nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html

Từ khoá
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vật liệu hoặc bộ phận

Z4

điện

E29

máy móc và dùng điện
Hitachi, Ltd./Hitachi Metals, Ltd.

Thép hợp kim Vô định hình dùng cho Máy biến thế Phân phối Hiệu suât Năng lượng cao
Đặc tính
◆ Mục đích sử dụng chính, phạm vi ứng dụng và tính linh hoạt: Máy biến áp hiệu suất năng lượng cao
(có dầu, loại khô và đúc khuôn) dùng để phân phối điện năng.
◆ Hiệu suất năng lượng và tiết kiệm năng lượng: Máy biến áp hiệu suât cao sử dụng thép hợp kim vô
định hình góp phần làm giảm tổn hao điện năng trong mạng lưới điện phân phối vì máy có tổn hao
không tải nhỏ (tương đương với tổn hao ở chế độ không tải) vào khoảng 1/3 tổn hao không tải của
một máy biến áp sử dụng thép điện cán lạnh có định hướng (cold rolled grain oriented – CRGO).
Máy cũng góp phần làm giảm khí thải CO2 trong quá trình sản xuất điện do máy sử dụng điện năng
một cách hiệu quả.
◆ Kháng thời tiết và có độ bền, v.v…: Tương đương với máy biến áp sử dụng thép điện có định hướng
cán lạnh (cold rolled grain oriented – CRGO).
◆ Sáng tạo với lợi thế giá cả: Chi phí ban đầu của máy biến áp sử dụng thép hợp kim vô định hình cao
hơn so với máy biến áp thông thường sử dụng thép điện cán lạnh có định hướng, nhưng vì tổn hao
điện năng thấp hơn, chi phí vận hành ít hơn và do đó về mặt chi phí vòng đời thì máy biến áp sử
dụng thép hợp kim vô định hình rẻ hơn *2.
◆ Vật liệu dễ mua/tìm: Vật liệu đang được sản xuất hàng loạt bởi nhà máy Metglas® Yasugi của Công
ty cổ phần Kim loại Hitachi cũng như tại Metglas®*3 ở Mỹ (công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của
chúng tôi).
*1: Theo Tin tức nghiên cứu và phát triển của Chubu Electric, Số 129/2008-1
(http://www.chuden.co.jp/resource/corporate/news_129_N12913.pdf)
*2: Lô 2: Tham khảo Hình 6-2 của Báo cáo nhiệm vụ sơ bộ máy biến áp công suất và phân phối 1-7
http://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr2/402_studyf_11-01_part1-7.pdf#search= '
LOT% 202: % 20Distribution% 20and% 20power% 20transformers% 20Draft% 20Tasks% 201% 20% 207,% 20Jan%
202.011 '
*3: Metglas® là thương hiệu đã đăng ký của Metglas®, Inc.

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Đặc tính của hợp kim vô định hình (không tinh thể)

Thép điện cán lạnh có định
hướng (tinh thể)
● Sắp xếp nguyên tử có cấu trúc
→Dị hướng từ tinh thể

● Điện trở suất (0,50µΩ·m)
→Tương đương hoặc giảm hơn
nửa điện trở suất thép hợp kim
vô định hình

● Độ dày (0.23 đến 0.35mm)
→Khoảng mười lần độ dày của
thép hợp kim vô định hình

Hợp kim vô định hình (không tinh thể)
● Sắp xếp nguyên tử không có cấu trúc
→Tồn tại không - dị hướng từ tinh thể.

● Điện trở suất (1,20µΩ.m)
→Hơn hai lần điện trở suất thép điện cán
lạnh có định hướng

● Độ dày (0.025mm)
→Khoảng một phần mười độ dày của thép
điện cán lạnh có định hướng

Tổn hao không tải bằng khoảng một phần ba
thép điện cán lạnh có định hướng

So sánh các đặc trưng từ tính giữa lõi thép hợp kim vô định hình và lõi thép điện cán lạnh có định
hướng (50Hz)
Tổn hao không tải của lõi thép hợp kim vô định hình bằng khoảng một phần ba lõi thép điện cán lạnh
có định hướng.

Tổn hao không tải (W/kg)

E-06

23P100
thép điện định
hướng theo
thớ cán nguội
Metglas® 2605SA1
Vô định hình
Vật liệu mới
Metglas® 2605HB1M
Vô định hình

Cảm ứng (T)

Effects
Remarks
Hiệu quảorhoặc
nhận xét

E-06

Thép hợp kim vô định hình Metglas® 2605SA1 và 2605HB1M của chúng tôi có thể làm giảm đáng kể
tổn hao điện năng xảy ra với máy biến áp trong quá trình biến đổi điện áp điện năng so với thép điện
cán lạnh có định hướng do có đặc trưng từ mềm vượt trội (cấu trúc vô định hình và độ mỏng), góp phần
đáng kể vào việc tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải cacbon dioxit.
 Tổn hao không tải của máy biến áp bằng khoảng một phần ba máy biến áp sử dụng thép điện cán
lạnh có định hướng.
 Công nghệ nấu chảy và đúc vượt trội giúp sản xuất hàng loạt băng thép hợp kim vô định hình có bề
rộng và độ mỏng với độ tin cậy cao.
Hơn nữa, vật liệu mới Metglas® 2605HB1M giúp làm giảm kích thước của máy biến áp sử dụng thép
hợp kim vô định hình loại 2605SA1 (thép hợp kim vô định hình thông thường).
So sánh tổn hao không tải giữa các máy
biến áp

Ước tính hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ máy
biến áp sử dụng thép hợp kim vô định hình

1,434

Phiên bản 1969 Phiên bản Phiên bản 2005 Mấy biến
(1970 đến 1981) 1977 & 1999 (2006 đến 2009) áp phân phối
(1982 đến 2005)
vô định hình
JIS C4304 máy biến áp thép điện định tiêu chuẩn
hướng theo thớ cán nguội
*Công suất máy biến áp tiêu chuẩn gần nhất dựa trên công suất
trung bình của máy biến áp đổ dầu đầy của người tiêu dùng tùy
theo kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hệ thống Công
nghiệp Hitachi.

Loại khuôn
Mold
type
Oil type
Loại
dầu

224

Lượng NLL (MW)

Tổn hao không tải (W)

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,123
1,210

311
54
257

2009

All AMT
Tất
cả AMT

1. Hiệu quả khi tất cả các máy biến áp công nghiệp tại Nhật
Bản được thay thế bằng máy biến áp vô định hình
1) Giảm NLL: 1,123 MW → 9.8 TWh/năm

(Tương ứng với 1.1% trên tổng nhu cầu (858.5 TWh/năm) trong năm 2009)

2) Chi phí điện giảm khoảng 107.8 tỉ yên/năm *
3) Giảm khí thải CO2: 4.1 triệu tấn CO2/năm **

(Tương ứng với 0.34% trên tổng khí thải CO2 (1,209 triệu tấn CO2/năm) trong năm 2009)

2. Hiệu quả khi tất cả các máy biến áp loại cực ở Nhật Bản được
thay thế bằng máy biến áp phân phối vô định hình
1) Giảm NLL: 409 MW → 3.6 TWh/năm
(Tương ứng với 0.42% trên tổng nhu cầu (858.5 TWh/năm) trong năm 2009)

3) Giảm khí thải CO2: 1.49 triệu tấn CO2/năm **

(Tương ứng với 0.12% trên tổng khí thải CO2 (1,209 triệu tấn CO2/năm) trong năm 2009)

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

* Giá điện để tính: 11 yên/kWh
** Hệ số phát thải của tiện ích (2009) để tính: 0.412 kg - CO2/kWh

Trong nước
Ngoài nước
Canada - 6.000
Ba Lan - 1,400
Hàn Quốc - 13.500
Ý - 1,000
Trung Quốc - 230.000 Nhật Bản - 24.000
(Chỉ từ Hitachi Metals thôi) Đài loan - 7.000
Ấn Độ - 57.000
Philippine - 4.000

Mỹ - 61.500
Mexico - 17.000
Brazil - 1.800

Điều này bao gồm việc
xuất khẩu đáng kể
ví dụ. Nigeria và Italia

Việt Nam - 1.200

Châu Phi - 100

Đơn vị: MVA (Triệu VA)
■Thị trường đã phát triển
■
■Thị trường đang phát triển
■

Công suất của máy biến áp vô định hình được lắp đặt ở mỗi nước tính đến cuối năm
2015 (ước tính của chúng tôi). Công suất máy biến áp khác nhau ở mỗi nước.
Liên hệ:

Hitachi Metals, Ltd.,
Sales Department, Soft Magnetic & Components Business Unit, High-Grade Metals Company
Shinagawa Season Terrace 23F, Konan 1-2-70, Minato Ward, Tokyo 108-8224
Tel: +81-3-6774-3401 / Fax: +81-3-6774-4308
http://www.hitachi-metals.co.jp/
http://www.metglas.com/

