn vào phần 
dưới của thân cảm biến được treo trên đường dây cao 
thế trần, chứa các tinh thể đo trong thân của một vật 
cách điện. Nguyên lý vật lý giải thích công nghệ cảm biến 
này là Định luật Faraday và tensor của độ từ thẩm trong 
một tinh thể làm xoay ánh sáng phân cực để đo dòng 
điện sơ cấp trên một đường dây đi qua lõi sắt tập trung 
từ có bản lề. Một tinh thể khác, biệt lập, sử dụng Hiệu ứng 
Pockels, còn được gọi là hiệu ứng quang điện tuyến tính, 
trong đó độ khúc xạ kép tỷ lệ thuận với trường điện đặt 
lên tinh thể phát hiện. Hiệu ứng điện quang này được 
sử dụng để đo trực tiếp cường độ trường, cường độ này 
lại tỷ lệ với điện áp đặt vào các kẹp treo cảm biến, tạo ra 
trường điện ở đế của thân vật cách điện của cảm biến. 
Cảm biến điện áp được che chắn (chống nhiễu) ở đế của 
thân vật cách điện, chặn các trường liền kề và được các 
kẹp treo dẫn điện đỡ.

Không cần phải có bằng tiến sĩ vật lý mới sử dụng 
được hệ thống cảm biến Micatu GridView RG235 và 
đánh giá được kết quả tính năng của cảm biến. Chỉ cần 
dựa vào dữ liệu thử nghiệm. Cảm biến được đỡ trên 
đường dây điện trần bằng hai kẹp nén. Khi được ghép 
với mối nối đất phía dưới của cảm biến, cảm biến nặng 
12 pao (5,4kg) này vẫn giữ nguyên ở vị trí ngay cả trong 
những cơn gió mạnh nhất và có thể sử dụng bất kỳ kích 
cỡ dây dẫn nào. O&R đã thử nghiệm các cảm biến trên 
dây nhôm # 2 (đường kính 6,54mm) trong nhiều năm 

mà không thấy dây dẫn bị bất cứ hư hại nào nhìn thấy 
được qua các lần kiểm tra. Kẹp dòng có bản lề ôm chặt 
xung quanh cùng một dây dẫn đó để đo dòng điện. Đầu 
của cáp sợi quang có vòng bít ôm quanh cáp sau khi 
luồn cáp vào hộp tự động hóa và cuối cùng, trượt vào 
ổ cắm máy tính lớn của hệ thống cảm biến trong nền 
tảng M410. Không cần có đầu nối cáp quang tại hiện 
trường vì đã được thực hiện tại nhà máy. M410 cung cấp 
tín hiệu được hiệu chuẩn và chọn thang đo 0VAC đến 
10VAC cho mỗi điện áp và dòng điện được nối với các 
đầu vào analog của một công tơ. M410 được cấp điện 
12VDC đến 24VDC, và nó có nhiều chức năng và tính 
năng hơn ngoài việc đơn giản là cảm biến, mà O&R dự 
định sẽ kiểm tra và sử dụng theo thời gian.

LỢI ÍCH CỦA SỬ DỤNG CẢM BIẾN VÀ 
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Là một công ty công nghệ cảm biến sợi quang, Micatu 

vẫn còn một hành trình phát triển phía trước một khi 
thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã hoàn thành. 
Sản phẩm đã tiến hóa đáng kể sau ba năm triển khai 
thử nghiệm tại hiện trường. 

Tầm quan trọng của phản hồi từ thợ đường dây 
đối với việc phát triển một sản phẩm có thể triển khai 
ngoài hiện trường cũng rất lớn; cảm biến chào bán 
hôm nay khác hẳn so với sản phẩm được sử dụng 
trong trong hệ thống lắp đặt giả đầu tiên. Nhiều thay 
đổi đã được thực hiện, từ các linh kiện nhỏ - chẳng hạn 
như chuyển sang sử dụng bu lông đồng có chốt hãm  
để cố định dây chống sét/chống nhiễu có thể tháo rời 
- cho đến các nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều - như giờ 
đây không cần phải chuẩn bị các đầu nối cáp quang 
ngoài hiện trường. 

Bằng cách tích hợp nguồn sáng và máy thu trong 
một hộp hình chữ nhật dạng môđun gắn vào đầu sợi 
quang, Micatu đã khiến cho việc lắp đặt trở nên đỡ 
phức tạp. Công việc lắp đặt của thợ đường dây trong 
những năm qua đã làm sáng tỏ nhiều điều quan trọng. 
Ví dụ, đối với những đường dây kích cỡ nhỏ nhất phải 
dùng kẹp nhôm để các kẹp của cảm biến giữ chặt và 
vẫn có khả năng kẹp vào dây có đường kính 500 MCM 
(26,2mm); đã cải thiện được sự cân bằng của điểm chọn 
cảm biến đối với các cấp điện áp cao hơn không thể 
đeo găng; và quan trọng nhất, đó là tất cả các quy trình, 
phương pháp và thiết bị làm việc đều đã được hiệu 
chỉnh kỹ lưỡng dựa trên phản hồi của thợ đường dây.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “T&D World”, số 7/2018

 Vỏ hộp của Micatu 
được chế tạo tùy chỉnh 
cho hai bộ cảm biến 
ba pha được nối 
dây với các nút dữ 
liệu Dranetz PQ 
DataNodes. Một 
nguồn điện DC được 
hỗ trợ bằng acqui có 
cả mạng WiFi cục bộ 
và truyền thông 4G 
gắn kèm, vì vậy dữ 
liệu cảm biến được 
lưu trữ sẽ tự động 
được chuyển đến PC 
tại thực địa (Ảnh st)

Tín hiệu cảm biến 
0VAC tới 10VAC

Nút Dranetz 
PQ DataNodes

Các đầu cảm biến 
cáp sợi quang

Công ty Schonstedt Instrument (Mỹ) cho ra 
mắt “Loki”, một giải pháp định vị đa tần số được 
thiết kế để quét những khu vực rộng lớn giúp 
nhanh chóng và dễ dàng xác định vị trí các tài sản 
ngầm. Loki được thiết kế cho các công ty điện lực 
và đội thợ xây dựng cần có một giải pháp định vị 
thân thiện với người sử dụng, chi phí thấp hơn. 
Loki kết hợp các tính năng mới và sáng tạo để 
phát hiện các đường ống và cáp ngầm một cách 
hiệu quả hơn.

Là thiết bị Schonstedt định vị ống và cáp 
ngầm đầu tiên có khả năng “Hai chế độ”, Loki có 
thể đồng thời tìm kiếm và nhận dạng các tín hiệu 
của máy phát tín hiệu và các tín hiệu điện để quét 
nhanh và chính xác trước khi tiến hành đào. Loki 
là công cụ định vị đa tần, nhiều tính năng, hoạt 
động ở các chế độ Chủ động, Điện cảm, Máy dò 
và Thụ động. Được chế tạo để đảm bảo định vị 
an toàn và hiệu quả, phiên bản ShallowAlert™ 
cảnh báo các đường ống và cáp nông và phiên 
bản NoiseProtect™ cho phép sử dụng trong môi 
trường nhiễu điện. Được chào bán theo hai kiểu, 
Nhà thầu và Công ty điện lực, mỗi kiểu được tối 
ưu hóa để làm việc trong các môi trường yêu cầu 
khắt khe của ngành xây dựng và ngành điện lực.

Biên dịch: Nguyễn Thị Dung
Theo “Utilityproducts”, số 3/2019

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG 
VÀ CÁP NGẦM

Thiết bị định vị Loki 
(Ảnh st)
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Lưới điện thông minh là một ý tưởng về nâng cấp cơ sở hạ tầng 
lưới điện truyền thống. Hiệu quả của lưới điện hiện có có thể tự 
động hóa bằng cách tích hợp với các thiết bị kỹ thuật đổi mới như: 
Hệ thống dự báo kỹ thuật cao, các cảm biến kỹ thuật số, truyền 
thông hai chiều tiên tiến và các hệ thống dòng công suất đi theo 
hai chiều. Lưới điện thông minh thiết lập một giao diện giữa công 
ty điện lực và hộ tiêu thụ, giúp cho việc sử dụng điện năng, trên cơ 
sở ưu tiên về giá, thân thiện với môi trường và không gặp vấn đề kỹ 
thuật nào. Nó tạo điều kiện để lưới điện trở nên an toàn hơn, đáng 
tin cậy hơn và hiệu suất hơn. Các bài báo được chuyên gia đánh 
giá và các báo cáo đã công bố của chính phủ đã được rà soát, dựa 
trên việc phân tích các đặc tính kỹ thuật của các hệ thống nguồn 
điện, các nguồn điện năng thân thiện với môi trường, cắt giảm chi 
phí, khả năng hoạt động và thiết kế lưới điện truyền thống so với 
lưới điện thông minh. Ngoài ra, cũng đã cân nhắc các công nghệ 
đổi mới mở đường để lưới điện tích hợp một cách hiệu quả với hệ 
thống sản xuất điện phi tập trung. Bài báo này khẳng định rằng 
trong thời đại hiện đại này, lưới điện truyền thống rất khó đáp ứng 
nhu cầu điện năng ngày một tăng cao, cùng với cung ứng nguồn 
điện bền vững, thân thiện với môi trường và ổn định, bởi vì nó 
không thể tích hợp một cách hiệu quả với các hệ thống sản xuất 
điện và các nguồn năng lượng tái tạo phi tập trung và tại chỗ. Kết 
quả của bài báo này cho thấy rằng các hệ thống sản xuất điện phi 
tập trung và tại chỗ được đặt gần với người sử dụng cuối, do đó 
giảm chi phí truyền tải và cung ứng điện.

Các công nghệ đổi mới cho phép các hệ thống sản xuất điện 
phi tập trung và tại chỗ tích hợp được với các nguồn năng lượng 
tái tạo, nhờ đó giúp giảm chi phí của các dịch vụ công ty điện 
lực và cung cấp năng lượng sạch. Hơn nữa, tiến bộ công nghệ đã 
đóng vai trò quyết định trong việc mở đường để hệ thống điện 
trở nên hiệu quả hơn.

Có thể nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cắt giảm phát thải 
khí nhà kính, tích hợp một cách hiệu quả các nguồn năng lượng tái 

tạo, đáp ứng nhu cầu điện ngày một tăng 
cao bằng cách kết hợp các ứng dụng và 
thiết bị công nghệ tiên tiến vào lưới điện.

Ngày nay, thế giới đang phải đối mặt với 
những thách thức rất lớn như: Cung ứng 
điện không gián đoạn, tiết kiệm nhiên liệu 
hữu cơ, dân số gia tăng, tỉ lệ thất nghiệp 
ngày càng cao và cải thiện mức sinh hoạt. 
Những thách thức khác là đóng góp vào 
phát triển bền vững ở những nơi xa xôi hẻo 
lánh, đặc biệt là ở miền núi và hoang mạc. 
Một trong các lý do là cạn kiệt nhiên liệu 
hóa thạch, và đây là một lời đe dọa đối với 
ngành năng lượng và thúc đẩy ngành phải 
khám phá các phương cách thay thế các 
nguồn năng lượng.

Ngành năng lượng phụ thuộc rất 
nhiều vào dầu mỏ không bền vững và rất 
hạn chế trên thế giới. Đốt nhiên liệu hóa 
thạch là nguồn chính tạo ra khí nhà kính, 
đang tác động trực tiếp tới biến đổi khí 
hậu trên thế giới. Giải pháp cho tất cả các 
thách thức này được kết nối với phát triển 
các hệ thống năng lượng tái tạo. Ngoài 
ra, theo Bergmann và các tác giả khác, 
có thể tạo ra rất nhiều việc làm trong các 
vùng làng mạc bằng cách phát triển và sử 
dụng hệ thống năng lượng tái tạo. Một 
trong những yếu tố trung tâm của phát 
triển kinh tế ở mọi quốc gia là điện năng. 
Luôn thiếu nguồn điện là thách thức đối 
với các quốc gia đang phát triển cũng như 
phát triển. Sản xuất điện liên tục tạo sức ép 
rất lớn lên cơ sở hạ tầng điện năng. Ở các 

Để thế giới bền vững hơn: nước đang phát triển, gần một nửa dân số 
sống ở vùng nông thôn. Đối với các vùng 
này, cung ứng điện là rất tốn kém, điều 
này gây bất bình đẳng xã hội và mức sinh 
hoạt thấp. Để thỏa mãn tăng trưởng nhu 
cầu điện phải tăng trưởng cung ứng điện 
gấp ba lần và tăng trưởng nguồn điện gấp 
5 lần. Mỗi năm cần đầu tư khoảng 3% GDP 
toàn cầu để đáp ứng thách thức nhu cầu 
và sản xuất điện. Do có việc làm mới, di 
dân từ các vùng nông thôn tới các thành 
phố sẽ giảm và đạt tới một mức tối thiểu. 
Ở các vùng làng mạc, một trong những 
phương cách tốt nhất, tin cậy nhất và an 
ninh môi trường để thỏa mãn nhu cầu 
điện và khiến điện năng đỡ đắt đỏ hơn, là 
thực hiện năng lượng tái tạo với sản xuất 
điện phi tập trung. Đối với hệ thống sản 
xuất điện tập trung, khó có thể đáp ứng 
nhu cầu điện ngày càng tăng mà không 
đốt nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí 
nhà kính. Động lực của ý tưởng tiến hóa 
của các công nghệ lưới điện thông minh 
chính là các thách thức phức tạp này.

Thuật ngữ “lưới điện thông minh” trước 
tiên phải được coi là một lưới điện có khả 
năng cung ứng điện từ các điểm sản xuất 
điện đến các hộ tiêu thụ theo cách thông 
minh và có kiểm soát. Các hộ tiêu thụ có 
thể thay đổi mẫu hình mua điện năng 
tùy theo sự cần thiết và nhu cầu dựa trên 
những thông tin nhận được từ lưới điện 
thông minh và giải thích điều đó so với 
hệ  thống lưới điện truyền thống; một lưới 
điện thông minh là sự kết hợp của các linh 
kiện truyền thông đổi mới kỹ thuật số, các 
máy cắt, và các máy biến áp nâng cao an 
toàn, hiệu suất và tính năng vận hành của 
lưới điện. Khuyến cáo cần có một kết nối 
mạng lưới mạnh mẽ và có độ tin cậy cao có 
khả năng hỗ trợ tương tác giữa phần mềm 
ứng dụng và các dịch vụ điện.

Ngoài ra, cần có các bộ xử lý chuyên 
dụng, các hệ thống đo lường tự động hóa, 
các cảm biến, các hệ  thống truyền thông 
và các linh kiện thông minh để tích hợp 
hoàn chỉnh lưới điện thông minh. Các 
công nghệ quản lý năng lượng này giúp 

MỞ ĐƯỜNG CHO SẢN XUẤT ĐIỆN TẠI CHỖ
& PHÂN PHỐI TRÊN CÁC HỆ THỐNG 
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH PHI TẬP TRUNG
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Hình 1. Tăng trưởng tiêu thụ điện thời kỳ 2007-2050 (Ảnh minh họa)

Sản xuất năng lượng 
• Thăm dò nhiên liệu 
• Khai thác nhiên liệu

Vận chuyển năng lượng (nhiên 
liệu thô, ví dụ như dầu thô)

Biến đổi năng lượng 
• Tinh lọc nhiên liệu 
• Tích trữ năng lượng 
• Nhà máy điện

Phân phối năng lượng 
(ví dụ máy biến áp)

Truyền tải năng lượng 
(điện, nhiệt)

Vận tải năng 
lượng (nhiên liệu 
đã tinh lọc, ví dụ 
như hydro)

Phân phối năng lượng
(ví dụ như trạm xăng)

Tiêu thụ năng lượng 
• Các tòa nhà

Tiêu thụ năng lượng 
• Công nghiệp

Tiêu thụ năng lượng 
• Giao thông

Hình 2. Minh họa hệ thống điện tập trung (Ảnh minh họa)

Tiêu thụ năng lượng tại chỗ 
(ví dụ một khối các tòa nhà)

Tiêu thụ năng lượng riêng lẻ 
(ví dụ tòa nhà, xưởng máy)

• Sản xuất 
• Biến đổi 
• Phân phối năng 
lượng tại chỗ

Sản xuất và biến 
đổi năng lượng

Sản xuất, biến đổi, 
phân phối năng lượng 

tại chỗ 
• ví dụ trạm hydro

Tiêu thụ năng lượng 
• Giao thông

Điều khiển trung 
tâm và xử lý dữ liệu 
(“Nhà máy điện ảo”) Lưới truyền tải 

(nhiên liệu, điện, dữ liệu)

Hình 3. Minh họa hệ thống điện phi tập trung/phân tán (Ảnh minh họa)
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tiết kiệm năng lượng cũng như khai thác các nguồn năng lượng 
tái tạo. Người ta tin rằng sự phụ thuộc vào hệ thống phát điện tập 
trung khiến cho việc cung ứng điện tốn kém và kém linh hoạt. Hệ 
thống này đang sử dụng chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch để hoạt 
động, và cần có vốn đầu tư rất lớn để lắp đặt các lưới truyền tải và 
phân phối điện ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Đốt nhiên liệu hóa thạch tỏa ra khí độc hại, nguy hiểm đối 
với khí hậu địa phương và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Để 
giải quyết các thách thức này cần có các hệ thống sản xuất và 
phân phối điện thay thế. So sánh với các hệ thống năng lượng 

tập trung, các hệ thống năng lượng phi 
tập trung đang sử dụng các nguồn năng 
lượng bền vững, trong các điều kiện có 
hoặc không có lưới điện, các hệ thống 
này hoạt động ở quy mô nhỏ hơn, ví dụ 
như ở quy mô kilôoát. Ngoài ra, một hệ 
thống sản xuất điện phi tập trung cho 
phép cấp điện cho những vùng xa xôi 
hẻo lánh bởi vì sản xuất điện phù hợp với 
nhu cầu. Như vậy, thực hiện các hệ thống 
năng lượng phi tập trung có thể giải 
quyết vấn đề cung ứng điện cho những 
vùng làng quê. Giải pháp này mang lại 
kết quả bởi vì các hệ thống phi tập trung 
cho phép cung ứng năng lượng tin cậy 
và tái tạo. Theo tính toán, cắt giảm chi 
phí toàn cầu cho sản xuất điện có thể đạt 
2,7 nghìn tỉ USD vào năm 2030 nếu như 
áp dụng các hệ thống phi tập trung. 

Theo nhu cầu điện hiện nay, lưới điện 
truyền thống đang trở nên lỗi thời và cần 
được thiết kế kỹ thuật lại, thiết kế lại và 
được trang bị các công nghệ đổi mới và 
hiện đại. Các công nghệ thông minh có 
thể được ghép vào mạng lưới điện đã 
khiến cho quá trình biến đổi một lưới 
điện thành lưới điện thông minh trở nên 
khả thi. Độ tin cậy và an ninh năng lượng 
là những thách thức kinh tế đáng kể của 
thế kỷ 21 đối với lưới điện để tích hợp 
các nguồn năng lượng tái tạo. Ý tưởng 
cơ bản của lưới điện thông minh là công 
nghệ sáng tạo này có thể được tích hợp 
ở tất cả các giai đoạn của hoạt động và 
quản lý lưới điện.

Triển khai các chức năng số hóa và 
thông minh vào lưới điện sẽ nâng cao 
hiệu suất chung của năng lượng. Ngoài 
ra, sự biến đổi này của lưới điện sẽ xác lập 
tương tác tốt hơn giữa hộ tiêu thụ và lưới 
điện. Do vậy, khám phá hệ thống quản lý 
năng lượng bền vững có thể tích hợp một 
cách hiệu quả với các nguồn năng lượng 
tái tạo và các hệ phống phát điện phi tập 
trung giúp cắt giảm việc sử dụng năng 
lượng hóa thạch cùng với đáp ứng nhu 
cầu điện năng ngày một tăng cao là rất có 
ý nghĩa.

Chúng ta đã đi tới luận điểm là các hệ thống phát 
điện phi tập trung và địa phương hóa là những lựa 
chọn tốt hơn để phát điện, bởi vì hai hệ thống này 
đều gần với người sử dụng cuối, do vậy tiết kiệm chi 
phí truyền tải và cấp điện. Việc tích hợp các nguồn 
năng lượng tái tạo với các hệ thống phi tập trung và 
địa phương hóa là khả thi, giúp cung cấp năng lượng 
sạch và với giá hợp lý mà không phát thải khí nhà 
kính. Cũng vậy, với sự giúp đỡ của công nghệ số hóa, 
lưới điện truyền thống có thể biến đổi thành lưới điện 
thông minh, tạo khả năng để các linh kiện thông 
minh tương tác với nhau, đo và đánh giá tính nguyên 
vẹn và sức khỏe của lưới điện. Lưới điện thông minh 
là một hệ thống truyền thông hai chiều được trang bị 
đầy đủ các công nghệ đổi mới có khả năng cải thiện 
các lựa chọn và nhận thức đối với hộ tiêu thụ, sự nhất 
quán về tính năng cấp điện và cho phép người cung 
cấp dịch vụ công và hộ tiêu thụ đưa ra những quyết 
định độc lập trong cung ứng và nhận dịch vụ. Ngoài 
ra, các công nghệ tích trữ năng lượng có khả năng 
cao tích hợp với lưới điện thông minh và các nguồn 
năng lượng tái tạo giúp tích trữ và phân phối điện tùy 
theo yêu cầu.

Tiêu thụ năng lượng tại chỗ 
(ví dụ một khối các tòa nhà)

Sản xuất, biến đổi, 
phân phối năng 

lượng tại chỗ

“Hệ thống biệt lập” (ví dụ một tòa nhà duy 
nhất có nguồn năng lượng mặt trời)

Sản xuất và biến 
đổi năng lượng

Sản xuất, biến đổi, phân 
phối năng lượng tại chỗ 

• ví dụ trạm hydro

Tiêu thụ năng lượng 
• Giao thông

Hình 4. Minh họa hệ thống điện cục bộ (Ảnh minh họa)

Ký hiệu màu:  
Đỏ: Phát điện 
Lam: Truyền tải
Lục: Phân phối
Đen: Khách hàng

Nhà máy điện

Máy biến áp tăng áp 
máy phát điện

Đường dây truyền tải 
765, 500, 345, 230, & 138kV

Khách hàng điện áp 
dưới truyền tải 
26kV & 69kV

Khách hàng điện áp truyền tải 
138kV hoặc 230kV

Máy biến áp hạ áp 
trạm biến áp

Khách hàng điện áp 
sơ cấp 13kV & 4kV

Khách hàng điện áp 
thứ cấp 120V & 240V

Hình 5. Hệ thống cấp điện truyền thống (Ảnh minh họa)

Nhu cầu điện năng tăng có thể giảm nhẹ bằng cách 
lắp đặt công tơ thông minh, sử dụng các kỹ thuật quản 
lý lưới điện thích hợp và áp dụng biểu giá theo thời 
gian. Biểu giá này khuyến khích hộ tiêu thụ sử dụng 
điện ngoài giờ cao điểm để đỡ phải trả các khoản phí 
bổ sung. Cuối cùng, lưới điện thông minh được mang 
tải chức năng cốt lõi đối với các xe điện có phích cắm 
có khả năng thực hiện nhu cầu điện cho các loại xe 
này. Do vậy, cơ chế của lưới điện thông minh cho phép 
đạt hiệu suất cao hơn và giảm lãng phí nguồn lực, 
cho phép lưới điện thông minh đáp ứng nhu cầu điện 
năng ngày một tăng. Tuy nhiên, lưới điện thông minh 
vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức như: 

• Vẫn còn yêu cầu sự hỗ trợ của chính phủ và không 
dễ dàng đối với một số trường hợp,

• Cần khoản đầu tư ban đầu rất lớn để lắp đặt hệ 
thống tự động hóa, 

• Thay thế các thiết bị lỗi thời bằng các hệ thống số 
hóa mới, và

• Đối mặt với các quy tắc và quy định khác nhau do 
các cơ quan chức năng riêng lẻ đặt ra.

Biên dịch: Thu Lan
Theo “Electricity Today”, số 2/2019

Các cuộn chì thử nghiệm tùy chọn mới được bổ 
sung vào DET2/3 giúp giảm đáng kể thời gian 
và sự thất vọng

Được thiết kế để thử nghiệm các hệ thống truyền thông và 
nối đất, thiết bị thử nghiệm này có màn hình đồ họa để phân 
tích dữ liệu tốt hơn, có khả năng phát hiện lỗi tuyệt vời, cũng 
như dải tần số thử nghiệm rộng nhất để đảm bảo chống ồn.

DET2/3 có độ chính xác và độ ổn định được cải thiện. 
Thiết bị này có dải tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 200Hz 
với các bước tần số 0,5Hz, với tính năng chọn tần số tự 
động cho phép người dùng đảm bảo các thử nghiệm 
được thực hiện ở tần số có độ ồn thấp nhất.

Thiết bị này có bộ nhớ trong lớn cho phép tính toán 
tức thời điện trở suất và có thể lưu trữ kết quả thử nghiệm 
trong hơn một ngày. 

DET2/3 đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 81 và phù hợp để thử 
nghiệm nối đất và bảo vệ chống sét. Thiết bị thử nghiệm 
này là công cụ chẩn đoán tuyệt vời cho bất cứ ai thực hiện 
thử nghiệm nối đất. DET2/3 hỗ trợ các phép đo điện trở 
đất hai, ba và bốn cực.

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

MEGGER NÂNG CẤP BỘ KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HIỆU SUẤT CAO

Thiết bị thử nghiệm 
điện trở đất 
DET2/3 (Ảnh st)

Công ty Megger (Vương quốc Anh) đã nâng 
cấp thiết bị thử nghiệm điện trở đất DET2/3 
bằng cách bổ sung các cuộn dây nối thử nghiệm 
tùy chọn mới giúp giảm đáng kể thời gian và 
sự thất vọng cho người thao tác. Thiết bị thử 
nghiệm nối đất tính năng cao này thay thế máy 
DET2/2 có một không hai, vốn đã là tiêu chuẩn 
của ngành trong 25 năm.

LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
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SÁNG KIẾN KỸ THUẬT

A. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Tình trạng kỹ thuật khi chưa áp dụng giải pháp
Vành điều khiến cánh hướng là cơ cấu trung gian 

kết nối giữa secvomotor và các cánh hướng dòng của 
tổ máy, biến chuyển động tịnh tiến của đầu trục secvo-
motor thành chuyển động quay của các cánh hướng.

So sánh kết cấu của vành điều khiển cánh hướng 
của Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình

Đối với nhà máy thủy điện Sơn La, khi hệ thống làm 
việc, gọi:

+ P1 là áp lực khi làm việc của khoang mở secvomo-
tor (khoang đẩy mở cánh hướng). P1max = 64 kg/cm2.

+ P2 là áp lực khi làm việc của khoang đóng secvomo-
tor (khoang đẩy đóng cánh hướng). P2max = 64 kg/cm2.

+ D là đường kính của pit-tông secvomotor, D = 70cm.
+ d là đường kính trục pit-tông, d = 25 cm.
+ S1 là diện tích tiết diện chịu lực của đáy pít-tông, 

S1 = πD2/4.
+ S2 là diện tích tiết diện chịu lực của đỉnh pít-tông, 

S2 = π(D2-d2)/4.
Hình 1 thể hiện sơ đồ nguyên lý hoạt động khi mở 

cánh hướng.
- Theo sơ đồ ta có, lực tác dụng của mỗi secvomotor là:
+ F1 = P1.S1-P2.S2

+ F2 = P1.S2-P2.S1

(Lực cho kết quả “+” tức là chiều lực đúng như sơ đồ, 
cho kết quả “-” thì chiều lực ngược chiều với sơ đồ).

- Mô-men xoắn (làm quay mở) tác dụng lên vành 
điều khiển là:

MX = F1.RV+F2.RV = (P1-P2)(S1+S2).RV

(RV – Bán kính của vành điều khiển).

- Lực đẩy tịnh tiến theo phương X: FX = 0.
- Lực đẩy tịnh tiến theo phương Y: 
FY = F1 - F2 = (P1+P2)(S1-S2) = π (P1+P2) d2/4 > 0
Như vậy, khi mở cánh hướng, vành điều khiển ngoài 

chịu tác động lực mô-men xoắn để quay mở còn luôn 
bị một lực có tác dụng đẩy tịnh tiến vành điều khiển, 
lực này có phương và chiều từ +Y đến -Y, có độ lớn là 
π(P1+P2)d2/4, điểm lực tác dụng là vị trí –X của vành 
điều khiển (như trên sơ đồ).

Hình 2 thể hiện Sơ đồ nguyên lý hoạt động khi đóng 
cánh hướng. 

- Theo sơ đồ ta có, lực tác dụng của mỗi secvomotor là:
+ F1 = P2.S2-P1.S1

+ F2 = P2.S1-P1.S2

(Lực cho kết quả “+” tức là chiều lực đúng như sơ đồ, 
cho kết quả “-” thì chiều lực ngược chiều với sơ đồ).

- Mô-men xoắn (làm quay mở) tác dụng lên vành 
điều khiển là:

MX = F1.RV+F2.RV = (P2-P1)(S1+S2).RV

(RV – Bán kính của vành điều khiển).
- Lực đẩy tịnh tiến theo phương X: FX = 0.
- Lực đẩy tịnh tiến theo phương Y: 
FY = F2 – F1 = (P1+P2)(S1-S2) = π (P1+P2) 

Như vậy, khi đóng cánh hướng, vành điều khiển 
ngoài chịu tác động lực mô-men xoắn để quay đóng 
còn luôn bị một lực có tác dụng đẩy tịnh tiến vành điều 
khiển, lực này có phương và chiều từ +Y đến -Y, có độ 
lớn là π(P1+P2)d2/4, điểm lực tác dụng là vị trí +X của 
vành điều khiển (như trên sơ đồ).

Lực tác dụng lên hai secvomotor tại cùng một 
thời điểm (khi vận hành) là không giống nhau. Trong 
quá trình vận hành, vành điều khiển ngoài chịu tác 
động lực mô-men xoắn để quay còn luôn bị một lực 
có tác dụng đẩy tịnh tiến vành điều khiển, lực này có 
phương và chiều từ +Y đến -Y, có độ lớn là π(P1+P2)
d2/4. Điều này làm cho bề mặt làm việc của vành điều 
khiển luôn tỳ chặt vào các tấm séc-măng tỳ đứng 
phía +Y (thực tế tại các tổ máy cho thấy vành điều 
khiển luôn tì sát vào 2÷3 tấm séc-măng tỳ đứng phía 
+Y, còn phía –Y thì bị hở). Lực này quá lớn khi chuyển 
động sẽ sinh ra ma sát lớn gây mài mòn, cháy hỏng 
séc-măng tỳ đứng.

Vị trí điểm tỳ làm việc của vành điều khiển cánh 
hướng với séc-măng tỳ đứng được đặt thấp hơn so với 
cao độ vị trí tác động lực của các secvomotor. Điều này 
làm cho lực đẩy tịnh tiến vành điều khiển cánh hướng 
khi bị đẩy tỳ vào các séc-măng tỳ đứng sẽ có xu hướng 
bị đẩy lên cao để bật ra khỏi các séc-măng tỳ. Vành điều 
khiển khi bị đẩy nâng lên sẽ bị cà sát vào tấm chặn trên 
(vật liệu bằng thép) gây hỏng tấm chặn và bản thân 
vành điều khiển.

Trong quá trình vận hành, vành điều khiển cánh 
hướng bị nâng lên do lực tác dụng của hai secvomotor 
sinh ra. Khi vành điểu khiển bị nâng lên đã tỳ vào bề 
mặt của các tấm chặn trên (12 tấm) sinh ra ma sát lớn 
gây cầy xước hỏng bề mặt làm việc của vành điều khiển 
và các tấm chặn.

Việc hỏng bề mặt làm việc của vành điều khiển sẽ 
ảnh hướng đến khả năng vận hành ổn định của tổ máy, 
tổ máy vận hành lâu ngày sẽ dẫn đến phá hỏng hoàn 
toàn bề mặt làm việc của vành điều khiển, gây kẹt và 
hư hỏng thiết bị.

Mức độ hư hỏng của vành điều khiển phụ thuộc vào 
các chế độ vận hành của tổ máy. Đặc biệt trong quá 
trình điều tần, vành điều khiển làm việc liên tục sẽ làm 
cho hư hỏng nhanh hơn.

Nếu không được xử lý cải tiến, vành điều khiển cánh 
hướng phải được sửa chữa phục hồi hiện trạng hàng 
năm. Việc sửa chữa vành điều khiển bắt buộc phải 
dừng máy nhiều ngày, khối lượng sửa chữa rất lớn.

LTS: Ban biên tập ấn phẩm Khoa học Công nghệ 
Điện xin giới thiệu giải pháp “Thiết kế lắp đặt bổ 
sung cơ cấu bi tỳ ổn định vành điều khiển cánh 
hướng” do tác giả Hoàng Ngọc Minh của Công ty 
Thủy điện Sơn La thực hiện, đã giúp cho vành điều 
khiển không bị hỏng, khối lượng sửa chữa hàng 
năm phát sinh cho việc sửa chữa bảo dưỡng vành 
điều khiển không cần phải thực hiện, tổ máy vận 
hành an toàn và ổn định, tăng hệ số khả dụng của 
tổ máy.

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT BỔ SUNG CƠ CẤU 
BI TỲ ỔN ĐỊNH VÀNH ĐIỀU KHIỂN 
CÁNH HƯỚNG 

Bài và ảnh: Hoàng Ngọc Minh, Công ty TĐ Sơn La

Khu vực bị tỳ sát vào 
séc-măng tỳ đứng

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động khi mở cánh hướng

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động khi đóng cánh hướng

Khu vực bị tỳ sát vào 
séc-măng tỳ đứng
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2. Nội dung của giải pháp
a/ Những điểm khác biệt của giải pháp mới so 

với giải pháp cũ
Khi cơ cấu bi tỳ ổn định vành điều khiển cánh 

hướng được lắp bổ sung sẽ làm cho vành điều 
khiển không còn bị tỳ trượt ma sát với các tấm 
chặn giúp cho bề mặt làm việc của vành điểu 
khiển không bị hỏng, khối lượng sửa chữa hàng 
năm phát sinh cho việc bảo dưỡng sửa chữa vành 
điều khiển sẽ không cần phải thực hiện, tăng hệ 
số khả dụng của tổ máy.

Bản chất của giải pháp là thay đổi vị trí ma sát tỳ 
từ ma sát trượt (giữa bề mặt làm việc của vành điều 
khiển với tấm chặn trên) thành ma sát lăn (giữa bi 
tỳ và vành tỳ lăn) làm giảm thiểu ma sát cho vành 
điều khiển và không gây hư hỏng thiết bị.

b/ Mô tả chi tiết bản chất của giải pháp
Cơ cấu bi tỳ ổn định vành điều khiển cánh 

hướng bao gồm sáu bộ bi tỳ được lắp đặt đều xung 
quanh phía trong vành điều khiển, gồm có: Tấm đế 
được hàn chắc chắn trên nắp hầm tuabin; giá đỡ 
vòng bi được lắp đặt trên tấm đế và có thể căn 
chỉnh cao độ lắp đặt; trên vành điều khiển được 
hàn bổ sung thanh tỳ lăn; các vòng bi được lắp đặt 
vào các giá đỡ theo phương thẳng đứng có tác 
dụng tỳ lăn trên thanh tỳ khi vành điều khiển bị 
nổi lên; khe hở giữa thanh tỳ lăn và vòng bi có thể 
căn chỉnh được nhờ các bu lông căn chỉnh giữa 
giá đỡ và tấm đế.

* Tính toán chọn vòng bi
Lực đẩy tịnh tiến vành điều khiển cánh hướng:

FYmax = π(P1max+P2max)d
2/4 =  

π(64+64)252/4 = 62.832 kg ~ 630 kN.
Lực nâng vành điều khiến cánh hướng:
FNmax = k. FYmax = 0,1 x 63 = 63kN
(k=0,1 – Hệ số ma sát của tấm séc măng tỳ).
Tại một thời điểm, vành điều khiển khi bị nâng 

lên sẽ tỳ lên ít nhất hai vòng bi. Vì vậy tải trọng của 
bi cần có là: 63/2 = 31,5 kN.

Ta chọn được loại vòng bi:
+ Loại  : Vòng bi đũa 1 dãy
+ Đường kính ngoài : 160 mm
+ Đường kính trong : 80 mm
+ Bề rộng  : 41 mm
+ Tải trọng  : 35 kN.

Từ thông số vòng bi thiết kế được giá đỡ và các chi tiết 
như bản vẽ đính kèm.

B. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP
1. Lĩnh vực mà giải pháp có thể áp dụng
Giải pháp có thể được ứng dụng để giúp vành điều khiển 

của một số tổ máy lớn như Sơn La và Lai Châu làm việc ổn 
định và an toàn.

2. Những điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp
Giải pháp được áp dụng khi cần phải mở các nắp bể dầu 

ổ đỡ máy phát ra để kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 
trong ổ.

C. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN CÓ THỂ THU ĐƯỢC KHI 
ÁP DỤNG GIẢI PHÁP
1. Hiệu quả dự kiến
Giúp hệ thống vành điều khiển cánh hướng, secvomotor, 

cánh hướng vận hành được an toàn và ổn định.
Cơ cấu này sẽ làm cho vành điều khiển không còn bị tỳ 

trượt ma sát với các tấm chặn giúp cho bề mặt làm việc của 

vành điểu khiển không bị hỏng, khối lượng sửa chữa 
hàng năm phát sinh cho việc bảo dưỡng sửa chữa vành 
điều khiển sẽ không cần phải thực hiện, tăng hệ số khả 
dụng của tổ máy.

Tiết kiệm được chi phí nhân công và vật tư sửa chữa.
2. Tính toán giá trị làm lợi (tạm tính)
Rất khó để tính được chính xác giá trị làm lợi bằng 

tiền, tuy nhiên có thể tạm ước tính như sau:
Khi chưa lắp đặt cơ cấu bi tỳ ổn định vành điều khiển 

cánh hướng, hàng năm phải dừng tổ máy để sửa chữa, 
khắc phục hư hỏng vành điều khiển. Khối lượng công 
việc phải thực hiện bao gồm các công việc sau: Dừng tổ 
máy, hạ van hạ lưu tháo cạn nước tổ máy, xả áp bình dầu 
tích năng của hệ thống điều tốc; tháo tay biên secvo, 
tháo các tay biên của vành điều khiển; lắp đặt palang, 
dầm đỡ, nâng vành điều khiển cánh hướng lên để sửa 
chữa; sửa chữa, phục hồi hư hỏng của vành điều khiển, 
tấm chặn, thay thế séc-măng tỳ… hạ vành điều khiển, 
tháo dỡ palang, dầm đỡ; lắp đặt lại các tay biên secvo, 
tay biên cánh hướng, căn chỉnh khe hở cánh hướng; 
nâng cửa van hạ lưu, nạp nước khôi phục lại tổ máy.

Tình trạng hư hỏng của vành điều khiển cánh hướng 
khi chưa áp dụng giải pháp

Để xử lý khắc phục được hư hỏng của vành điều 
khiển cánh hướng của mỗi tổ máy hàng năm sẽ phải 
dừng máy 16 ngày/tổ máy và mất xấp xỉ 350 công để 
sửa chữa.

Với 9 tổ máy, mỗi năm sẽ phải cần 144 ngày và 
3.096 công để sửa chữa.

Với tiền lương tối thiểu đối với bậc công nhân bậc 
4/7 theo thông báo số 1806/TB-TĐSL ngày 16/12/2016 
là 3,212 x 2.000.000 = 6.424.000 đồng/tháng (không 
tính các phụ cấp nếu có). Tiền nhân công sửa chữa tối 
thiểu sẽ là: 3.096 công x 6.424.000/22 đồng/công = 
904.032.000 đồng.

Chi phí trên chưa tính vật tư thiết bị phục vụ sửa 
chữa và tổn thất do tổ máy phải dừng (rất lớn).

Như vậy, khi lắp đặt cơ cấu bi tỳ ổn định vành điều 
khiển cánh hướng, mỗi năm sẽ giảm được khoảng 
144 ngày dừng máy và tiết kiệm được ít nhất 900 
triệu đồng chi phí nhân công (chưa tính vật tư thiết bị 
phục vụ sửa chữa và khấu hao tài sản, công cụ, dụng 
cụ để phục vụ sửa chữa)

THIẾT BỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ

FISO Technologies Inc. (FISO), nhà chế tạo hàng đầu các 
cảm biến sợi quang chất lượng cao và các giải pháp theo 
dõi, tự hào công bố ra mắt EasyGrid BASE (EGD-BASE), một 
hệ thống theo dõi kiểu mới được thiết kế để đo nhiệt độ tới 
hạn trong các máy biến áp điện lực, các cuộn kháng và các 
thiết bị điện áp cao khác.

EGD-BASE được thiết kế để giải quyết nhu cầu của 
ngành điện về một hệ thống nhỏ gọn và kinh tế để mở rộng 

các ứng dụng lưới điện có thể đạt được và 
cung cấp một giải pháp dễ dàng tích hợp 
cho các nhà cung cấp hệ thống theo dõi 
máy biến áp (TMS). EGD-BASE bổ sung 
nhiều khả năng mới cho dòng sản phẩm 
EasyGrid vốn đã rất thành công, bao gồm 
EasyGrid, EasyGrid LT và EasyTest. Thiết bị 
theo dõi này có thể đo tới 12 kênh trong 
phạm vi đọc từ -80°C đến 300°C đồng thời 
có thể truyền thông qua cáp quang để 
truyền dữ liệu an toàn. Rất thích hợp để 
tích hợp trong TMS, dữ liệu nhiệt độ chính 
xác từ thiết bị theo dõi trực tiếp, trực 
tuyến và theo thời gian thực này làm tăng 
thêm giá trị và giúp thực hiện được bảo trì 
máy biến áp điện lực theo tình trạng (do 
đó tối đa hóa tính năng của chúng), cùng 
với các dữ liệu cách điện xuyên, khí hòa 
tan và phóng điện cục bộ.

Biên dịch: Gia Hiếu
Theo “Utilityproducts”, số 3/2019

Hệ thống theo dõi EGD-BASE (Ảnh: st)

Ảnh của giải pháp
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