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Executive Summary

Granite Power, Wallsend, NSW, Úc
Nhà máy Thí điểm Chu trình Rankine Hữu cơ Siêu tới hạn Năng lượng 

Mặt trời Sản xuất Điện và Nhiệt Công nghiệp

Granite Power là một công ty địa nhiệt đã phát triển GRANEX®, 
một công nghệ truyền nhiệt chất lỏng siêu tới hạn trực tiếp đã 
được cấp bằng sáng chế về sản xuất điện hiệu quả, kinh tế, không 
phát thải cacbon từ nguồn năng lượng địa nhiệt cấp thấp sử dụng 
chu trình Rankine hữu cơ (ORC). Công nghệ này thường được sử 
dụng bằng nhiệt thải thu hồi (RWH), nguồn nhiệt mặt trời, nguồn 
địa nhiệt thông thường, và các hệ thống địa nhiệt được thiết kế để 
sản xuất điện.

Việc xây dựng một nhà máy thí điểm để chứng minh việc sử dụng công nghệ GRANEX với hệ thống thu 
năng lượng mặt trời từ máng parabol tuyến tính tập trung được tài trợ một phần bởi Cơ quan Năng lượng 
Tái tạo Úc (ARENA). Định mức nhiệt 150 kW, hệ thống thu bao gồm sáu máng parabol tập trung 1,800 
mm x 35 m. Chất lỏng GRANEX được làm nóng bằng cách bơm trực tiếp qua máng, và không thay đổi 
tính chất và đưa tới máy phát điện tuabin. Được thiết kế liên kết với trường Đại học Newcastle, máy phát 
điện này quay với tốc độ lên đến 70,000 RPM để sản xuất 30 kW điện năng cho lưới điện.

Nhiệt thải được đưa qua một bộ trao đổi nhiệt để làm ấm nước trong một hồ bơi địa phương, cho phép 
duy trì mở cửa hoạt động lâu hơn trong năm. Trong thời gian năng lượng mặt trời mạnh nhất, năng lượng 
có thể được chuyển tới cho bình trữ nhiệt bơm dầu cách điện. Năng lượng tích trữ ở đó đủ để phát điện 
lên đến 90 phút trong thời gian không có ánh nắng mặt trời hoặc sau khi mặt trời lặn.

Nhà máy thí điểm này vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao, nằm bên cạnh trường học và bể bơi công cộng, 
về bản chất cần có một hệ thống điều khiển có thể kiểm soát quá trình một cách an toàn đồng thời cho 
phép các nhà nghiên cứu thay đổi hình thể hệ thống và điều kiện thử nghiệm mà không cần phải dừng 
quy trình. Một yêu cầu đặt ra cho các nhà nghiên cứu là làm thế nào để có thể truy cập tại địa phương và 
từ xa vào tất cả các dữ liệu quy trình.

Để đáp ứng những nhu cầu này, Granite Power chuyển sang giải pháp điều khiển giám sát  FAST/TOOLS 
và thu thập dữ liệu (SCADA) của Yokogawa.

Có chức năng như thiết bị ghi chép lịch sử dữ liệu cho phép nhóm phát triển so sánh kết quả từ toàn bộ 
thời gian thử nghiệm và đánh giá sự thay đổi đó nhằm đảm bảo người sử dụng tương lai thu ROI (tỷ lệ 
hoàn vốn đầu tư) cao nhất có thể bằng cách tối đa hóa hiệu suất của quy trình này. Bộ điều khiển hướng 
pin năng lượng mặt trời Yokogawa HXS10 được sử dụng để giữ cho bộ pin mặt trời thẳng hàng với tia 
nắng mặt trời và để giám sát các thông số môi trường, và một bộ điều khiển STARDOM Yokogawa duy 
nhất được sử dụng để kiểm soát tổng thể cả mảng pin năng lượng mặt trời và tất cả các thiết bị hệ thống 
quan trọng như tua bin giãn nở/máy phát điện tua bin. Granite Power cũng sử dụng trung tâm hợp tác 
quay video cung cấp dữ liệu chứng minh hệ thống này với các nhà nghiên cứu khác trên thế giới.
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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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Hai thành viên của nhóm phát triển Granite Power, Sean McCracken và Matt Patterson, gặp hạn chế về 
kinh phí và đã tìm kiếm các đối tác có thể hỗ trợ phần cứng và có chuyên môn sẵn sàng làm việc với họ 
trong giai đoạn kỹ thuật nhằm giải quyết một số biến không rõ. Khi chọn Yokogawa, Granite Power đã tìm 
được một đối tác có chuyên môn kỹ thuật địa phương cần thiết hiểu những thách thức và có thể cung cấp 
giải pháp điều khiển hoàn toàn khả thi, linh hoạt, hiệu quả chi phí.

Đội ngũ phát triển đã làm việc rất chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật Yokogawa, dựa trên các năng lực cốt lõi 
của cả hai công ty để phát triển các giải pháp cho những thách thức bất ngờ gặp phải trong suốt dự án. 
Các kỹ sư của Yokogawa phát triển một giao diện giữa các hệ thống điện năng lượng mặt trời và máy 
phát điện tua bin của cơ sở này và cơ sở BOP. Chuyên gia kỹ thuật của trạm điện Yokogawa cũng đã nỗ 
lực để tối ưu hóa vận hành của máy phát điện tua bin được thiết kế tùy chỉnh.

Việc sử dụng bộ điều khiển STARDOM duy nhất cho việc điều khiển tích hợp trường năng lượng mặt trời, 
cơ sở cân bằng nhà máy (BOP), máy phát điện tua bin đã tiết kiệm đáng kể về cả không gian và chi phí. 
FAST/TOOLS SCADA cung cấp giám sát, báo động, thiết bị ghi chép lịch sử dữ liệu, phương hướng, và 
giải pháp báo cáo tất cả-trong-một, và cho phép truy cập từ xa dễ dàng sử dụng ngoại tuyến. Phần mềm 
FAST/TOOLS có thể được cài đặt trên các máy tính xách tay của nhóm phát triển, không cần phải có máy 
chủ chuyên dụng đắt tiền. Thêm một ưu diểm nổi bật, việc bảo mật được tăng cường có thể loại bỏ tất cả 
thông tin độc quyền từ hiện trường.

Việc sử dụng năng lượng điện mặt trời đang góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, vì các nhà máy 
điện năng lượng mặt trời không có quá trình đốt cháy như sản xuất nhiệt điện và phát thải cacbon dioxit 
ít hơn.
Hệ thống điều khiển quy trình cho nhà máy điện năng lượng mặt trời là một phần trong thành phần cốt lõi 
như bộ não của con người và việc lắp đặt hệ thống này giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

            
Máy phát điện turbo                           Môi trường thử nghiệm truyền nhiệt GRANEX®  

Liên hệ: Yokogawa Australia Pte. Ltd.,
Tower A, 112-118 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
http://www.yokogawa.com/au/

Hiệu quả hoặc nhận xét

Những thách thức và giải pháp




