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MỞ ĐẦU 
 
1. Lý do chọn đề tài 
Hiện nay, hệ thống điện Việt  Nam phát triển mạnh và đã trở 

thành một hệ thống điện hợp nhất với nhiều nguồn có cấp điện áp 
đấu nối khác nhau nằm rải rác trên suốt chiều dài đất nước. Khi có 
hiện tượng bất thường hoặc sự cố ở một phần tử của hệ thống không 
những ảnh hưởng đến phần tử đó mà còn ảnh hưởng đến cả chế độ 
vận hành của Hệ thống. 

Khi trong Hệ thống điện có nhiều Nhà máy điện gồm các loại 
khác nhau, chế độ vận hành của các Nhà máy tại từng thời điểm 
cũng khác nhau. Đối với Nhà máy thuỷ điện, để phát điện người ta 
biến năng lượng cơ của dòng nước thành năng lượng điện thông qua 
tuabin và máy phát. Những nhà máy thuỷ điện có công suất vừa và 
lớn thường có dung tích hồ chứa lớn nên việc điều tiết của hồ chứa 
này có thể theo mùa hoặc năm. Có nghĩa là các hồ chứa đó sẽ tích 
nước vào mùa mưa và phát điện cho mùa khô. Như vậy, việc tính 
toán điều tiết lượng nước được tích trữ trong hồ chứa có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng đối với việc phát điện. 

Dự án thủy điện Sông Bung 4 nằm trong quy hoạch bậc thang 
thủy điện hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Nhiệm vụ chính của 
công trình là cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia với công suất 
156MW, sản lượng điện bình quân hằng năm 586,25 triệu kWh. 
Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình còn thực hiện việc phòng 
chống lũ vào mùa mưa và điều hòa nước vào mùa khô cho hạ du, góp 
phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho 
địa phương. 
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Sông Bung là nhánh lớn nhất của sông Vu Gia, nằm ở phía 
Tây Bắc của lưu vực sông Vũ Gia. Sông Bung có chiều dài khoảng 
130km, chảy từ biên giới Lào đến sông Cái gần huyện Thạnh Mỹ, 
phần sau hợp lưu với sông Cái gọi là sông Vu Gia. Qua phân tích tài 
liệu thực đo cho thấy: chế độ dòng chảy trên hệ thống sông Vu Gia – 
Thu Bồn có hai mùa rõ rệt, mùa lũ từ tháng X-XII và mùa kiệt kéo 
dài 9 tháng từ tháng I-IX năm sau. Riêng sông Bung căn cứ vào số 
liệu thật do của hai trạm sông Bung 4 và sông Bung 2, mùa lũ kéo 
dài hơn một tháng vào mùa mưa từ tháng IX-I năm sau. Vào mùa lũ, 
do địa hình lưu vực có độ dốc lớn, lại thường có mưa to tập trung 
nên lũ lên nhanh và xuống nhanh, tốc độ dòng chảy cao, khi đó hồ 
chứa Sông Bung 4 cũng như hồ chứa A Vương tham gia cắt lũ, giảm 
lưu lượng lũ xả xuống vùng hạ lưu. Vào mùa kiệt nước sông ít thay 
đổi, trừ trường hợp có bão hoặc tăng cường của gió mùa Tây Nam, 
ba tháng kiệt nhất thường vào tháng III, IV, V, tổng lượng dòng chảy 
trong 3 tháng kiệt nhất chỉ chiếm 5-10% tổng lượng dòng chảy năm. 

Theo thông tư 30/2014/TT-BCT ban hành ngày 02/10/2014 có 
quy định rằng các nhà máy thủy điện có công suất trên 30 MW đấu 
nối vào hệ thống quốc gia ngoại trừ các trường hợp đặc biệt điều 
phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh kể từ 06 tháng phát 
điện chính thức. Vậy theo quy định thì nhà máy thủy điện Sông Bung 
4 phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong thời gian tới. 
Khi tham gia thị trường điện, để nâng cao hiệu quả kinh tế nhà máy 
bằng cách chào giá bán điện thì yếu tố quan trọng và quyết định là 
vận hành hồ chứa sao cho hợp lý và tối ưu nhất. Với các lý do trên, 
tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu chiến lược chào giá cho công ty thủy 
điện Sông Bung 4”, qua đó vừa phục vụ cho công tác vận hành nhà 
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máy thủy điện Sông Bung 4 khi tham gia trị trường điện đồng thời 
đáp ứng nhu cầu cấp nước cho vùng hạ du. 

  2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Sử dụng số liệu thủy văn trong quá khứ vẽ các đường cong 

lũy tích của các năm đặc trưng và biểu đồ điều phối hồ chứa nhằm 
đưa ra giải pháp vận hành làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước 
phát điện cho Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4. 

-  Dựa vào biểu đồ điều phối hồ chứa lên phương án chào giá 
cho nhà máy thủy điện Sông Bung 4 trong thị trường điện. 

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. 
- Chế độ thuỷ văn của Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. 
- Hồ chứa và chế độ vận hành của Nhà máy Thủy điện 

Sông Bung 4. 
 Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tính toán, xây dựng các 
đường cong lũy tích hồ chứa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 
nước và tối ưu kinh tế khi nhà máy tham gia thị trường điện. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thu thập số liệu thuỷ văn được thống kê ở các năm trước của 

Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 dùng để vẽ các đường cong lũy 
tích và biểu đồ điều phối hồ chứa bằng các phương pháp đồ thị. 

Sử dụng biều đồ để lên kế hoạch chạy máy khi tham gia vào 
thị trường phát điện cạnh tranh. 

4. Nội dung nghiên cứu 
Thu thập các số liệu thuỷ văn trong quá khứ của hồ chứa thủy 

điện Sông Bung 4 trong 29 năm. 
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Dựa vào phương pháp đồ thị vẽ được các đường cong lũy tích 
chạy máy. 

Dựa theo các quy định của thị trường điện và đặc tính hồ chứa 
lên phương án chào giá. 

5. Bố cục của đề tài 
Mở đầu 
Chương 1. Tổng quan Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4. 
Chương 2. Tổng quan thị trường điện Việt Nam và cơ sở tính 
toán xây dựng biểu dồ vận hành hồ chứa. 
Chương 3. Xây dựng các đường cong lũy tích hồ chứa thủy 

điện Sông Bung 4. 
Chương 4. Xây dựng chiến lược chào giá cho thủy điện Sông 
Bung 4 trong thị trường phát điện cạnh tranh. 
Kết luận và kiến nghị 
Tài liệu Tham khảo 
Phụ lục 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

 
1.1. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

Công trình thuỷ điện Sông Bung 4 nằm trên địa bàn hai xã 
TaBhing và xã ZuôiH, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cách 
thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về hướng Tây – Nam, cách thành 
phố Tam Kỳ khoảng 120km về hướng Tây– Bắc. 
1.2. NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH  

- Đảm bảo an toàn công trình.  
- Góp phần giảm lũ cho hạ du.  
- Đảm bảo hiệu quả phát điện.  

1.3. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 
1.3.1.  Hồ chứa 
1.3.2.  Đập dâng 
1.3.3.  Đập tràn 
1.3.4.  Cửa lấy nước 
1.3.5. Đường hầm áp lực 
1.3.6. Tháp điều áp 
1.3.7. Nhà máy thuỷ điện 
1.3.8. Trạm phân phối điện ngoài trời 

1.4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SÔNG 
BUNG 4 

1.4.1. Thủy văn 
- Diện tích lưu vực: 1448 km2 
- Lưu lượng trung bình:   47,95 m3/s 
- Lưu lượng lũ thiết kế (P = 0.02%): 15.427 m3/s 
- Lưu lượng lũ kiểm tra (P=0.1%): 12.008 m3/s  
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1.4.2. Hồ chứa 
- Mực nước dâng bình thường:  222,5 m 
- Mực nước gia cường :   228,11 m  
- Mực nước chết (MNC):   205,0 m 
- Dung tích toàn bộ:   233,99 Triệu m3 
- Dung tích chết:    276,81 Triệu m3 
- Dung tích hữu ích:    266,5 Triệu m3 

1.4.3. Đập dâng 
- Loại:     Bê tông RCC 
- Cao trình đỉnh đập:   229,0 m 
- Chiều cao lớn nhất:    114,0 m  

1.4.4. Công trình xả lũ 
- Loại: Có cửa van 
- Số lượng:  6 cửa van 
- Cao trình ngưỡng tràn:  210,5m 
- Cao trình đỉnh mũi hắt: 185,0m 
- Khả năng xả Ptk = 0,1% 8.602 m3/s 
- Khả năng xả Ptk = 0,02% 10.789 m3/s 
- Cao trình hố xói: 110,0m 
- Chiều rộng hố xói: 40 m 

1.4.5. Cửa nhận nước 
- Kiểu kết cấu cửa lấy nước  Tháp 
- Cao trình đỉnh 229m 
- Cao trình ngưỡng 188,6m 
- Số cửa/ số khoang 1/2 
- Kích thước mỗi khoang W×H 4,0×7,2m 
- Chiều dài cửa lấy nước 21 m 
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1.4.6. Đường hầm áp lực 
  - Loại: Bọc BTCT 
  - Đường kính trong: 7,2/4,0 m 
  - Chiều dài tuyến hầm: 3225,59 m 
  - Chiều dài đoạn chuyển tiếp:  14,4 m 
  - Chiều dài đoạn hầm có D=7,2m: 3061,57 m 
  - Chiều dài đoạn chạc ba: 26,3 m 
  - Chiều dài đoạn D=4m: 123,32 m 
  - Độ dốc đáy hầm: 2,7/3,2/4,5 % 
  - Chiều dày bọc BTCT: 0,4 m  

1.4.7. Tháp điều áp 
- Đường kính buồng tràn: 16 m 
- Đường kính giếng:  6 m 
- Chiều cao:  148 m 

1.4.8. Nhà máy 
- Dạng: hở 
- Cao trình sàn lắp máy: 112,0 m 
- Số tổ máy:  2 
- Công suất một tổ máy: 78 MW 
- Loại tuabin: Francis  
- Cao trình đặt BXCT: 90,4 m 
- Lưu lượng lớn nhất 1 tổ máy: 82 m3/s 
- Cột nước tính toán: 106 m  
- Cột nước lớn nhất:  123,4 m  
- Cột nước nhỏ nhất: 94,7 m 
- Tốc độ vòng quay:  250 vòng/phút. 
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1.5. SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH NHÀ MÁY 
1.6. KẾT LUẬN 

Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 nằm ở vị trí huyện Nam 
Giang, tỉnh Quảng Nam với lưu vực 1448 km2, dung tích của hồ 
chứa 510,8 triệu m3, công suất lắp máy 156MW. Hàng năm, Nhà 
máy cung cấp một sản lượng điện năng 586,25 triệu kWh cho Hệ 
thống điện Quốc gia.  

Hồ chứa thuỷ điện Sông Bung 4 có dung tích trung bình nên 
có khả năng tích nước vào mùa mưa và phát điện vào mùa khô năm 
sau. Do đó, hồ Sông Bung 4  là hồ điều tiết dài hạn hoặc điều tiết 
năm. 
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CHƯƠNG 2 
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ CƠ SỞ 

TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒVẬN HÀNH HỒ CHỨA 
 
2.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 

2.1.1.  Khái niệm thị trường điện cạnh tranh 
Thị trường là gì: thị trường là một tập hợp người mua và người 

bán tác động qua lại lẫn nhau, dẫn đến khả năng trao đổi 
2.1.2.  Khái niệm về hệ thống điện theo cơ chế kín và 

mở 
Hệ thống điện kín: là hệ thống điện được điều khiển với hàm 

mục tiêu là tối ưu hóa cả quá trình từ sản xuất, truyền tải, phân phối 
đến tiêu thụ. Cách điều khiển này có thể tập trung hay phân quyền, 
nhưng các hệ thống con phải phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đạt 
được mục tiêu chung. Đây là một thị trường độc quyền, điều này dẫn 
đến người tiêu dùng sẽ phải ký hợp đồng mua điện với mức giá được 
công ty độc quyền qui định. 

Hệ thống điện mở: là hệ thống điện được điều khiển theo kiểu 
phân tán mà theo đó một quá trình sản xuất được phân ra làm nhiều 
công đoạn, mỗi giai đoạn là một công ty hay một tập đoàn riêng biệt 
đảm nhiệm, nên có những mục tiêu và lợi nhuận riêng. Các hệ thống 
con chỉ việc điều khiển sao cho tối ưu hóa hàm mục tiêu của chính 
mình.  
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2.1.3. Lộ trình phát triển thị trường 
a . Sự cần thiết phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt 

Nam 
 Tính đến nay, trong đa số các ngành trong nền kinh tế Việt 
Nam đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nghành điện đang vận 
hành mang dáng dấp theo mô hình liên kết dọc truyền thống 
 Phát triển thị trường điện cạnh tranh là xu hướng phát triển 
chung của các nước trên thế giới, là động lực cho hoạt động hiệu quả 
trong sản xuất kinh doanh điện và phát triển kinh tế xã hội. Ngành 
điện Việt Nam không có con đường nào khác, phải nhìn thẳng vào sự 
thật để tìm mọi giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh phát triển thị trường 
điện canh tranh.  

b.Lộ trình phát triển thị trường điện 
v Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (2006- 

2015)  
Bước 1: Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm (từ 

năm 2006-2012)  
Bước 2: Thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh 

(từ năm 2002-2015)  
v Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

(2015 - 2021) 
Bước 1: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm 

(2015-2016)  
Bước 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn 

chỉnh (từ năm 2017 đến năm 2021)  
v Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (từ sau 

2021) 
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 Bước 1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm (2021-
2023)  
 Bước 2: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ năm 
2024) 
c. Chức năng và mối quan hệ của các thành phần tham gia thị 

trường điện 
- Người mua duynhất 
- Các nhà máy điện 
- Công ty truyền tải điện 
-  Các công ty điện lực 
- Cơ quan vận hành thị trường điện và hệ thống  
- Cơ quan vận hành thị trường 
- Cơ quan điều tiết 
2.1.4. Cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của thị trường điện 

Việt Nam 
a. Cấu trúc của thị trường điện Việt Nam 
Thiết kế thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã được phê 

duyệt tại quyết định 6713/QĐ-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương, theo đó: 

- Tên đầy đủ Tiếng Việt là : Thị trường phát điện cạnh tranh 
Việt Nam 

- Tiếng Anh: Vietnam Competitive Generation Market 
- Viết tắt: VCGM 
b. Nguyên tắc hoạt động  thị trường điện Việt Nam 
Trong thị trường phát điện cạnh tranh, toàn bộ điện năng phát 

của các nhà máy điện được bán cho đơn vị mua buôn duy nhất, lịch 
huy động các tổ máy được lập căn cứ trên bản chào giá theo chi phí 
biến đổi. Điện năng mua bán được thanh toán theo giá hợp đồng và 
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giá thị trường giao ngay của từng chu kỳ giao dịch thông qua hợp 
đồng sai khác. 
2.2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH HỒ 
CHỨA 

2.2.1. Tổng quan về điều tiết hồ chứa 
a. Điều tiết dòng chảy theo nhu cầu điều chỉnh công suất 

của Nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) 
 Điều tiết hồ chứa là công việc qua trọng của mọi nhà máy thủy 
điện, nó quyết định sản lượng điện, kế hoạch vận hành, sự hiệu quả 
về kinh tế của nhà máy…Nhưng đây là một đại lượng tùy biến, luôn 
biến động theo thời gian.Vì vậy, điều tiết dòng chảy theo nhu cầu là 
việc làm bắt buộc đối với nhà máy thủy điện. 

b. Phân loại điều tiết 
- Điều tiết ngày 
- Điều tiết tuần 
- Điều tiết năm 
- Điều tiết nhiều năm 
2.2.2. Cơ sở tính toán xây dựng biểu đồ vận hành tối ưu 

cho hồ chứa nhà máy thủy điện 
a. Phương pháp quy hoạch động 
Dựa trên nguyên tắc chia quá trình giải bài toán tối ưu thành 

nhiều giai đoạn và tiến hành tìm phương án tối ưu qua các giai đoạn 
khác nhau. Tổng hợp các phương án tối ưu cục bộ ta sẽ có được 
phương án tối ưu toàn bộ đó là nguyên lý tối ưu Bellman. 

b.  Phương pháp đồ thị 
- Đường cong luỹ tích 
- Đường cong luỹ tích trong hệ toạ độ xiên 
- Cách vẽ biểu đồ tỷ lệ xích hình tia 
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- Phương pháp tính toán điều tiết bằng đồ thị 
- Phương pháp sợi chỉ căng 
- Phương pháp theo đặc tính hồ chứa 

c. Phương pháp theo đặc tính hồ chứa 
Phương pháp theo đặc tính hồ chứa là vận hành hồ chứa theo 

trạng thái thực của hồ, có nghĩa dựa vào dự báo thuỷ văn ngắn hạn 
và mức nước hồ. Biểu đồ giúp chủ động trong mọi tình huống, xử lý 
đúng, khắc phục những biến động bất thường của dòng chảy cũng 
như yêu cầu đột xuất về nhu cầu nước và nhu cầu năng lượng.  
2.3. KẾT LUẬN 

Trong các phương pháp thì điều có thể sử dựng để xây dựng 
đặc tính hồ chứa. Tuy nhiên, tác giả chọn phương pháp đồ thị để xây 
dựng công cụ điều tiết hồ chứa, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
nước. 
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CHƯƠNG 3 
XÂY DỰNG CÁC ĐƯỜNG CONG LŨY TÍCH HỒ CHỨA  

THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 
 
3.1. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LŨY TÍCH CHO THỦY 
ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

3.1.1. Đặt vấn đề 
 Dựa vào số liệu thủy văn trong 29 năm quá khứ từ năm 1977 
đến năm 2005, ta phân loại được ra các năm đặt trưng: năm nước to, 
năm nước lớn, năm nước trung bình, năm nước nhỏ và năm nước 
kiệt. 

3.1.2. Xây dựng đường cong lũy tích cho năm nước to 
 Dựa vào những năm có lưu lượng nước to, ta tính được lưu 
lượng tháng của năm nước to như ở bảng. 

Bảng 3.1. Lưu lượng nước trung bình của năm nước to 

Tháng Qtb (m3/s) Tháng Qtb (m3/s) 
IX 62,18 III 35,06 

X 84,24 IV 28,50 

XI 202,64 V 40,72 

XII 291,16 VI 74,76 

I 100,32 VII 109,50 

II 47,68 VIII 52,00 

Qo 94,06 (m3/s) 
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Hình 3.1. Đường cong tối ưu vận hành năm nước to 
  

3.1.3. Xây dựng đường cong lũy tích cho năm nước lớn 
 Năm nước lớn có được lưu lượng nước hồ Qo = 72,09 (m3/s) 

Bảng 3.2.  Lưu lượng nước trung bình tháng của năm nước lớn 

Tháng Qtb (m3/s) Tháng Qtb (m3/s) 
IX 48,14 III 33,96 

X 70,17 IV 28,16 

XI 224,03 V 29,27 

XII 156,29 VI 54,99 

I 75,46 VII 53,53 

II 49,13 VIII 42,01 
Qo 72,09 (m3/s) 

Qp

W

t

W hi

t10 t2 t3 t4 t5

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

0

0'

Qo = 94,06m 3/s

Q Tmax =164m 3/s

Q p = 59,41m 3/s

Q s
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Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

QP

t

Whi

t10 t2 t3 t4 t5

0'

Qo = 72,09m3/s

QTmax =164m3/s

QP  = 44,21m3/s
0

Qs

 
Hình 3.2. Đường cong tối ưu vận hành năm nước lớn 

3.1.4. Xây dựng đường cong lũy tích cho năm nước trung 
bình 
 Năm nước trung bình có được lưu lượng nước về hồ Qo = 
56,84 (m3/s) 

Bảng 3.3.  Lưu lượng nước trung bình tháng của năm 

 nước trung bình 

Tháng Qtb (m3/s) Tháng Qtb (m3/s) 
IX 46,03 III 30,51 
X 50,60 IV 24,17 
XI 116,79 V 22,11 
XII 101,79 VI 36,89 

I 118,40 VII 43,33 
II 40,54 VIII 50,87 

Qo 56,84 (m3/s) 
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Qs
QP

t

Whi

t10 t2 t3

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

0

0'

Qo = 56,85m3/s

QTmax =164m3/s

Qp = 46,42m3/s

Qs = 80,54m3/s

 
Hình 3.3. Đường cong tối ưu vận hành năm nước trung bình 

3.1.5. Xây dựng đường cong lũy tích cho năm nước nhỏ 
 Năm nước nhỏ có được lưu lượng nước trung bình Qo = 48,82 
(m3/s) 

Bảng 3.4. Lưu lượng nước trung bình tháng của năm nước nhỏ 

Tháng Qtb (m3/s) Tháng Qtb (m3/s) 

IX 48,26 III 26,89 

X 57,87 IV 21,94 

XI 117,91 V 21,17 

XII 69,30 VI 35,03 

I 68,79 VII 49,06 

II 36,37 VIII 33,23 

Qo 48,82 (m3/s) 
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Qs
Qp

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

t

Whi

t10 t2 t3

0

0'

Qo = 48,83m3/s

QTmax =164m3/s

Qp = 39,70m3/s

Qs = 64,80m3/s

 
Hình 3.4. Đường cong tối ưu vận hành năm nước nhỏ 

3.1.6. Xây dựng đường cong lũy tích cho năm nước kiệt 
 Năm nước kiệt có được lưu lượng nước trung bình Qo = 32,05 
(m3/s) 

Bảng 3.5.  Lưu lượng nước trung bình tháng của năm nước kiệt 

Tháng Qtb (m3/s) Tháng Qtb (m3/s) 
IX 49,17 III 18,40 

X 41,63 IV 16,27 
XI 40,77 V 15,53 
XII 55,93 VI 28,33 

I 33,17 VII 35,20 

II 22,73 VIII 32,90 

Qo 32,05 (m3/s) 
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QpQs

t

Whi

t10 t2

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

0

0'

Qo = 32,50m3/s

QTmax =164m3/s

Qp = 34,50m3/s

Qs = 22,50m3/s

W

 
Hình 3.5. Đường cong tối ưu vận hành năm nước kiệt 

3.2. XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA CHO THỦY 
ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

3.2.1. Đặt vấn đề 
Ta có được đường cong lũy tích lưu lượng nước điều tiết tối 

ưu của nhà máy thủy điện Sông Bung 4 cho các năm điển hình. Tuy 
nhiên, các giá trị thủy văn của dòng sông là đại lượng mang tính xác 
suất và ngẫu nhiên. Cùng với đó, trong vận hành thường không có 
được số liệu dự báo tin cậy, dẫn tới hiệu suất khai thác thủy năng 
không tối ưu. Và để giải quyết vấn đề này, các nhà máy thủy điện 
dựa vào thực trạng của hồ để quyết định phương thức vận hành. Để 
biểu diễn thực trạng của hồ chứa nhà máy thủy điện Sông Bung 4, 
tác giả dùng biều đồ điều phối hồ chứa nhằm mục đích xây dựng 
công cụ hữu ích cho công tác vận hành nhà máy sau này. 

3.2.2. Vẽ biểu đồ điều phối hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 
Bước 1: Vẽ đường bao số 2 

 Bước 2: Vẽ đường bao số 3 
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Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

MDBT =222,5

I I

II

II
III

Vùng I    : Vùng phát được công suất lơn nhất có thể
Vùng II   : Vùng phát công suất đảm bảo
Vùng III  : Vùng hạn chế công suất

Đường 4

Đường 1
MNC =

 
Hình 3.11. Biểu đồ điều phối hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 

3.4. KẾT LUẬN 
Qua tính toán xây dựng các đường cong lũy tích điều tiết 

nước tối ưu cho các năm đặc trưng và các số liệu dự báo thủy văn 
của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ cung cấp cho 
nhà máy thủy điện Sông Bung 4 thì có thể lên kế hoạch vận hành cho 
năm tiếp theo. Khi đó, nhà máy thu được hiệu suất khai thác thủy 
năng lớn nhất, chống xả tràn trong mùa lũ và đảm bảo cung cấp cho 
hệ thống điện quốc gia sản lượng điện lớn nhất. 

Đối với nhà máy mới đưa vào hoạt động thì việc xây dựng 
được biểu đồ điều phối hồ chứa là việc làm rất quan trọng. Biểu đồ 
này là cơ sở  để xây dựng quy trình vận hành, áp dụng trong suốt quá 
trình tồn tại của nhà máy. Để làm được điều đó cần hiệu chỉnh biều 
đồ điều phối hồ chứa theo số liệu thủy văn thu thập được trong khi 
vận hành, đặc tính của tuabin để có được biểu đồ điều phối hoàn 
chỉnh phục vụ yêu cầu phát công suất của nhà máy, phục vụ các yêu 
cầu của hệ thống và áp dụng khi nhà máy tham gia vào thị trường 
phát điện cạnh tranh. 
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CHƯƠNG 4 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ THỦY ĐIỆN SÔNG 

BUNG 4 TRONG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 
 
4.1. MỞ ĐẦU 

4.1.1. Các lợi ích của nhà máy khi tham gia thị trường phát 
điện cạnh tranh 

Khi tham gia thị trường pháp điện cạnh tranh các nhà máy 
điện phải chủ động lập kế hoạch phát điện trên cơ sở nguồn lực 
hiện tại  (nguồn nước có trong hồ, sự sẵn sàng của tổ máy, trình 
độ của nhân viên vân hành…) có tối ưu hóa, nhằm tạo ra tối ưu 
hóa doanh thu và lợi nhuận của mình. 

4.1.2. Sự cần thiết xây dựng chiến lược chào giá 
4.2.  PHƯƠNG PHÁP CHÀO GIÁ 

- Phương pháp dựa vào hợp đồng sai khác CfD (Contract for 
Difference) 

- Phương pháp dựa vào chi phí của nhà máy 
- Dùng các phần mềm dự báo giá thị trường 

4.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ CHO THỦY ĐIỆN 
SÔNG BUNG 4 BẰNG BIỀU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA 

4.3.1 Đặt vấn đề 
Để có được một bản chào giá tối ưu cần kết hợp hai thông tin 

quan trọng đó là giá thị trường và điều tiết hồ chứa. 
4.3.2 Xây dựng chiến lược chào giá cho thủy điện Sông 

Bung4 
Dựa vào biều đồ điều phối hồ chứa, ta có được thông tin qua 

trọng là điều tiết được lưu lượng chạy qua tuabin, từ đó quyết định 
được sản lượng điện chào giá trong thị trường điện. 
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4.4. KẾT LUẬN 

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 chuẩn bị phát điện thương 
phẩm và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh nên rất cần công cụ 
để lên chiến lược chào giá. Khi có công cụ vững chắc đảm bảo cho 
nhà máy có được tối ưu lợi nhuận và cung cấp một sản lượng điện tin 
cậy cho hệ thống. 

Biểu đồ điều phối hồ chứa là một quy tắc vận hành hồ chứa 
dựa theo thực trạng của hồ nên phương pháp này tránh được các sai 
sót do sai số của dự báo thủy văn, sai sót do chủ quan của tổ thị 
trường điện lên kế hoạch chiến lược cho nhà máy hay do điều kiện 
khách quan của thời tiết. 

Qua biểu đồ điều phối hồ chứa và thực trạng thật của hồ ta 
phân chia ra được các vùng  mà tại các vùng đó có chiến lược chào 
giá khác nhau. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

KẾT LUẬN 
Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 nằm trên địa bàn hai xã 

TaBhing và xã ZuôiH, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Với 
công suất đặt 156 MW cho hai tổ máy, mỗi năm nhà máy phát lên 
lưới khoảng 586,25 triệu KWh. Hai tổ máy nhận nước từ đập dâng 
qua đường ống áp lực dài 3,2 km với cột áp tạo ra trung bình 106 m. 
Nhà máy khởi công vào ngày 25/06/2010, hiện này đã hoàn thành và 
đang phát điện thí nghiệm. 

Theo thông tư 30/2014/TT-BCT quy định, các nhà máy thủy 
điện phải tham gia thị trường phát điện canh tranh chậm nhất 6 tháng 
kể từ ngày phát điện thương mại. Vì vậy, nhà máy thủy điện Sông 
Bung 4 sẽ tham gia thị trường điện bằng cách đưa bản chào công suất 
và giá tương ứng cho công suất theo từng giờ trong ngày phù hợp lên 
thị trường điện. Khi tham gia vào thị trường điện, nhà máy có quyền 
tự quyết về thời gian chạy máy, công suất phát lên lưới và giá nhà 
máy bán ra nhằm mục đính tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà máy. 

Dựa vào giá trị thủy văn trong 29 năm trong quá khứ, ta xây 
dựng được các đường cong lũy tích vận hành nước tối ưu cho các 
năm điển hình. Dựa vào kết quả dự báo thủy văn cho năm cần tính 
toán, ta có được phương án có sản lượng điện là lớn nhất để tận dụng 
tối đa nguồn nước có trong hồ. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng biến 
đổi khí hậu, chặt phá rừng đầu nguồn cộng với sự sai số nhất định 
trong khâu tính toán dự báo thủy văn dẫn đến quy luật dòng chảy của 
dòng sông bị lệch đi ít nhiều. Để khắc phục hạn chế đó, cần xây 
dựng biểu đồ điều phối hồ chứa cho thủy điện Sông Bung 4. Đây là 
biểu đồ cho biết tình trạng của hồ thông qua mức nước hiện có. 
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Khi tham gia thị trường điện, nhà máy có được quyền tự quyết 
doanh thu. Nếu nhà máy có chiến lược về giá bán tốt, có cách điều 
tiết hồ chứa hợp lý thì lợi nhuận nhà máy tăng lên và ngược lại, nếu 
không có chiến lược rõ ràng, không điều tiết được hồ chứa khiến 
mùa mưa phải xả tràn lãng phí, mùa khô, giá thị trường đang cao thì 
nhà máy hết nước chạy máy. Ta thấy rằng, các phương pháp chào giá 
điều xoay quanh hai giá trị là giá thị trường và điều tiết hồ chứa. 
Biểu điều phối hồ chứa cho thấy được mực nước hiện tại có trong hồ 
đang ở vùng nào, nhằm đưa ra chiến lược vận hành để thu được lợi 
ích lớn nhất từ nước có trong hồ. 

 KIẾN NGHỊ 
Trong suất quá trình vận hành, nhà máy cần thu thập các giá 

trị thủy văn để nâng cao độ chính xác của các biều đồ đường cong 
lũy tích vận hành tối ưu và biểu đồ điều phối hồ chứa 

Cần nghiên cứu và thu thập các số liệu cũng như tiếp thu các 
kiến thức mới của thị trường điện để lên được kế hoạch vận hành nhà 
máy thủy điện Sông Bung 4 làm sao cho tối ưu về mặt kinh tế và 
đám ứng được nhu cầu nước hạ du. 

 


