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V.3 Quy trình lắp đặt/ Installation procedure: 

V.3.1 Lắp đặt phần cơ khí/ Mechanical Installation Part 
 

Lắp đặt Sàn công tác và hệ thống điều khiển trung tâm/ Install DTA platform and DTE 

control cabinet: 

- Sàn công tác được tổ hợp phía bên ngoài bệ 

móng từ các bộ phận tách rời. Sau khi tổ hợp và 

siết toàn bộ bu lông liên kết, sàn công tác được 

cần cẩu chính nâng lắp vào móng trụ tubin đúng 

như thiết kế/DTA platform is combined outside 

the foundation base from separate parts. After 

ssembling and tightening all the link bolts, the 

working floor is installed by the main crane to 

the turbine pier foundation as designed. 

- Tủ điều khiển trung tâm được lắp bên trên sàn 

công tác theo đúng bản vẽ thiết kế. Các bu lông phía dưới đế tủ điều khiển được siết đúng 

lực yêu cầu/ The DTE control cabinet is installed on the DTA platform in accordance with 

the design drawing. The bolts below the base of the control cabinet are tightened as the 

required force. 

Lắp đặt các đoạn trụ tháp/ Install tower section: 
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- Lắp đặt các thiết bị hỗ trợ nâng chuyên dùng vào 2 đầu trụ tháp/ Installation of 

specialized lifting support equipment on the two lower tower. 

- Cẩu chính 1250T và cẩu phụ 160T nâng 

đồng thời trụ tháp lên và xoay trụ tháp sang vị trí 

thẳng đứng/ Main crane 1250T and auxiliary crane 

16 0T lift up the tower at the same time and 

rotate the tower to a vertical position. 
 

- Cẩu chính nâng trụ tháp đáy và lắp đặt lên bệ 

móng. Các bu lông liên kết trụ tháp với bệ móng phải 

được siết đúng giá trị lực siết yêu cầu/ The main 

crane lifts the bottom tower and installs it on the 

foundation base. Bolts connecting the tower to the 

foundation must be tightened to the required 

tightening force. 

- Các đoạn trụ tháp giữa và trụ tháp đỉnh được lắp 

tương tự trụ tháp đáy/ The middle tower and top 

tower are installed similar to the bottom tower. 
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- Kết nối các thang leo bên trong trụ tháp lại với nhau. Connect the stairs inside the tower 

together 

 

 
- Lắp đặt máy phát điện và Nacelle/ Install generator and Nacelle. 

 

 

- Nacelle, máy phát điện được nâng bằng 

thiết bị hỗ trợ nâng chuyên dùng, đảm bảo Nacelle 

luôn trong trạng thái cân bằng trong quá trình lắp 

đặt/ Nacelle, generator is lifted with a specialized 

lifting support device, ensuring that Nacelle is 

always in balance during installation 

- Cẩu chính 1250T nâng Nacelle, lên cao lắp 

đặt vào mặt bích trên cùng của trụ tháp. Bố trí dây 

giữ hàng trong quá trình lắp đặt, các dây này có 

tác dụng hạn chế Nacelle bị xoay trong quá trình 

nâng và hỗ trợ công tác lắp đặt/ Main crane  

1250T lifts Nacelle, up high and 

installs on the top flange of the tower. Arranging 

the line to keep the goods during installation, 

these ropes have the effect of limiting Nacelle's 

rotation during lifting and supporting the 

installation 

- Cẩu chính 1250T nâng máy phát điện lên 

cao lắp đặt vào mặt bích của nacelle. Bố trí dây giữ hàng trong quá trình lắp đặt, các dây  

này có tác dụng hạn chế máy phát điện bị xoay trong quá trình nâng và hỗ trợ công tác lắp 

đặt/The main crane 1250T lifts the generator up and installs it on the nacelle flange. 

Arrange the line to keep the goods during installation, these wires have the effect of limiting 

the generator from rotating during the lifting process and support the installation 

Tổ hợp và lắp đặt Rotor/ Assemble and install Rotor: 
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- Cẩu chính 1250T Nâng Hub đặt vào vị trí tổ hợp. Đảm 

bảo Hub luôn cân  bằng  và  mặt  nền  phía  dưới  Hub 

phải đảm bảo độ chịu tải trong suốt quá trình tổ hợp/  

Main crane 1250T Lift Hub put  in  the  assembly  

position. Ensure the Hub is always balanced and that 

the substrate below the Hub must ensure load 

resistance during assembly 

- Hai cẩu nâng đồng thời từng cánh quạt, tổ hợp vào 

Hub, siết tất cả bu lông liên kết cánh quạt  và  Hub/  

Two cranes lift each propeller simultaneously, combine 

to Hub, tighten all bolts connecting propeller and Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp Đặt rotor vào trụ tháp/ 

Install the rotor on the 

tower: 

- Sau khi tổ hợp rotor, 

tiến hành lắp thiết bị hỗ trợ 

nâng Rotor vào vị trí đã được 

chỉ định trên Hub./ After 

assembling the rotor, install the Rotor lifting device in the position specified on the Hub 
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- Hai cẩu nâng đồng thời Rotor 

lên cao và xoay dần Rotor sang vị trí 

thẳng đứng./ Two cranes 

simultaneously lift up the rotor 

and gradually rotate the rotor to a 

vertical position 

 

 

 

 
- Cẩu 1250T nâng rotor lên cao 

lắp đặt vào máy phát điện. Siết đúng 

lực quy định cho tất cả các bu lông 

liên kết Rotor và máy phát. Sau đó, 

tháo thiết bị nâng, di chuyển cẩu ra 

ngoài. / The 1250T crane lifts the 

rotor to a high level installed on the 

generator. Tighten the specified 

force for all Rotor and generator 

link bolts. Then, remove the lifting 

device, move the crane out 

Mở khoá để Rotor quay tự nhiên 

theo tác động của gió./ Unlock the 

Rotor to rotate naturally according 

to the impact of the wind 
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Lắp đặt, kết nối hệ thống điện bên trong trụ tubin/ Installation and connection of 

electrical systems inside turbine tower: 

 

Tủ điều khiển trong Hub/ 

Control cabinet in Hub: 

- Kết nối cáp nguồn, cáp 

điểu khiển tại tủ điều khiển trung 

tâm bên trong/ Connect power 

cable, control cable in the central 

control cabinet inside 

 

 

 

Kết nối cáp từ Nacelle xuống 

tủ điều khiển trung tâm/ 

Connect the cable from 

Nacelle to the central control 

cabinet: 

Thả toàn bộ cáp bên trong 

Nacelle xuống trụ tháp. Chú ý 

không làm đứt hay trầy xước vỏ 

bảo vệ cáp, đặc biệt là các sợi cáp 

quang/ Drop all the cables inside 

Nacelle down the tower. Take 

care not to cut or scratch the 

cable shielding, especially the 

fiber optic cables. 

Bó cáp thành từng cụm đúng như 

chức năng đã thiết kế. Có định 

các bó cáp bằng các dây siết cáp/ 

Bundle the cable in clusters as 

designed. Plan bundles with cable 

ties. 
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- Đấu nối cáp vào các đầu 

nối liên kết với các thanh dẫn 

điện xuống tủ điều khiển trung 

tâm/ Connect the cables to the 

connectors associated with the 

conductors to the central control 

cabinet.  

 
- Thả cáp nguồn tời điện, 

đèn chiếu sáng, cáp quang điều 

khiển, cáp rotor, stator xuống tủ 

điều khiển trung tâm tại sàn công 

tác/ Drop the power cable of the 

winch, the lights, the optical 

control cable, the rotor cable, the 

stator cable down to the central 

control cabinet at the working 

floor. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Kết nối điện tại tủ điều khiển 

trung tâm/ Electrical 

connection at the DTE control 

cabinet: 

- Kết nối cáp Stator,  Rotor 

vào tủ điều khiển/ Connect 

cable Stator, Rotor to the 

control cabinet. 

 

 

 

Cáp Rotor, Stator 
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- Bố trí cáp trên các máng cáp 

theo đúng thứ tự chức năng/ 

Arrange cables on the cable 

trays in the correct order of 

function. 

 

 

- Cáp nguồn, cáp thông tin 

liên lạc được kết nối vào tủ điều 

khiển trung tâm/ Power cable, 

communication cable is 

connected to the central control 

cabinet. 

 
- Lắp bộ nguồn dự 

phòng cho tủ điều khiển trung 

tâm/ Install a backup power 

supply for the central control 

cabinet.. 
 


