
10 điều bạn chưa biết về năng lượng gió phân tán 

10. Điện gió phân tán (Distributed wind power) được sử dụng tại nơi, hoặc 

gần nơi, phát điện; trái ngược với năng lượng gió (wind power) từ phát 

điện bán buôn, nơi điện được gửi đến người tiêu dùng thông qua đường 

dây truyền tải và trạm biến áp. Được sử dụng bởi các hộ gia đình, trường 

học, trang trại, cơ sở công nghiệp và các nhà cung cấp năng lượng phân 

tán, gió phân tán không chỉ đề cập đến các tuabin quy mô nhỏ; nó bao gồm 

bất kỳ tuabin kích thước hoặc mảng tuabin tạo ra năng lượng cho việc sử 

dụng tại địa phương hoặc tại chỗ. 

9. Con người đã sử dụng năng lượng gió trong hơn 2.000 năm để bơm 

nước và nghiền ngũ cốc. Vào thế kỷ 19, máy bơm nước chạy bằng gió đã 

làm cho cuộc sống có thể ở các khu vực khô cằn của Hoa Kỳ và Úc bằng 

cách khai thác và đưa nước lên bề mặt từ các tầng ngậm nước sâu. Từ 

năm 1850 đến năm 1970, hơn sáu triệu tuabin gió nhỏ đã được lắp đặt chỉ 

riêng ở Hoa Kỳ, chủ yếu để bơm nước.  

8. Bạn có thể tìm thấy tuabin gió được sử dụng trong các ứng dụng 

phân tán trên khắp Hoa Kỳ. Tại 50 tiểu bang, Puerto Rico, Quần đảo 

Virgin thuộc Hoa Kỳ và Guam có 87.000 tuabin gió. Từ năm 2003 đến năm 

2020, các tuabin gió phân phối của Mỹ đã đạt công suất lắp đặt tích lũy là 

1.055 megawatt. 

7. Có nhiều nhóm người tiêu dùng gió phân tán khác nhau, bao gồm nông 

nghiệp, dân cư, công nghiệp, thương mại, chính phủ, thể chế và tiện ích. 

Các tuabin khác nhau được triển khai để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng 

giới người tiêu dùng. Khách hàng nông nghiệp và dân cư chiếm 60% tổng 

số dự án điện gió phân tán, nhưng chỉ chiếm 2% công suất lắp đặt vào 

năm 2020. Ngược lại, các tiện ích, có xu hướng sử dụng tuabin lớn hơn, 

chiếm 4% các dự án nhưng chiếm 58% công suất lắp đặt. 

6. Một số dự án gió phân tán sử dụng tuabin đa-megawatt (multimegawatt) 

cho các cơ sở sản xuất điện và các nhà máy công nghiệp khác, như lắp 

đặt 4,5 MW ở Ohio vào năm 2018 để cung cấp năng lượng cho một cơ sở 

sản xuất Whirlpool và lắp đặt 5 MW vào năm 2020 ở Minnesota để cung 

cấp năng lượng cho một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học. 

http://epe.pnnl.gov/research_areas/distributed_wind/photos.stm
http://epe.pnnl.gov/research_areas/distributed_wind/photos.stm


5. Tốc độ gió nhanh hơn có nghĩa là nhiều điện hơn. Tốc độ gió ở độ cao 

30 mét so với mặt đất - một chiều cao trung bình cho các cài đặt gió phân 

tán - có thể được tìm thấy trên toàn quốc. Kiểm tra bản đồ tài nguyên gió 

quy mô dân cư này để xem gió mạnh như thế nào trong khu vực của bạn. 

4. Giảm hóa đơn tiện ích và phòng ngừa rủi ro chống lại giá điện có khả 

năng tăng là những lý do phổ biến để lắp đặt điện gió phân tán. Ngoài ra, 

nhiều tiện ích bồi thường cho chủ sở hữu gió phân tán (hoặc thế hệ khác) 

cho năng lượng dư thừa được tạo ra được trả lại cho lưới điện - một thực 

tế được gọi là "đo lường ròng" (net metering). 

3. Khi thị trường gió phân tán trưởng thành, các bên thứ ba đang cung cấp 

chứng nhận tuabin gió vừa và nhỏ để đảm bảo tuabin hoạt động như 

quảng cáo. Hội đồng chứng nhận gió nhỏ của Hội đồng Mã quốc tế liệt kê 

các tuabin gió nhỏ mà họ đã chứng nhận trên trang web. Tính đến năm 

2021, các tuabin gió vừa và nhỏ được chứng nhận sử dụng tiêu chuẩn 

AWEA 9.1 năm 2009. Trong tương lai, một tiêu chuẩn mới đang được phát 

triển bởi Hiệp hội Năng lượng Sạch Hoa Kỳ sẽ thay thế tiêu chuẩn AWEA 

9.1-2000.  Bộ Năng lượng Hoa Kỳ khuyến khích người tiêu dùng quan tâm 

đến việc mua tuabin gió nhỏ hãy mua những tuabin được chứng nhận. 

Cần lưu ý rằng các công nghệ gió phải được lắp đặt trong các nguồn gió 

cụ thể để hoạt động như dự định. 

2. Điện gió phân tán là một ngành công nghiệp cây nhà lá vườn giúp củng 

cố nền kinh tế trong nước. Các nhà cung cấp chuỗi cung ứng cung cấp các 

bộ phận cơ khí, điện, tháp và thành phần quạt gió (blade) cho các tuabin 

gió nhỏ. Năm 2020, các nhà sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ chiếm 71% công 

suất bán tuabin gió nhỏ. Các nhà sản xuất tuabin gió nhỏ có trụ sở tại Hoa 

Kỳ ủng hộ các nhà cung cấp chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ bao gồm hàng 

trăm cơ sở sản xuất và nhà cung cấp hỗ trợ việc làm trong sản xuất, bán 

lẻ, xây dựng và bảo trì. 

1. Điện gió phân tán góp phần vào sự tăng trưởng xuất khẩu của Hoa Kỳ. 

Kể từ năm 2012, 72 MW tuabin gió nhỏ của Mỹ đã được xuất khẩu sang ít 

nhất 26 quốc gia khác nhau với giá trị hơn 420 triệu USD. 

 

https://windexchange.energy.gov/maps-data/325
https://windexchange.energy.gov/maps-data/325
http://www.smallwindcertification.org/certified-turbines/

