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1. MỞ ĐẦU
1.1 Bối cảnh
Hiện nay, Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) đã ban hành các tiêu chuẩn đối với
thiết bị năng lượng mặt trời, cụ thể bộ tiêu chuẩn IEC 61730 về An toàn đối với mô
đun quang điện. Trong bối cảnh năng lượng mặt trời đang ngày càng phát triển, Việt
Nam hiện chưa có tiêu chuẩn quốc gia về an toàn đối với mô đun quang điện để áp
dụng trên toàn quốc.
Dự án Phát triển năng lượng mặt trời (DSED) do Ủy ban Châu Âu tài trợ bắt đầu
triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng
tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững. Dự án bao
gồm 03 Hợp phần: (i) Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây dựng chính sách; (ii) Hợp phần 2 - Lắp
đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số cơ sở công cộng và hộ gia
đình được chọn để thí điểm và nhân rộng; (iii) Hợp phần 3- Nâng cao năng lực và trao
đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng mặt trời.
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho thiết bị năng lượng mặt trời là một trong hoạt
động chính của Hợp phần 1- hỗ trợ xây dựng chính sách. Đây sẽ là một tiêu chuẩn có
ý nghĩa vô cùng to lớn trong định hướng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Tiêu
chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm khu vực và quốc tế
nhưng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tiêu chuẩn này sẽ quy định các yêu cầu
chặt chẽ về an toàn đối với mô đun quang điện khi sản xuất trong nước và nhập khẩu
vào Việt Nam. Việc xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia này sẽ đảm bảo tính an toàn của
mô đun quang điện, góp phần làm ổn định hoạt động của lưới điện, giảm thiểu rủi ro
cho nhà đầu tư và công tác quản lý nhà nước được thuận lợi hơn.
Để Tiêu chuẩn quốc gia này đi vào thực tiễn áp dụng tại Việt Nam và trở thành
văn bản pháp lý, chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia hoàn thiện bản dự thảo trên
cơ sở hợp nhất các ý kiến đóng góp của các bên. Trên cơ sở đó, Trung tâm DECC phối
hợp với Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam sẽ trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ
xét duyệt để ra văn bản pháp lý về tiêu chuẩn quốc gia này.
1.2 Mục tiêu
Mục tiêu chung của hợp đồng tư vấn này nhằm cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để
xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu an toàn đối với mô đun quang điện gồm 02
phần chính: (i) Phần kết cấu; (ii) Phần thử nghiệm. Đề xuất tiêu chuẩn hoàn chỉnh sẽ
được trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và ban hành.
Các hoạt động chính đã được thực hiện là:
- Đánh giá tại chỗ: Đánh giá các tiêu chuẩn quốc gia hiện có về mô đun quang
điện, nhận dạng các khác biệt với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, khuyến cáo và đề
xuất; Nhận dạng những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dung cần bổ sung về
quy định pháp lý đối với các thiết bị năng lượng mặt trời hiện hành để có cái nhìn tổng
quan và chi tiết khi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu về an toàn đối với mô đun
quang điện nhằm phục vụ công tác thử nghiệm, chứng nhận, kiểm tra, nghiệm thu, v.v
để phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
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- Đề xuất nội dung 02 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về An toàn của mô đun quang
điện.
- Phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Ban quản lý dự án tổ chức
họp Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia, các Hội thảo tham vấn; Chuẩn bị hồ sơ và các
văn bản cần thiết cho việc trình công bố các tiêu chuẩn này.
- Lập Báo cáo cuối cùng thực hiện đính kèm bản dự thảo cuối cùng được duyệt
về Tiêu chuẩn quốc gia trong đó Báo cáo cuối cùng nêu rõ: (i) Tóm tắt nhiệm vụ thực
hiện; (ii) Phương pháp thực hiện; (iii) Kết quả thực hiện có được về các nội dung nêu
trong phạm vi công việc cùng với bản thảo về Tiêu chuẩn kỹ thuật; (iv) Kết luận và
kiến nghị; (v) Các Phụ lục bao gồm các biên bản họp, phỏng vấn, biên bản thu thập
thông tin, các cuộc họp liên quan và Tài liệu tham khảo.
1.3 Các kết quả chính đạt được
Tư vấn đã thực hiện các hoạt động đề ra và đã đạt được một số kết quả/phát hiện
và khuyến cáo chính:
1.3.1 Đánh giá tại chỗ
1.3.1.1 Đánh giá hệ thống tiêu chuẩn
Thực hiện đánh giá hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế áp dụng
cho môđun quang điện: Đã nghiên cứu, thu thập thông tin và lập danh mục các tiêu
chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (IEC) áp dụng cho môđun quang điện.
Hiện nay Việt Nam đã xây dựng được 8 TCVN về môđun quang điện gồm:
- 01 TCVN về hệ thống lắp đặt điện sử dụng năng lượng mặt trời,
- 02 TCVN liên quan đến bình acquy dùng cho hệ thống quang điện,
- 01 TCVN về nghiệm thu hệ thống quang điện, và
- 04 TCVN liên quan đến thiết kế và thử nghiệm môđun quang điện mặt đất.
Tuy nhiên hiện chưa xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến các yêu cầu về an toàn.
Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế trong lĩnh
vực kỹ thuật điên và điện tử. Ủy ban IEC thành lập Ban kỹ thuật IEC/TC82 Hệ thống
năng lượng pin năng lượng mặt trời (Solar photovoltaic energy systems) đã xây dựng
được 68 tiêu chuẩn trong lĩnh vực hệ thống năng lượng điện mặt trời trong đó có bộ
tiêu chuẩn IEC 61730:2016.
1.3.1.2 Đánh giá năng lực thử nghiệm
Thực hiện đánh giá năng lực thử nghiệm của các phòng thử nghiệm chính: Làm
việc với phòng thử nghiệm QUATEST 1, QUATEST 3, TUV REIGHLAND thông
qua trao đổi điện thoại, phiếu khảo sát để thu thập và xử lý thông tin về năng lực thử
nghiệm về an toàn đối với mô đun quang điện theo bộ tiêu chuẩn IEC 61730.
Nhìn chung các phòng thử nghiệm này đều đã có chứng chỉ công nhận phòng
thử nghiệm theo ISO/IEC 17025. QUATEST 1 và QUATEST 3 có thể thử nghiệm
được tất cả các chỉ tiêu về điện thông thường. Tuy nhiên các chỉ tiêu đặc trưng trong
các phép thử môđun quang điện thì đều chưa thử được mà phải đầu tư thêm một số
trang thiết bị thử nghiệm. Tổ chức thử nghiệm TUV REIGHLAND có các văn phòng
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đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các thử nghiệm liên quan đến
môđun quang điện lại phải gửi sang nước ngoài để thử.
1.3.1.3 Đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn của doanh nghiệp
Sản xuất mô đun quang điện ở Việt Nam hiện nay đến từ một số nhà sản xuất
trong nước như Công ty Solar BK (Irex), Công ty năng lượng mặt trời Red Sun, Công
ty sản xuất Megasun. Ngoài ra, phần lớn các mô đun quang điện có xuất xứ từ các
Công ty của Trung quốc, có nhà máy tại Việt Nam như Công ty KHKT Mặt trời BoViet,
Công ty Trina Solar. Bên cạnh đó là nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, v.v…
Trên cơ sở tìm hiểu thông tin, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về An toàn của
mô đun quang điện, tư vấn đã ưu tiên chọn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam để
thực hiện khảo sát về tình hình áp dụng tiêu chuẩn đối với mô đun quang điện. Khảo
sát dựa trên việc tìm hiểu, thu thập các thông tin về doanh nghiệp, gửi phiếu khảo sát
cho doanh nghiệp. Danh sách các doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát gồm: Công ty Solar
BK (Irex), Công ty năng lượng mặt trời Red Sun, Công ty sản xuất Megasun, Công ty
KHKT Mặt trời BoViet.
Theo kết quả khảo sát thu được thì tất cả các công ty này đều đang áp dụng bộ
tiêu chuẩn IEC 61730:2016.
1.3.2 Xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn về An toàn mô đun quang điện
Dựa trên kết quả nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn quốc tế IEC và hệ thống tiêu
chuẩn quốc gia Việt Nam cùng với các nghiên cứu về năng lực thử nghiệm tại Việt
Nam, khả năng áp dụng tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp trong nước, tư vấn đã xây
dựng đề xuất nội dung 02 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chất lượng an toàn đối với mô
đun quang điện – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu tham khảo tiêu chuẩn IEC 61730-1:2016
và Chất lượng an toàn đối với mô đun quang điện – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
tham khảo tiêu chuẩn IEC 61730-2:2016. Hai dự thảo này đã được Viện Tiêu chuẩn
Chất lượng Việt Nam xây dựng thành dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và đang trong quá
trình trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký công bố.
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2

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 Đánh giá tại chỗ
2.1.1 Đánh giá hệ thống tiêu chuẩn
Mục tiêu thực hiện:
(i) Thu thập các thông tin, số liệu về số lượng, số hiệu, tiêu đề và nội dung tóm
tắt các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lĩnh vực năng
lượng mặt trời.
(ii) Thu thập các thông tin, số liệu về số lượng, số hiệu, tiêu đề và nội dung tóm
tắt các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lĩnh vực năng lượng mặt trời. Nghiên cứu chủ
yếu tập trung vào các tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế IEC.
(iii) So sánh hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam với các tiêu chuẩn quan
trọng hiện có trên thế giới liên quan đến năng lượng mặt trời. Từ đó đưa ra các kết luận
và đề xuất các tiêu chuẩn cần xây dựng cho Việt Nam.
Phương pháp thực hiện:
(i) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng để thu thập và xử lý thông tin.
(ii) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam để thu thập và phân tích các tiêu chuẩn quốc
tế liên quan về năng lượng mặt trời bao gồm IEC 61730; danh mục các tiêu chuẩn về
năng lượng mặt trời cần xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia trong tương lai gần có xét
đến thị trường tại Việt Nam và xu hướng phát triển của thế giới.
(iii) Từ các thông tin của các phần trên đưa ra các đánh giá về Hệ thống Tiêu
chuẩn quốc gia Việt Nam gồm ưu điểm, nhược điểm, danh mục các tiêu chuẩn cần xây
dựng/soát xét trong thời gian tới nhằm phục vụ mục tiêu tổng thể của dự án.
2.1.2 Đánh giá năng lực thử nghiệm
Mục tiêu thực hiện:
(i) Thu thập danh sách các phòng thử nghiệm có thể thực hiện thử nghiệm các
sản phẩm môđun quang điện theo tiêu chuẩn quốc gia.
(ii) Thu thập số liệu, dữ liệu về năng lực thử nghiệm môđun quang điện của một
số phòng thử nghiệm chính tại Việt Nam, chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh. Dự kiến tập trung vào các phòng thử nghiệm: QUATEST 1, QUATEST 3, TUV
REIGHLAND.
(iii) Lập báo cáo đánh giá tổng quan, đưa ra các phát hiện và khuyến cáo liên
quan đến năng lực thử nghiệm.
Phương pháp thực hiện:
(i) Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác định danh sách
các phòng thử nghiệm có đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.
(ii) Thu thập thông tin bằng cách trực tiếp đến các phòng thử nghiệm, và/hoặc
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(iii) Thu thập thông tin thông qua đường văn bản/email/thư tín, v.v…
(iv) Thông qua các số liệu khảo sát thu thập được, phân tích và đánh giá số liệu
dựa trên các yêu cầu về thử nghiệm quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
cần thiết, đưa ra các phát hiện và đề xuất các khuyến cáo cần thiết cho các phòng thử
nghiệm.
2.1.3 Đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn của doanh nghiệp
Mục tiêu thực hiện:
(i) Thu thập danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm
môđun quang điện.
(ii) Thu thập số liệu, dữ liệu về khả năng áp dụng tiêu chuẩn quốc gia/quốc tế
của một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
(iii) Lập báo cáo đánh giá tổng quan, đưa ra các phát hiện và khuyến cáo liên
quan đến khả năng áp dụng tiêu chuẩn.
Phương pháp thực hiện:
(i) Phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xác định danh sách các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
(ii) Thu thập thông tin thông qua đường văn bản/email/thư tín, v.v…
(iii) Thông qua các số liệu khảo sát thu thập được, phân tích và đánh giá số liệu,
đưa ra các phát hiện và đề xuất các khuyến cáo cần thiết.
Chuẩn bị báo cáo tại chỗ.
2.2 Xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn về An toàn mô đun quang điện
Mục tiêu thực hiện:
(i) Viết dự thảo 2 tiêu chuẩn quốc gia về (i) Chất lượng an toàn đối với mô đun
quang điện – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu và (ii) Chất lượng an toàn đối với mô đun
quang điện – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm.
(ii) Tổ chức các cuộc họp tham vấn liên quan đến nội dung 2 tiêu chuẩn trên, đạt
được sự đồng thuận về nội dung của các tiêu chuẩn.
(iii) Lập các tài liệu cần thiết theo quy định của hồ sơ trình công bố tiêu chuẩn
quốc gia để trình lên Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam làm các thủ tục công bố
tiếp theo.
Phương pháp thực hiện:
(i) Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730-1 và IEC 61730-2, đề xuất
phương pháp xây dựng 2 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng cho sản phẩm môđun
quang điện;
(ii) Viết dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Chất lượng an toàn đối với mô đun quang
điện – Yêu cầu về kết cấu, tham khảo đề xuất trong báo cáo tại chỗ và tiêu chuẩn IEC
61730-1;
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(iii) Viết dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Chất lượng an toàn đối với mô đun
quang điện – Yêu cầu về thử nghiệm, tham khảo đề xuất trong báo cáo tại chỗ và tiêu
chuẩn IEC 61730-2;
(iv) Làm việc với Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia (VSQI) tổ chức cuộc họp
nội bộ thành viên Ban kỹ thuật về các bản dự thảo tiêu chuẩn;
(v) Chỉnh sửa các bản dự thảo theo ý kiến của cuộc họp;
(vi) Trợ giúp Ban Quản lý Dự án tổ chức cuộc họp tham vấn giữa các bên liên
quan;
(vii) Từ kết quả của các cuộc họp Ban kỹ thuật và hội thảo tham vấn, chỉnh sửa
nội dung của 2 tiêu chuẩn TCVN cho các sản phẩm môđun quang điện;
(viii) Lập hồ sơ trình công bố tiêu chuẩn gồm các biên bản cuộc họp, Bản tiếp
thu ý kiến sau các cuộc họp, Thẩm tra kinh tế kỹ thuật, Tờ trình công bố, …
(ix) Tham gia các cuộc họp thẩm định của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt
Nam;
(xi) Chỉnh sửa nội dung tiêu chuẩn và hồ sơ theo các ý kiến cuộc họp;
(xii) Hoàn thiện hồ sơ cuối cùng trình Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 Đánh giá tại chỗ
3.1.1 Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn về năng lượng mặt trời
3.1.1.1 Phương pháp luận cho công tác nghiên cứu đánh giá thực trạng về các tiêu
chuẩn sản phẩm năng lượng mặt trời
Để có những thông tin hữu ích cho việc xem xét, đánh giá thực trạng của hệ
thống tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhóm nghiên cứu đã tiến
hành các biện pháp thu thập thông tin sau đây:
- Tra cứu danh mục các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến
năng lượng tái tạo;
- Thu thập các báo cáo tham luận của các diễn giả, chuyên gia liên quan đến năng
lượng mặt trời;
- Trao đổi qua điện thoại với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, nhập khẩu.
3.1.1.2 Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam
Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam có hơn 10.000 tiêu chuẩn trong tất cả
các lĩnh vực như cơ khí, luyện kim, hóa chất, xây dựng, mỏ, thực phẩm, sản phẩm tiêu
dùng, môi trường, công nghệ thông tin, v.v… Trong lĩnh vực điện và điện tử, hiện đang
có gần 900 tiêu chuẩn.
Có ba cách để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam:
• Chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế (Identical)
• Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế nhưng có bổ sung, sửa đổi (Modified)
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• Tự xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật, tiêu chuẩn
vùng và tiêu chuẩn nước ngoài (non equivalent).
Trong xu hướng hài hòa tiêu chuẩn giữa các nước trên thế giới, để hỗ trợ lưu
thông hàng hóa cũng như tăng cường sự thừa nhận kết quả thử nghiệm, chứng chỉ
chứng nhận theo phương châm “một tiêu chuẩn một thử nghiệm được chấp nhận ở mọi
nơi”, từ năm 2006, Việt Nam đã khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam
trên phương pháp chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế trong khuôn khổ chương
trình rỡ bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại.
Việc chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam đã tạo
thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà quản lý, tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận
có thể thừa nhận lẫn nhau kết quả thử nghiệm cũng như chứng chỉ chứng nhận.
Trong thỏa thuận hài hòa quy chế quản lý các thiết bị điện và điện tử
(AHEEERR), cộng đồng ASEAN đã thống nhất lấy các yêu cầu trong tiêu chuẩn IEC
làm chuẩn cho thử nghiệm, giám định cũng như chứng nhận sản phẩm trước khi có thể
lưu thông tự do trên thị trường ASEAN.
Do đó việc xây dựng TCVN trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế là cách
thích hợp nhất. Tuy nhiên, cần cập nhật với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế
để bắt kịp với sự phát triển của thế giới.
Việt Nam có khoảng 730 TCVN trong lĩnh vực điện và điện tử hoàn toàn tương
đương với tiêu chuẩn IEC, chiếm hơn 80%. Các tiêu chuẩn này tạo ra một sự hỗ trợ
lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và kiểm tra nhà nước.
Hiện nay Việt Nam đã có 8 tiêu chuẩn về năng lượng mặt trời. Các tiêu chuẩn
này cũng dựa trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn IEC. Các tiêu chuẩn này đều do Viện
Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Năm 2000, Việt Nam đã có các tiêu chuẩn liên quan đến acquy dùng cho hệ
thống quang điện. Đến năm 2015/2017, Việt Nam cũng đã xây dựng được một số tiêu
chuẩn quan trọng là tiêu chuẩn về yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt sử dụng sử dụng
năng lượng mặt trời và các tiêu chuẩn cho môđun quang điện (thường được gọi là các
pin quang điện) loại màng mỏng gồm tiêu chuẩn về chất lượng thiết kế và thử nghiệm
phê duyệt kiểu. Ngoài ra, năm 2017 còn công bố 1 TCVN về hệ thống quang điện nối
lưới liên quan đến tài liệu, thử nghiệm thu và bảo trì hệ thống nối lưới.
Phạm vi áp dụng của các TCVN hiện có về năng lượng mặt trời:
1. TCVN 6782:2000, Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang điện. Chất lượng
thiết kế và thử nghiệm điển hình.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bộ điều khiển nạp acquy chì sử dụng dung dịch điện
phân axít (có lỗ thông hơi hoặc được điều chỉnh bằng van).
Tiêu chuẩn này dùng để đánh giá xác nhận các bộ điều khiển nạp dùng cho hệ
thống quang điện thỏa mãn các yêu cầu về điện và yêu cầu về an toàn trong khi làm
việc và có khả năng làm việc lâu dài phù hợp với mục đích sử dụng đã định.
Các thử nghiệm mô tả trong tiêu chuẩn này áp dụng cho các bộ điều khiển nạp
sử dụng điện áp trên các cực của acquy trong khi làm việc. Tiêu chuẩn này quy định
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các yêu cầu đối với bộ điều khiển nạp lắp cố định với hệ thống quang điện, đặc biệt là
các hệ công suất nhỏ dùng trong gia đình (hệ thống điện mặt trời gia đình, SHS) có
điện áp không lớn hơn 50 V d.c.
2. TCVN 6783:2000, Ngăn và bình acquy dùng cho hệ thống năng lượng
quang điện. Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm.
Tiêu chuẩn này đưa ra những thông tin chung có liên quan đến yêu cầu của bình
acqui dùng trong hệ năng lượng quang điện và đến phương pháp thử nghiệm điển hình
dùng để kiểm tra xác nhận tính năng của bình acqui.
3. TCVN 7447-7-712:2015, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu
cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang
điện sử dụng năng lượng mặt trời. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở chấp nhận
hoàn toàn IEC 60364-7-712:2002.
Tiêu chuẩn này đề cập đến hệ thống lắp đặt điện của hệ thống nguồn PV kể cả
các hệ thống có các môđun điện xoay chiều (AC).
4. TCVN 10896:2015, Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) – Chất
lượng thiết kế và phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn
toàn IEC 61646:2008
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu
đối với các mô-đun quang điện màng mỏng dùng cho các ứng dụng trên mặt đất thích
hợp cho vận hành lâu dài trong các khí hậu ngoài trời như được định nghĩa trong TCVN
7699-2-1 (IEC 60721-2-1). Tiêu chuẩn này thích hợp để áp dụng cho tất cả các vật liệu
mô-đun tấm phẳng cho các ứng dụng trên mặt đất không thuộc phạm vi của IEC 61215.
5. TCVN 6781-1:2017, Môđun quang đi17.hích h các yêu cầu về chất lượng thià
phê duyệt kiểu – Phần 1: Yêu cầu thử nghiệm. Tiêu chuang đi.hích h các yêu cầu về
chất lượng thià phê IEC 61215-1:2016
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu của
môđun quang điện (PV) mặt đất thích hợp để làm việc dài hạn trong điều kiện khí hậu
ngoài trời nói chung như được quy định trong TCVN 7921-2-1 (IEC 60721-2-1). Tiêu
chuẩn này dự kiến áp dụng cho tất cả các vật liệu môđun tấm phẳng cho các ứng dụng
trên mặt đất như loại môđun tinh thể silic hoặc môđun màng mỏng.
Mục đích của trình tự thử nghiệm trong tiêu chuẩn này là xác định các đặc tính
điện và nhiệt của môđun PV và cho thấy môđun này có thể chịu được phơi nhiễm kéo
dài trong các điều kiện khí hậu được mô tả trong phạm vi áp dụng với ràng buộc hợp
lý về chi phí và thời gian. Tuổi thọ kỳ vọng thực của các môđun đủ điều kiện như vậy
sẽ phụ thuộc vào thiết kế, môi trường và các điều kiện làm việc của chúng.
6. TCVN 6781-1-1:2017, Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế
và phê duyệt kiểu – Phần 1-1: Yêu cầu đặc biệt đối với thử nghiệm môđun photovoltaic
tinh thể silic kết tinh. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn IEC
61215-1-1:2016
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu của
môđun quang điện (PV) mặt đất thích hợp để làm việc dài hạn trong điều kiện khí hậu
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ngoài trời nói chung như được quy định trong TCVN 7921-2-1 (IEC 60721-2-1). Tiêu
chuẩn này dự kiến áp dụng cho tất cả các môđun tinh thể silic tấm phẳng trên mặt đất.
Mục đích của trình tự thử nghiệm trong tiêu chuẩn này là để xác định các đặc
tính điện và nhiệt của môđun PV và cho thấy môđun này có thể chịu được phơi nhiễm
kéo dài trong các điều kiện khí hậu được mô tả trong phạm vi áp dụng với ràng buộc
hợp lý về chi phí và thời gian. Tuổi thọ kỳ vọng thực của các môđun đủ điều kiện như
vậy sẽ phụ thuộc vào thiết kế, môi trường và các điều kiện làm việc của chúng.
7. TCVN 6781-2:2017, Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế
và phê duyệt kiểu – Phần 2: Quy trình thử nghiệm. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ
sở chấp nhận hoàn toàn IEC 61215-2:2016
Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu
của môđun quang điện (PV) mặt đất thích hợp để làm việc dài hạn trong điều kiện khí
hậu ngoài trời nói chung như được quy định trong TCVN 7921-2-1 (IEC 60721-2-1).
Tiêu chuẩn này dự kiến áp dụng cho tất cả các vật liệu môđun tấm phẳng cho các ứng
dụng trên mặt đất như loại môđun tinh thể silic hoặc môđun màng mỏng.
Mục đích của trình tự thử nghiệm trong tiêu chuẩn này là xác định các đặc tính
điện và nhiệt của một môđun PV và cho thấy môđun này có thể chịu được phơi nhiễm
kéo dài trong điều kiện khí hậu được mô tả trong phạm vi áp dụng với ràng buộc hợp
lý về chi phí và thời gian. Tuổi thọ kỳ vọng thực của các môđun đủ điều kiện như vậy
sẽ phụ thuộc vào thiết kế, môi trường và các điều kiện làm việc của chúng.
8. TCVN 11855-1:2017, Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử nghiệm, tài
liệu và bảo trì – Phần 1: Hệ thống nối lưới – Tài liệu, thử nghiệm thu và kiểm tra. Tiêu
chuẩn được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn IEC 62446-1 (2016-01)
Tiêu chuẩn này quy định thông tin và tài liệu cần thiết để bàn giao cho khách
hàng sau khi lắp đặt một hệ thống PV nối lưới. Tiêu chuẩn này cũng mô tả các thử
nghiệm nghiệm thu, tiêu chí kiểm tra và tài liệu dự kiến để kiểm tra xác nhận hệ thống
đã được lắp đặt an toàn và vận hành đúng. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng
để kiểm tra lại định kỳ.
Tiêu chuẩn này dùng cho hệ thống PV nối lưới không sử dụng bộ tích trữ năng
lượng (ví dụ như acquy) hoặc hệ thống lai.
Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà thiết kế và người lắp đặt hệ thống PV
mặt trời nối lưới như một hình mẫu để cung cấp tài liệu hiệu quả cho khách hàng. Bằng
cách chi tiết các thử nghiệm nghiệm thu và tiêu chí kiểm tra dự kiến, tiêu chuẩn này
cũng hỗ trợ trong việc xác nhận/kiểm tra hệ thống PV nối lưới sau khi lắp đặt và cho
việc tái kiểm tra, bảo trì hoặc cải tạo sau này.
Tiêu chuẩn này quy định các chế độ thử nghiệm khác nhau dự kiến cho các loại
hệ thống PV mặt trời khác nhau để đảm bảo rằng chế độ thử nghiệm được áp dụng là
thích hợp với quy mô, loại và độ phức tạp của hệ thống được xem xét.
Tổng hợp về hệ thống TCVN về năng lượng mặt trời cập nhật đến nay trong lĩnh
vực năng lượng mặt trời có thể xem trong Bảng 1.
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Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về năng lượng mặt trời vẫn còn thiếu nhiều
tiêu chuẩn về mô đun quang điện, như tiêu chuẩn về an toàn của mô đun, các tiêu chuẩn
về thử nghiệm mô đun quang điện. Bên cạnh các tiêu chuẩn về mô đun quang điện, hệ
thống tiêu chuẩn quốc gia còn thiếu các tiêu chuẩn liên quan đến các thành phần của hệ
thống quang điện như bộ chuyển đổi, bộ nghịch lưu, các bộ nối liên kết, dây cáp điện dùng
cho hệ thống quang điện. Do vậy, cần bổ sung thêm cái tiêu chuẩn này trong hệ thống tiêu
chuẩn quốc gia để đảm bảo nguồn năng lượng mặt trời có hiệu quả.
Bảng 2 – Danh mục các TCVN về Năng lượng Mặt trời
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TT

1

2

3

4

5

6

7

8

Số hiệu TCVN

TCVN 6782:2000

TCVN 6783:2000

TCQT
tương ứng

Tên tiêu chuẩn

Null

Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang
điện. Chất lượng thiết kế và thử nghiệm
điển hình

Null

Ngăn và bình acquy dùng cho hệ thống
năng lượng quang điện. Yêu cầu chung
và phương pháp thử nghiệm

TCVN 7447-7712:2015

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp IEC 60364- Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp
7-712:2002 đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ
thống nguồn quang điện sử dụng năng
lượng mặt trời

TCVN 10896:2015

Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất
IEC
(PV) – Chất lượng thiết kế và phê duyệt
61646:2008
kiểu

TCVN 6781-1:2017

TCVN 6781-11:2017

Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất
IEC 61215- lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần
1: Yêu cầu thử nghiệm
1:2016
Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất
lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần
IEC 61215- 1-1: Yêu cầu đặc biệt đối với thử nghiệm
1-1:2016 môđun photovoltaic tinh thể silic kết tinh

TCVN 6781-2:2017

Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất
IEC 61215lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần
2:2016
2: Quy trình thử nghiệm

TCVN 11855-1:2017

Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử
IEC 62446- nghiệm, tài liệu và bảo trì – Phần 1: Hệ
1 (2016-01) thống nối lưới – Tài liệu, thử nghiệm thu
và kiểm tra

3.1.1.3 Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn tế (IEC) về năng lượng mặt trời
Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế viết tắt là IEC, một trong ba Tổ chức tiêu chuẩn
hóa quốc tế (ISO, IEC, ITU) lớn nhất về quy mô hoạt động, sự tham gia của các quốc
gia, tổ chức trên toàn thế giới. Chức năng, nhiệm vụ chính của Ủy ban kỹ thuật điện
quốc tế (IEC) là tổ chức nghiên cứu, xây dựng và công bố tiêu chuẩn trong lĩnh vực
điện và điện tử. Với bề dày trên 100 năm, Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế đã đóng góp
một cách có hiệu quả cho hoạt động thương mại toàn cầu. Tổng hợp về hệ thống tiêu
13

chuẩn IEC cập nhật đến nay trong lĩnh vực ‘năng lượng mặt trời’ là 83 tiêu chuẩn, ban
kỹ thuật IEC/TC82 về Năng lượng mặt trời vẫn đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng các
tiêu chuẩn liên quan. Các tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn đối với thiết bị quang
điện, dàn quang điện, bộ chuyển đổi, bộ sạc, các tiêu chuẩn về thử nghiệm, kết cấu,
thiết kế, tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn, yêu cầu tính năng, tiêu chuẩn về hiệu suất của
pin quang điện, v.v…
Trong danh mục 83 tiêu chuẩn này, có hai tiêu chuẩn quan trọng và được áp
dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Đó là các tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an
toàn của môđun quang điện:
+ IEC 61730-1:2016, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction
+ IEC 61730-2:2016, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:
Requirements for testing
Danh mục các tiêu chuẩn quốc tế IEC về năng lượng mặt trời được trình bày
trong 0.
3.1.2 Đánh giá năng lực thử nghiệm
Hiện nay ở Việt Nam có các tổ chức thử nghiệm và chứng nhận có năng lực như
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 (Quatest 1, Quatest 2,
Quatest 3), các đơn vị thử nghiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức thử
nghiệm nước ngoài tại Việt Nam như TUV Rheinland.
Qua phân tích sơ bộ năng lực thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm nêu trên,
tư vấn đã chọn 3 tổ chức thử nghiệm có năng lực tốt nhất để thực hiện khảo sát, thu
thập thông tin về năng lực thử nghiệm, gồm: Quatest 1, Quatest 3 và TUV Rheinland.
Qua khảo sát, Quatest 1 và Quatest 3 chỉ thử một số chỉ tiêu mà chưa thử được toàn bộ
theo tiêu chuẩn quốc tế IEC do chưa đầu tư được hệ thống phòng thử nghiệm và mặt
trời chuẩn.
Tổ chức thử nghiệm TUV Rheinland có khả năng thử tất cả các yêu cầu theo
tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730 về An toàn của mô đun quang điện. Tổ chức thử nghiệm
này có văn phòng đại diện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các mẫu thử được
phía đại diện gửi qua phòng thử nghiệm tại Đài Loan để thực hiện thử nghiệm và hoàn
thành trong thời gian 6 tháng.
Kết quả khảo sát tổ chức thử nghiệm được xem chi tiết trong Error! Reference
source not found..
3.1.3 Đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn của doanh nghiệp
Sản xuất mô đun quang điện ở Việt Nam hiện nay đến từ một số nhà sản xuất
trong nước như Công ty Solar BK (Irex), Công ty năng lượng mặt trời Red Sun, Công
ty sản xuất Megasun. Ngoài ra, phần lớn các mô đun quang điện có xuất xứ từ các
Công ty của Trung Quốc, có nhà máy tại Việt Nam như Công ty KHKT Mặt trời BoViet,
Công ty Trina Solar. Bên cạnh đó là nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, v.v…
Trên cơ sở tìm hiểu thông tin, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về An toàn của
mô đun quang điện, tư vấn đã ưu tiên chọn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam để
thực hiện khảo sát về tình hình áp dụng tiêu chuẩn đối với mô đun quang điện. Khảo
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sát dựa trên việc tìm hiểu, thu thập các thông tin về doanh nghiệp, gửi phiếu khảo sát
cho doanh nghiệp. Danh sách các doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát gồm:
TT

Đơn vị

Phương pháp khảo sát

1

Công ty TNHH sản xuất MEGASUN

Phiếu khảo sát, thu thập thông tin

2

Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời

Phiếu khảo sát, thu thập thông tin

đỏ (REDSUN)
3

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển

Phiếu khảo sát, thu thập thông tin

Năng lượng mặt trời Bách Khoa
SOLAR BK
Công ty Cổ phần Năng lượng Irex
4

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật

Phiếu khảo sát, thu thập thông tin

Năng lượng Mặt trời BOVIET
Nội dung khảo sát nhằm thu thập thông tin về khả năng áp dụng tiêu chuẩn quốc
tế về an toàn của mô đun quang điện theo bộ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730:2016. Nội
dung khảo sát và một số thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp được tổng hợp
trong 0.
3.1.3.1 Công ty TNHH sản xuất MEGASUN
Thông tin về doanh nghiệp: Công ty TNHH SX MEGASUN (trước đây là Công
ty TNHH Gia Nam) là một trong các công ty đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong
việc nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời ứng dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Thông tin về sản phẩm: Sản phẩm mô đun quang điện của công ty là các sản
phẩm cấp A (cách điện cấp II) là sản phẩm được ứng dụng trong khu vực không hạn
chế tiếp cận.
Kích thước của mô đun: các tấm 60 cell , Công suất: 275W, Hiệu suất: 16.93%
Kích thước của mô đun: các tấm 60 cell, Công suất: 315W, Hiệu suất: 19.40%
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61215, IEC 61730, UL 1730.
3.1.3.2 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Đỏ (REDSUN)
Thông tin chung:
Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời Đỏ được thành lập bởi hai cổ đông
lớn: Công ty TNHH Tân Kỷ NguyênViệt Nam và Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập năm 2007, đây là nhà máy
sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam.
Với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư địa phương, chính phủ Việt Nam, chính phủ
Pháp, tập đoàn Sunwatt, một số nhà nghiên cứu tại Pháp, Nga, Thái Lan, Trung Quốc,
Công ty được thành lập vào 10/2007, hiện tại nhà máy sản xuất của công ty được tọa
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lạc tại khu công nghiệp Đức Hòa 2 thuộc địa phận tỉnh Long An. Vào 29/04/2009 nhà
máy đã chính thức đi vào hoạt động
Công xuất hiện tại của nhà máy tại Long An là 12MW/năm, với năng lực sản
xuất hiện tại doanh nghiệp góp phần làm giảm 13000 tấn CO2, một loại khí gây ra hiệu
ứng nhà kính.
Tiêu chuẩn sản phẩm:
Đáp ứng các tiêu chuẩn về thiết kế modun TUV IEC61215
Tiêu chuẩn về an toàn của môđun IEC 61730
Giấy chứng nhận của TUV SUD cho các mô đun PV tinh thể silic, theo tiêu
chuẩn về an toàn IEC 61730
3.1.3.3 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng mặt trời Bách Khoa (SOLAR
BK)/ Công ty Cổ phần Năng lượng Irex
Thông tin chung về doanh nghiệp
IREX – một thành viên của tập đoàn Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK),
được thành lập năm 2012. Thừa hưởng nền tảng 40 năm nghiên cứu khoa học và được
đầu tư có chiều sâu, IREX hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
chuyên cung cấp giải pháp điện năng lượng mặt trời toàn diện, đáp ứng nhu cầu trong
nước và quốc tế. IREX sở hữu nhà máy có tổng công suất 500 MWp, dây chuyền sản
xuất tự động 100% (tế bào quang điện và module), phòng lab chuẩn quốc tế phục vụ
cho nghiên cứu công nghệ mới và đội ngũ hơn 200 nhân sự.
Sản phẩm tấm pin SolarBK đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu tới thị trường Châu
Âu, Mỹ… SolarBK hiện cũng là doanh nghiệp uy tín triển khai các dự án lớn như Dự
án điện năng lượng mặt trời cho “Hệ thống chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa”, “Tòa
nhà xanh Liên hợp quốc UNDP”, “Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, “Tân cảng ICD Sóng
Thần”, “Đại học Bách Khoa HCM”, “Vincom Đà Nẵng” …và rất nhiều hệ thống năng
lượng mặt trời quy mô gia đình với công suất linh hoạt từ 2kWp đến 10 kWp trên toàn
quốc.
Tiêu chuẩn sản phẩm
Tiêu chuẩn an toàn IEC 61730 Tấm pin NLMT (130 – 310W)
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK)
đã nhận được “Chứng nhận IEC 61730” – Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cho tấm Pin
Năng lượng mặt trời IREX.
ID: 0000039775
Chứng nhận cho tấm pin năng lượng mặt trời:
With 6″ poly c-Si cells:
IREXxxxP-72
(xxx=260-310,
in
steps
of
5,
72pcs)
IREXxxxP-60
(xxx=215-260,
in
steps
of
5,
60pcs)
IREXxxxP-54
(xxx=195-230,
in
steps
of
5,
54pcs)
IREXxxxP-48
(xxx=175-205,
in
steps
of
5,
48pcs)
IREXxxxP-36 (xxx=130-155, in steps of 5, 36pcs)
Các dòng tấm pin năng lượng mặt trời do SolarBK sản xuất:
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Tấm pin mặt trời đơn tinh thể (Mono)
Mono 80 Wp
36M125: 85 – 105 WP
72M125: 185 – 220 Wp
36M156: 155 – 190 Wp
48M156: 215 – 250 Wp
54M156: 250 – 280 Wp
60M156: 280 – 315 Wp
72M156: 345 – 380 Wp
Tấm pin mặt trời đa tinh thể (Poly)
Poly 15 Wp, 30 Wp, 35 Wp, 70 Wp, 75 Wp
36P156: 150 – 185 Wp
48P156: 210 – 245 Wp
54P156: 235 – 270 Wp
60P156: 270 – 305 Wp
72P156: 315 – 350 Wp
Tấm pin năng lượng mặt trời (pin quang điện) do SolarBK đạt chứng nhận quốc
tế:
+ UL 1730 Tiêu chuẩn an toàn tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panel safety
standard).
+ IEC 61730 chất lượng an toàn tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panel safety
qualitification).
+ IEC 61215 (Phê duyệt loại và chất lượng thiết kế tấm pin năng lượng mặt trời)
Solar Panel design qualitification and type approval.
+ IEC 61701 Thử nghiệm ăn mòn sương muối (Salt mist corrosion testing).
+ ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management system).
3.1.3.4 Công ty TNHH KHKT Năng lượng Mặt trời Boviet
Thông tin chung về doanh nghiệp:
Nhà máy của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Bo Viet
chuyên sản xuất tấm pin và module năng lượng mặt trời được khởi công xây dựng từ
tháng 8-2013 trên diện tích 6,9 ha tại KCN Song Khê - Nội Hoàng với tổng mức đầu
tư 50 triệu USD, công suất 150 triệu W/năm.
Thông tin về sản phẩm
Sản phẩm mô đun quang điện của công ty là các sản phẩm cấp A (cách điện cấp
II) là sản phẩm được ứng dụng trong khu vực không hạn chế tiếp cận.
Kích thước của mô đun: các tấm 60 cell, kích thước 1640*992*40 mm
tấm 72 cell: 1956x992x35
điện áp loại 60cell: 38-42 V; 72cell là 46-49 V
Dòng điện: 9-10,5 A
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Công suất: 700 MW
Hiệu suất: 15%-20%
Tiêu chuẩn áp dụng:
IEC 61730, UL 1730.
Thông tin về năng lực kiểm tra chất lượng
Nhà máy có các thiết bị kiểm tra như: Máy xử lý thử nghiệm UV, máy thử
nghiệm chu trình nhiệt ướt, hộp thử nghiệm chu trình nhiệt lạnh, máy thử nghiệm độ
suy giảm ánh sáng, máy đo độ cách điện, máy chắt lọc chất xylem, máy đo lực keos,
máy đo LV, máy đo điện áp, máy đo điện cực âm, máy đo EL.
3.1.4 Kết luận và kiến nghị
Tốc độ đầu tư và quy mô đầu tư cho hệ điện mặt trời tăng rất nhanh qua từng
năm.
Các môđun quang điện hiện nay đều được sản xuất, nhập khẩu đáp ứng được
các yêu cầu về an toàn của mô đun quang điện theo tiêu chuẩn IEC 61370.
Một số doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn IEC 61370.
Các phép thử về an toàn và chất lượng cũng được các Doanh nghiệp triển khai
và tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC61370.
Năng lực thử nghiệm các môđun quang điện còn hạn chế. Các phòng thử nghiệm
cần phải có đầu tư thêm trang thiết bị để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm quy định
trong các tiêu chuẩn hiện hành.
Việc kiểm soát an toàn và chất lượng của các mô đun quang điện đang là vấn đề
cần đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc cần thiết hiện nay là phải có các tiêu chuẩn quốc gia
TCVN về an toàn cho các môđun quang điện này.
Trên cơ sở khảo sát các đơn vị thử nghiệm và doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn đề
xuất xây dựng tiêu chuẩn về an toàn của mô đun quang điện, tiêu chuẩn về yêu cầu và
phương pháp thử. Tiêu chuẩn quốc tế IEC61370 sẽ là tài liệu tham khảo chính để xây
dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN
3.2 Xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn về An toàn mô đun quang điện
3.2.1 Viết dự thảo 02 tiêu chuẩn quốc gia về (i) An toàn mô đun quang điện –
Phần 1: Yêu cầu về kết cấu (ii) An toàn mô đun quang điện – Phần 2: Yêu
cầu về thử nghiệm
Dựa trên kết quả nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN và tiêu
chuẩn quốc tế IEC, cùng với các nghiên cứu về năng lực thử nghiệm tại Việt Nam và
căn cứ vào chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời, tư vấn đã xây dựng đề
xuất nội dung 02 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: An toàn mô đun quang điện – Phần 1:
Yêu cầu về kết cấu tham khảo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730-1:2016 và An toàn mô đun
quang điện – Phần 1: Yêu cầu về thử nghiệm tham khảo tiêu chuẩn IEC 61730-2:2016
với các nội dung cụ thể như dưới đây.
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1) An toàn mô đun quang điện – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu. Đây là tiêu chuẩn
đưa ra các yêu cầu an toàn của môđun quang điện liên quan đến kết cấu. Phương pháp
xây dựng: tham khảo tiêu chuẩn IEC 61730-1:2016. Một số nội dung chính sẽ được
xây dựng trong tiêu chuẩn này gồm:
1. Phạm vi áp dụng
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Phân loại, ứng dụng và sử dụng dự kiến
5. Yêu cầu về thiết kế và kết cấu
- Yêu cầu chung
- Ghi nhãn và tài liệu
- Thành phần điện và cách điện
- Mối nối cơ và điện cơ
- Vật liệu
- Bảo vệ chống điện giật
Phụ lục A: Ký hiệu “Không ngắt khi chạy tải”
Phụ lục B: Phối hợp cách điện
2) An toàn mô đun quang điện – Phần 1: Yêu cầu về thử nghiệm. Đây là tiêu chuẩn đưa
ra các phép thử nhằm kiểm tra các yêu cầu về kết cấu. Phương pháp xây dựng: tham
khảo tiêu chuẩn IEC 61730-2:2016. Một số nội dung chính sẽ được xây dựng trong
tiêu chuẩn này gồm:
1. Phạm vi áp dụng
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
3. Định nghĩa
4. Phân loại thử nghiệm
5. Cấp và quy trình thử nghiệm cần thiết
6. Lấy mẫu
7. Báo cáo thử nghiệm
8. Thử nghiệm
9. Tiêu chí đạt
10. Quy trình thử nghiệm
Phụ lục A: Khuyến cáo về thử nghiệm mô đun quang điện từ chế tạo
Phụ lục B: Thử nghiệm cháy, cháy lan, bùng cháy của mô đun quang điện
3.2.2 Tổ chức các cuộc họp tham vấn liên quan đến nội dung 2 tiêu chuẩn trên,
đạt được sự đồng thuận về nội dung của các tiêu chuẩn
Cuộc họp tham vấn đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 tại Khách sạn
Hà Nội Delight. Thành phần tham gia gồm các đại diện đến từ các cơ quan bộ ngành,
các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tấm pin năng lượng
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mặt trời, các tổ chức quốc tế, các trường đại học và các tổ chức, cá nhân quan tâm. Đặc
biệt, Hội thảo tham vấn có sự tham gia của Bà Cecile Leroy, Quản lý chương trình Phái
đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Danh sách chi tiết xem 0 kèm theo.
Nội dung chính của cuộc họp tham vấn gồm:
1. Bà Cecile phát biểu khai mạc Hội thảo
2. Bà Đoàn Thị Thanh Vân, được ủy quyền của Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn
Chất lượng Việt Nam, phát biểu chào mừng
3. Bà Nguyễn Thị Thu, Quản đốc Dự án, giới thiệu về dự án phát triển năng
lượng mặt trời tại Đà nẵng
4. Bà Đoàn Thị Thanh Vân, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam giới thiệu về
Quy trình xây dựng và công bố TCVN
5. Ông Lương Văn Phan trình bày Nội dung dự thảo bộ tiêu chuẩn về an toàn
đối với mô đun quang điện
Nội dung thảo luận cụ thể được nêu trong 0.
3.2.3 Lập các tài liệu cần thiết theo quy định của hồ sơ trình công bố tiêu chuẩn
quốc gia để trình lên Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam làm các thủ tục công
bố tiếp theo
3.2.3.1 Quá trình xây dựng tiêu chuẩn
Các hoạt động liên quan đến xây dựng 2 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đã được
thực hiện theo đúng quy trình quy định. Cụ thể như sau:
TT
1

2

3

4

5

Quy trình theo quy định

Các bước đã thực
Thời gian
hiện/Kết quả
Nghiên cứu, thu thập thông tin từ Báo cáo tại chỗ
Từ tháng 7 đến
thực tế sản xuất, kinh doanh, nhập
tháng 8 năm
khẩu, năng lực thử nghiệm và các tài
2018
liệu, tiêu chuẩn trong và ngoài nước.
Đề xuất lựa chọn phương án xây
dựng TCVN
Xây dựng dự thảo TCVN dựa trên Dự thảo Ban kỹ Từ tháng 8 đến
các kết quả đề xuất
thuật (Dự thảo lần tháng 9 năm
1)
2018
Họp các thành viên của Ban kỹ thuật Biên bản họp Ban Ngày 10 tháng
Tiêu chuẩn Quốc gia để thống nhất kỹ thuật (0)
10 năm 2019
phương án và nội dung dự thảo
Chỉnh sửa nội dung dự thảo theo kết Dự thảo Tiêu Từ ngày 10/10
quả cuộc họp
chuẩn quốc gia (Dự đến ngày 12/10
thảo lần 2)
năm 2018
Gửi ý kiến đến tất cả các bên có liên Danh sách cơ Từ
ngày
quan đến nội dung tiêu chuẩn
quan/tổ chức được 12/10/2018 đến
gửi lấy ý kiến (0)
ngày 25/12/2018
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TT
6

7

8

9
10

11

12

Quy trình theo quy định

Các bước đã thực
Thời gian
hiện/Kết quả
Tổ chức họp Hội nghị chuyên đề Biên bản Hội nghị Ngày 7 tháng 3
(Hội thảo tham vấn) giữa các bên có chuyên đề (Hội năm 2019
liên quan về các ý kiến nhận được thảo tham vấn) (0)
cũng như thảo luận thống nhất nội
dung dự thảo tiêu chuẩn
Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa nội Bản tổng hợp tiếp Tháng 3/2019
dung dự thảo theo kết quả cuộc họp thu ý kiến (0)
Hội thảo tham vấn
Dự thảo trình Viện
(Dự thảo lần 3)
Hoàn chỉnh hồ sơ trình Viện Tiêu (Hồ sơ trình Viện Tháng 3/2019
chuẩn Chất lượng Việt Nam
bao gồm các tài
liệu nêu trong điểm
2, 3, 4, 5, 6, 7 nêu
trên)
Tổ chức họp Hội đồng thẩm xét Đã tham gia họp Tháng 4/2019
(nghiệm thu) (HĐTX)
Hội đồng thẩm xét
Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa dự thảo Đã hoàn thiện hồ Tháng 5/2019
tiêu chuẩn theo kết quả cuộc họp sơ
HĐTX
Trình hồ sơ lên Bộ KHCN thông qua Đã trình Bộ KHCN Tháng 5/2019
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng để ký quyết định công bố
TCVN
Phê duyệt Quyết định Tiêu chuẩn về Ban hành bởi Bộ
Dự kiến:
an toàn đối với mô đun quang điện KHCN
30/6/2019

3.2.3.2 Kết luận
Các bước quy định trong quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được thực
hiện đầy đủ.
Các tài liệu hồ sơ kèm theo gồm:
+ Biên bản họp Ban kỹ thuật
+ Biên bản họp Hội nghị chuyên đề (Hội thảo tham vấn)
+ Bản tiếp thu ý kiến
+ Dự thảo trình Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam để tổ chức hội đồng thẩm
định
Các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu đã được hoàn thành và nộp lên Viện Tiêu chuẩn
Chất lượng Việt Nam để tổ chức hội đồng thẩm định.
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4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết luận
Quá trình xây dựng TCVN về mô đun quang điện đã được thực hiện đúng theo
quy trình, thủ tục quy định của pháp luật về quá trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia.
Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn đã được nhiều tổ chức, cá nhân liên quan tham gia và
đã đạt được sự đồng thuận, mọi ý kiến góp ý bằng văn bản, trao đổi trong các cuộc họp
đều được thảo luận tiếp thu.
Dự thảo TCVN trình Bộ KHCN để ban hành hoàn toàn tương đương với 2 tiêu
chuẩn IEC tương ứng. Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, các bên tham gia có liên
quan đều thống nhất chấp nhận 2 tiêu chuẩn IEC tương ứng thành TCVN với mức hoàn
toàn tương đương.
Hai dự thảo TCVN đã được trình duyệt và được BKHCN công bố.
4.2 Kiến nghị
Đối với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
- Tổ chức phát hành và phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất
là các dự án đầu tư điện mặt trời và các tổ chức thử nghiệm
- Nghiên cứu đề xuất xây dựng và trình Bộ KHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
về an toàn đối với mô đun quang điện để quản lý về an toàn đối với mô đun quang điện
Đối với Tổ chức thử nghiệm
- Chuẩn bị nguồn lực để cung cấp các dịch vụ thử nghiệm như: mua sắm thêm
trang thiết bị, không gian, điều kiện môi trường thử nghiệm. Sớm đưa vào kế hoạch và
tổ chức đào tạo kỹ năng thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này
- Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn để thử nghiệm theo yêu cầu của doanh nghiệp
và cơ quan quản lý nhà nước
Đối với các Doanh nghiệp (sản xuất, nhập khẩu và đầu tư)
- Chủ động nghiên cứu áp dụng TCVN trong các hoạt động của mình nhằm giảm
thiểu rủi ro về chất lượng an toàn
- Đưa các yêu cầu của tiêu chuẩn thành điều khoản tham chiếu trong các hợp
đồng sản xuất, nhập khẩu và mua bán khi giao dịch

22

PHỤ LỤC 1
Danh mục các tiêu chuẩn quốc tế IEC về năng lượng mặt trời
TT Số hiệu tiêu chuẩn
1.
IEC 60891:2009

2.

IEC 60904-1:2006

3.

IEC 60904-1-1:2017

4.

IEC 60904-2:2015

5.

IEC 60904-3:2016

6.

IEC 60904-4:2009

7.

IEC 60904-5:2011

8.

IEC 60904-7:2008

9.

IEC 60904-8:2014

10.

IEC 60904-8-1:2017

11.

IEC 60904-9:2007

12.

IEC 60904-10:2009

13.

IEC 61215-1:2016

14.

IEC 61215-1-1:2016

Tên tiêu chuẩn
Photovoltaic devices - Procedures for temperature
and irradiance corrections to measured I-V
characteristics
Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of
photovoltaic current-voltage characteristics
Photovoltaic devices - Part 1-1: Measurement of
current-voltage characteristics of multi-junction
photovoltaic (PV) devices
Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for
photovoltaic reference devices
Photovoltaic devices - Part 3: Measurement
principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar
devices with reference spectral irradiance data
Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar
devices - Procedures for establishing calibration
traceability
Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the
equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic
(PV) devices by the open-circuit voltage method
Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the
spectral mismatch correction for measurements of
photovoltaic devices
Photovoltaic devices - Part 8: Measurement of
spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device
Photovoltaic devices - Part 8-1: Measurement of
spectral responsivity of multi-junction photovoltaic
(PV) devices
Photovoltaic devices - Part 9: Solar simulator
performance requirements
Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linearity
measurement
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1: Test
requirements
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1-1: Special
requirements for testing of crystalline silicon
photovoltaic (PV) modules
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TT Số hiệu tiêu chuẩn
15. IEC 61215-1-2:2016

16.

IEC 61215-1-3:2016

17.

IEC 61215-1-4:2016

18.

IEC 61215-2:2016

19.

IEC 61683:1999

20.

IEC 61701:2011

21.

IEC 61724-1:2017

22.

24.
25.

IEC TS 617242:2016
IEC TS 617243:2016
IEC 61725:1997
IEC 61727:2004

26.

IEC 61730-1:2016

27.

IEC 61730-2:2016

28.

IEC 61829:2015

29.

IEC TS 61836:2016

30.

IEC 61853-1:2011

31.

IEC 61853-2:2016

23.

Tên tiêu chuẩn
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1-2: Special
requirements for testing of thin-film Cadmium
Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1-3: Special
requirements for testing of thin-film amorphous
silicon based photovoltaic (PV) modules
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 1-4: Special
requirements for testing of thin-film
Cu(In,GA)(S,Se) based photovoltaic (PV) modules
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval - Part 2: Test
procedures
Photovoltaic systems - Power conditioners Procedure for measuring efficiency
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV)
modules
Photovoltaic system performance - Part 1:
Monitoring
Photovoltaic system performance - Part 2: Capacity
evaluation method
Photovoltaic system performance - Part 3: Energy
evaluation method
Analytical expression for daily solar profiles
Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the
utility interface
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part
1: Requirements for construction
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part
2: Requirements for testing
Photovoltaic (PV) array - On-site measurement of
current-voltage characteristics
Solar photovoltaic energy systems - Terms,
definitions and symbols
Photovoltaic (PV) module performance testing and
energy rating - Part 1: Irradiance and temperature
performance measurements and power rating
Photovoltaic (PV) module performance testing and
energy rating - Part 2: Spectral responsivity,
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TT

Số hiệu tiêu chuẩn

32.

IEC 62093:2005

33.

IEC 62108:2016

34.

IEC 62109-1:2010

35.

IEC 62109-2:2011

36.

IEC 62116:2014

37.

IEC 62124:2004

38.

IEC 62253:2011

39.

IEC TS 622571:2015

40.

IEC TS 622572:2015

41.

IEC TS 622573:2015

42.

IEC TS 622574:2015

43.

IEC TS 622575:2015

44.

IEC TS 622576:2015

45.

IEC TS 622577:2008

46.

IEC TS 62257-71:2010

Tên tiêu chuẩn
incidence angle and module operating temperature
measurements
Balance-of-system components for photovoltaic
systems - Design qualification natural environments
Concentrator photovoltaic (CPV) modules and
assemblies - Design qualification and type approval
Safety of power converters for use in photovoltaic
power systems - Part 1: General requirements
Safety of power converters for use in photovoltaic
power systems - Part 2: Particular requirements for
inverters
Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test
procedure of islanding prevention measures
Photovoltaic (PV) stand alone systems - Design
verification
Photovoltaic pumping systems - Design qualification
and performance measurements
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 1: General
introduction to IEC 62257 series and rural
electrification
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 2: From
requirements to a range of electrification systems
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 3: Project
development and management
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 4: System
selection and design
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 5: Protection
against electrical hazards
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 6: Acceptance,
operation, maintenance and replacement
Recommendations for small renewable energy and
hybrid systems for rural electrification - Part 7:
Generators
Recommendations for small renewable energy and
hybrid systems for rural electrification - Part 7-1:
Generators - Photovoltaic generators
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TT Số hiệu tiêu chuẩn
47. IEC TS 62257-73:2008

48.

IEC TS 62257-81:2007

49.

IEC TS 62257-91:2016

50.

IEC TS 62257-92:2016

51.

IEC TS 62257-93:2016

52.

IEC TS 62257-94:2016

53.

IEC TS 62257-95:2016

54.

IEC TS 62257-96:2008

55.

IEC PAS 6225710:2017

56.

IEC TS 62257-121:2015

57.

IEC 62446-1:2016

58.

IEC TS 624463:2017

Tên tiêu chuẩn
Recommendations for small renewable energy and
hybrid systems for rural electrification - Part 7-3:
Generator set - Selection of generator sets for rural
electrification systems
Recommendations for small renewable energy and
hybrid systems for rural electrification - Part 8-1:
Selection of batteries and battery management
systems for stand-alone electrification systems Specific case of automotive flooded lead-acid
batteries available in developing countries
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 9-1: Integrated
systems - Micropower systems
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 9-2: Integrated
systems - Microgrids
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 9-3: Integrated
systems - User interface
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 9-4: Integrated
systems - User installation
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 9-5: Integrated
systems - Selection of stand-alone lighting kits for
rural electrification
Recommendations for small renewable energy and
hybrid systems for rural electrification - Part 9-6:
Integrated system - Selection of Photovoltaic
Individual Electrification Systems (PV-IES)
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 10: Silicon
solar module visual inspection guide
Recommendations for renewable energy and hybrid
systems for rural electrification - Part 12-1:
Selection of lamps and lighting appliances for offgrid electricity systems
Photovoltaic (PV) systems - Requirements for
testing, documentation and maintenance - Part 1:
Grid connected systems - Documentation,
commissioning tests and inspection
Photovoltaic (PV) systems - Requirements for
testing, documentation and maintenance - Part 3:
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TT

Số hiệu tiêu chuẩn

59.

IEC 62509:2010

60.
61.

IEC 62548:2016
IEC 62670-1:2013

62.

IEC 62670-2:2015

63.

IEC 62670-3:2017

64.

65.

IEC
62716:2013/COR1:2
014
IEC TS 62727:2012

66.

IEC 62759-1:2015

67.

IEC TS 62782:2016

68.

IEC 62788-1-2:2016

69.

IEC 62788-1-4:2016

70.

IEC 62788-15:2016/COR1:2017

71.

IEC 62788-1-6:2017

Tên tiêu chuẩn
Photovoltaic modules and plants - Outdoor infrared
thermography
Battery charge controllers for photovoltaic systems Performance and functioning
Photovoltaic (PV) arrays - Design requirements
Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance
testing - Part 1: Standard conditions
Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance
testing - Part 2: Energy measurement
Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance
testing - Part 3: Performance measurements and
power rating
Photovoltaic (PV) modules - Ammonia corrosion
testing
Photovoltaic systems - Specification for solar
trackers
Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing Part 1: Transportation and shipping of module
package units
Photovoltaic (PV) modules - Cyclic (dynamic)
mechanical load testing
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants Measurement of volume resistivity of photovoltaic
encapsulants and other polymeric materials
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants Measurement of optical transmittance and
calculation of the solar-weighted photon
transmittance, yellowness index, and UV cut-off
wavelength
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants Measurement of change in linear dimensions of
sheet encapsulation material resulting from applied
thermal conditions
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test
methods for determining the degree of cure in
Ethylene-Vinyl Acetate
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TT Số hiệu tiêu chuẩn
72. IEC TS 627882:2017
73.
74.

IEC TS 62789:2014
IEC 62790:2014

75.

IEC TS 628041:2015

76.

IEC
62817:2014+AMD1:
2017 CSV
IEC 62852:2014

77.

79.

IEC
62894:2014+AMD1:
2016 CSV
IEC TS 62910:2015

80.

IEC TS 62916:2017

81.

IEC 62920:2017

82.

IEC 62925:2016

83.

IEC TS 62941:2016

78.

Tên tiêu chuẩn
Measurement procedures for materials used in
photovoltaic modules - Part 2: Polymeric materials Frontsheets and backsheets
Photovoltaic concentrator cell documentation
Junction boxes for photovoltaic modules - Safety
requirements and tests
Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the
detection of potential-induced degradation - Part 1:
Crystalline silicon
Photovoltaic systems - Design qualification of solar
trackers
Connectors for DC-application in photovoltaic
systems - Safety requirements and tests
Photovoltaic inverters - Data sheet and name plate
Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test
procedure for low voltage ride-through
measurements
Photovoltaic modules - Bypass diode electrostatic
discharge susceptibility testing
Photovoltaic power generating systems - EMC
requirements and test methods for power conversion
equipment
Concentrator photovoltaic (CPV) modules - Thermal
cycling test to differentiate increased thermal fatigue
durability
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Guideline
for increased confidence in PV module design
qualification and type approval
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PHỤ LỤC 2
Khảo sát năng lực thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm
1. Danh sách các phòng thử nghiệm được khảo sát
Về năng lực thử nghiệm trong lĩnh vực điện, điện tử, hiện có hai đơn vị thử
nghiệm lớn có năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ và được trang bị tương đối đầy
đủ các thiết bị thử nghiệm là Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 ở Hà Nội và Trung tâm
Kỹ thuật TCĐLCL 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay, tổ
chức thử nghiệm có vốn đầu tư 100 % nước ngoài có công ty TNHH Rheinland Việt
Nam, có văn phòng đại diện ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, năng lực thử nghiệm của tổ
chức này trong lĩnh vực Năng lượng mặt trời phát triển trên toàn thế giới. Do vậy, để
thực hiện việc điều tra thu thập thông tin và lập báo cáo đánh giá năng lực của các
phòng thử nghiệm pin mặt trời tại Việt Nam, tôi đã thực hiện lựa chọn 3 đơn vị có năng
lực nói trên, được thể hiện trong Bảng dưới đây.
Danh sách các đơn vị thử nghiệm được khảo sát
STT

Đơn vị

Phương pháp khảo sát

1

Phòng thử nghiệm điện điện tử
Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1 (QUATEST 1)

Phiếu khảo sát

2

Phòng thử nghiệm điện điện tử
Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3 (QUATEST 3)

Phiếu khảo sát

3

Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam

Phiếu khảo sát

2. Nội dung khảo sát
Nội dung khảo sát nhằm thu thập thông tin về khả năng thử nghiệm các yêu cầu
về an toàn của mô đun quang điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730:2016. Nội dung
khảo sát được lập thành phiếu khảo sát như trong mẫu Phụ lục.
2.1. Thông tin chung về QUATEST 1
Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử được thành lập từ năm 1976, trong hệ thống
các Phòng thử nghiệm của QUATEST 1 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động thử
nghiệm, đánh giá chất lượng, an toàn điện cho các sản phẩm Điện – Điện tử, các công
trình xây dựng theo các tiêu chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn Quốc tế, phục vụ
yêu cầu quản lý nhà nước, Chứng nhận sản phẩm và nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ
chức cá nhân.
Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng và được công nhận phù hợp với các chuẩn mực ISO/IEC 17025 (mang mã số
VILAS 028) nhằm quản lý hiệu quả công việc thử nghiệm, đảm bảo chất lượng dịch
vụ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng (Phòng đã được công nhận phù hợp với các
chuẩn mực ISO/IEC 17025 từ năm 1993).
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Cán bộ của Phòng đã được đào tạo bởi các chuyên gia trong nước và nước ngoài
như: KERI – Hàn Quốc, KTL – Hàn Quốc, Hafly – Thụy Sỹ, Liên Xô (cũ), Nhật
Bản…
Về năng lực thử nghiệm “an toàn đối với mô đun quang điện” theo IEC 617302:2016, theo phiếu điều tra khảo sát gửi về, QUATEST 1 có thể thử nghiệm được hầu
hết các phép thử liên quan đến an toàn điện trừ phép thử về ‘dòng rò ướt’ do phép thử
này yêu cầu một số thiết bị mà trung tâm chưa được cung cấp, một số phép thử về cơ
và môi trường. Riêng các phép thử liên quan đến nguy hiểm cháy, Trung tâm chưa
được trang bị thử nghiệm.
PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM MÔĐUN QUANG ĐIỆN
THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
Tên tổ chức thử nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
(Testlab 2)
- Địa chỉ : Nhà E, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0244 3756 4632
Số fax: 0244 3756 4632
- Địa chỉ e-mail (thư điện tử): testlab2@quatest1.com.vn
- Họ tên người trả lời: Vũ Hữu Trung
THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM AN TOÀN CỦA MÔ ĐUN PV
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61730-2:2016
- Số lượng khách hàng đã thử nghiệm: 0
- Thời gian thử nghiệm:
Năng lực thử nghiệm

Tên phép thử

Có

Không

Thử nghiệm môi trường
1. Chu kỳ nhiệt (MST51)

x

2. Độ ẩm - đóng băng (MST52)

x

3. Nhiệt ẩm (MST53)

85deg; RH85%
(40 ngày)

4. Ổn định trước UV (MST54)

x

5. Trạng thái lạnh (MST55)

-40deg
(3 ngày)

6. Trạng thái nóng khô (MST56)

90deg, 105deg
(8 ngày)

Thử nghiệm về nguy hiểm cháy
1. Thử nghiệm nhiệt độ (MST21)

x
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Năng lực thử nghiệm

Tên phép thử

Có

Không

2. Thử nghiệm độ bền tại điểm nóng (MST22)

x

3. Thử nghiệm cháy (MST23)

x

4. Thử nghiệm bắt cháy (MST24)

x

5. Thử nghiệm nhiệt của đi-ốt rẽ nhánh
(MST25)

x

6. Thử nghiệm quá tải dòng điện ngược
(MST26)

x

Thử nghiệm về điện
1. Thử nghiệm khả năng tiếp cận (MST11)

< 1 ngày

2. Thử nghiệm tính dễ cắt (MST12)

x

3. Thử nghiệm tính liên tục của liên kết đẳng
thế (MST13)

Có thể, tuỳ thuộc
vào (overcurrent
protection) của
PV.
Yêu cầu thử vs
dòng 2,5 lần OP

4. Thử nghiệm xung điện áp (MST14)

x

5. Thử nghiệm cách điện (MST16)

x

6. Thử nghiệm dòng điện rò ướt (MST17)

x

7. Thử nghiệm độ bền chắc của đầu nối
(MST42)

x

Thử nghiệm về cơ
1. Thử nghiệm phá vỡ mô-đun (MST32)

x

2. Thử nghiệm đầu nối kiểu vít (MST33)

x

3. Thử nghiệm tải cơ (MST34)

x

4. Thử nghiệm bong tróc (MST35)

x

5. Thử nghiệm độ bền kết dính của mối nối xi
măng (MST37)
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x
Đáp ứng được
yêu cầu của
MST37 nhưng
sau MST37 phải
thử MST17
(không thử được)

Năng lực thử nghiệm

Tên phép thử

Có

6. Thử nghiệm dão vật liệu

Không
x

2.2. Thông tin chung về QUATEST 3
Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử trong hệ thống các Phòng thử nghiệm của
QUATEST 3 là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập từ tháng 5 năm 1975 trên cơ
sở Viện Định chuẩn Quốc gia trước đây.
QUATEST 3 có đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu và
có nhiều kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại theo chuẩn
mực quốc tế. QUATEST 3 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001 cho hoạt động điều hành, hoạt động tư vấn đào tạo và trang thiết bị thí nghiệm;
lĩnh vực thí nghiệm được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025, lĩnh vực giám định
hàng hóa được công nhận phù hợp với ISO/IEC 17020, lĩnh vực chứng nhận sản phẩm
được công nhận phù hợp với ISO/IEC Guide 65 và lĩnh vực cung cấp dịch vụ thử
nghiệm thành thạo theo ISO/IEC 17043.
Qua hơn 35 năm hoạt động, QUATEST 3 đã được biết đến như một đơn vị hàng
đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng và đánh giá sự phù hợp.
QUATEST 3 cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
và đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu của các tổ chức, doanh
nghiệp.
Theo thông tin trao đổi với QUATEST 3, Trung tâm có thể thực hiện các phép
thử liên quan đến an toàn điện, cơ, môi trường, cháy. Tuy nhiên, một số phép thử đặc
thù và các phép thử yêu cầu có bộ mô phỏng mặt trời hiện nay Trung tâm chưa được
trang bị thiết bị thử nghiệm.
2.3. Thông tin chung về TUV Rheinland Viet nam
Bắt đầu đi vào quĩ đạo hoạt động năm 2001, TUV Rheinland Việt Nam là một
doanh nghiệp ở Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt
Nam từ năm 2001. Dịch vụ do TUV Rheinland Việt Nam cung cấp là đào tạo, tư vấn
doanh nghiệp, chứng nhận các hệ thống quản lí, kiểm tra, thẩm định sản phẩm, tính an
toàn, và phòng thí nghiệm.
Dịch vụ năng lượng mặt trời và quang điện (PV)
Công ty cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận trong lĩnh vực năng lượng
mặt trời. Những dịch vụ này bao gồm thử nghiệm và chứng nhận các mô-đun và linh
kiện PV, quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ người mua và kỹ thuật độc lập cho các nhà
máy điện PV. Công ty có các phòng thí nghiệm toàn cầu cho năng lượng mặt trời.
Dịch vụ cho các mô-đun PV
Có năng lực thử nghiệm và chứng nhận mô-đun PV theo các tiêu chuẩn quốc tế
IEC như IEC 61370, IEC 61215.
32

Theo phiếu khảo sát gửi về, tổ chức thử nghiệm TUV Rheinland có khả năng
thử tất cả các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730 về An toàn của mô đun quang
điện. Tổ chức thử nghiệm này có văn phòng đại diện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh, các mẫu thử được phía đại diện gửi qua phòng thử nghiệm tại Đài Loan, Trung
Quốc, Đức, Ấn độ, để thực hiện thử nghiệm và hoàn thành trong thời gian 6 tháng.
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PHỤ LỤC 3
Khảo sát khả năng áp dụng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp
1. Danh sách doanh nghiệp khảo sát
Sản xuất mô đun quang điện ở Việt Nam hiện nay đến từ một số nhà sản xuất
trong nước như Công ty Solar BK (Irex), Công ty năng lượng mặt trời Red Sun, Công
ty sản xuất Megasun. Ngoài ra, phần lớn các mô đun quang điện có xuất xứ từ các
Công ty của Trung quốc, có nhà máy tại Việt Nam như Công ty KHKT Mặt trời BoViet,
Công ty Trina Solar. Bên cạnh đó là nhập khẩu từ Trung quốc, Đài loan, Mỹ, v.v…
Trên cơ sở tìm hiểu thông tin, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về An toàn của
mô đun quang điện, tư vấn đã ưu tiên chọn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam để
thực hiện khảo sát về tình hình áp dụng tiêu chuẩn đối với mô đun quang điện. Khảo
sát dựa trên việc tìm hiểu, thu thập các thông tin về doanh nghiệp, gửi phiếu khảo sát
cho doanh nghiệp. Danh sách các doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát như sau:
STT

Đơn vị

Phương pháp khảo sát

1

Công ty TNHH Sản xuất MEGASUN

Phiếu khảo sát, thu thập thông tin

2

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Phiếu khảo sát, thu thập thông tin
Trời Đỏ (REDSUN)

3

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng Phiếu khảo sát, thu thập thông tin
lượng mặt trời Bách Khoa SOLAR BK
Công ty Cổ phần Năng lượng Irex

4

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng Phiếu khảo sát, thu thập thông tin
lượng mặt trời BOVIET

2. Nội dung khảo sát
Nội dung khảo sát nhằm thu thập thông tin về khả năng áp dụng tiêu chuẩn quốc
tế về an toàn của mô đun quang điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730:2016.
2.1. Công ty TNHH SX MEGASUN
Thông tin về doanh nghiệp: Công ty TNHH SX MEGASUN (trước đây là
Công ty TNHH Gia Nam) là một trong các công ty đầu tiên tại Việt Nam tiên phong
trong việc nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt
trời - ứng dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Thông tin về sản phẩm: Sản phẩm mô đun quang điện của công ty là các sản
phẩm cấp A (cách điện cấp II) là sản phẩm được ứng dụng trong khu vực không hạn
chế tiếp cận.
Kích thước của mô đun: các tấm 60 cell , Công suất: 275W, Hiệu suất: 16.93%
Kích thước của mô đun: các tấm 60 cell, Công suất: 315W, Hiệu suất: 19.40%
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61215, IEC 61730, UL 1730.
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2.2. Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Đỏ (REDSUN)
Thông tin chung:
Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời Đỏ được thành lập bởi hai cổ đông
lớn: Công ty TNHH Tân Kỷ NguyênViệt Nam và Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập năm 2007, đây là nhà máy
sản xuất tấm pin mặt trời đầu tiên tại Việt Nam.
Với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư địa phương, chính phủ Việt Nam, chính phủ
Pháp, tập đoàn Sunwatt, một số nhà nghiên cứu tại Pháp, Nga, Thái Lan, Trung Quốc,
Công ty được thành lập vào 10/2007, hiện tại nhà máy sản xuất của công ty được tọa
lạc tại khu công nghiệp Đức Hòa 2 thuộc địa phận tỉnh Long An. Vào 29/04/2009 nhà
máy đã chính thức đi vào hoạt động
Công suất hiện tại của nhà máy tại Long An là 12MW/năm, với năng lực sản
xuất hiện tại doanh nghiệp góp phần làm giảm 13000 tấn CO2, một loại khí gây ra hiệu
ứng nhà kính.
Tiêu chuẩn sản phẩm:
Đáp ứng các tiêu chuẩn về thiết kế modun TUV IEC61215
Tiêu chuẩn về an toàn của môđun IEC 61730
Giấy chứng nhận của TUV SUD cho các mô đun PV tinh thể silic, theo tiêu
chuẩn về an toàn IEC 61730
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2.3. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng mặt trời Bách Khoa (SOLAR
BK)/ Công ty Cổ phần Năng lượng Irex
Thông tin chung về doanh nghiệp
IREX – một thành viên của tập đoàn Năng lượng Mặt Trời Bách Khoa (SolarBK),
được thành lập năm 2012. Thừa hưởng nền tảng 40 năm nghiên cứu khoa học và được
đầu tư có chiều sâu, IREX hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
chuyên cung cấp giải pháp điện năng lượng mặt trời toàn diện, đáp ứng nhu cầu trong
nước và quốc tế. IREX sở hữu nhà máy có tổng công suất 500 MWp, dây chuyền sản
xuất tự động 100% (tế bào quang điện và module), phòng lab chuẩn quốc tế phục vụ
cho nghiên cứu công nghệ mới và đội ngũ hơn 200 nhân sự.
Sản phẩm tấm pin SolarBK đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu tới thị trường Châu
Âu, Mỹ… SolarBK hiện cũng là doanh nghiệp uy tín triển khai các dự án lớn như Dự
án điện năng lượng mặt trời cho “Hệ thống chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa”, “Tòa
nhà xanh Liên hợp quốc UNDP”, “Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, “Tân cảng ICD Sóng
Thần”, “Đại học Bách Khoa HCM”, “Vincom Đà Nẵng” …và rất nhiều hệ thống năng
lượng mặt trời quy mô gia đình với công suất linh hoạt từ 2kWp đến 10 kWp trên toàn
quốc.
Tiêu chuẩn sản phẩm
Tiêu chuẩn an toàn IEC 61730 Tấm pin NLMT (130 – 310W)
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK)
đã nhận được “Chứng nhận IEC 61730” – Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cho tấm Pin
Năng lượng mặt trời IREX.
ID: 0000039775
Chứng nhận cho tấm pin năng lượng mặt trời:
With 6″ poly c-Si cells:
IREXxxxP-72
(xxx=260-310,
in
steps
of
5,
72pcs)
IREXxxxP-60
(xxx=215-260,
in
steps
of
5,
60pcs)
IREXxxxP-54
(xxx=195-230,
in
steps
of
5,
54pcs)
IREXxxxP-48
(xxx=175-205,
in
steps
of
5,
48pcs)
IREXxxxP-36 (xxx=130-155, in steps of 5, 36pcs)
Các dòng tấm pin năng lượng mặt trời do SolarBK sản xuất
Tấm pin mặt trời đơn tinh thể (Mono)
Mono 80 Wp
36M125: 85 – 105 WP
72M125: 185 – 220 Wp
36M156: 155 – 190 Wp
48M156: 215 – 250 Wp
54M156: 250 – 280 Wp
60M156: 280 – 315 Wp
72M156: 345 – 380 Wp
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Tấm pin mặt trời đa tinh thể (Poly)
Poly 15 Wp, 30 Wp, 35 Wp, 70 Wp, 75 Wp
36P156: 150 – 185 Wp
48P156: 210 – 245 Wp
54P156: 235 – 270 Wp
60P156: 270 – 305 Wp
72P156: 315 – 350 Wp
Tấm pin năng lượng mặt trời (pin quang điện) do SolarBK đạt chứng nhận quốc
tế:
+ UL 1730 Tiêu chuẩn an toàn tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panel safety
standard).
+ IEC 61730 Chất lượng an toàn tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panel safety
qualitification).
+ IEC 61215 Phê duyệt loại và chất lượng thiết kế tấm pin năg lượng mặt trời
(Solar Panel design qualitification and type approval).
+ IEC 61701 kiểm tra ma sát sương muối (Salt mist corrosion testing).
+ ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management system).
Giấy chứng nhận của TUV Reighland
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2.4. Công ty TNHH KHKT Năng lượng Mặt trời Boviet
Thông tin chung về doanh nghiệp:
Nhà máy của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Bo Viet
chuyên sản xuất tấm pin và module năng lượng mặt trời được khởi công xây dựng từ
tháng 8-2013 trên diện tích 6,9 ha tại KCN Song Khê - Nội Hoàng với tổng mức đầu
tư 50 triệu USD, công suất 150 triệu W/năm.
Thông tin về sản phẩm
Sản phẩm mô đun quang điện của công ty là các sản phẩm cấp A (cách điện cấp
II) là sản phẩm được ứng dụng trong khu vực không hạn chế tiếp cận.
Kích thước của mô đun:
các tấm 60 cell, kích thước 1640*992*40 mm
tấm 72 cell: 1956x992x35
điện áp loại 60cell: 38-42 V; 72cell là 46-49 V
Dòng điện: 9-10,5 A
Công suất: 700 MW
Hiệu suất: 15%-20%
Tiêu chuẩn áp dụng:
IEC 61730, UL 1730.
Thông tin về năng lực kiểm tra chất lượng
Nhà máy có các thiết bị kiểm tra như: Máy xử lý thử nghiệm UV, máy thử
nghiệm chu trình nhiệt ướt, hộp thử nghiệm chu trình nhiệt lạnh, máy thử nghiệm độ
suy giảm ánh sáng, máy đo độ cách điện, máy chắt lọc chất xylem, máy đo lực keos,
máy đo LV, máy đo điện áp, máy đo điện cực âm, máy đo EL.
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PHỤ LỤC 4
Biên bản hội nghị ban kỹ thuật
4.1. Danh sách thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC E13 Năng
lượng tái tạo
TT

Địa chỉ

Tên thành viên

1

Ông Nguyễn Đình Quang, Trưởng Ban Nhà A9-Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà
Viện Khoa học Năng lượng – Viện Hàn Nội
Lâm KH và CN Việt Nam

2

Bà Phạm Hương Giang, Thành viên
Số 21-23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Hà Nội
Công Thương

3

Ông Nguyễn Văn An, Thành viên
Viện Năng lượng – Bộ Công thương

Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ
Liêm, Hà Nội

4

Ông Phạm Hồng Minh, Thành viên
Viện Đo lường Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nội

5

Ông Bùi Văn Minh, Thành viên
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

6

Ông Lê Hoàng Nam, Thành viên
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

78A Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng

7

Ông Nguyễn Khắc Điềm, Thành viên
Trung tâm Thông tin Điện lực

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

8

Ông Đặng Thanh Tùng, Thành viên
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nội

9

Ông Nguyễn Hữu Đức, Thành viên
235 Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy –
Bộ môn Năng lượng Tái tạo – Trường Hà Nội
Đại học Điện lực

10 Ông Cao Văn Thành, Thành viên
Đại học Bách khoa Hà nội

Nhà số 2 ngõ 40/2/5 Tạ Quang Bửu,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

11 Ông Lê Diên Trọng, Thành viên
Tầng 6, Toà nhà số 9 Láng Hạ, Hà
Công ty TNHH MTV Năng lượng tái Nội
tạo Việt Nam
12 Ông Cao Việt Hùng, Thành viên
Chi cục TCĐLCL Hà Nội

Số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
Hà Nội

13 Bà Lương Hoàng Anh, Thư ký
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nội
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4.2. Biên bản họp ban kỹ thuật
1) An toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
2) An toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu thử nghiệm
Ông Nguyễn Đình Quang, trưởng Ban kỹ thuật, chủ trì hội nghị, đề nghị cách tiến hành sửa bản dự thảo: các thành viên trong ban
kỹ thuật sẽ nêu ý kiến sửa đổi, bổ sung của mình, lần lượt từ trang đầu tiên. Sau đó toàn Ban kỹ thuật sẽ thảo luận và đi đến thống
nhất làm căn cứ cho thư ký hội nghị sửa lại vào dự thảo.
Nội dung cụ thể như sau:
Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan, cá nhân
góp ý

Nội dung góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung tiếp thu

1) TCVN 12232-1:2018 (IEC 61730-1:2016), Chất lượng an toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
Điều 1, đoạn
3

Trung tâm TT Điện
lực

mã quốc gia hoặc khu vực

quy phạm quốc gia hoặc khu Tiếp thu
vực

Điều 1, đoạn
3

Trung tâm TT Điện
lực

tàu biển và xe cộ

ngoài biển và trên xe cộ

Tiếp thu

Điều 1, đoạn
4

Trung tâm TT Điện
lực

bộ biến tần

bộ nghịch lưu

Tiếp thu

Điều 1, đoạn
4

Trung tâm TT Điện
lực

bộ chuyển đổi

bộ chỉnh lưu

Giữ nguyên như dự thảo
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Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan, cá nhân
góp ý

Nội dung dự thảo

Viện năng lượng

Tiêu chuẩn này được thiêt
kế để phối hợp với các trình
tự thử nghiệm trong bộ tiêu
chuẩn TCVN 12232 (IEC
61215) do đó có thể sử dụng
một bộ mẫu duy nhất để
thực hiện cả về an toàn và
chất lượng thiết kế môđun
quang điện

Tiêu chuẩn này được thiêt kế Tiếp thu
để phối hợp với các trình tự thử
nghiệm trong bộ tiêu chuẩn
TCVN 12232 (IEC 61215) sao
cho có thể sử dụng một bộ mẫu
duy nhất để đánh giá được cả
về an toàn và chất lượng thiết
kế môđun quang điện

Điều 1, đoạn
6

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

Điều 1, đoạn
7

Trung tâm TT Điện
lực

linh kiện

thành phần

Tiếp thu

Điều 2

Trung tâm TT Điện
lực

phóng điện bề mặt

phóng điện tạo vết bề mặt

Tiếp thu

Dây dẫn không phải dây dẫn
bên trong, bao gồm nhưng
không hạn chế cho các cáp
đầu ra

Dây dẫn không phải dây dẫn Tiếp thu
bên trong, bao gồm nhưng
không chỉ giới hạn ở các cáp
đầu ra

3.1.9

3.2.2

Viện Đo lường

Viện Khoa học Năng Thành phần kết cuối dây Phần đấu nối dây dẫn
lượng
dẫn

3.2.3

Trung tâm TT Điện
lực

3.2.5

Viện Đo lường

Tiếp thu

4.2.1 Lớp bao

Bao kín

Giữ nguyên như dự thảo

4.2.2 Tấm phía trước

Tấm mặt

Giữ nguyên như dự thảo
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Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan, cá nhân
góp ý

3.2.5

Viện Năng lượng

3.2.8
3.3.5

3.3.6,
thích 1

Trung tâm TT Điện
lực

Nội dung góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung tiếp thu

4.2.3 (Kết hợp của) (các) Giải thích thêm
lớp bên ngoài của môđun
PV....

Tấm phía trước có thể là một
lớp hoặc kết hợp các lớp

4.2.4 Bịt kín các thành Bao kín các thành phần
phần

Tiếp thu

(Kết hợp
ngoài....

Viện Khoa học Năng 4.2.5 Khu vực trong đó Khu vực trong đó những người Tiếp thu
lượng
những người không có kỹ không có kỹ năng, không
được đào tạo
năng, đào tạo
chú Viện Khoa học Năng 4.2.6 quy mô công ty điện quy mô quản lý của công ty Tiếp thu
lượng
điện lực
lực

3.4.3

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.7 chỉ số phóng điện chỉ số phóng điện tạo vết tương Tiếp thu
đối
tương đối

3.4.5

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.8 Khoảng cách ngắn
nhất dọc theo bề mặt cách
điện giữa hai bộ phận dẫn
điện hoặc giữa một bộ phận
dẫn điện và bộ phận chạm
tới được

3.4.8

Khoảng cách ngắn nhất theo Tiếp thu
bề mặt cách điện rắn giữa hai
bộ phận dẫn điện mang điện
hoặc giữa một bộ phận dẫn
điện mang điện và bộ phận
chạm tới được

Chi Cục TCĐLCL Hà 4.2.9 Nội dung về cách Khái niệm về cách điện
Nội
điện
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Tiếp thu

các)

lớp

bên

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan, cá nhân
góp ý

Nội dung góp ý

3.4.8.5

Tổng Công ty Điện
lực Miền Trung

4.2.10 bảo vệ chống điện bảo vệ chống sự cố
giật

3.4.10

Tổng Công ty Điện
lực Miền Trung

4.2.11 cách điện tin cậy

Nội dung dự thảo

Nội dung tiếp thu
Tiếp thu

cách điện an toàn

Tiếp thu

3.5.5.1, chú Trung tâm Kỹ thuật 1 4.2.12 đầu dò
thích

đầu đo

Tiếp thu

3.5.5.2

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.13 dịch vụ khí tượng

trạm khí tượng

Tiếp thu

4.1, đoạn 1

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.14 xây dựng mô đun

chế tạo mô đun

Tiếp thu

4.2.2

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.15 Tất cả các thành phần
dẫn điện không được tách
rời khỏi các bộ phận mang
điện nguy hiểm bằng tối
thiểu là cách điện chính....

Tất cả các thành phần dẫn điện Tiếp thu
không được ngăn cách với các
bộ phận mang điện nguy hiểm
bằng tối thiểu là cách điện
chính…

4.2.3

Viện năng lượng

4.2.16 Môđun PV cấp 0 Môđun PV cấp 0 được thiết kế Tiếp thu
được thiết kế để sử dụng.... để ứng dụng…

4.3.2,tr18,
1dl

Viện năng lượng

4.2.17 bảo vệ tương đối

bảo vệ tương đương
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Tiếp thu

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan, cá nhân
góp ý

tr20, c)

Viện năng lượng

tr20, e)

Trung tâm TT Điện
lực

Nội dung góp ý

Nội dung dự thảo

4.2.18 Các ứng dụng ở tải tuyết, tải gió -> tuyết, gió
những nơi có tải tuyết
và/hoặc tải gió vượt quá
tải….
4.2.19 ứng dụng hàng hải

ứng dụng ngoài biển

Nội dung tiếp thu
Các ứng dụng ở những nơi có
tuyết và/hoặc gió vượt quá tải
tuyết và/hoặc tải gió…
Tiếp thu

tr21, 10dl

Viện Năng lượng

4.2.20 Kết cấu của một Kết cấu của một môđun PV Tiếp thu
môđun PV phải sao cho liên phải sao cho tính liên tục của
liên kết đẳng thế….
kết liên kết đẳng thế…

tr21, 8dl

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.21 …được cung
cùng với cơ cấu khóa

tr21, 3dl

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.22 Môđun PV không Môđun PV không được có các Tiếp thu
được có các gờ chạm tới bavia, cạnh sắc hoặc các điểm
được, cạnh sắc hoặc các nhọn chạm tới được
điểm nhọn chạm tới được

5.2.3, tr25

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.23 kết cấu phụ

5.4.6, tr32,
dòng cuối

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.24 thử nghiệm bong tróc Thử nghiệm bóc tách (MST Tiếp thu
35)
(MST35)

5.4.6, tr32,
dòng cuối

Trung tâm TT Điện
lực

4.2.25 thử
(MST 36)

nghiệm

cấp …được trang bị cơ cấu khóa Tiếp thu

kết cấu nền

mài thử nghiệm độ bền cắt lớp
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Tiếp thu

Tiếp thu

Điều khoản
của dự thảo
5.6.2.3, tr39

Hình 4, tr44

Cơ quan, cá nhân
góp ý

Nội dung góp ý

Nội dung dự thảo

Viện Khoa học Năng 4.2.26 tế bào năng lượng tế bào quang điện
lượng
mặt trời
Công ty TNHH Năng
lượng tái tạo VN
Trung tâm TT Điện
lực

Nội dung tiếp thu
Tiếp thu

4.2.27 cách điện chính hoặc cách điện chính hoặc cách điện Tiếp thu
cách điện tăng cường đối tăng cường đối với vật liệu
nhiều lớp
với ngăn xếp

2) TCVN 12232-2:2018, Chất lượng an toàn của mô đun quang điện – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
Góp ý chung Trung tâm Thông tin thử nghiệm bong tróc
Điện lực

thử nghiệm bóc tách

Trung tâm Thông tin thử nghiệm độ bền gắn kết thử nghiệm độ bền cắt lớp
Điện lực
Điều 8, tr15,
3dl

Viện Năng lượng

Viện Đo lường

Tiếp thu

Mô đun dùng cho trình tự B Môđun PV dùng cho trình tự B Tiếp thu
phải được bức xạ trong chu phải được chiếu bức xạ 60
kỳ 60 kWh/m2 thứ nhất... kWh/m2 trong chu kỳ thứ
nhất

10.4.3, tr21, Viện Khoa học Năng điốt bật
2dl
lượng
10.5.2, chú
thích 1, tr22

Tiếp thu

điốt đóng

chỗ thụt của màng cán chỗ lõm của màng cán mỏng
mỏng
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Tiếp thu
Tiếp thu

PHỤ LỤC 5
Danh sách tổ chức/cá nhân gửi lấy ý kiến các dự thảo
TT

Tên cơ quan

Địa chỉ

1

Viện Khoa học Năng lượng – Viện Nhà A9-Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà
Hàn Lâm KH và CN Việt Nam
Nội

2

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Số 21-23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà
- Bộ Công Thương
Nội

3

Cục Điều tiết Điện lực

4

Vụ khoa học công nghệ - Bộ Công Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
thương

5

Viện Năng lượng – Bộ Công Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm,
thương
Hà Nội

6

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nam
Nội

7

Viện Đo lường Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nội

8

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

9

Tổng Công ty Điện lực Miền 78A Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng
Trung

10

Trung tâm Thông tin Điện lực

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

11

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà
Nội

12

TUV Rheinland

Phòng 805-806, Tòa Nhà Centrepoint,
106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

13

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

Số 49 Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh

14

Bộ môn Năng lượng Tái tạo – 235 Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy – Hà
Trường Đại học Điện lực
Nội

15

Công ty TNHH MTV Năng lượng Tầng 6, Toà nhà số 9 Láng Hạ, Hà Nội
tái tạo Việt Nam

16

Chi cục TCĐLCL Hà Nội

17

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐC: 387-388/5B Xa lộ Hà Nội, Khu phố
MEGASUN
5, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai,
Việt Nam

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà
Nội
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TT

Tên cơ quan

Địa chỉ

18

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Địa chỉ: 43 Tản Đà, phường 10, Hồ Chí
Mặt Trời Đỏ (REDSUN)
Minh

19

CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG IREX

20

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC Lô B5, B6 KCN Song Khê - Nội Hoàng,
KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang,
MẶT TRỜI BOVIET
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

21

Công ty TNHH một thành viên Vũ 111 Lô 1 Tổ 11, KP Đồng An 3, P. Bình
Phong
Hoà, Thị xã Thuận An, Bình Dương

22

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, P. Bình
Năng lượng mặt trời Bách Khoa
Trưng Đông, Q. 2, TP. HCM, Việt Nam

23

Công ty TNHH Trina Solar Lô 6 khu công nghiệp, Việt Yên, Bắc
Sciences And Technology
Giang

Trụ sở: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, P.
Bình Trưng Đông, Q. 2, TP. HCM, Việt
Nam

54

PHỤ LỤC 6
Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia hội nghị tham vấn
TT

Họ và tên

HV, CV

Cơ quan công tác

Cecile Leroy

Quản lý chương trình, phái đoàn Liên
minh Châu Âu

2

Nguyễn Thị Thu

Quản đốc Dự án Phát triển năng lượng
mặt trời tại Đà Nẵng

3

Đoàn Thị Thanh Vân

TP

Viện TCCL VN

4

Lương Hoàng Anh

PTP

Viện TCCL VN

5

Phạm Thị Thu Trang

CB

Viện TCCL VN

6

Nguyễn Đình Quang

TS

Viện Khoa học Năng lượng

7

Lương Văn Phan

CG

Chuyên gia xây dựng TCVN

8

Anh Hiển

CV

Vụ KHCN – Bộ Công Thương

9

Phạm Hồng Minh

TP

Viện Đo lường Việt Nam

10

Nguyễn Khắc Điềm

CG

Trung tâm Thông tin Điện lực

11

Nguyễn Duy Huy

TB

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

12

Nguyễn Vũ Hoàng

TP

Công ty TNHH Năng lượng tái tạo VN

13

Vũ Văn Hiếu

TP

Công ty Điện lực Bắc Giang

14

Chu Bá Cường

TP

Công ty Điện lực Bắc Giang

15

Nguyễn Việt Hùng

PTB

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

16

Bùi Xuân Hiệp

CV

Chi cục TCĐLCL Hà Nội

17

Hoàng Kim Nhung

CV

Chi cục TCĐLCL Hà Nội

18

Đoàn Chí Dũng

TB

Tổng công ty Điện lực miền Nam

19

Đoàn Thành Ân

PB

Tổng công ty Điện lực miền Nam

20

Vũ Văn Quân

TP

Chi cục TCĐLCL Hải Phòng

21

Trương Hữu Khải

CV

Chi cục TCĐLCL Hải Phòng

22

Đặng Hoàng Tùng

GĐ

Công ty CP Kỹ thuật và Công nghệ HT
Việt Nam

23

Nguyễn Xuân Trường

TS

Trường Đại học KH và CN Hà Nội

24

Phạm Duy An

TS

Trường Đại học KH và CN HN

25

Hoàng Trung Kiên

TS

Trường Đại học KH và CN Hà Nội

1
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TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

HV, CV

26

Nguyễn Đình Thắng

TP

Sở Công Thương Hà Nội

27

Nguyễn Việt Đức

PP

Sở Công Thương Hà Nội

28

Nguyễn Đức Thuận

CV

Sở Công Thương Hà Nội

29

Hamaoka

30

Nguyễn Văn Lưu

31

Đỗ Tiến Hùng

Trung tâm Tư vấn Năng lượng

32

Ngô Thị Kim Oanh

Trung tâm Tư vấn Năng lượng

33

Võ Thanh Tùng

GIZ

34

Lê Quang Sáng

Công ty Teru Denso Việt Nam

35

Vũ Ngọc Thơm

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp

36

Nguyễn Hùng Phong

Công ty Hitachi Asia VN

37

Phạm Phú Uynh

Viện Môi trường Sinh thái Đô thị

38

Mai Kiên Định

Viện nghiên cứu biển và hải đảo

39

Ms. Cecile Leroy

Công ty Teru Denso Việt Nam
Sở Công Thương Bắc Giang

CV

Quản lý Chương trình
Phái đoàn Liên minh Châu Âu

Quản lý

40

Dương Hoàng Văn Bản

Giám đốc Trung tâm TKNL và Tư vấn
chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

41

Huỳnh Sang

Trung tâm TKNL và Tư vấn chuyển
giao công nghệ Đà Nẵng

42

Phạm Phú Thanh Sơn

Trung tâm TKNL và Tư vấn chuyển
giao công nghệ Đà Nẵng

43

Trần Thị Thắm

Trung tâm TKNL và Tư vấn chuyển
giao công nghệ Đà Nẵng

44

Nguyễn Thị Thu

Quản lý dự án DSED

45

Ms. Hương

Phiên dịch

46

Ms. Trung Anh

Phiên dịch
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PHỤ LỤC 7
Biên bản cuộc họp tham vấn
Bà Cecile Leroy, quản lý chương trình, phái đoàn Liên minh Châu Âu, khai mạc
hội nghị, giới thiệu về các hoạt động chính sách của dự án Phát triển năng lượng mặt
trời tại Việt Nam gồm có 3 hợp phần trong đó có hợp phần về xây dựng chính sách, hỗ
trợ chuyên gia tư vấn để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về an toàn của tấm pin
năng lượng mặt trời.
Bà Đoàn Thị Thanh Vân, trưởng phòng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phái
biểu chào mừng khai mạc hội thảo tham vấn cho 2 dự thảo tiêu chuẩn về An toàn của
tấm pin năng lượng mặt trời.
Nội dung trình bày tại hội nghị:
1. Giới thiệu về dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà nẵng – Bà Nguyễn
Thị Thu – Quản lý dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng trình bày
2. Giới thiệu “Quy trình xây dựng và công bố TCVN”– Bà Đoàn Thị Thanh Vân,
Trưởng phòng Tiêu chuẩn Điện-Điện tử, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trình
bày
3. Giới thiệu Nội dung dự thảo bộ tiêu chuẩn về an toàn đối với mô đun quang
điện – Ông Lương Văn Phan, chuyên gia dự án trình bày
Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Giới thiệu về dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà nẵng – Bà
Nguyễn Thị Thu – Quản lý dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng trình bày
Tổng quan về Dự án và các hoạt động chính là chương trình viện trợ đa niêm
giữa EU-Việt Nam giai đoạn 2014-2020 nhằm góp phần phát triển ngành năng lượng
bền vững hơn thông qua thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng sạch và phát triển năng
lượng tái tạo cho mọi người.
Gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1: Xây dựng chính sách
Hợp phần 2: Lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại các địa điểm được
chọn
Hợp phần 3: Nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng
mặt trời.
Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn đối với mô
đun quang điện”
Hỗ trợ kỹ thuật thông qua việc thuê chuyên gia tư vấn xây dựng tiêu chuẩn kỹ
thuật về an toàn đối với mô đun quang điện.
Dự thảo đề nghị trình Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện các bước
tiếp theo để trình Bộ Khoa học Công nghệ công bố.
Dự kiến ban hành tiêu chuẩn trước 30/4/2019.
Bài 2: Giới thiệu “Quy trình xây dựng và công bố TCVN”– Bà Đoàn Thị Thanh
Vân, Trưởng phòng Tiêu chuẩn Điện-Điện tử, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
trình bày
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1. Giới thiệu các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn hóa
• Luật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật
• Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007, Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
• Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018, Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
• Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007, Hướng dẫn về xây dựng
và áp dụng tiêu chuẩn
• Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011, Sửa đổi, bổ sung một số
quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN
• Luật số 05/2007/QH12 ngày 21/112007, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018, Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
2. Giới thiệu Các phương pháp xây dựng TCVN
• Phương pháp xây dựng mới
• Phương pháp chấp nhận
– Phương pháp chấp thuận
– Phương pháp xuất bản lại
• In lại
• Biên dịch
• Soạn thảo lại
3. Quy trình xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN
• Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng TCVN
• Xây dựng dự thảo TCVN đề xuất
• Họp BKT thống nhất phương án và nội dung dự thảo
• Chỉnh sửa, xây dựng dự thảo TCVN
• Gửi lấy ý kiến rộng rãi
• Hội nghị tham vấn
• Tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo TCVN trình Viện TCCL VN
• Hội đồng thẩm xét
• Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo
• Trình Bộ KHCN công bố
Bài 3: Giới thiệu Nội dung dự thảo bộ tiêu chuẩn về an toàn đối với mô đun
quang điện – Ông Lương Văn Phan, chuyên gia dự án trình bày
1. Khái quát về đối tượng tiêu chuẩn hóa
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Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Ban Kỹ Thuật (TC82)chịu trách nhiệm
trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đã xây dựng được 68 tiêu chuẩn gồm :
Modun quang điện,trong đó có
1) IEC 61730-1:2016, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction
2) IEC 61730-2:2016, Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:
Requirements for testing
- hộp kết nối,
- bộ chuyển đổi,
- bộ điều khiển, v.v…
Ban Kỹ Thuật (TC E13) chịu trách nhiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời
Đã xây dựng và công bố được 8 TCVN về năng lượng mặt trời, trong đó có :
- 01 tiêu chuẩn về hệ thống lắp đặt điện sử dụng năng lượng mặt trời,
- 02 tiêu chuẩn liên quan đến bình acquy dùng cho hệ thống quang điện
- 01 tiêu chuẩn về nghiệm thu hệ thống quang điện và
- 04 tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế và thử nghiệm mô đun quang điện mặt đất.
2. Giới thiệu dự thảo 1: An toàn của mô đun quang điện – Phần 1: Yêu cầu về kết
cấu
3. Giới thiệu dự thảo 2: An toàn của mô đun quang điện – Phần 2: Yêu cầu về thử
nghiệm
3. Nội dung trao đổi thảo luận
Sau khi nghe các bài tham luận, các đại biểu và báo cáo viên đã cùng nhau trao
đổi về những nội dung được đề cập trong báo cáo. Dưới đây là tổng kết một số câu hỏi
của các đại biểu và câu trả lời từ phía các báo cáo viên.
STT

Câu hỏi

Trả lời

1

Thời gian để xây dựng 1 tiêu chuẩn Thường là khoảng 12 tháng, trong
quốc gia trong bao lâu
trường hợp đặc biệt, cần có tiêu
chuẩn áp dụng thì thời gian có thể
ngắn hơn.

2

Trong nội dung dự thảo tiêu chuẩn có
hai khái niệm:
- kiểm tra bằng mắt/kiểm tra cảm
quan. 2 thuật ngữ này giống hay khác
nhau
- chạm tới được/tiếp cận được.
2 thuật ngữ này giống hay khác nhau
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- kiểm tra bằng mắt: chỉ nhìn mà
không chạm vào.
- kiểm tra cảm quan: có thể sử dụng
nhiều giác quan (nhìn, chạm hoặc
ngửi, v.v...)
Do đó 2 thuật ngữ này là khác nhau.
- chạm tới hoặc tiếp cận: đây là một
yêu cầu trong tiêu chuẩn thử
nghiệm, cần phải được thử bằng
phương pháp và dụng cụ thích hợp.

Nội dung tiêu chuẩn sẽ thống nhất
sửa là “tiếp cận được’’
3

Có tiêu chuẩn để hạn chế các tấm pin
kém chất lượng không?
Các tấm pin kém chất lượng sẽ tạo ra
nhiều rác thải gây nguy hại đến môi
trường.

4

Tấm pin lắp mái có ảnh hưởng đến kết Viện cũng đã có kế hoạch xây dựng
cấu xây dựng như thế nào, đã có tiêu TCVN về lắp đặt điện cho tòa nhà
chuẩn quy định cho việc này chưa.
cho các tấm pin năng lượng mặt
trời trong năm 2019.
QCVN về lắp đặt điện của Bộ Xây
dựng cũng đang được soát xét để
đưa thêm yêu cầu đối với tấm pin
lắp đặt cho tòa nhà

5

Tấm pin đã được sản xuất và sử dụng
ở Việt Nam mà tiêu chuẩn mới công
bố thì có chế tài gì cho các sản phẩm
được lắp đặt và sản xuất trước thời
điểm công bố không?

6

Cơ quan nào kiểm tra và hậu kiểm việc Có cơ quan hậu kiểm có tần suất
sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời nhất định theo sự phản ánh trên thị
trường. QCVN sẽ quy định cơ quan
nào có chức năng kiểm tra và hậu
kiểm

7

Năng lực của các phòng thử nghiệm Hiện nay, Rheinland là tổ chức TN
hiện nay như thế nào
có thể thử toàn bộ theo TCVN này.
Các tổ chức Quatest 1, 3 có thể thử
nghiệm một số chỉ tiêu, riêng chỉ
tiêu có liên quan đến mặt trời chuẩn
thì chưa thử được do còn thiếu thiết
bị.

8

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh có đáp Theo khảo sát và trong quá trình
ứng được TCVN này không
lấy ý kiến, hiện nay các doanh
nghiệp đều đồng ý hoàn toàn với
yêu cầu của dự thảo và sản xuất
theo các yêu cầu như dự thảo đưa
ra. Ví dụ như công ty KHKT Bo
Việt, Công ty TNHH Năng lượng
Tái tạo Việt Nam.
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Nội dung của dự thảo này chỉ đề
cập đến vấn đề đảm bảo an toàn về
cơ, điện, nhiệt của tấm pin. Về chất
lượng tấm pin sẽ được xây dựng
trong tiêu chuẩn khác.

Hiện chưa có QCVN bắt buộc áp
dụng cho tấm pin mặt trời, doanh
nghiệp tự công bố phù hợp tiêu
chuẩn. Khi có QCVN thì sẽ có quy
chế và chế tài cụ thể.
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PHỤ LỤC 8
Bảng tổng hợp xử lý các ý kiến trong hội thảo tham vấn
Tên tiêu chuẩn:
1) TCVN 12232-1:2018 (IEC 61730-1:2016), An toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
2) TCVN 12232-2:2018 (IEC 61730-2:2016), An toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

Những ý kiến góp ý chung không nêu trong bản tiếp thu ý kiến này; những lỗi về chính tả được tiếp thu trực tiếp trong dự thảo.
Dưới đây là chi tiết về nội dung một số ý kiến góp ý:
1) TCVN 12232-1:2018 (IEC 61730-1:2016), Chất lượng an toàn của mô đun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
Tên
chuẩn

tiêu Trung tâm Thông tin Chất lượng an toàn của mô An toàn của mô đun quang Tiếp thu
Điện lực
đun quang điện
điện

Điều 1, tr 5

Trung tâm Thông tin Các chủ đề cụ thể
Điện lực

Các nội dung cụ thể

Tiếp thu

Điều 1, tr 5

Ông Nguyễn Văn An
Viện Năng lượng – Bộ nguy hiểm cháy
Công Thương

nguy cơ cháy

Tiếp thu

Điều 1, tr 5

Môđun PV trong tiêu chuẩn Môđun PV trong tiêu chuẩn
Viện Khoa học Năng này chỉ giới hạn cho điện áp này chỉ cho điện áp hệ thống
lượng
hệ thống một chiều lớn nhất một chiều lớn nhất 1 500 V
1 500 V

Điều 1, tr 5

Trung tâm Thông tin bao gồm tất cả các quy bao trùm quy phạm quốc gia Tiếp thu
Điện lực
phạm quốc gia hoặc khu vực hoặc khu vực
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Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng
cho môđun PV cho điện áp hệ
thống một chiều lớn nhất
1 500 V

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu
Các yêu cầu cụ thể, ví dụ ứng
dụng cho toà nhà, ngoài biển
và trên xe cộ chưa được đề
cập trong tiêu chuẩn này

Điều 1, tr 5

Trung tâm Thông tin Các yêu cầu cụ thể, ví dụ các
Điện lực
ứng dụng cho toà nhà, ngoài
biển và trên xe cộ, không
được bao gồm trong tiêu
chuẩn này.

Các yêu cầu cụ thể không bao
gồm hết trong tiêu chuẩn này,
ví dụ các ứng dụng cho toà
nhà, ngoài biển và trên xe cộ.

3.1.4

Viện Khoa học Năng Đơn vị pháp lý bất kỳ chế
lượng
tạo sản phẩm hoặc có sản
phẩm đã được thiết kế hoặc
chế tạo, và bán trên thị
trường sản phẩm đó dưới
tên hoặc thương hiệu của
mình.

Tổ chức có tư cách pháp nhân Tiếp thu
bất kỳ chế tạo sản phẩm hoặc
có sản phẩm đã được thiết kế
hoặc chế tạo và bán trên thị
trường, sản phẩm này được
mang tên hoặc thương hiệu của
mình

3.1.7

Ông Nguyễn Văn An chuỗi phân tử của các chuỗi phân tử monome, kết Tiếp thu
Viện Năng lượng – Bộ mônome, kết hợp của các hợp các monome, polyme kết
mônome, polyme kết hợp hợp
Công Thương

3.2.1

Trung tâm Kỹ thuật Tấm phía sau
TCĐLCL 1

Lớp phía sau
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Tiếp thu

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

3.2.1

Ông Nguyễn Văn An (Kết hợp) (các) lớp bên Xem lại định nghĩa này
Viện Năng lượng – Bộ ngoài của môđun PV, ở phía
sau của môđun PV và bảo vệ
Công Thương
cho các thành phần bên
trong của môđun PV khỏi
các ứng suất bên ngoài và
yếu tố thời tiết, và cách điện

Lớp hoặc nhiều lớp bên ngoài
kết hợp của môđun PV, được
đặt phía sau của môđun PV
và làm nhiệm vụ bảo vệ cho
các thành phần bên trong của
môđun PV khỏi các ứng suất
bên ngoài và yếu tố thời tiết,
cũng làm chức năng cách
điện

3.2.5

Trung tâm Kỹ thuật Tấm phía trước
TCĐLCL 1

Tiếp thu

3.2.5

Ông Nguyễn Văn An (Kết hợp) (các) lớp bên Xem lại định nghĩa này
Viện Năng lượng – Bộ ngoài của môđun PV, ở phía
trước của môđun PV và bảo
Công Thương
vệ cho các thành phần bên
trong của môđun PV khỏi
các ứng suất bên ngoài và
yếu tố thời tiết, và cách điện.

3.2.6

Viện Đo lường Việt Kết cấu nâng lên hoặc lõm Kết cấu nhô lên hoặc lõm Tiếp thu
Nam
vào của một vật cách điện xuống của một vật cách điện

Lớp phía trước
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Lớp hoặc nhiều lớp bên ngoài
kết hợp của môđun PV, ở
phía trước của môđun PV và
làm nhiệm vụ bảo vệ cho các
thành phần bên trong của
môđun PV khỏi các ứng suất
bên ngoài và yếu tố thời tiết,
cũng làm chức năng cách
điện

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

3.4.2

Ông Nguyễn Văn An Mối nối gắn kín
Viện Năng lượng – Bộ
Công Thương

Khớp nối cứng

Mối ghép gắn kín

3.4.8

Trung tâm Thông tin Khái niệm về cách điện
Điện lực

Nội dung về cách điện

Tiếp thu

3.4.9

Vụ Khoa học công Nối đất chức năng
nghệ
Bộ Công Thương

xem xét lại cho phù hợp

Giữ nguyên như dự thảo

3.5.1

Trung tâm Kỹ thuật Bộ các giá trị danh định và Tập hợp các giá trị danh định Tiếp thu
TCĐLCL 1
các điều kiện làm việc danh và các điều kiện làm việc danh
định
định

3.5.1

Vụ Khoa học công Thông số đặc trưng
nghệ
Bộ Công Thương

có khác với giá trị danh định đã có định nghĩa các thông số
không
này

3.6.9.2

Vụ Khoa học công
nghệ
Bộ Công Thương

Đề nghị xem xét “”điện áp một Giữ nguyên vì điện mặt trời
chiều…”” chỉ áp dụng cho là các giá trị điện một chiều
thiết bị dùng điện một chiều
còn các thiết bị xoay chiều
chưa được xem xét

tr18,
4.3.2

1dl, Trung tâm Thông tin được thiết kế có các biện kết cấu được thiết kế có chức Tiếp thu
Điện lực
pháp về kết cấu cung cấp năng bảo vệ tương đương
bảo vệ tương đương
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Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

tr19, 2tx

Viện Đo lường Việt bằng cách điện chính hoặc bằng cách điện chính hoặc kết Tiếp thu
Nam
phương tiện thiết kế về kết cấu được thiết kế có chức năng
cấu cung cấp bảo vệ tương bảo vệ tương đương
đương

tr28, 1tx

Viện Khoa học Năng lớp kính
lượng

lớp thủy tinh

Tiếp thu

tr28

Trung tâm Thông tin xem xét bằng mắt
Điện lực

kiểm tra bằng cách xem xét

kiểm tra bằng mắt

tr32, 7tx

Trung tâm Kỹ thuật thử nghiệm độ cứng vững thử nghiệm độ cứng vững của thử nghiệm độ bền chắc của
TCĐLCL 1
của đầu cốt
đầu nối
đầu nối

5.4.7, tr32

Trung tâm Kỹ thuật kiểm tra ngoại quan
TCĐLCL 1

kiểm tra bằng mắt

Tiếp thu

tr60,
B.2

Hình Viện Khoa học Năng bao gói
lượng

lớp bao

Tiếp thu

tr60,
B.3

Hình Trung tâm Thông tin cách điện gờ
Điện lực

cách điện cạnh

Tiếp thu

2) TCVN 12232-2:2018, Chất lượng an toàn của mô đun quang điện – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
Tên
chuẩn

tiêu Trung tâm Thông tin Chất lượng an toàn của mô An toàn của mô đun quang Tiếp thu
Điện lực
đun quang điện
điện
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Điều khoản
của dự thảo
Điều 1, đoạn
2

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Trình tự thử nghiệm yêu cầu
trong tiêu chuẩn này có thể
không cần thử nghiệm cho
Viện Khoa học Năng
tất cả các khía cạnh về an
lượng
toàn có thể có khi sử dụng
môđun PV trong các ứng
dụng có thể có.

Nội dung tiếp thu

Trình tự thử nghiệm yêu cầu Tiếp thu
trong tiêu chuẩn này có thể
không thử nghiệm tất cả các
khía cạnh về an toàn khi sử
dụng môđun PV trong các ứng
dụng

Điều 1, đoạn Ông Nguyễn Văn An nguy hiểm điện giật, nguy nguy cơ điện giật, nguy cơ Tiếp thu
3
cháy
Viện Năng lượng – Bộ hiểm cháy
Công Thương
4.2, bảng 1

Trung tâm Thông tin Độ ẩm đóng băng
Điện lực

Đóng băng hơi ẩm

Tiếp thu

4.2, bảng 1

Trung tâm Thông tin điều kiện lạnh
Điện lực

ổn định lạnh

Tiếp thu

4.2, bảng 1

Trung tâm Thông tin điều kiện nóng khô
Điện lực

ổn định nóng khô

Tiếp thu

chịu cháy

Tiếp thu

4.5, bảng 4, Viện Đo lường Việt chống cháy
chú thích
Nam
4.6, bảng 5

Trung tâm Kỹ thuật Thử nghiệm độ bền cắt lớp Thử nghiệm độ kết dính của Thử nghiệm độ bền gắn kết
TCĐLCL 1
vật liệu cứng

Điều 6, tr14 Trung tâm Thông tin cộng với dự phòng như yêu cộng với dự phòng như mong Tiếp thu
Điện lực
cầu
muốn
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Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

Điều 6, tr14, Ông Nguyễn Văn An Mối nối gắn kín
4tx
Viện Năng lượng – Bộ
Công Thương

Khớp nối cứng

Điều 6, tr14 Trung tâm Thông tin hoặc có công suất thấp,
Điện lực

hoặc mới hoạt động ở công Tiếp thu
suất thấp

Điều 6, tr14

Mối ghép gắn kín

Tất cả các mẫu thử nghiệm Tất cả các mẫu thử nghiệm Tiếp thu
Viện Khoa học Năng
không dùng cho thử nghiệm ngoại trừ mẫu dùng cho thử
lượng
MST 24,
nghiệm MST 24,

Điều 6, tr14 Ông Nguyễn Văn An kèm theo hướng dẫn xử lý, kèm theo hướng dẫn của nhà Tiếp thu
Viện Năng lượng – Bộ lắp đặt và đấu nối của nhà chế tạo về di chuyển, lắp và
chế tạo.
đấu nối.
Công Thương
Điều 7, tr15,
công bố chỉ ra thử nghiệm công bố thử nghiệm điện áp Tiếp thu
l)
Viện Khoa học Năng điện áp xung được thực hiện xung đã được thực hiện trên
lượng
trên môđun PV hay phiến môđun PV hay tấm nhiều lớp
mỏng
Điều 7, tr15, Trung tâm Thông tin người có thẩm quyền
n)
Điện lực

người chịu trách nhiệm

người có trách nhiệm

Điều 9, tr18 Viện Khoa học Năng đánh giá thiết kế
lượng

xem xét thiết kế

rà soát thiết kế

tr18, 10.2.2, Viện Đo lường Việt tạp chất
2dl
Nam

tách lớp

Tiếp thu
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Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

tr20, Hình 2 Viện Khoa học Năng mối bịt
lượng

chất gắn

Tiếp thu

tr22, 10.5.2, Viện Đo lường Việt cách nhiệt
a
Nam

cách điện

Tiếp thu

tr22, 10.5.2, Ông Nguyễn Văn An từng lớp riêng rẽ tách mạch từng lớp riêng rẽ phân cách Tiếp thu
b)
mạch điện
Viện Năng lượng – Bộ điện
Công Thương
tr22, 10.5.2, Viện Đo lường Việt cách điện tin cậy
b
Nam

cách điện an toàn

Tiếp thu

tr22, 10.5.2, Ông Nguyễn Văn An dti
chú thích 2 Viện Năng lượng – Bộ
Công Thương

đề nghị ghi rõ dti là gì?

khoảng cách qua cách điện

tr23, 10.9.3, Trung tâm Kỹ thuật Đầu dò với cơ cấu cố định Dò với cơ cấu thử nghiệm
d)
TCĐLCL 1
thử nghiệm

Tiếp thu

tr24, 10.10.1 Viện Khoa học Năng có khả năng chịu được thao có khả năng chịu được việc di Tiếp thu
lượng
tác thường xuyên
chuyển thường xuyên
tr26,
10.11.3, c)

Trung tâm Kỹ thuật nguồn dòng điện lân cận các nguồn dòng điện ở gần các dây Tiếp thu
TCĐLCL 1
dây dòng điện
dòng điện ra

tr27, 10.12.2 Ông Nguyễn Văn An Do sự công suất thay đổi và Khó hiểu
Viện Năng lượng – Bộ tương đối cao của nhiều
mẫu
Công Thương
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Do công suất thay đổi và
tương đối cao của nhiều mẫu

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

tr28,
10.12.3, b)

Viện Khoa học Năng Phủ toàn bộ môđun PV bằng Che toàn bộ môđun PV bằng Tiếp thu
lượng
một lá kim loại dẫn điện
một lá kim loại dẫn điện

tr28,
10.12.3, b)

Phải cẩn thận để tránh vỏ
Ông Nguyễn Văn An bọc có các hạt hoặc không
Viện Năng lượng – Bộ khí giữa lá kim loại và
môđun PV trong chừng mực
Công Thương
có thể

Phải cẩn thận để tránh phần tử Tiếp thu
hoặc bọt không khí giữa lá kim
loại và môđun PV trong chừng
mực có thể

tr28,
10.12.3, e)

Viện Khoa học Năng với trở kháng kết cuối đủ
lượng

trở kháng kết thúc thích hợp

Tiếp thu

tr28,
10.12.3,

Trung tâm Kỹ thuật đầu dò
TCĐLCL 1

đầu đo

Tiếp thu

tr31, 10.15.3 Ông Nguyễn Văn An Phương pháp mô mỏng mặt Phương pháp dùng bộ mô Tiếp thu
mỏng mặt trời
Viện Năng lượng – Bộ trời
Công Thương
tr32

Viện Đo lường Việt Phong tốc kế
Nam

Đồng hồ đo gió

tr34,
10.17.1,
đoạn 2

Ông Nguyễn Văn An quy định của quốc gia
Viện Năng lượng – Bộ
Công Thương

quy phạm quốc gia về tòa nhà. Tiếp thu

tr40,
10.21.4, c)

Để đo các phần tử này, phải Để đo các phần tử này, phải Tiếp thu
Trung tâm Kỹ thuật
tránh các mảnh nhỏ hơn bị tránh không để vỡ thành các
TCĐLCL 1
vỡ rơi trên sàn
mảnh nhỏ khi rơi xuống sàn
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Thiết bị đo gió

Điều khoản
của dự thảo

Cơ quan hoặc cá
nhân góp ý

Nội dung dự thảo

Nội dung góp ý

Nội dung tiếp thu

tr46,10.24.2 Viện Đo lường Việt mẫu chuẩn
Nam

mẫu tham chiếu

Tiếp thu

tr47, hình 8

bóc tách

Tiếp thu

Trung tâm Thông tin bong tróc
điện lực
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