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
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Dịch vụ Kỹ thuật: Vận hành và Bảo dưỡng Nhà máy Thủy điện
Đặc tính
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) hiện sở hữu và vận hành nhiều nhà máy thủy điện tại 160 địa điểm,
bao gồm 9 nhà máy thủy điện tích năng (công suất cơ sở sản xuất: 8,986MW).
Các dịch vụ kỹ thuật của TEPCO không chỉ bao gồm các dịch vụ thiết kế và giám sát xây dựng mà còn
về vận hành và bảo dưỡng nhằm mục tiêu tiến đến sự phát triển bền vững với các đặc tính sau:
 Tận dụng hiệu quả nguồn nước
 Vận hành và bảo dưỡng hiệu quả các nhà máy thủy điện
- Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu chi phí cho việc bảo dưỡng nhưng vẫn duy trì độ tin cậy
- Các phương pháp kỹ thuật và các kỹ thuật chuẩn đoán cơ sở khác trong quá trình vận hành nhà
máy

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Ví dụ 1: Tái xây dựng nhà máy thủy điện

Bảng Ví dụ về việc tái xây dựng

Để cải thiện độ tin cậy trong vận hành, sử dụng
hiệu quả các nguồn nước và lợi ích kinh tế là điều
cần thiết trong việc khôi phục và tái xây dựng nhà
máy thủy điện lâu đời. Với trên 30 năm kinh
nghiệm trong công tác khôi phục và tái xây dựng
các nhà máy thủy điện, TEPCO cung cấp nhiều
dịch vụ kỹ thuật từ việc lập kế hoạch cho đến thực
hiện công tác khôi phục và xây dựng các nhà máy
thủy điện.

Trước

Sau

Đầu ra [kW]

6,200

6,600

Phóng điện tối đa [m3/s)

11.13

11.13

Cột áp làm việc [m]

69.9

69.4

Tốc độ quay [min-1]

600

429

Số thiết bị

3

1

Loại

Francis
trục ngang

Francis
trục dọc

Năm khánh thánh

1919

1997

Trước khi tái xây dựng

Sau khi tái xây dựng

Hình Ví dụ về việc tái xây dựng

Ví dụ 2: Chuẩn đoán độ bôi trơn dầu cho cơ sở thủy điện
Dầu tuabin được sử dụng làm dầu bôi trơn cho vòng bi của máy phát điện tuabin thủy lực. Việc vận
hành trong thời gian dài làm gia tăng hợp chất oxit và những hạt mòn trong dầu, điều này có thể dẫn
đến điều kiện xấu như gia tăng nhiệt độ của kim loại ổ trục hay giảm khả năng bôi trơn, v.v... Để hạn
chế kim loại ổ trục bị ăn mòn, việc phân tích độ nhớt của dầu, thành phần nước, mức độ oxy hóa, v.v...
là vô cùng cần thiết. Chuẩn đoán trước dầu bôi trơn gồm việc phân tích những hạt mòn trong dầu, giúp
phát hiện được dấu hiệu điều kiện xấu của thiết bị.
Chất sinh ra bên
trong

Chất pha lẫn bên
ngoài

Hạt bẩn (hạt)

Tiếp xúc kim loại,
ăn mòn kim loại

Giảm chất lượng dầu –
Giảm chất lượng chất phụ gia

Nhiệt, oxy

Sợi quang

Lọc

Dính bụi hàn, cát, sơn và vật
liệu đệm kín

Xây dựng, hoạt
động

Hình 1 Phân loại các chất ô nhiễm

Hình 2 Thiết bị chuẩn đoán cho dầu bôi trơn

Ví dụ 3: Đánh giá tuổi thọ có thể sử dụng của cuộn dây stato máy phát điện
Mục đích của phương pháp đánh giá tuổi thọ có thể sử dụng là để đánh giá độ bền điện môi hiện tại
của cuộn dây stato máy phát điện trong các nhà máy thủy điện, từ đó quyết định các biện pháp hiệu quả
phòng ngừa sự cố và chu kỳ bảo dưỡng tiết kiệm. Phương pháp này được phát triển bằng cách hợp tác
nghiên cứu. Phải ngừng vận hành thiết bị để thực hiện kiểm tra không phá hủy.
Phạm vi của phương pháp đánh giá tuổi thọ có thể sử dụng liên quan đến máy phát điện cách điện chất
dẻo với điện áp định mức từ 6kV trở lên. Phương pháp này cũng được áp dụng cho hợp chất cách
điện, hoặc để cách điện với điện áp định mức dưới 6kV.

Hình 1 Thiết bị chuẩn đoán cách điện

Hình 2 Thiết bị phát hiện phóng điện từng
phần khi đang vận hành

Hiệu quả hoặc nhận xét
 Tận dụng hiệu quả nguồn nước
 Giảm chi phí bảo dưỡng cho các nhà máy thủy điện bằng các biện pháp dưới đây:
- Phương pháp và chu kì bảo dưỡng thích hợp bằng cách đánh giá hiệu năng của cơ sở
- Hạn chế được những vấn đề xấu xảy ra bằng cách chuẩn đoán phù hợp.
- Bảo dưỡng sớm cùng với đánh giá tuổi thọ thiết bị

Lắp
đặtation
thựcin
tếPhoặc
kế hoạch
dự kiến
Install
ractice
or Schedule
Trong nước:  TEPCO vận hành và bảo dưỡng nhiều trạm thủy điện (164 địa điểm, 8,983MW)
Nước ngoài:  “Dịch vụ kỹ thuật cho công tác khôi phục tại Umiam giai đoạn II”, Ấn Độ (2004)
 “Nghiên cứu khả thi cho công tác khôi phục tại Umiam giai đoạn III”, Ấn Độ (2006)
 “Dịch vụ kỹ thuật cho công tác khôi phục tại trạm thủy điện Namgum”, Lào (2004)
 “Nhà máy thủy điện để bảo vệ Dự án Di sản thế giới ruộng bậc thang ở Philippine”,
(2010)

Liên hệ:

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp
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