ການຂຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ – ກລະນິສົມມຸດຖານ
ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ
ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ:

❖ ເປັນເຈົາັ້ ຂອງໂດຍ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ.
❖ ຕັັ້ງຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຢູູ່ເຂດທີີ່ ມີສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ຄ້າຍຄກັນ ຕັັ້ງຢູູ່. ເຂດດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເເມ່ນເຂດທີີ່ຄຕ້ອງເຊີ່ອມຕໄໍ່ ຟຟ້າໃໝ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທນ (ການຖົມຂຸມ ຫຼ ການໄດ້ຮັບບລິການ ແບບພິເສດ). ໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຂໍ້ຈາກັດທີີ່ເປັນຮູບປະທາ. ຕົວຢູ່າງ: ທີີ່ຕັັ້ງສາງ
ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ບໍ່ຢູູ່ໃກ້ກັບ ສະຖານີລົດໄຟ.
❖ ເປັນການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ເຊີ່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າເປັນຄັັ້ງທາອິດ.
❖ ມີສອງຊັັ້ນ ແລະ ທັງສອງຊັັ້ນຕັັ້ງຢູູ່ເທິງໜ້າດິນ, ມີເນັ້ອທີີ່ກວ້າງ ປະມານ 1,300.6 ຕາເເມັດ (14,000 ຟິທມົນທົນ). ຕອນດິນ ທິີ່ ສາງຕັັ້ງຢູູ່ ມີເນັ້ອທີີ່
929 ຕາເເມັດ (10,000 ຟິດມົນທົນ).

ການເຊອ
ີ່ ມຕໄຟຟາ້

❖ ແມ່ນການເຊີ່ອມຕແ
ໍ່ ບບຖາວອນ.
❖ ມີການເຊີ່ອມຕໍ່ເປັນ 3 ໄລຍະ, ຕໍ່ສາຍ Y ຈານວນ 4 ສາຍ, ມີກາລັງຕິດຕັັ້ງ 140 ກິໂລໂວນອາເເປ ດ້ວຍ ຕົວປະກອບກາລັງໄຟຟ້າເທົັ່າກັບ 1 (1ກິໂລ
ໂວນອາເເປ = 1 ກິໂລວັດໂມງ). (ຫາກຄວາມເເຮງໄຟຟ້າ ເທົັ່າກັບ 120/208 V, ໝາຍຄວາມວ່າ ກາລັງໄຟຟ້າປະຈຸບນ
ັ ແມ່ນ ປະມານ 400 ອາແປ.
ຫາກກາລັງໄຟຟ້າແມ່ນ 230/400 ໂວນ, ກາລັງໄຟຟ້າປະຈຸບນ
ັ ແມ່ນ ປະມານ 200ອາແປ).
❖ ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຊີ່ອມຕໍ່ແມ່ນ 150 ເເມັດ. ສາຍເຊີ່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ ແມ່ນ ສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າແຮງງກາງ ຫຼ ແຮງຕໍ່າ, ຢູູ່ເທິງອາກາດ ຫຼ ຢູູ່ພັ້ນດິນ
ແບບທີີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູູ່ເຂດທີີ່ ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຕັັ້ງຢູູ່.
❖ ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດງສາຍຂ້າມທາງ ທີີ່ມີຄວາມກວ້າງ 10 ເເມັດ (ໂດຍ ແມ່ນສາຍໄຕ້ດິນ excavation, ແລະ
ສາຍອາກາດ) ແຕ່ທັງໝົດ ແມ່ນດາເນີນການຢູູ່ທີີ່ດິນສາທາລະນະ. ບໍ່ມີການດງສາຍຜ່ານ ເຂດທີີ່ມີຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ຍ້ອນ ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງເສັນ
ັ້ ທາງ. ການດງສາຍຜ່ານອານາເຂດສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນມີຄວາມຍາວທີີ່ບໍ່ສາມາດເບິີ່ງຂ້າມໄດ້.
❖ ໄດ້ສາເລັດການຕສ
ໍ່ າຍໄຟ ພາຍໃນສາງ ລວມທັງການ ຕິດຕັັ້ງເຄີ່ອງເປີດປິດໝໍ້ໄຟ ແລະ ໝໍ້ນັບໄຟ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ ການກວດກາ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນ
ການຕໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນ ຍັງຕ້ອງຂເຊີ່ອມຕໍ່ກັບສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າໃໝ່ນນ
ັັ້ ຈະຖກນັບເຂົັ້າເປັນ ຂັັ້ນຕອນ.
❖ ພະລັງງານທີີ່ໃຊ້ປະຈາເດອນເເມ່ນ 26,880 ກະໂລວັດໂມງ/ເດອນ, ແລະ ພະລັງງານທີີ່ນາໃຊ້ຕຊົ
ໍ່ ັ່ວໂມງເເມ່ນ 112 kWh.

ການຂຕິດຕງັັ້ ໄຟຟ້າ- ດັັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊີ່ອຖ ດ້ານການສະໜອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໄສ ຂອງ
ລາຄາ
ດັດສະນິ ຄວາມໜ້າເຊອ
ີ່ ຖ ດ້ານການສະໜອງ ແລະ
ຄວາມໂປູ່ງໄສ ຂອງ ລາຄາ (2-8)

ດັດສະນີ

ຄະເເນນ

ລວມຈານວນເວລາ ແລະ ຄວາມຖີີ່ ຂອງ ໄຟຟ້າ
ຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ຕໍ່ ລູກຄ້າ ໜີ່ງຄົນ ຕໍ່ປີ

ດັດສະນີ ຄ່າສະເລ່ຍຈານວນເວລາ ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ (SAIDI)

1.0

ດັດສະນີ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຖີີ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ (SAIFI)

5.0

ການຕົກ-ການມອດ ຂອງໄຟຟ້າ ມີ ໄລຍະເວລາ ຕໍ່າສຸດ ເທົັ່າໃດ (ຄິດເປັນນາທີ) ທີີ່ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ນາ
ໄປຄິດໄລ່ SAIDI/SAIFI

1.0

ກົນໄກເພອ
ີ່ ຕິດຕາມ ໄຟຟ້າຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ (0-1)

ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ໄດ້ ນາໃຊ້ ເຄີ່ອງມ ອັດຕະໂນມັດ ໃນການ ຈາກັດ ໄຟຟ້າຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ໃຫ້ຢູູ່ໃນ
ລະດັບຕາທີີ່ສຸດບໍ່ ?

ບໍ່

ກົນໄກສາລັບການບລິການກອບກູໄ້ ຟຟ້າຄນ

ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ໄດ້ ນາໃຊ້ ເຄີ່ອງມ ອັດຕະໂນມັດ ໃນການກອບກູ້ໄຟຟ້າຄນ ບໍ່?

ບໍ່

ການຂຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ – ດັັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊອ
ີ່ ຖ ດ້ານການສະໜອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໄສ
ຂອງລາຄາ
ດັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊອ
ີ່ ຖ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ
ດ້ານລາຄາ (2-8)

ດັດສະນີ

ຄະເເນນ

ລະບຽບການສາລັບຕິດຕາມ (0-1)

ມີ ຜູ້ການົດລະບຽບ — ທີີ່ແມ່ນໜ່ວຍງານເເຕກຕ່າງຈາກ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ—ເພີ່ອຕິດຕາມ ການ
ປະຕິບັດງານຂອງ ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ສາລັບຄວາມໜ້າເຊີ່ອຖ ຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າ ບໍ່ ?

ບໍ່

ລະບົບຢຸດຄິດໄລ່ເງິນ ເພີ່ອຈາກັດໄຟຟ້າດັບໄຟຟ້າມມອດ (0-1)

ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ ມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼ ຖກບັບໃໝ ໂດຍ ຜູ້ອອກລະບຽບ (ຫຼທັງສອງຢູ່າງ) ບໍ່
ຫາກມີເຫດການໄຟຟ້າຕົກ-ໄຟຟ້າມອດ ເກີນຂອບເຂດ ?

ບໍ່

ການສສ
ີ່ ານ ດ້ານຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຄ່າ
ໄຟຟ້າ (1-1)

ລາຄາໄຟ ທີີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສາມາດເບິີ່ງໄດ້ອອນລາຍ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ລິັ້ງຂອງເເວັບໄຊ ຫາກມີ ທາງອອນລາຍ

http://edl.com.la/

ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄດ້ຮັບເເຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການປູ່ຽນແປງ ລາຄາໄຟລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການອອກໃບຮຽກເກັບ
ເງິນຮອບໃໝ່ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ຂອບໃຈ
Thank you!

