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Tuyên bố bản quyền: 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên 

bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành 

mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 Giáo trình Quản lý vận hành trạm biên áp 110 kV được biên soạn cho đối 

tượng là sinh viên hệ Cao đẳng, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công nhân 

ngành điện, kỹ sư điện và những người quan tâm. Từ nhu cầu thực tế sản xuất và 

nhu cầu học tập trong nhà trường, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình Quản lý 

vận hành trạm biến áp 110 kV. Giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, các 

kiến thức kỹ năng trong giáo trình có trình tự logic chặt chẽ. Tuy vậy, nội dung 

giáo trình cũng chỉ cung cấp một phần nhất định kiến thức của chuyên ngành 

đào tạo. Cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có 

liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. 

 Giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về thiết bị quản lý vận hành 

trạm biến áp 110 kV, phương pháp sử dụng thiết bị và ứng dụng trong thực tế 

sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 9 bài, được trình bày theo trình tự từ dễ đến 

khó: Từ khái niệm cơ bản, được tăng dần theo mức độ khó về kiến thức, khó về 

phương pháp sử dụng. 

 Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng tham khảo những tài liệu 

mới xuất bản, cập nhật những kiến thức mới có liên quan và phù hợp với thực tế 

sản xuất, đời sống để giáo trình có tính ứng dụng cao. Tác giả trân thành cảm ơn 

sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong quá trình biên soạn và xuất bản cuốn giáo 

trình này. 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được 

sự góp ý của bạn đọc để lần tái bản sau giáo trình sẽ hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến 

đóng góp xin gửi về: Khoa Điện – Trường Cao đẳng điện lực Miền Bắc – Tân 

Dân - Sóc Sơn – Hà Nội, số điện thoại: 0422177437. 

                                                                                  Xin trân trọng cảm ơn! 

 

  

          Tập thể giảng viên 

           KHOA ĐIỆN 
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MÔ ĐUN: QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110 kV 

Mã mô đun: C32 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí : Mô đun được bố trí trong học kỳ 1, năm thứ ba của chương trình đào 

tạo.  

 - Tính chất: Mô đun Quản lý vận hành TBA 110kV là mô đun đào tạo chuyên 

ngành.   

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng: 

- Về kiến thức:  

- Trình bày được các quy định về an toàn, tiêu chuẩn vận hành các thiết bị 

trong TBA 110 kV; 

- Trình bày được các quy định chung trong công tác quản lý vận hành trạm 

biến áp 110 kV và TTĐK xa; 

- Trình bày được quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý vận 

hành trạm biến áp 110 kV; TTĐK xa 

- Trình bày được thủ tục giao nhận ca trong trạm biến áp 110 kV; 

- Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các thiết bị nhất thứ. 

- Trình bày được ý nghĩa của việc đánh số, quy định đánh số đối với các 

thiết bị trong trạm biến áp 110 kV. 

- Trình bày được quy trình phối hợp các bên trong quá trình QLVH trạm. 

- Về kỹ năng: 

- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của các thiết bị điện trong TBA 110 

kV; 

- Xử lý được những tình trạng làm việc không bình thường và sự cố xảy ra 

trong quá trình vận hành; 

- Thao tác đóng/ cắt điện đúng trình tự quy định và đảm bảo an toàn; 

- Viết phiếu thao tác theo đúng quy định; 

- Đọc được sơ đồ nối điện chính trạm biến áp 110 k; 

- Thực hiện đánh số các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV; 
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- Thực hiện quản lý vận hành trạm biến áp đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-  Thực hiện tốt công tác 5s 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

STT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra(*) 

1 
Quy định chung trong công tác QLVH TBA 

110 kV 
30 9 20 1 

2 Đọc sơ đồ nối điện chính   12 2 9 1 

3 
Quản lý, vận hành  hệ thống SCADA tại 

TBA 110kV  
18 3 15  

4 Quản lý vận hành máy cắt điện  6 1 5  

5 Quản lý vận hành dao cách ly 12 2 9 1 

6 Quản lý vận hành máy biến áp  12 2 10  

7 Quản lý vận hành hệ thống điện một chiều  6 2 4  

8 
Quản lý, vận hành  hệ thống  đo lường, điều 

khiển và bảo vệ  rơle  
12 4 8  

9 Quản lý vận hành CS và hệ thống nối đất  12 2 10  

 Cộng 120 27 90 3 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành 

được tính vào giờ thực hành 

2. Nội dung chi tiết: 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

- A1: Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc. 

- TTĐK: Trung tâm điều khiển đặt tại Phòng Điều độ. 

- CBKT: Cán bộ kỹ thuật. 

- PCCC: Phòng cháy chữa cháy. 

- Bộ phận SCADA: là các chuyên viên SCADA tại Phòng Điều độ. 

- NVVH TTĐK: là nhân viên vận hành Trung tâm điều khiển nhóm trạm 

điện đặt tại phòng Điều độ Bxx. 

- SCADA: Supervisory Control And Data Acquysition – Hệ thống giám 

sát, thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa. 

- PMĐK: Phần mềm điều khiển 

- PMGS: Phần mềm giám sát 

- TK: Tài khoản truy cập phần mềm gồm tên đăng nhập (username), mật 

khẩu (password) 

- Hệ thống SCADA: là hệ thống từ thiết bị chấp hành, mạch đấu nối tín 

hiệu, RTU/Gateway (cả phần cứng và phần mềm), hệ thống truyền dẫn 

(phần cứng và phần mềm), hệ thống trung tâm (phần cứng và phần mềm) 

tại phòng Điều độ. 

- RTU: Remote Terminal Unit – Thiết bị đầu cuối 

- DCS: Distributed Control Systems – Hệ thống điều khiển phân tán 

- HMI Console: Hệ thống máy tính điều khiển thao tác từ xa 

- Gateway: Cổng tập trung thông tin 

- TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Giao thức 

kiểm soát truyền tải/Giao thức Internet 

- WANPC: Hệ thống đường truyền dẫn mạng LAN cục bộ của PC xx 

- HMI: Human Machine Interface – Giao diện người máy 

- UPS: Uninterruptible Power Suply – Bộ nguồn lưu điện 

- Switch: Thiết bị chuyển mạch trong mạng cục bộ (mạng LAN) 

- TBA: Trạm biến áp 

- Bxx: Điều độ Công ty cổ phần điện lực xx 
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- PCT: Phiếu công tác 

- PTT: Phiếu thao tác 

- LCT: Lệnh công tác 

- QLVH: Quản lý vận hành 
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BÀI 1: QUY TRÌNH CHUNG TRONG CÔNG TÁC QLVH  

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV 

Giới thiệu: 

Trong bài này các tác giả giới thiệu khái quát về: quy định chung trong 

công tác QLVH TBA 110kV; các thủ tục giao nhận ca; cách viết phiếu thao tác 

và xử lý sự cố hệ thống SCADA trong trạm 

Mục tiêu: 

       - Trình bày được chế độ phiếu thao tác; 

       - Viết phiếu thao tác theo đúng quy định; 

- Trình bày được nhiệm vụ của nhân viên vận hành khi xuất hiện sự cố;  

- Xử lý sự cố hệ thống giám sát điều khiển xa theo đúng quy định; 

- Thực hiện thao tác, vận hành, xử lý sự cố trạm biến áp 110kV đảm bảo an 

toàn, đúng quy trình. 

- Trình bày được các quy định chung trong công tác quản lý vận hành trạm 

biến áp 110 kV; 

- Trình bày được quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý vận 

hành trạm biến áp 110 kV; 

- Trình bày được thủ tục giao nhận ca trong trạm biến áp 110 kV; 

- Trình bày được quy trình phối hợp các bên trong quá trình QLVH trạm; 

- Thực hiện giao nhận ca trong trạm biến áp 110 kV theo đúng thủ tục; 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định trong công tác quản lý vận hành trạm 

biến áp 110 kV; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S tại vị trí thực tập. 

Nội dung: 

1. Quy định chung 

- Công nhân trực trạm 110kV phải có trình độ từ cao đẳng trở lên, qua đào 

tạo chuyên môn và phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận vận hành trạm 

biến áp 110kV kể cả về lý thuyết và thực hành. 

- Sau thời gian học tập, Trạm trưởng và nhân viên trực trạm phải được 

kiểm tra lý thuyết và thực hành đạt yêu cầu trở lên, được Phó Giám đốc Kỹ thuật 
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phê duyệt. Khi có quyết định chính thức nhân viên vận hành mới được giao 

nhiệm vụ.  

- Trưởng trạm, nhân viên trực trạm phải hiểu biết thành thạo cấu tạo, đặc 

tính kỹ thuật và nắm vững các thông số kỹ thuật của tất cả mọi thiết bị thuộc 

phạm vi quản lý của mình. 

- Mỗi ca trực ít nhất phải có 02 người: 01 trực chính (Trưởng kíp) và 01 

trực phụ. 

1.1.  Nhiệm vụ trưởng kíp Trung tâm điều khiển 

-  Chấp hành lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên. 

-  Thường xuyên theo dõi thông số vận hành và kiểm tra thiết bị thuộc 

quyền quản lý của trạm điện, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. 

Không để xảy ra các sự cố chủ quan, xử lý các sự cố kịp thời và đúng quy 

định, quy trình liên quan. 

-  Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong mối quan hệ 

công tác với nhân viên vận hành cấp trên theo quy định tại Thông tư này và 

các quy định, quy trình riêng của mỗi trạm điện. 

-  Nắm vững sơ đồ, thông số kỹ thuật, phương thức vận hành, quy trình vận 

hành và quy trình xử lý sự cố thiết bị trong trạm điện. 

-  Phối hợp với cấp điều độ có quyền điều khiển, các đơn vị có liên quan để 

đảm bảo vận hành trạm điện an toàn, tin cậy. 

-  Cung cấp số liệu theo yêu cầu của nhân viên vận hành cấp trên. 

-  Các nhiệm vụ khác do Đơn vị quản lý vận hành quy định. 

1.2. Quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên vận hành 

- Trong ca trực tất cả các nhân viên vận hành đều chịu sự chỉ huy của Điều 

độ và có nhiệm vụ hoàn thành tất cả mọi mệnh lệnh của Điều độ, trừ trường hợp 

mệnh lệnh đó đe dọa đến an toàn con người hoặc thiết bị thì phải báo cáo và xin 

ý kiến của Trưởng trạm. 

- Trong thời gian trực ca của mình, nhân viên vận hành có nhiệm vụ: 

+ Kiểm tra sự hoạt động của tất cả các thiết bị trong trạm. 

+ Ghi chép đầy đủ các thông số theo quy định. 

+ Ghi vào sổ nhận lệnh các mệnh lệnh của Điều độ khu vực, lãnh đạo có 

liên quan đến phương thức vận hành trạm. 
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+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp. 

+ Báo cáo những hiện tượng bất thường của thiết bị đang vận hành cho 

Điều độ, lãnh đạo. 

+ Thực hiện đúng chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác. 

+ Cấm bỏ vị trí trực ca, cấm làm việc riêng trong ca trực. 

- Nhân viên trực trạm cần phải tìm hiểu và nắm vững đặc tính, thông số kỹ 

thuật của tất cả mọi thiết bị trong Trạm. 

- Có quyền được đề nghị được đi tham quan học tập chuyên môn để nâng 

cao tay nghề. 

2. Thủ tục giao nhận ca 

- Các nhân viên vận hành làm việc theo ca tại trạm theo sự phân công của 

Trưởng trạm. 

- Khi giao nhận ca thì trưởng kíp và trực phụ cần: 

+ Có mặt trước lúc nhận ca 15 phút. 

+ Xem xét mọi ghi chép trong sổ nhật ký vận hành, sổ ghi thông số vận 

hành, sổ nhận lệnh… 

+ Kiểm tra các thiết bị trong trạm. 

+ Tìm hiểu sự thay đổi chế độ làm việc của thiết bị trong trạm. 

- Người giao ca có trách nhiệm: 

+ Thông báo lại cho người nhận ca biết những hiện tượng không bình 

thường xảy ra trong ca mình. 

+ Giải đáp thắc mắc của người nhận ca về tình hình vận hành của ca mình. 

+ Cấm bỏ vị trí trực ca khi hết giờ nhưng chưa có người đến nhận ca. 

- Không giao nhận ca khi sự cố hoặc khi đang tiến hành những thao tác 

phức tạp. 

- Sau khi thống nhất người nhận ca ký vào sổ trước, người giao ca ký sau. 

- Tất cả những tình trạng không bình thường của thiết bị mà khi giao nhận 

ca không phát hiện được dẫn đến phá hỏng chế độ làm việc bình thường của 

thiết bị thì người nhận ca phải chịu trách nhiệm. 
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3. Hướng dẫn viết phiếu thao tác  

Phiếu thao tác được in trên khổ giấy A4, kích thước và phông chữ theo 

quy định về soạn thảo văn bản nếu được soạn thảo bằng máy vi tính. Trường 

hợp phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển lập mà cần phải bổ sung 

các bước thao tác có liên quan đến thao tác mạch nhị thứ (theo quy trình công 

nghệ) hoặc an toàn điện thì Nhân viên vận hành tại trạm điện, nhà máy điện, 

trung tâm điều khiển phải chép lại các hạng mục thao tác từ phiếu thao tác do 

Cấp điều độ có quyền điều khiển lập vào phiếu thao tác mới (số phiếu ghi theo 

số phiếu của cấp điều độ có quyền điều khiển) và ghi thêm các thao tác bổ sung 

theo trình tự 1a, 1b, 2a, 2b... dưới các hạng mục thao tác nhất thứ, nhưng phải 

tuân thủ trình tự hạng mục thao tác nhất thứ của phiếu thao tác do Cấp điều độ 

có quyền điều khiển cấp. 

1. Tên đơn vị, số phiếu 

Tên đơn vị cấp trên: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị phát hành phiếu thao 

tác. 

Tên đơn vị cấp phiếu: Ghi tên đơn vị phát hành phiếu thao tác. 

Số phiếu: Ghi số thứ tự phiếu thao tác trong năm / năm phát hành phiếu / KH 

đối với phiếu thao tác theo kế hoạch, ĐX đối với phiếu thao tác đột xuất, M đối 

với phiếu thao tác mẫu / Viết tắt tên đơn vị cấp phiếu. 

Trang số: Ghi số thứ tự trang / Tổng số trang. 

Ví dụ 1: Phiếu thao tác theo kế hoạch do trạm 220 kV Mai Động lập 

Công ty Truyền tải điện 

1 
PHIẾU THAO TÁC 

Số phiếu: 

02/2015/KH/E1.3 

Trạm 220 kV Mai 

Động 

Trang số: 1 / 2 

Ví dụ 2: Phiếu thao tác đột xuất do Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung lập 

TT Điều độ HTĐ Quốc gia 

PHIẾU THAO TÁC 

Số phiếu: 

03/2015/ĐX/A3 

TT Điều độ HTĐ miền 

Trung 

Trang số: 1 / 3 

2. Tên phiếu thao tác 

Ghi tên đường dây, thiết bị điện (theo đánh số) đã được phê duyệt cần thực hiện 

thao tác. 
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Ví dụ: 

Tên phiếu thao tác: Cắt điện MBA AT3 trạm 220 kV Mai Động 

Tên phiếu thao tác: Đóng điện ĐD 272 Đà Nẵng – 273 Hòa Khánh 

3. Người viết, duyệt và thực hiện phiếu thao tác 

a) Người viết phiếu: Ghi họ và tên người viết phiếu (theo quy định tại Điều 7 

hoặc Điều 8 Thông tư này) và ký tên ở cuối phiếu thao tác. 

b) Người duyệt phiếu: Ghi họ và tên người duyệt phiếu (theo quy định tại Điều 7 

hoặc Điều 8 Thông tư này) và ký tên ở cuối phiếu thao tác. 

c) Người giám sát: Ghi họ và tên Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ giám 

sát thao tác và ký tên ở cuối phiếu thao tác. 

d) Người thao tác: Ghi họ và tên Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ thao 

tác và ký tên ở cuối phiếu thao tác. 

Ví dụ 1: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại 

cấp điều độ 

Người viết phiếu: Trần Đình T Chức vụ: Cán bộ phương thức 

Người duyệt 

phiếu: 

Nguyễn Văn A Chức vụ: Trưởng phòng Điều độ 

Người giám sát: Phạm Văn C Chức vụ: Phụ trách ca điều độ 

  ………………….   ………………….. 

Người thao tác : Lê Văn D Chức vụ: Điều độ viên 

  ………………….   ………………….. 

Ví dụ 2 : Phiếu thao tác do trạm điện lập và thực hiện 

Người viết phiếu: Lại Văn S Chức vụ: Trực chính 

Người duyệt 

phiếu: 

Trần Bình M Chức vụ: Trưởng trạm 

Người giám sát: Phan Văn K Chức vụ: Trực chính 

  ……………………..   ………………… 

Người thao tác : Lý Văn B Chức vụ: Trực phụ 

  ……………………...   ………………… 



16 

 

Ví dụ 3: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại 

trạm điện mà nhân viên vận hành tại trạm điện có thể sử dụng ngay phiếu này để 

thao tác 

Người viết phiếu: Trần Đình T Chức vụ: Cán bộ phương thức 

Người duyệt 

phiếu: 

Nguyễn Văn A Chức vụ: Trưởng phòng Điều độ 

Người giám sát: Phan Văn K Chức vụ: Trực chính 

  ……………………   ……………. 

Người thao tác : Lý Văn B Chức vụ: Trực phụ 

  ……………………   ……………. 

Ví dụ 4: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại 

trạm điện mà nhân viên vận hành tại trạm điện phải bổ sung các bước thao tác 

có liên quan đến thao tác mạch nhị thứ hoặc an toàn điện 

Người viết phiếu: Lý Văn B Chức vụ: Trực phụ 

Người duyệt  Phan Văn K Chức vụ: Trưởng kíp 

Người giám sát: Phan Văn K Chức vụ: Trực chính 

  …………………..   ……………………….. 

Người thao tác : Lý Văn B Chức vụ: Trực phụ 

  …………………..   ………………………. 

4. Mục đích thao tác: Ghi nội dung công việc, lý do thao tác. 

Ví dụ: 

Mục đích thao tác: Sửa chữa, thí nghiệm định kỳ MBA AT3 

Mục đích thao tác: Đưa ĐD vào vận hành sau xử lý tưa dây, thay sứ vỡ 

5. Thời gian dự kiến: Ghi thời gian dự kiến bắt đầu, kết thúc thao tác. 

6. Đơn vị đề nghị thao tác: Ghi rõ đơn vị đăng ký công tác và cả đơn vị kết hợp 

công tác trên đường dây, thiết bị đó (nếu có). 

7. Điều kiện cần có để thực hiện: Ghi rõ những điều kiện bắt buộc phải có mới 

được thực hiện thao tác (nếu có). 

8. Lưu ý: Ghi đặc điểm hoặc những thay đổi về phương thức vận hành, trào lưu 

công suất trên hệ thống, phụ tải sau thao tác, giới hạn thời gian công tác (nếu 

có). 
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9. Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện trước khi thao tác: Ghi nội 

dung các thủ tục giao nhận nghiệm thu đường dây, thiết bị điện giữa các đơn vị 

qua hệ thống thông tin liên lạc (nếu có). 

Ví dụ: B02 giao đường dây 574 Hà Tĩnh – 574 Đà Nẵng cho A0 

Thời 

gian 
Đơn vị Họ tên Nội dung 

16h25 B02 Đỗ Văn T Công việc sửa chữa ĐD 574 Hà Tĩnh – 574 

Đà Nẵng đã thực hiện xong. Người và phương 

tiện của các đơn vị công tác đã rút hết, tất cả 

các tiếp địa di động tại hiện trường đã gỡ hết. 

ĐD 574 Hà Tĩnh – 574 Đà Nẵng đủ tiêu 

chuẩn vận hành và sẵn sàng nhận điện, xin trả 

ĐD để đóng điện. 

10. Trình tự hạng mục thao tác 

- Cột Mục: Ghi số thứ tự các đơn vị thực hiện thao tác hoặc các đơn vị phối 

hợp thao tác bằng số La Mã. 

- Cột Địa điểm: Ghi tên các trạm, nhà máy điện, vị trí thực hiện thao tác 

hoặc đơn vị phối hợp thao tác. 

- Cột Bước: Ghi số thứ tự thực hiện các bước thao tác theo số tự nhiên bắt 

đầu từ số 1. 

- Cột Nội dung: Ghi nội dung của bước thao tác cần thực hiện tương ứng 

với thứ tự bước thao tác. 

- Cột Đã thực hiện: Đánh dấu (X) hoặc (√) sau khi đã thực hiện thao tác. 

- Cột Thời gian bắt đầu: Ghi thời gian mà Người ra lệnh yêu cầu Người 

nhận lệnh thực hiện một hoặc nhiều bước thao tác. 

- Cột Thời gian kết thúc: Ghi thời gian Người nhận lệnh thực hiện xong 

một hoặc nhiều bước thao tác và báo cho Người ra lệnh. 

- Cột Người ra lệnh: Ghi tên Người ra lệnh. 

- Cột Người nhận lệnh: Ghi tên Người nhận lệnh. 

Ví dụ: 

Thao tác cắt điện đường dây 275 Hòa Bình (A100) - 278 Hà Đông (E1.4) 

Trình tự hạng mục thao tác: 
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Mục 
Địa 

điểm 

Trình tự thao tác Thời gian Người 

Bước Nội dung 

Đã 

thực 

hiện 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Ra 

lệnh 

Nhận 

lệnh 

I A100 1 Cắt MC 235           

    2 Cắt MC 255           

    3 Kiểm tra P ĐD 275 ≈ 0           

II E1.4 4 Cắt MC 278           

    5 Kiểm tra U ĐD 275 = 0           

    6 Cắt DCL 278-7           

III A100 7 Cắt DCL 275-7           

    8 Đóng DTĐ 275-76           

    9 Cắt AB TU 275           

IV E1.4 10 Đóng DTĐ 278-76           

    11 Cắt AB TU 278           

Người thực hiện thao tác 

Ngày ......... tháng ........ năm ....... 

Người giám sát Người thao tác 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

- Phiếu thao tác tại A1 

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1 

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100, Trưởng kíp E1.4 

Người giám sát: Phụ trách ca điều độ A1 ký tên 

Người thao tác: Điều độ viên A1 ra lệnh thao tác ký tên 

- Phiếu thao tác tại Phòng điều khiển nhà máy điện A100 

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1 

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100 

Người giám sát: Trưởng ca A100 ký tên 
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Người thao tác: Trực chính trung tâm thực hiện thao tác ký tên 

- Phiếu thao tác tại OPY 220 kV A100 

Người ra lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100 

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng kíp OPY 220 kV 

Người giám sát: Trưởng kíp hoặc Trực chính OPY 220 kV ký tên 

Người thao tác: Trực phụ OPY 220 kV thực hiện thao tác ký tên 

- Phiếu thao tác tại E1.4 

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1 

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng kíp E1.4 

Người giám sát: Trưởng kíp hoặc Trực chính E1.4 ký tên 

Người thao tác: Trực phụ E1.4 thực hiện thao tác ký tên 

11. Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện sau khi thao tác: Ghi nội 

dung các thủ tục giao nhận nghiệm thu đường dây, thiết bị điện giữa các đơn vị 

qua hệ thống thông tin liên lạc (nếu có). 

Ví dụ: A0 giao đường dây 574 Hà Tĩnh – 574 Đà Nẵng cho B02 

Thời 

gian 
Đơn vị Họ tên Nội dung 

05h10 B02 Nguyễn Văn C ĐD 574 Hà Tĩnh – 574 Đà Nẵng đã được cắt 

điện, các MC hai đầu ĐD đã mở, đã đóng tiếp 

địa ĐD 574-76 tại T500HT và 574-76 tại 

T500ĐN. A0 giao ĐD cho B02 để cho phép 

đơn vị công tác tự làm các biện pháp an toàn 

và bắt đầu làm việc. 

12. Các sự kiện bất thường trong thao tác 

Ghi những thay đổi trong thao tác thực tế khác với dự kiến, lý do thay đổi hoặc 

những sự kiện làm kéo dài thời gian xảy ra trong lúc thao tác. 

13. Sơ đồ: Thể hiện sơ đồ các thiết bị liên quan đến thao tác, chỉ kèm theo phiếu 

thao tác nếu Người duyệt phiếu yêu cầu. 

4. Xử lý sự cố  

4.1. Xử lý sự cố mất điện toàn trạm điện 

Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện, nhân viên vận hành trạm điện phải: 



20 

 

1. Thực hiện xử lý sự cố theo quy trình xử lý cố riêng của đơn vị; 

2. Tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện. Các trường hợp đặc 

biệt do các yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ các máy cắt phải có quy 

định riêng để phù hợp; 

3. Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện; 

4. Báo cáo ngay về cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các 

MC; 

5. Đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại; 

6. Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển tiến hành thao tác cô lập thiết 

bị bị sự cố (nếu có). 

4.2. Xử lý sự cố hệ thống giám sát điều khiển từ xa (ĐKTX) 

Bước 1. Nhận diện sự cố: Nhân viên thao tác xa/Kỹ sư Scada thuộc TTĐKX 

thông qua các công cụ quản lý (màn hình giám sát kênh, các lệnh kiểm tra kênh, 

các Alarm/cảnh báo,…) nhận diện sự cố không thao tác được, hệ thống/thiết bị 

không hoạt động hay hoạt động không ổn định,… 

Bước 2. Xác định nguyên nhân sự cố: 

❖ Nhân viên thao tác xa thông báo với Kỹ sư Scada về tình trạng sự cố và 

phối hợp xác định nguyên nhân. 

❖ Kỹ sư SCADA thuộc PC thực hiện kiểm tra đánh giá xác định nguyên 

nhân. Thông báo với bộ phận quản lý SCADA thuộc Công ty TNHH 

MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (trong trường hợp không xác định được) 
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TT Trách 

nhiệm 

Công việc Biểu 

mẫu/ 

hồ sơ 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

TTĐKX 

 

TTĐKX + 

ETC1 

 

 

TTĐKX + 

ETC1 

 

 

ETC1 

 

 

ETC1,PC, 

NGC 

 

ETC1,PC, 

NGC 

 

ETC1,PC, 

NGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lưu đồ xử lý sự cố) 

Bước 3. Xác định mức độ nghiêm trọng: 

Có 

Không 

Không 

Có 

Nhận diện sự cố 

Xác định nguyên nhân sự cố 

Lập  

Phương án xử lý sự cố 

Phê duyệt? 

Tiến hành 

Xử lý sự cố 

Cập nhật và  

lưu hồ sơ 

Xác định mức độ nghiêm 

trọng? 
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❖ Kỹ sư Scada phối hợp cùng Phòng tự động hóa Công ty TNHH MTV thí 

nghiệm điện miền Bắc phân tichs để xác định mực độ nghiêm trọng cũng 

như đánh giá/đề xuất giải pháp xử lý sự cố. 

❖ Nếu sự cố bình thường, mức độ ảnh hưởng không quá lớn và cách giải 

quyết không quá phức tạp thì sẽ chuyển sang thực hiện bước 6 (xử lý sự 

cố). 

❖ Nếu sự cố có mức độ ảnh hưởng lớn đòi hỏi các biện pháp thi công giải 

quyết đặc biệt thì sẽ chuyển sang thực hiện bước 4. 

Bước 4. Đề xuất, xây dựng Phương án xử lý sự cố: 

❖  Trên cơ sở diễn biến tình hình sự cố, Phòng Tự động hóa Công ty 

TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc đề xuất phương án phối hợp xử 

lý sự cố để trình lãnh đạo ETCNPC, PC phê duyệt. 

❖  Phương án phải đảm bảo yêu cầu giải quyết sự cố một cách nhanh 

nhất, hiệu quả nhất và đảm bảo an toàn cho người cũng như trang thiết bị 

đang vận hành khác. 

Bước 5. Phê duyệt phương án: 

❖  Nếu Lãnh đạo các đơn vị nhất trí phê duyệt phương án đề xuất thì 

sẽ chuyển sang bước tiếp theo là tiến hành xử lý sự cố theo phương án đề 

ra.  

❖  Trường hợp khác sẽ xem xét lại phương án dựa trên ý kiến chỉ đạo 

của cấp trên. 

Bước 6. Tiến hành xử lý sự cố: 

❖  Phòng Tự động hóa – Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền 

Bắc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện xử lý sự cố: 

o Nếu nguyên nhân sự cố là do thiết bị/phần mềm tại Trung tâm điều 

khiển xa thì phối hợp cùng Công ty Điện lực xử lý 

o Nếu nguyên nhân sự cố là do thiết bị/phần mềm tại Trạm biến áp 

thì phối hợp cùng trực ca/tổ thao tác lưu động của TTĐK xử lý 

❖  Trong quá trình xử lý sự cố cần đảm bảo an toàn về người và tài 

sản đang vận hành.  

❖ Sau khi xử lý xong sự cố Phòng tự động hóa – Công ty TNHH MTV Thí 

nghiệm điện miền Bắc xác nhận với Công ty Điện lực/TTĐK về việc hệ 
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thống đã được khôi phục và đảm bảo hoạt động bình thường như trước sự 

cố. 

Bước 7. Cập nhật dữ liệu và lưu hồ sơ: 

 - TTĐKX cập nhật thông tin sự cố và tình hình giải quyết vào sổ nhật ký xử 

lý sự cố. 

 - Các thông tin cần cập nhật bao gồm thời gian, nguyên nhân và các biện 

pháp đã thực hiện để giải quyết sự cố. 

5. Yêu cầu về công tác kiểm tra, vệ sinh TBA 110kV không người trực 

5.1. Thời hạn kiểm tra định kỳ các thiết bị nhất, nhị thứ tại trạm 

- Ngoài nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên của NVVH  chi nhánh lưới điện cao 

thế Quản lý vận hành trạm biến áp cần thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ nhằm 

mục đích nắm vững tình trạng vận hành các thiết bị trong trạm, các dấu hiệu bất 

thường để có biện pháp xử lý các tồn tại, tránh nguy cơ sự cố xảy ra. Thời hạn 

kiểm tra quy định như sau: 

- Kiểm tra định kỳ ngày: Tối thiểu 7 ngày một lần phải kiểm tra tất cả các 

thiết bị TBA 110kV Không người trực vào giờ cao điểm ngày. Khi kiểm tra định 

kỳ ngày phải đặc biệt chú ý đến các hiện tượng bất thường khác mà camera và 

hệ thống máy tính không giám sát hết như tiếng kêu phóng điện ở các đầu cáp, 

phóng điện sứ xuyên trong tủ hợp bộ 35, 22kV, hệ thống ắc quy… 

- Kiểm tra định kỳ đêm: Tối thiểu 07 ngày một lần phải tiến hành kiểm tra 

tất cả các thiết bị TBA 110kV Không người trực vào giờ cao điểm tối. Kiểm tra, 

đo nhiệt độ tất cả các điểm đấu nối, các hiện tượng nóng đỏ, phóng điện… 

- Kiểm tra bất thường: Trước và sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường, 

trước các dịp lễ, Tết để nắm vững kịp thời tình trạng vận hành TBA 110kV 

Không người trực nhằm khắc phục những chỗ thiếu sót. 

- Ngoài ra cần kiểm tra hệ thống ắcquy (điện áp, nhiệt độ, tỷ trọng, nội trở…) 

nhiệt độ các mối nối, các đầu tiếp xúc trong những thời điểm thích hợp lúc giờ 

cao điểm hoặc khi kiểm tra bằng mắt thường thấy nghi ngờ cần phải đo lại nhiệt 

độ, tiếp xúc, cách điện… 

- Các hiện tượng cần ghi đầy đủ, trung thực vào sổ nhật ký vận hành, các sổ 

theo dõi thiết bị đang áp dụng hiện hành 

- Các nội dung kiểm tra, biểu mẫu báo cáo áp dụng theo quy định hiện hành. 
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- Tất cả các trường hợp bất thường phải kịp thời báo về KSĐH-A, ĐĐV B, 

Lãnh đạo Công ty biết để kịp thời cô lập xử lý. 

5.2. Các nội dung kiểm tra bên ngoài MBA trong TBA 110kV không người 

trực 

- Tiếng kêu của MBA (bình thường, không bình thường). 

- Bề mặt các sứ cách điện, sứ đầu vào (rạn, nứt, bẩn, phóng điện, chảy dầu…) 

- Vỏ máy biến áp (nguyên vẹn, bị rỉ dầu) 

- Mức dầu trong bình dầu phụ và dầu trong các cách điện (nếu có). 

- Trị số các đồng hồ đo nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía 

- Tình trạng vận hành các quạt mát. 

- Rơle hơi, rơle dòng dầu, các rơle áp suất đột biến, thiết bị giảm áp suất, van 

an toàn. 

- Các thiết bị báo tín hiệu 

- Tình trạng phát nhiệt các đầu tiếp xúc cáp, thanh dẫn, các điểm nối. 

- Hệ thống nối đất của MBA. 

- Màu sắc của hạt hút ẩm trong bình thở. 

- Các thông số vận hành của MBA. 

- Kiểm tra các van đúng vị trí vận hành. 

- Các trang bị phòng, chữa cháy. 

5.3. Phải tách MBA ra khỏi vận hành khi phát hiện 

- Có tiếng kêu mạnh và bất thường. 

- Sự phát nóng của máy tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm 

mát bình thường, phụ tải định mức. 

- Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc van an 

toàn. 

- Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp. 

- Màu sắc của dầu thay đổi đột ngột. 

- Các cách điện bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, đầu cốt bị nóng đỏ. 
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- Dầu có nhiều muội than, nước, tạp chất cơ học, độ cách điện của dầu bị 

giảm thấp không đạt các tiêu chuẩn hiện hành, hoặc khi nhiệt độ chớp cháy giảm 

quá 5C so với lần thí nghiệm trước. 

5.4. Nội dung kiểm tra tình trạng bên ngoài của các loại thiết bị nhất thứ 

trong TBA 110kV không người trực 

- Tình trạng bên ngoài thiết bị. 

- Thông số vận hành 

- Bề mặt cách điện (rạn, nứt, bẩn, phóng điện…) 

- Các đầu cốt, đầu tiếp xúc (có dấu hiệu phát nhiệt) 

- Nối đất của thiết bị 

- Âm thanh bất thường 

5.5. Nội dung kiểm tra tình trạng bên ngoài của mạch nhị thứ trong TBA 

110kV không người trực 

- Chỉ thị của các rơle tín hiệu, các đèn tín hiệu của bộ cảnh báo. 

- Tình trạng tiếp xúc, lỏng các đầu dây (cáp nhị thứ, cáp mạng). 

- Các biểu hiện bất thường của hệ thống rơle bảo vệ, máy tính. 

5.6. Nội dung kiểm tra hệ thống điện một chiều và xoay chiều TBA 110kV 

không người trực 

- Điện áp của hệ thống một chiều và xoay chiều. 

- Tình trạng vận hành của tủ nạp và các bình ắc quy 

- Các aptomat phải ở đúng vị trí vận hành 

- Dòng điện phụ nạp ắc quy 

- Tình trạng bên ngoài của ắc quy 

- Điện áp và nội trở từng bình ắc quy 

- Điện trở cách điện của hệ thống một chiều với đất 

- Các chỗ tiếp xúc 
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BÀI 2: ĐỌC SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH    

Giới thiệu: 

 Trong bài này các tác giả giới thiệu khái quát về: Chức năng nhiệm vụ của 

các thiết bị nhất thứ; quy trình đánh số đối với thiết bị trong TBA 110kV; các 

dạng sơ đồ nối điện chính. 

Mục tiêu: 

  - Đọc được sơ đồ nối điện chính. 

  - Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các thiết bị nhất thứ. 

  - Trình bày được ý nghĩa của việc đánh số, quy định đánh số đối với các 

thiết bị trong trạm biến áp 110 kV. 

  - Thực hiện đánh số các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV. 

1. Chức năng nhiệm vụ của các thiết bị nhất thứ 

Trạm biến áp 110 kV gồm có một hay một số máy biến áp, thiết bị phân 

phối cao, trung, hạ áp và các thiết bị phụ. Trong một số trạm biến áp còn đặt 

thêm các tụ điện, kháng điện trung tính (cuộn dập hồ quang). 

* Máy biến áp: 

- Số lượng máy biến áp và công suất định mức của chúng phải thỏa mãn 

yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện và kinh tế. 

- Tùy thuộc vào điện áp phụ tải mà có các loại máy biến áp 110 kV, biến áp 

xuống một hoặc hai trong các cấp điện áp sau: 35 kV; 22 kV; 10 kV; 6 kV 

(115/38,5/23,5 kV;  115/38,5/11 kV;  115/38,5/6,5 kV....) 

-  Trạm có một máy biến áp ba pha: 

+ Giá thành trạm biến áp nhỏ nhưng độ tin cậy cung cấp điện thấp, vì vậy 

chúng chỉ sử dụng cho các hộ tiêu thụ không quan trọng. Công suất định mức 

của máy biến áp chọn gần bằng phụ tải cực đại (có tính đến tương lai). 

+ Sau một thời gian vận hành, nếu công suất máy biến áp không đủ so với 

yêu cầu của phụ tải thì thay thế bằng máy biến áp có công suất lớn hơn hoặc đặt 

thêm máy thứ hai. 

- Trạm có hai máy biến áp ba pha: Trạm này được ứng dụng rộng rãi hơn. 

Công suất định mức của máy biến áp được chọn để khi sự cố một trong hai máy 

biến áp thì máy biến áp còn lại với khả năng quá tải cho phép vẫn đảm báo cung 

cấp điện bình thường (Quá tải sự cố cho phép phụ thuộc vào từng loại máy biến 
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áp, biểu đồ phụ tải ngày đêm và nhiệt độ môi trường. Trong thời gian quá tải hao 

mòn cách điện vượt quá hao mòn định mức). 

* Thiết bị phân phối điện cao áp: 

Sơ đồ thiết bị phân phối điện cao áp của trạm biến áp 110 kV cần phải phù 

hợp với vị trí của nó trong lưới điện, số đường dây, máy biến áp và yêu cầu về 

độ tin cậy. Tùy theo vị trí trạm biến áp trong lưới điện, chia thành các loại trạm 

sau : 

- Trạm biến áp 110 kV được nối với một đường dây cung cấp từ một phía. 

- Trạm biến áp 110 kV được nối với hai đường dây cung cấp từ một hoặc 

hai phía. 

* Thiết bị phân phối điện trung áp: 

Sơ đồ thiết bị phân phối điện trung áp của trạm biến áp 110 kV chọn phù 

hợp với sơ đồ lưới điện và công suất truyền tải. Tùy theo số lượng máy biến áp 

chính, số đường dây trung áp, trạm biến áp 110 kV có thể có một hoặc hai thanh 

góp trung áp, một số ít trạm 110kV có thanh góp đường vòng. 

* Thiết bị phân phối điện hạ áp: 

Tùy theo số lượng máy biến áp chính, số đường dây hạ áp, trạm biến áp 

110 kV có thể có một hoặc hai thanh góp hạ áp. 

1.1. Máy biến áp 

Máy biến áp làm nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay chiều từ cấp điện áp này 

sang cấp điện áp khác với tần số không thay đổi. 

1.2.  Máy cắt điện cao áp (trên 1000V) 

Máy cắt điện cao áp làm nhiệm vụ đóng, cắt hệ thống điện khi có tải và kết 

hợp với bảo vệ rơ le cắt tự động khi có tình trạng làm việc không bình thường, 

sự cố ngắn mạch.  

1.3. Dao cách ly 

Dao cách ly làm nhiệm vụ cách ly thiết bị cần sửa chữa với phần còn lại 

của lưới điện. Dao cách ly còn dùng để đóng, cắt mạch cao áp khi không tải.  

1.4. Chống sét van 

Chống sét van làm nhiệm vụ tản dòng điện sét xuống đất nhằm bảo vệ cho 

các thiết bị khi có sóng sét lan truyền từ đường dây vào TBA. 

1.5.  Máy biến áp đo lường 
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+ Máy biến điện áp : Dùng để biến đổi điện áp từ trị số cao xuống trị số 

thích hợp (100V, 100/ 3 V) cung cấp cho các thiết bị đo lường, rơle và tự động 

hoá.  

+ Máy biến dòng điện có nhiệm vụ biến đổi dòng điện từ trị số cao xuống 

trị số thích hợp (5A, 1A) cung cấp cho các thiết bị đo lường, Bảo vệ rơle và tự 

động hoá.   

2. Quy định đánh số đối với các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV 

2.1. Tên trạm biến áp 110 kV 

- Ký tự đầu tiên là E. 

- Ký tự thứ hai (một hoặc hai chữ số) thể hiện cơ quan quản lý (theo số của 

Điện lực), tiếp theo là dấu chấm (.) 

- Ký tự thứ ba chỉ số thứ tự. 

Ví dụ:  

E7.1: Trạm biến áp 110 kV số 1 thuộc chi nhánh QLVH 110 kV Bắc 

Giang. 

2.2. Chữ số đặc trưng cho cấp điện áp 

- Điện áp 110 kV: Số 1. 

- Điện áp 35 kV: Số 3. 

- Điện áp 22 kV: Số 4. 

- Điện áp 10 kV: Số 9. 

- Điện áp 6 kV: Số 6. 

2.3. Tên thanh cái 

- Ký tự thứ nhất là chữ C. 

- Ký tự thứ hai chỉ cấp điện áp. 

- Ký tự thứ ba chỉ số thứ tự thanh cái, riêng số 9 ký hiệu thanh cái đường 

vòng. 

Ví dụ: C12: biểu thị thanh cái 2 điện áp 110 kV. 

2.4. Tên của máy biến áp 

- Ký tự thứ nhất: 

+ Đối với máy biến áp 2 hoặc 3 dây quấn ký hiệu là chữ T ; 
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+ Đối với máy biến áp tạo trung tính ký hiệu là TT ; 

+ Đối với máy biến áp tự dùng ký hiệu là TD ; 

- Ký tự tiếp theo là số thứ tự của máy biến áp. Đối với máy biến áp tự dùng 

ký tự tiếp theo là cấp điện áp và số thứ tự. 

Ví dụ:  

T1: biểu thị máy biến áp số một. 

TD41: biểu thị máy biến áp tự dùng số một cấp điện áp 22 kV. 

2.5. Tên của máy cắt điện 

- Ký tự thứ nhất đặc trưng cho cấp điện áp. Riêng đối với máy cắt của tụ ký 

tự thứ nhất là chữ T còn ký tự thứ hai đặc trưng cho cấp điện áp. 

- Ký tự thứ hai (thứ ba đối với máy cắt của tụ) đặc trưng cho vị trí của máy 

cắt, được quy định như sau : 

+ Máy cắt của máy biến áp : số 3. 

+ Máy cắt của đường dây : số 7 hoặc số 8. 

+ Máy cắt của máy biến áp tự dùng : số 4. 

+ Máy cắt của tụ bù ngang : số 0. 

-  Ký tự thứ ba thể hiện số thứ tự : 1, 2, 3… 

- Đối với máy cắt liên lạc giữa hai thanh cái hai ký tự tiếp theo ký tự thứ 

nhất là số của hai thanh cái. 

- Đối với máy cắt của thanh cái đường vòng hai ký tự tiếp theo ký tự thứ 

nhất là 00. 

Ví dụ: 

132 : biểu thị máy cắt của máy biến áp số 2 cấp điện áp 110 kV. 

371 : biểu thị máy cắt đường dây 35 kV mạch số 1. 

312 : biểu thị máy cắt liên lạc giữa thanh cái 1 và thanh cái 2 điện áp 35 

kV. 

641 : biểu thị máy cắt của máy biến áp tự dùng số 1 cấp điện áp 6 kV. 

2.6. Tên của kháng trung tính: (cuộn dập hồ quang) 

- Hai ký tự đầu tiên : KT. 

- Ký tự thứ ba đặc trưng cho cấp điện áp.  
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- Ký tự thứ tư là số 0. 

- Ký tự thứ năm là số thứ tự của mạch mắc kháng điện (theo số thứ tự của 

máy biến áp). 

Ví dụ:  

KT302: biểu thị cuộn dập hồ quang 35 kV mắc ở trung tính cuộn dây 35 

kV máy biến áp số 2. 

2.7. Tên của tụ điện (tụ bù ngang) 

- Ba ký tự đầu tiên : TBN. 

- Ký tự thứ tư đặc trưng cho cấp điện áp.  

- Ký tự thứ năm là số 0. 

- Ký tự thứ sáu là số thứ tự của bộ tụ. 

Ví dụ: 

TBN102 : biểu thị tụ bù ngang thứ hai điện áp 110 kV.  

2.8. Tên của các máy biến điện áp 

- Hai ký tự đầu tiên là TU. 

- Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến điện áp đấu vào. 

Ví dụ:  

TU171 : biểu thị máy biến điện áp ngoài đường dây 110 kV 171.  

TUC42 : biểu thị máy biến điện áp của thanh cái số 2 điện áp 22 kV.  

2.9. Tên của các máy biến dòng điện 

- Hai ký tự đầu tiên là TI. 

- Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến dòng điện đấu vào. 

Ví dụ:  

TI171 : biểu thị máy biến dòng điện cấp điện áp 110 kV nối với máy cắt 

171. 

 TI132 : biểu thị máy biến dòng điện cấp điện áp 110 kV nối với máy cắt 

132. 

2.10. Tên của chống sét 

- Hai ký tự đầu tiên là CS. 
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- Các ký tự tiếp theo lấy tên của thiết bị được bảo vệ. Đối với các thiết bị 

mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau hai ký tự đầu tiên sẽ là 

ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên của thiết bị được bảo vệ. Đối 

với chống sét van nối vào trung tính máy biến áp cấp điện áp lấy là số 0. 

Ví dụ:  

CS1T1 : biểu thị chống sét của máy biến áp T1 phía điện áp 110 kV. 

CS0T1 : biểu thị chống sét mắc vào trung tính máy biến áp T1. 

2.11. Tên của dao cách ly 

- Các ký tự đầu tiên là tên của máy cắt hoặc thiết bị nối trực tiếp với dao 

cách ly (đối với dao cách ly của TU, các ký tự đầu tiên là tên của TU, tiếp theo 

là tên của thiết bị nối trực tiếp với dao cách ly), tiếp theo là dấu phân cách (-). 

- Ký tự tiếp theo được quy định như sau : 

+ Dao cách ly thanh cái lấy số thứ tự của thanh cái nối với dao cách ly; 

+ Dao cách ly phía đường dây : số 7; 

+ Dao cách ly nối với máy biến áp : số 3; 

+ Dao cách ly nối với thanh cái vòng : số 9; 

+ Dao cách ly nối với kháng trung tính : số 0. 

Ví dụ:  

331-3 : biểu thị dao cách ly của máy biến áp T1 điện áp 35 kV. 

TUC12-2 : biểu thị dao cách ly của máy biến điện áp của thanh cái số 2 

điện áp 110 kV nối với thanh cái số 2.  

171-7 : biểu thị dao cách ly ngoài đường dây 110 kV của máy cắt 171. 

KT301-0 : biểu thị dao trung tính cuộn 35 kV của máy biến áp T1 nối với 

kháng trung tính KT301. 

2.12. Tên dao tiếp địa 

- Các ký tự đầu là tên dao cách ly hoặc thiết bị có liên quan trực tiếp. 

- Ký tự tiếp theo đặc trưng cho tiếp địa, được qui định như sau : 

+ Tiếp địa của đường dây và tụ điện : số 6 ; 

+ Tiếp địa của máy biến áp và TU : số 8 ; 

+ Tiếp địa của máy cắt : số 5 ; 
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+ Tiếp địa của thanh cái : số 4 ; 

+ Tiếp địa trung tính máy biến áp: số 08 ; 

Ví dụ:   

171-76 : biểu thị dao tiếp địa ngoài đường dây 171. 

171-15 : biểu thị dao tiếp máy cắt 171 phía dao cách ly 171-1. 

331-38 : biểu thị dao tiếp địa của máy biến áp T1 phía 35 kV. 

131-08 : biểu thị dao tiếp địa trung tính cuộn dây 110 kV MBA số 1.  

3. Các dạng sơ đồ nối điện hệ thống điện 

3.1. Khái niệm về thanh góp 

Thanh góp là nơi nhận điện năng từ các nguồn cung cấp đến và phân phối 

điện năng cho các phụ tải (máy biến áp, đường dây…) 

3.2. Sơ đồ một hệ thống thanh góp 

3.2.1. Sơ đồ: (Hình 2-1) 

 

MCN1  

CLTGN1  

MCN2  

CLD1  CLD2  CLD3  

MCD1  MCD2  MCD3  

CLTGD1  CLTGD2  CLTGD3  

CLTGN2  

 

Hình 2-1: Sơ đồ 1 hệ thống thanh góp 

3.2.2. Đặc điểm kết cấu 

+ Các nguồn cung cấp và đường dây đều nối vào thanh góp qua máy cắt và 

dao cách ly. 

- Máy cắt đặt phía nguồn gọi là máy cắt nguồn: MCN1, MCN2. 

- Máy cắt đặt phía đường dây gọi là máy cắt đường dây: MCD1, MCD2, 

MCD3. 

- Dao cách ly đặt giữa thanh góp và MCD gọi là dao cách ly thanh góp 

đường dây như: CLTGD1, CLTGD2, CLTGD3. 
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- Dao cách ly đặt giữa thanh góp và máy cắt nguồn gọi là dao cách ly 

nguồn như: CLTGN1, CLTGN2. 

- Dao cách ly giữa đường dây và MCD gọi là dao cách ly đường dây như: 

CLD1, CLD2, CLD3. 

- Dao cách ly giữa nguồn và MCN gọi là dao cách ly nguồn như: CLN1, 

CLN2. 

+ Nguồn cung cấp điện có thể là từ máy phát điện hoặc từ các máy biến áp. 

3.2.3. Trình tự thao tác 

- Thứ tự đóng các đường dây vào làm việc: 

Ví dụ:  Đóng điện cho đường dây D1  

              + Đóng CLTGD1 

              + Đóng CLD1 

              + Đóng máy cắt MCD1.  

- Thứ tự cắt điện đường dây 

Ví dụ: Cắt điện đường dây D1  

              + Cắt điện MCD1 

              + Cắt CLD1  và CLTGD1. 

- Đường dây D1 đã được tách ra khỏi hệ thống điện đang vận hành. 

3.2.4. Ưu nhược điểm của sơ đồ 

* Ưu điểm: Kết cấu sơ đồ đơn giản vận hành dễ dàng vì mỗi phần tử chỉ đặt 

một máy cắt điện và dao cách ly. 

* Nhược điểm:  

- Khi sửa chữa thanh góp hay dao cách ly thanh góp thì thanh góp bị mất 

điện. 

- Khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp cũng mất điện toàn bộ. 

- Khi sửa chữa máy cắt điện một phần tử nào thì nguồn hoặc đường dây đó 

phải ngừng làm việc trong suốt thời gian sửa chữa. 

3.2.5. Phạm vi ứng dụng 

- Sơ đồ một hệ thống thanh góp chỉ dùng cho phụ tải có công suât nhỏ, 

không quan trọng và Uđm ≤ 35 kV. 
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3.3. Sơ đồ một hệ thống thanh góp có phân đoạn bằng máy cắt 

3.3.1. Sơ đồ: (hình 2-2) 
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Hình 2-2: Sơ đồ một hệ thống thanh góp có phân đoạn bằng máy cắt 

3.3.2. Đặc điểm kết cấu, phương thức vận hành 

- Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện người ta chia thanh góp ra thành 

nhiều phân đoạn, số phân đoạn thường bằng số nguồn cung cấp. Nguồn và 

đường dây tải điện được phân phối đều trên mỗi phân đoạn. Để liên lạc giữa các 

phân đoạn có thể dùng dao cách ly hoặc máy cắt điện. Ở đây ta xét trường hợp 

phân đoạn thanh góp bằng máy cắt điện. 

- Để liên lạc giữa các phân đoạn người ta bố trí 1 máy cắt phân đoạn và 2 

dao cách ly phân đoạn. 

- Hai phân đoạn vận hành song song: MCpđ, CLpđ1, Clpđ2 đóng, các 

nguồn hỗ trợ công suất cho nhau. 

- Nếu máy cắt phân đoạn (MCpđ) đóng khi xảy ra ngắn mạch một phân 

đoạn bất kỳ thì máy cắt phân đoạn và máy cắt nguồn nối vào phân đoạn cắt 

mạch nên chỉ mất điện ở phân đoạn đó còn các phân đoạn khác vẫn làm việc 

bình thường. 

- Hai phân đoạn vận hành độc lập: MCpđ, CLpđ1, Clpđ2  đều mở. 

3.3.3. Ưu nhược điểm của sơ đồ 

* Ưu điểm:  
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- Khi sửa chữa phân đoạn nào thì chỉ phân đoạn đó mất điện trong thời gian 

sửa chữa. 

- Có thể vận hành song song hoặc độc lập khi đóng hoặc cắt dao cách ly 

phân đoạn. 

* Nhược điểm: 

- Khi cần sửa chữa dao cách ly thanh góp nguồn (CLTGN) hay dao cách ly 

thanh góp đường dây (CLTGĐ) của phân đoạn thanh góp thì phân đoạn đó vẫn 

phải cắt điện. 

- Khi xảy ra ngắn mạch trên phân đoạn thanh góp nào thì máy cắt phân 

đoạn và máy cắt nguồn nối vào phân đoạn đó mất điện làm cho dung lượng của 

trạm giảm xuống, các hộ phụ tải loại I mất nguồn dự phòng (chỉ cần một nguồn 

cung cấp). 

- Khi cần sửa chữa MCD hay MCN thì nguồn và đường dây đó vẫn bị mất 

điện trong suốt thời gian sửa chữa. 

3.3.4. Phạm vi ứng dụng 

- Sơ đồ này ứng dụng cho những phụ tải có công suât nhỏ, không quan 

trọng và Uđm ≤ 35 kV. 

3.4. Sơ đồ một hệ thống thanh góp có thanh góp vòng 

3.4.1. Sơ đồ nối dây: (Hình 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-3: Sơ đồ một hệ thống thanh góp có thanh góp vòng 

3.4.2. Đặc điểm, kết cấu, cách bố trí thiết bị trên sơ đồ 
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- Tất cả các nguồn và đường dây được nối với thanh góp vòng qua một dao 

cách ly vòng (CLv) . 

- Để liên lạc TG với thanh góp vòng, người ta bố trí một máy cắt vòng và 2 

dao cách ly vòng (CLv1, CLv2). 

- Khi vận hành bình thường thanh góp vòng dự phòng, nên MCV và tất cả 

các dao dao cách ly vòng (CLVD1, CLVD2, CLVD3, CLVN1, CLVN2) đều 

mở). 

3.4.3. Trình tự thao tác 

* Ví dụ: Đưa máy cắt đường dây D1 (MCD1) ra sửa chữa. 

- Trình tự thao tác như sau: 

+ Quan sát thanh góp vòng bằng mắt thường xem có vấn đề gì cản trở 

không. Nếu không có vấn đề gì, mở dao nối đất của thanh góp vòng. 

+ Đóng CLV2, CLV1, MCV. Nếu đóng  MCV thành công chứng tỏ TGV 

tốt. 

+ Đóng cách ly vòng đường dây 1 (CLVD1) vì đẳng thế. Đường dây D1 

được lấy điện từ TG và TGV. 

+ Cắt máy cắt đường dây D1 (MCD1) 

+ Cắt dao cách ly đường dây D1 (CLD1) 

+ Cắt dao cách ly thanh góp đường dây D1 (CLTGD1) 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn đưa máy cắt đường dây D1 ra sửa chữa, 

lúc này MCV thay thế cho MCD1. 

* Đưa MCD1 sửa chữa xong vào vận hành: 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn đưa MCD1 về vị trí ban đầu. 

+ Đóng CLTGD1, CLD1. 

+ Đóng MCD1  Đường dây D1 được lấy điện từ TG và TGV. 

+ Cắt CLVD1 

+ Cắt MCV sau đó cắt CLV1và CLV2  MCD1 trở lại vận hành bình 

thường. 

3.4.4. Ưu, nhược điểm của sơ đồ 

* Ưu điểm:  
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- Khi sửa chữa một máy cắt đường dây hay một máy cắt nguồn thì nguồn 

và đường dây đó vẫn làm việc bình thường. 

- Khi cần sửa chữa TG, CLTG thì toàn trạm vẫn làm việc bình thường. 

- Nếu xảy ra ngắn mạch trên TG thì phục hồi nhanh chóng sự cố trên TG. 

* Nhược điểm: 

- Khi xảy ra ngắn  mạch trên TG thì toàn trạm vẫn bị mất điện trong một 

thời gian ngắn để thao tác đưa TGV vào thay thế. 

- Tốn nhiều dao cách ly, thêm MCV và CLV làm giá thành cao, vận hành 

phức tạp. 

3.4.5. Phạm vi ứng dụng 

Sơ đồ ứng dụng rộng rãi trong mạng phân phối, Uđm  110 kV. 

3.5 Sơ đồ hai hệ thống thanh góp 

3.5.1. Sơ đồ nối dây: (hình 2-4) 

                 

Hình 2-4: Sơ đồ hai hệ thống thanh góp 

3.5.2. Đặc điểm kết cấu, phương thức vận hành 

* Đặc điểm kết cấu: 

- Hai hệ thống thanh góp có giá trị như nhau, để liên lạc giữa hai hệ thống 

thanh góp người ta dùng một máy cắt liên lạc(MCLL) và hai dao cách ly liên lạc 

(CLLL1, CLLL2). 

- Mỗi nguồn và đường dây đều được nối với hai hệ thống thanh góp qua 1 

máy cắt và các dao cách ly. 
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+ Dao cách ly nằm giữa máy cắt nguồn và thanh góp gọi là dao cách ly 

thanh góp nguồn (CLTGN1,2,3,4). 

+ Dao cách ly nằm giữa máy cắt đường dây và thanh góp gọi là dao cách ly 

thanh góp đường dây (CLTGD1,2,3,4,5,6).  

+ Dao cách ly nằm giữa máy cắt đường dây và đường dây là dao cách ly 

đường dây (CLD1, CLD2, CLD3). 

+ Dao cách ly nằm giữa máy cắt nguồn và nguồn là dao cỏch ly nguồn 

(CLN1, CLN2). 

* Phương thức vận hành: 

+ Vận hành song song: MCLL, CLLL2, CLLL1 đóng, nguồn và đường dây 

phân phối đều trên hai hệ thống thanh góp. Nguồn phát lên thanh góp nào thì 

cách ly thanh góp nguồn đó đóng còn cách ly thanh góp nguồn kia mở, đường 

dây lấy điện ở thanh góp nào thì cách ly thanh góp đường dây đó đóng còn cách 

ly thanh góp đường dây kia mở. 

+ Vận hành độc lập: MCLL, CLLL2, CLLL1 mở, cả hai hệ thống thanh 

góp cùng vận hành, nguồn và đường dây phân bố  trên từng hệ thống thanh góp. 

+ Một thanh góp vận hành, một thanh góp dự phòng. Tất cả các nguồn đều 

phát lên một hệ thống thanh góp. Các đường dây lấy điện ở thanh góp đó, còn 

thanh góp kia không mang điện (tất cả dao cách ly, nối vào thanh góp không 

mang điện đều mở). 

3.5.3. Trình tự thao tác 

Ví dụ : Sửa chữa thanh góp làm việc đưa thanh góp dự phòng vào thay thế. 

Ví dụ TGI đang vận hành cần sửa chữa, TGII dự phòng vào thay thế. 

- Trình tự thao tác như sau: 

+ Kiểm tra thanh góp dự phòng (TGII) bằng mắt thường nếu không có vấn 

đề cắt các dao tiếp đất nối vào TGII. 

+ Đóng điện vào TGII theo trình tự: 

Đóng dao cách ly liên lạc (CLLL1, CLLL2) sau đó đóng MCLL. Nếu đóng 

MCLL thành công thì chứng tỏ TGII làm việc tốt. 

+ Đóng tất cả các dao cách ly nối vào TGII (CLTGD2,4,6, CLTGN2,4). 

+ Cắt tất cả các dao cách ly nối vào TGI (CLTGD1,3,5, CLTGN1,3). 

+ Cắt điện MCLL, CLLL, CLLL2. 
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+ Thực hiện các biện pháp an toàn đưa TGI ra sửa chữa. 

3.5.4. Ưu, nhựơc điểm của sơ đồ 

* Ưu điểm: 

- Khi sửa chữa từng hệ thống thanh góp không phải ngừng cung cấp điện. 

- Sửa chữa bất kỳ dao cách ly thanh góp hay đường dây của mạch nào đó 

thì chỉ có mạch đó mất điện trong thời gian sửa chữa. 

- Phục hồi nhanh chóng sự làm việc khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp 

làm việc. 

- Phát triển dễ dàng. 

* Nhược điểm: 

- Tốn nhiều dao cách ly, giá thành cao, vận hành phức tạp. 

- Dùng dao cách ly để thao tác đóng cắt điện nếu thao tác sai trong khi vẫn 

có điện rất nguy hiểm. 

- Sửa chữa máy cắt điện mạch nào thì mạch đó vẫn tạm thời mất điện. 

3.5.5 Phạm vi ứng dụng 

- Sơ đồ được dùng rộng rãi cho nhà máy điện, trạm biến áp có công suất 

lớn, phụ tải quan trọng Uđm  35kV. 

3.6. Sơ đồ 2 hệ thống thanh góp có thanh góp vòng 

3.6.1. Sơ đồ nối dây: (hình 2-5) 
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Hình 2-5: Sơ đồ 2 hệ thống thanh góp có thanh góp vòng 

3.6.2. Đặc điểm kết cấu, phương thức vận hành 

* Đặc điểm kết cấu: 

- Để khắc phục nhược điểm phải cắt nguồn điện mặc dù chỉ trong thời gian 

ngắn khi đưa máy cắt nguồn ra sửa chữa, người ta đặt thêm thanh góp vòng. Các 

mạch điện được nối với thanh góp vòng qua dao cách ly vòng phía nguồn và 

phía đường dây. 

- Để liên lạc giữa hai hệ thống thanh góp với thanh góp vòng được bố trí 

thêm máy cắt vòng và 3 dao cách ly vòng (CLV1, CLV2, CLV3). 

* Phương thức vận hành: 

- Khi vận hành bình thường thanh góp vòng (TGV) dự phòng nên tất cả các 

dao cách ly liên hệ giữa nguồn và đường dây với thanh góp vòng đều mở MCV, 

CLV1, CLV2, CLV3 mở. 

- Nếu vận hành một thanh góp còn thanh góp kia dự phòng thì MCLL và 

dao cách ly liên lạc (CLLL1, CLLL2) mở các dao cách ly liên hệ giữa nguồn và 

đường dây với thanh góp dự phòng đều mở. 

- Máy cắt vòng dùng để thay thế cho bất kỳ máy cắt đường dây nào hay 

một MCN nguồn khi sửa chữa. 

3.6.3. Trình tự thao tác 

* Ví dụ: Đưa máy cắt đường dây D1 ra sửa chữa. Giả thiết hai hệ thống 

thanh góp đang vận hành song song. D1 đang  lấy điện từ TG1. 

- Trình tự thao tác:  

+ Kiểm tra TGV bằng mắt thường, xem xét có vấn đề gì không. Nếu không 

có vấn đề gì thì tiếp tục mở dao tiếp đất của TGV. 

+ Đóng CLV1, CLV2. Sau đó đóng MCV, nếu MCV không cắt thì TGV 

làm việc tốt. 

+ Đóng CLVD1, lúc này đường dây D1 lấy điện từ TGI và TGV. 

+ Cắt MCD1. Sau đó cắt CLTG1, CLD1, rồi tiếp đất 2 phía MCD1 và đưa 

MCD1 ra sửa chữa. 

 Như vậy đường dây D1 vẫn vận hành bình thường. Nếu đường dây D1 bị 

sự cố thì MCV  tác động. 
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3.6.4. Ưu, nhược điểm của sơ đồ 

* Ưu điểm: 

- Khi cần sửa chữa một MCD hay MCN nào thì nguồn và đường dây đó 

vẫn làm việc bình thường. 

- Khi cần sửa chữa một hệ thống thanh góp thì toàn trạm vẫn làm việc bình 

thường. 

- Phục hồi nhanh chóng sự cố ngắn mạch trên thanh góp. 

* Nhược điểm: 

- Số lượng dao cách ly nhiều, có thêm mạch vũng làm cho kết cấu sơ đồ 

phức tạp, giá thành cao. 

- Vận hành phức tạp. 

3.6.5. Phạm vi ứng dụng 

- Sơ đồ được áp dụng rộng rãi ở các NMĐ, TBA  có công suất lớn, quan 

trọng và Uđm 110 kV 

3.7. Sơ đồ cầu 

3.7.1. Sơ đồ cầu có máy cắt ở phía máy biến áp (cầu ngoài) 

a. Sơ đồ: (Hình 2-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-6: Sơ đồ cầu có máy cắt ở phía máy biến áp (cầu ngoài) 
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b. Đặc điểm kết cấu: 

- Sơ đồ hình 2-6, về phía đường dây không có máy cắt mà chỉ có dao cách 

ly. Khi sửa chữa hay sự cố MBA hai đường dây vẫn làm việc bình thường, 

ngược lại khi sửa chữa hay sự cố một đường dây thì một MBA tạm thời mất 

điện trong thời gian thao tác đóng điện cho MBA đó. 

c. Phạm vi ứng dụng 

- Sơ đồ được áp dụng cho các TBA thường xuyên đóng cắt máy biến áp và 

đường dây ngắn. 

3.7.2. Sơ đồ cầu có máy cắt ở phía đường dây (cầu trong) 

a. Sơ đồ nối dây: (Hình 2-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-7: Sơ đồ cầu có máy cắt ở phía đường dây (cầu trong) 

b. Đặc điểm kết cấu 

- Sơ đồ hình 2-7, về phía cao áp của máy biến áp không đặt máy cắt điện. 

- Ưu, nhược điểm ngược lại với sơ đồ hình 2-6. 

- Trong sơ đồ này, khi ngắn mạch trên một đường dây nào thì chỉ đường 

dây đó bị mất điện các MBA vẫn làm việc bình thường. 

- Khi sự cố trong MBA thì một đường dây tạm thời mất điện.  

c. Phạm vi ứng dụng 
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Sơ đồ này chỉ thích hợp cho các TBA ít phải đóng cắt MBA và chiều dài 

đường dây lớn.  

3. Các dạng sơ đồ nối điện chính  

Sơ đồ nối điện chính (sơ đồ một sợi, sơ đồ nhất thứ) thể hiện cách đấu nối 

các thiết bị nhất thứ trong TBA. 

Ví dụ: Sơ đồ nối điện chính TBA 110 /35 /22 kV. 
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Bài tập ứng dụng: 

Thực hiện đánh số các thiết bị trên các sơ đồ đã được học. 
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BÀI 3: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG SCADA  

TẠI TBA 110kV VÀ TTĐK XA 

Giới thiệu: 

 Trong bài này, các tác giả giới thiệu tổng quan về hệ thống SCADA, mô 

hình TTĐKX, cách thức QLVH hệ thống SCADA tại TBA 110kV và TTĐK 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm cơ bản về SCADA. 

- Trình bày được các chức năng chính của SCADA tại TTĐK. 

- Trình bày được mô hình trung tâm điều khiển xa 

- Quản lý, vận hành hệ thống SCADA tại TBA 110kV 

- Cách thức quản lý, vận hành hệ thống SCADA tại TTĐK  

1. Tổng quan về hệ thống SCADA 

1.1. Khái niệm SCADA 

SCADA (Supervisory Control And Data Acpuisition) là hệ thống thu thập giám 

sát và điều khiển thiết bị. Đây chính là quá trình thu thập dữ liệu thời gian thực 

từ các đối tượng để xử lý, biểu diển, lưu trữ, phân tích và có khả năng điều 

khiển những đối tượng này. 

Hình 3-1: Tổng quan về SCADA 

Hệ thống SCADA gồm 3 thành phần: Phần cứng, Phần mềm và Truyền thông. 

Trong đó: 



47 

 

- Phần cứng được hiểu là các thiết bị đầu cuối, thiết bị thu thập dữ liệu 

(RTU/GW); hệ thống máy tính; hệ thống cáp ghép nối thiết bị; 

- Phần mềm là hệ thống thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu như phần mềm giao 

tiếp với thiết bị RTU; Phần mềm giao diện HMI; phần mêm cơ sở dữ liệu 

- Truyền thông là hệ thống truyền dẫn/kênh truyền kết nối giữa 

Trung tâm điều độ đến các trạm. 

* Các đối tượng thu thập, giám sát 

- Trạng thái máy cắt, dao cách ly, tiếp địa, nấc phân áp, trạng thái vị trí các khóa 

điều khiển xa/tại chỗ. 

- Thông số đo lường: U, I, P, Q, Cos, f 

- Tín hiệu cảnh báo, tín hiệu bảo vệ 

- Trạng thái vận hành của thiết bị RTU/Gateway, đường truyền 

* Các đối tượng điều khiển 

- Đóng/cắt máy cắt 

- Đóng/cắt dao cách ly 

- Tăng/giảm nấc phân áp 

1.2. Mô hình thu thập dữ liệu 

Hệ thống điều khiển giám sát tại các trung tâm điều khiển xa hoạt động trên cơ 

sở thu thập dữ liệu từ các trạm biến áp, các thiết bị điều khiển đóng cắt trên lưới, 

các thiết bị chỉ báo sự cố… 

Hoạt động thu thập, điều khiển giám sát được thực hiện trên cơ sở sử dụng Giao 

thức (Protocol) để giao tiếp với thiết bị; 
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Hình 3-2: Mô hình thu thập dữ liệu 

* Tại các trạm biến áp: 

Sử dụng thiết bị đầu cuối, thu thập dữ liệu như RTU, Gateway kết nối đến các 

thiết bị để thu thập dữ liệu; 

Trên các thiết bị đầu cuối sử dụng các giao thức như IEC104/101, IEC61850; 

Modbus… để thu thập dữ liệu; 

Các dữ liệu thu thập từ thiết bị được ánh xạ (chuyển đổi/map) sang giao thức 

IEC104 để kết nối về trung tâm điều khiển xa (hình dưới minh họa mô hình thu 

thập dữ liệu tại trạm) 

* Các thiết bị trên lưới (Recloser, LBS, RMU, Chỉ báo sự cố) 

Sử dụng các thiết bị truyền dẫn kết nối truyền thông về trung tâm điều khiển xa 

(switch, converter, modem) 

Sử dụng phần mềm chuyên dụng của hãng, thực hiện khai báo/cài đặt giao thức 

như IEC101/104; DNP… để giao tiếp/kết nối về trung tâm điều khiển xa; 

1.3. Giao thức truyền thông trong hệ thống SCADA 

Giao thức (Protocol) là một thành phần quan trọng trong hệ thống, theo một 

cách đơn giản đó chính là ngôn ngữ để các thành phần trao đổi thông tin; 

Giao thức sử dụng trong trao đổi dữ liệu từ trạm/thiết bị đóng cắt về trung tâm 

điều khiển hiện đang sử dụng chủ yếu là IEC60870-5-104; trong một số trường 

hợp có thể là 101; DNP (đối với các thiết bị đóng cắt, chỉ báo sự cố trên lưới) 

Giao thức truyền thống gồm 2 phần: Slave: Nguồn dữ liệu; Master: Nhận dữ 

liệu. Hiện tại việc thu thập dữ liệu từ trung tâm điều khiển xa sử dụng giao thức 

104, theo đó tại trung tâm khai báo thành phần 104 master; tại gateway dưới 

trạm khai báo 104 Slave (tương tự như vậy với thiết bị đóng cắt, thiết bị chỉ báo 

sự cố). Hệ thống điều khiển giám sát được 

1.4. Kiểu dữ liệu 

Tín hiệu trong hệ thống scada được quy ước, chia thành 4 kiểu, cụ thể: 

- Dữ liệu đo lường (AI): Chỉ thị giá trị đo lường của các thông số như U, I, P, Q 

- Dữ liệu trạng thái (DI): Chỉ thị trạng thái vận hành của thiết bị (đóng, cắt, lơ 

lửng, lỗi) 

- Dữ liệu cảnh báo (SI): Chỉ thị các sự kiện, cảnh báo/tín hiệu bảo vệ 

 



49 

 

- Dữ liệu điều khiển (DO/SO): Chỉ thị giá trị/trạng thái của thiết bị khi điều 

khiển; 

 Trong đó kiểu dữ liệu DI/DO là tín hiệu 2 bit (4 trạng thái); kiểu dữ liệu 

SI/SO là tín hiệu 1 bit (2 trạng thái) 

1.5. Địa chỉ/danh sách tín hiệu (Datalist) 

 Mỗi tín hiệu trong hệ thống scada thuộc 1 trong 4 kiểu dữ liệu trên và được 

quy ước/định danh dưới khái niệm địa chỉ. Đây là một con số, là cơ sở để nhận 

diện trong giao tiếp; ví dung A1 thường dùng các số từ 25000 trở lên để quy ước 

tín hiệu trạng thái của thiết bị; 43000 trở lên để quy ước tín hiệu điều khiển của 

thiết bị… 

Tập hợp các tín hiệu thu thập từ 1 thiết bị như Recloser, LBS; trạm 110kV được 

gọi là Danh sách tín hiệu (Datalist) 

1.6. Lệnh điều khiển 

Lệnh điều khiển thiết bị được phần thành 2 loại: Direct và SBO (Select Before 

Operator), Theo quy định lệnh điều khiển thiết bị được sử dụng là SBO, cụ thể: 

Quá trình thực hiện theo cơ chế “Select Before Operate” áp dụng cho một biến 

điều khiển từ Trung tâm điều khiển (Master) đến đối tượng điều khiển (RTU) 

được thực hiện theo qui trình sau: 

+ Master đến RTU: lựa chọn biến điều khiển (Bước 1) 

+ RTU đến Master: kiểm tra lại địa chỉ tín hiệu điều khiển. (Bước 2) 

+ Master đến RTU: Xuất lệnh điều khiển (Bước 3) 

+ RTU đến Master: Xác nhận đã thực thi lệnh điều khiển. (Bước 4) 

  Nếu xuất hiện bất kỳ lỗi nào đó trong quá trình điều khiển, hệ thống phần 

mềm SCADa sẽ đưa ra những cảnh báo tương ứng: 

- Nếu Bước 2 gặp lỗi mà Trung tâm không nhận được thông tin thì hệ thống 

SCADA sẽ xuất hiện cảnh báo “kiểm tra thất bại” (Checkback failure) 

- Nếu sau Bước 4 mà trạng thái thiết bị không thay đổi tương ứng với lệnh điều 

kiển sau một khoảng thời gian chờ (Control resoponse timeout) thì hệ thống 

SCADA sẽ xuất hiện cảnh báo “điều khiển thất bại” (Control Failure) 

- Hệ thống cho phép thiết lập yêu cầu mật khẩu khi thực hiện lệnh điều khiển. 

Mật khẩu điều khiển có thể được cài đặt riêng cho từng vận hành viên để đảm 

bảo tính bảo mật khi thực hiện lệnh điều khiển. 
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- Để đảm bảo tính trực quan, dễ hiểu trước khi vận hành thực tế hệ thống 

SCADA hỗ trợ khả năng thiết lập kết nối trên phần mềm ở cả 2 chế độ: kết nối 

thực tế và chế độ mô phỏng. 

1.7. Chất lượng tín hiệu (Quality) 

 Là khái niệm chỉ thị độ tin cậy/tính hợp lệ của tín hiệu; Khi ghi nhận/quan 

sát/đánh giá số liệu ta cần căn cứ vào quality để xem xét; Giá trị thu thập chỉ 

được ghi nhận khi quality là Valid (với Sp5) hay Good với một số hệ thống 

scada khác; 

1.8. Kênh truyền 

 

 

Hình 3-3: Mô hình kênh truyền thông tin 

Là khái niệm mô tả kết nối/ghép nối giữa thiết bị đóng cắt (recloser, LBS,..); 

thiết bị thu thập dữ liệu (RTU/Gateway) về trung tâm điều khiển; Theo quy 

định kênh truyền hiện nay sử dụng cáp quang kết nối giữa các từ các trạm biến 

áp, từ thiết bị trên lưới về trung tâm điều khiển; 

1.9. Liên động (Interlock) 

Là khái niệm diễn tả về điều kiện, quy tắc/cơ chế trong vận hành, thao tác với 

thiết bị ví dụ như Local/remote; không được đóng máy cắt khi dao cách lý đang 

mở… 

2. Mô hình trung tâm điều khiển xa 

Tất cả các tín hiệu từ trạm biến áp sẽ được thu thập theo về trung tâm điều khiển 

xa như mô hình sau: 
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Hình 3-4: Mô hình kết nối giữa các TBA và TTĐKX, A1/NPC 
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Hình 3-5: Mô hình kết nối giữa các bên bằng thiết bị thực 

Vận hành viên sẽ điều khiển tất cả các thiết bị thông qua màn hình vận hành tại  

TTKDX 

 

Hình 3-6: Hình ảnh thực tại TTĐKX 

3. Quản lý, vận hành hệ thống SCADA tại TBA 110kV 

3.1. Trạm biến áp truyền thống 
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3.1.1. Đặc điểm chung 

Hình 3-7: Sơ đồ kết nối và truyền dữ liệu SCADA các trạm điều khiển truyền 

thống hiện nay 

Trong đó: 

- Các tín hiệu SI, DI, DO, SO sử dụng mạch cứng được thu thập tới RTU đặt tại 

tủ SIC. Tín hiệu thu thập các ngăn lộ không đầy đủ.  

- Tín hiệu đo lường được thu thập qua các đa năng và tranducer. 

- Các RTU tại các trạm đã có từ lâu chủ yếu gồm các loại: RTU560-ABB, 

CMD11/CMG10-ABB, AK1703/TM1703 Siemens; C264 AREVA, Netcon500. 

- Các tín hiệu thu thập được chỉ gồm các ngăn lộ 110kV và các ngăn lộ tổng. 

3.1.2. Giải pháp cải tạo TBA truyền thống 

 Tận dụng toàn bộ tín hiệu hiện hữu đã thu thập vào RTU. 

 Bổ sung máy tính gateway để thu thập tín hiệu từ RTU hiện hữu, từ các 

IED. 

 Để đáp ứng tiêu chí trạm không người trực, toàn bộ cơ sở dữ liệu tại TBA 

110kV sẽ được truyền về trung tâm điều khiển theo giao thức IEC60870-5-104 

từ Gateway. 

 Tận dụng các rơle và đồng hồ đa năng có sẵn 02 giao thức cơ bản là 

IEC61850 và Modbus để lấy dữ liệu theo quyết định 176/QĐ-EVN. 

Các tín hiệu còn thiếu sẽ bổ sung các đồng hồ hỗ trợ giao thức Modbus để thu 

thập dữ liệu AI, bổ sung các bộ BCU/IO hỗ trợ IEC61850 thu thập dữ liệu SI, 
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DI, DO. 

 Xây dựng hệ thống mạng LAN, bổ sung các Switch để kết nối các IED về 

Gateway mới bổ sung. 

Tất cả các dữ liệu thu thập về các tủ IO, tín hiệu từ các IED sẽ được đưa về 

Gateway mới bổ sung thông qua mạng LAN. 

Hình 3-8: Cấu trúc hệ thống SCADA trạm truyền thống sau cải tạo 

3.2. Trạm biến áp điều khiển máy tính 

3.2.1. Đặc điểm chung 

Trạm tự động hóa của NPC hiện nay bao gồm máy Server, máy tính kỹ sư, máy 

tính Gateway, History; các thiết bị cấp ngăn lộ gồm các rơ le, các BCU, công 

tơ…; các thiết bị cấp trường gồm máy cắt, dao cách ly, CT, VT,… 
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Hình 3-9: Hệ thống truyền thông trạm điều khiển máy tính điển hình 

Các thiết bị cấp trạm được kết nối với thiết bị cấp ngăn lộ (Bay) qua hệ thống 

mạng Lan hoặc mạng Serial sử dụng các giao thức cơ bản như IEC61850, 

Modbus. 

Các BCU, rơ le, đồng hồ đa năng kết nối với các thiết bị trường bằng mạch cứng. 

Ở một số nước phát triển đã có hệ thống điều khiển tích hợp mức nhất thứ, các 

thiết bị cấp ngăn lộ giao tiếp với thiết bị trường qua cáp quang tốc độ cao. 

Máy tính Server có nhiệm vụ kết nối với IEDs qua các giao thức IEC61850, 

Modbus để thu thập và lưu trữ dữ liệu. 

Máy tính Gateway giao tiếp với cấp điều độ (A1) hoặc trung tâm điều khiển xa 

bằng giao thức IEC60870-5-101/104. 

Ở một số hệ thống thì chức năng Server và chức năng Gateway có thể nằm trên 

một thiết bị phần cứng duy nhất. 

Máy tính Engineer độc lập hoàn toàn với phần mềm máy tính, được dùng để cài 

đặt, cấu hình xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống; kết nối với các IEDs để cấu hình 

giao thức hoặc cài đặt, thay đổi chỉnh định, lấy bản ghi sự cố khi cần thiết. 

Máy tính vận hành (HMI) được chia sẻ dữ liệu từ máy tính Server hiển thị thông 

tin vận hành lên màn hình: trạng thái các thiết bị, đo lường các ngăn lộ, các 

thông tin cảnh báo, sự kiện sự cố. 

Thiết bị GPS đồng bộ thời gian cho toàn bộ các thiết bị rơ le, BCU, các máy tính 

của hệ thống. 

Máy in phục vụ in ấn báo cáo, bảng biểu thông tin vận hành. 

Đối với trạm điều khiển máy tính dữ liệu đã được thu thập tương đối đầy đủ về 

máy tính Server do đó không cần thực hiện cải tạo mạch để phục vụ yêu cầu 

điều khiển xa. 

Tại trạm điều khiển máy tính tín hiệu SI (Single point information - tín hiệu bảo 

vệ, cảnh báo) được thu thập qua rơ le hoặc BCU hỗ trợ giao thức IEC61850. 

Tín hiệu AI (analog input - đo lường) thu thập qua BCU. 

Tín hiệu DI (Double point information - trạng thái thiết bị) thu thập thông qua 

BCU. 

Tín hiệu DO, SO (Double command, single command - điều khiển) thực hiện 

thông qua BCU. 
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3.2.2. Giải pháp kết nối TBA điều khiển máy tính với TTĐKX 

 

Hình 3-10: Trạm điều khiển máy tính kết nối với TTĐKX 

Đối với trạm điều khiển máy tính, các tín hiệu đã được thu thập đầy đủ về hệ 

thống điều khiển máy tính do đó để kết nối tín hiệu SCADA từ trạm về trung tâm 

điều khiển xa cần thực hiện các công việc sau: 

Khai báo dữ liệu Gateway tại trạm 

Khai báo cấu hình cơ sở dữ liệu tại trung tâm điều khiển xa và thực hiện kiểm tra 

End to End. 

3.3. Trạm biến áp không người trực 

 Dữ liệu vận hành trạm biến áp không người trực 

Tín hiệu giám sát/điều khiển đầy đủ ngăn lộ ĐZ 110kV (Datalist) 

Tín hiệu giám sát/điều khiển đầy đủ ngăn lộ các ngăn lộ tổng MBA (Datalist) 

Tín hiệu giám sát/điều khiển đầy đủ MBA (bao gồm cả chức năng bật/tắt quạt) 

(Datalist) 

Tín hiệu giám sát/điều khiển đầy đủ tất cả các ngăn trung thế (Datalist) 

Tín hiệu giám sát/điều khiển tủ cấp nguồn AC/DC (Datalist) 

Tín hiệu cảnh báo PCCC 

Đọc bản ghi sự cố từ xa. 

3.3.1. Danh sách dữ liệu 
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Danh sách dữ liệu được lập căn cứ vào quy định 176/QĐ-EVN ngày 4 tháng 3 

năm 2016 của tập đoàn điện lực Việt Nam. 

Thực tế triển khai đối với các trạm số lượng dữ liệu đưa về trung tâm điều khiển 

xa nhiều hơn quy định trên nhằm mục đích cung cấp cho nhân viên vận hành 

lượng thông tin nhiều nhất khi trạm vận hành không người trực. 

a. Bảo mật đối với trạm biến áp không người trực 

Các TBA theo tiêu chí không người trực áp dụng các giải pháp an ninh mạng tối 

thiểu sau: 

 Cách ly hoàn toàn mạng IP của hệ thống điều khiển, bảo vệ với mạng 

Internet, mạng máy tính diện rộng, nội bộ phục vụ công tác quản lý của đơn vị. 

 Không cho phép cài đặt bất cứ phần mềm nào khác vào các máy tính chủ, 

máy tính trạm ngoài các phần mềm chuyên dùng cho điều khiển, bảo vệ TBA; 

 Không cho phép kết nối bất cứ thiết bị nào vào các máy tính chủ, máy tính 

trạm của TBA như: thẻ nhớ, USB storage, ổ cứng di động, máy điện thoại, máy 

ảnh, máy nghe nhạc…; 

 Thực hiện các quy định nội bộ của Tập đoàn về an ninh mạng. 

b. Phân cấp điều khiển đối với trạm biến áp không người trực 

TBA KNT được phân cáp điều khiển ở 3 mức đối với trạm truyền thống được cải 

tạo: 

- Mức trung tâm điều khiển 

- Mức tại mặt tủ ĐK 

- Mức tại thiết bị 
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Hình 3-11: Sơ đồ PCĐK với TBA không người trực được cải tạo 

TBA KNT được phân cáp điều khiển ở 4 mức đối với trạm điều khiển máy tính: 

- Mức trung tâm điều khiển 

- Mức HMI tại trạm 

- Mức tại mặt tủ ĐK 

- Mức tại thiết bị 
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Hình 3-12: Sơ đồ PCĐK với TBA không người trực được điều khiển máy tính 

c. Các hệ thống giám sát chính trong trạm không người trực 

* Hệ thống SCADA 

- Trạng thái máy cắt, dao cách ly, tiếp địa, nấc phân 

áp, trạng thái vị trí các khóa điều khiển xa/tại chỗ. 

- Thông số đo lường: U, I, P, Q, Cos, f 

- Tín hiệu cảnh báo, tín hiệu bảo vệ 

- Trạng thái vận hành của thiết bị RTU/Gateway, đường truyền 

- Các đối tượng điều khiển 

- Đóng/cắt máy cắt 

- Đóng/cắt dao cách ly 

- Tăng/giảm nấc phân áp 

* Hệ thống thu thập thông số công tơ: 

              

 

Hình 3-13: Hệ thống thu thập thông số công tơ 

 

Hệ thống thu thập thông số công tơ gồm 1 máy tính cài phần mềm thu thập 

thông số các công tơ qua các chuẩn giao thức của nhà sản xuất. Dữ liệu thu thập 

được chuyển về các điện lực hoặc NGC thông qua mạng Internet. 

Do hệ thống thu thập thông số kết nối với hệ thống Internet do đó phải được 

cách ly với hệ thống mạng Wan điện lực sử dụng cho SCADA, Camera. 
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* Hệ thống báo cháy: 

 

Hình 3-14: Sơ đồ hệ thống báo cháy 

Hệ thống báo cháy gồm các đầu báo khói, báo nhiệt, bộ xử lý trung tâm, các 

thiết bị bơm nước cứu hỏa… 

Tín hiệu từ các đầu báo khói, báo nhiệt… được đưa về bộ xử lý trung tâm để 

cảnh báo. Từ đó có thể ra lệnh cho hệ thống bơm cứu hỏa hoạt động dập tắt đám 

cháy. 

Tín hiệu từ hệ thống báo cháy cũng được thu thập và truyền lên trung tâm điều 

khiển xa thông qua hệ thống SCADA. 

* Hệ thống camera giám sát: 

 

Hình 3-15: Hệ thống camera giám sát 

Ngoài các hệ thống giám sát trên thì trạm biến áp không người trực còn được 



61 

 

trang bị thêm hệ thống Camera giám sát. 

Tín hiệu camera truyền về trung tâm điều khiển xa thông qua mạng cáp quang 

chung với các tín hiệu báo cháy và SCADA. 

4. Quản lý, vận hành hệ thống điều khiển giám sát tại TTĐK 

4.1. Yêu cầu về nhân viên vận hành 

Vận hành các trạm điện không người trực tại TTĐK trên giao diện HMI 

Console chỉ được giao cho các NVVH TTĐK đã được đào tạo kiến thức về hệ 

thống SCADA, về vận hành lưới điện, các kiến thức khác liên quan và phải 

được kiểm tra sát hạch chức danh NVVH TTĐK. 

4.2. Điều kiện vận hành 

Hệ thống máy tính điều khiển giám sát, hệ thống truyền thông và các thiết bị 

liên quan phải luôn được cấp nguồn, luôn trong tình trạng sẵn sàng để thu thập 

dữ liệu, thao tác điều khiển từ xa phục vụ công tác điều hành và xử lý sự cố lưới 

điện. 

4.3. Khởi động hệ thống máy tính điều khiển giám sát 

Bước 1: Nhấn nút Power On của máy tính SCADA1 để bật máy;  

Bước 2: Nhân nút Power On của máy tính PSOS1 để bật máy (chỉ thực hiện 

bước 2 sau khi máy tính SCADA 1 khởi động xong) 

Bước 3: Nhấn nút Power On của máy tính SCADA2 để bật máy máy (chỉ 

thực hiện bước 3 sau khi máy tính SCADA 1 khởi động xong) 

Bước 4: Nhân nút Power On của máy tính PSOS2 để bật máy 

Bước 5: Nhấn nút Power On của các máy tính HMI, máy tính Kỹ sư; máy 

tính Report, máy tính Wall Display; 

Chi tiết mô tả trong phục lục  

4.4. Khởi động hệ thống phần mềm điều khiển giám sát 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị tại một các máy HMI, 

máy kỹ sư (Windows) 

Bước 2: Bật phần mềm điều khiển giám sát Power Spectrum 5 

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm điều khiển giám sát Power Spectrum5 

Bước 4: Thiết lập chế độ làm việc cho các máy tính 

(chi tiết mô tả trong phụ lục) 
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4.5. Dừng hệ thống phần mềm điều khiển giám sát 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị tại một các máy HMI, 

máy kỹ sư. 

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm điều khiển giám sát Power Spectrum5 

Bước 3: Dừng hệ thống phần mềm điều khiển giám sát  

Chi tiết mô tả trong phụ lục 

4.6. Tắt hệ thống máy tính điều khiển 

(chỉ thực hiện sau khi hoàn thành việc dừng hệ thống quy định trong điều 

17) 

Bước 1: Tắt tuần tự các máy tính UI: Các máy HMI; máy Report; máy tính 

Wall display; máy tính kỹ sư;  

Bước 2: Tắt máy tính PSOS 2 (đăng nhập với quyền quản trị) 

Bước 3: Tắt máy tính SCADA 2 (đăng nhập với quyền quản trị) 

Bước 4: Tắt máy tính PSOS 1 (đăng nhập với quyền quản trị) 

Bước 5: Tắt máy tính SCADA 1 (đăng nhập với quyền quản trị) 

Chi tiết mô tả trong phụ lục 

4.7. Đăng nhập và đăng xuất với phần mềm giám sát, điều khiển xa. 

❖ Khi khởi động máy và đăng nhập vào hệ điều hành thành công, NVVH 

TTĐK sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào hệ thống điều khiển giám 

sát.  

❖ Để đăng xuất ra khỏi hệ thống, người sử dụng chọn mục Logout/Đăng 

xuất để đăng xuất ra khỏi hệ thống. 

❖ Để đăng nhập lại, người sử dụng chọn mục Login/Đăng nhập, khi đó trên 

màn hình sẽ xất hiện hộp thoại, người sử dụng cần nhập tên truy cập (Username) 

và mật mã truy cập (Password) rồi chọn Login để truy cập vào hệ thống. 

Chi tiết mô tả trong phụ lục 

4.8. Phân cấp và quyền truy cập vào phần mềm giám sát, điều khiển xa 

❖ NVVH TTĐK chỉ được phép điều khiển hệ thống PMĐK tại các 

TBA 110kV không người trực đã được phân quyền điều khiển theo quy định 

của Công ty. 

❖ Phân cấp để thao tác sơ đồ trên phần mềm hệ thống: 
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Phân cấp Quyền 

Quản trị Quản trị cấu hình sửa hệ thống, tạo/xóa username 

Vận hành Giám sát, điều khiển đóng cắt thiết bị, tăng/giảm nấc 

MBA trên sơ đồ trạm 

 

❖ Quyền truy cập cấp quản trị hệ thống: 

Trưởng phòng Điều độ hoặc Trưởng bộ phận phụ trách hệ thống SCADA 

giữ TK “Quản trị” của hệ thống giám sát, điều khiển xa. Sử dụng TK này để 

quản trị hệ thống và quản lý user (thêm, xóa, sửa, phân quyền cho user) 

❖ Quyền truy cập mức điều khiển: 

NVVH TTĐK được cấp TK thuộc nhóm/phân cấp “Vận hành” để đăng nhập 

vào PMĐK trên máy tính HMI Console phục vụ công tác giám sát điều khiển 

đóng cắt thiết bị trên sơ đồ lưới điện và điều khiển tăng giảm nấc máy biến áp, 

chức năng điều khiển hệ thống làm mát của máy biến áp. 

Chỉ những người có trách nhiệm mới được quyền đăng nhập (Login) vào hệ 

thống theo phân cấp. Sau khi đăng nhập để thực hiện công việc, phải tiến hành 

đăng xuất (Logout) ra khỏi hệ thống. 

4.9. Kiểm tra quá trình thực hiện thao tác điều khiển từ xa 

1. Trước khi thực hiện thao tác điều khiển thiết bị, NVVH TTĐK phải kiểm 

tra kênh kết nối thông tin từ máy tính HMI Console vận hành đến các máy tính 

chủ cơ sở dữ liệu thời gian thực (hệ thống Server)  

2. Thực hiện kiểm tra kết nối dữ liệu từ máy tính chủ Communication đến 

thiết bị thu thập dữ liệu tại trạm RTU/Gateway 

3. Trước khi điều khiển đóng hoặc cắt thiết bị, NVVH TTĐK phải kiểm tra 

các dữ liệu thông tin trên PMĐK: tình trạng kết nối dữ liệu đến hệ thống thu 

thập dữ liệu tại tram (RTU/Gateway/máy tính), trạng thái thiết bị, dòng điện, 

điện áp của các thiết bị cần đóng hoặc cắt và các thiết bị đứng phía trước/sau 

thiết bị này trên sơ đồ một sợi tại giao diện HMI, mức thao tác thiết bị đang 

được đặt ở cấp TTĐK. 

4. Kiểm tra tình hình thực tế thiết bị tại trạm: xác nhận không có các phiếu, 

lệnh công tác, đơn vị công tác liên quan, sẵn sàng cho phép thao tác đóng cắt 

điện. 
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5. Khi thực hiện xong một lệnh thao tác điều khiển từ xa cần phải quan sát 

trạng thái thay đổi của các dữ liệu thông tin trên giao diện máy tính HMI 

Console. 

4.10. Trách nhiệm các bên 

4.10.1. NVVH TTĐK tại Trung tâm điều khiển: 

❖ Khi trong ca phải thực hiện thao tác điều khiển đóng/cắt thiết bị tại 

những TBA được phân quyền thao tác xa trên máy tính HMI Console. 

Trong trường hợp không thao tác điều khiển thiết bị trên máy tính được, 

NVVH TTĐK thực hiện theo Điều 11 tại Chương 3 để kiểm tra và xử lý. 

❖ Phải ghi nhận lại tất cả những thay đổi, sự cố bất thường xảy ra trên 

PMĐK tại máy tính HMI Console. 

❖ Giám sát, thông báo sự cố hoặc bất thường xảy ra trên hệ thống 

SCADA cho bộ phận QLVH SCADA. 

4.10.2. Bộ phận QLVH SCADA - PC: 

❖ Kiểm tra giám sát hệ thống SCADA (phần mềm và phần cứng) và hệ 

thống truyền thông tại các TTĐK, các TBA 110kV không người trực và hệ 

thống thông tin từ các TBA 110kV về TTĐK đảm bảo cho máy tính hoặc 

RTU/Gateway luôn vận hành tốt và liên tục. 

❖ Khi phát hiện sự cố và trong trường hợp không thể khắc phục được 

(sự cố xảy ra hệ thống và các sự cố về truyền thông và các kênh truyền 

thông tin từ các TBA 110kV về  TTĐKX/A1) thì báo cho các bộ phận liên 

quan theo Điều 11 tại Chương 3 để tiếp tục phối hợp xử lý. 

❖ Tạo và phân quyền cho user để truy cập vào PMĐK nếu được sự ủy 

quyền của Trưởng phòng Điều độ. 

4.10.3. Kỹ sư SCADA – Phòng Tự động hóa ETCNPC: 

❖ Trực theo dõi vận hành hệ thống SCADA theo quy định 

❖ Cập nhật/nâng cấp hệ thống 

❖ Chỉnh sửa bổ sung giao diện hệ thống theo yêu cầu  

4.10.4. Trực ca trạm biến áp 110kV/220kV – Tổ thao tác lưu động 

❖ Giám sát vận hành thiết bị tại các trạm biến áp theo quy định 

❖ Đảm bảo điều kiện làm việc (nguồn điện, nhiệt độ) cho các thiết bị 

thu thập dữ liệu RTU/Gateway tại các trạm biến áp; 
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BÀI 4: QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY CẮT ĐIỆN  

Giới thiệu: 

 Trong bài này, các tác giả giới thiệu khái quát về các biện pháp an toàn 

khi QLVH máy cắt, các thông số kỹ thuật cơ bản của máy cắt và các bước chuẩn 

bị khi đưa máy cắt vào vận hành, kiểm tra máy cắt khi không mang điện và 

mang điện, quy trình thao tác máy cắt 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các quy định về an toàn, tiêu chuẩn vận hành máy cắt. 

- Trình bày được các nội dung kiểm tra máy cắt. 

- Trình bày được những hiện tượng không bình thường của máy cắt. 

- Thực hiện thao tác đóng, cắt máy cắt đúng quy định. 

- Thực hiện quản lý vận hành các loại máy cắt đảm bảo an toàn, đúng kỹ 

thuật. 

1. Các biện pháp an toàn  

- Máy cắt phải được làm việc trong điều kiện phù hợp với các thông số kỹ 

thuật chế tạo. 

- Máy cắt đã được nối vào điện áp cao chỉ được phép thao tác bằng điều 

khiển từ xa hoặc điều khiển bằng điện tại máy cắt. 

- Thao tác đóng, cắt bằng cơ khí chỉ sử dụng khi máy cắt đã được loại ra 

khỏi vận hành, máy cắt đã ở vị trí không mang điện nhằm phục vụ công tác thí 

nghiệm, hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc khi cuộn đóng/ cắt của máy cắt bị hỏng. 

- Không được phép thao tác máy cắt nếu đã phát hiện máy cắt có biểu hiện 

phóng điện hoặc buồng dập hồ quang,  sứ cách điện bị nứt vỡ. 

- Không được đưa máy cắt vào vận hành khi không có bảo vệ nào sẵn sàng 

đưa đi cắt máy cắt hoặc khi không có bảo vệ dự phòng nào ở phía trước máy cắt 

có thể cắt được điện nếu xảy ra sự cố. 

- Trong trường hợp máy cắt đã cắt dòng ngắn mạch đạt trị số giới hạn theo 

quy định thì phải được đại tu, nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải thay thế.  

- Không đóng máy cắt có điện khi một trong các hạng mục thí nghiệm của 

máy cắt không đạt yêu cầu. 
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2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy cắt (MC) 

- Máy cắt điện cao áp là cơ cấu đóng mở cơ khí có khả năng đóng, dẫn liên 

tục và cắt dòng điện theo điều kiện bình thường và cả trong thời gian giới hạn 

khi xảy ra điều kiện bất thường trong mạch, như khi ngắn mạch. Nghĩa là máy 

cắt có thể đóng hay cắt mọi giá trị của dòng điện trong phạm vi dung lượng định 

mức của nó. 

- Máy cắt được dùng để đóng hay cắt các mạch đường dây trên không, 

đường dây cáp, MBA, cuộn kháng điện, bộ tụ điện, nối các thanh góp… đảm 

bảo việc truyền tải điện năng khi bình thường và cắt các phần tử bị hư hỏng ra 

khỏi lưới điện. 

- Đối với MC điện cao áp, người ta quan tâm đến các đặc tính kỹ thuật sau: 

+ Điện áp định mức: Uđm MC  

+ Dòng điện định mức: Iđm MC  

+ Dòng điện cắt định mức : Icđm   

+ Dòng điện ổn định động định mức: iđ đm   

+ Dòng điện đóng định mức: iđg đm   

+ Dòng điện và thời gian ổn định nhiệt định mức: t nh đm . 

+ Thời gian đóng tđ 

+ Thời gian cắt tc 

* Ví dụ: Thông số kỹ thuật của máy cắt khí SF6 kiểu 3AP1FG: 
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Trong đó: 

 11 – Giá đỡ máy cắt 

 16 – Sứ cách điện 

 18 – Bộ truyền động cơ khí 

 22 – Buồng ngắt 

1/ Kiểu máy cắt:                      3AP1FG 

2/ Hãng sản xuất:   SIEMENS  

3/ Số chế tạo:    2014/IND/09/12957 

4/ Nước sản xuất : Đức 

5/ Năm sản xuất :   2014 

6/ Điện áp định mức : 145 kV 

7/ Điện áp làm việc lớn nhất: 275 kV 

8/ Dòng định mức : 3150A 

9/ Dòng cắt nhanh : 40 kA 

Hình 4-1: Máy cắt điện 110kV 
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10/ Tần số làm việc : 50 Hz 

11/ Chu trình làm việc định mức : O - 0,3s - CO - 3min – CO 

Ghi chú O viết tắt của từ Open (mở), CO viết tắt của Close – Open 

(Chu trình làm việc định mức của máy cắt để cài hệ thống tự động đóng lặp 

lại cho máy cắt không làm ảnh hưởng đến quá trình dập tắt hồ quang của chất 

cách điện) 

12/ áp lực khí SF6 định mức (Tại 200C) :  6,0 Bar 

13/ Cuộn đóng     : 220 DC + 10% -30%  

14/ Cuộn cắt        : 220 DC + 10% -30% 

15/ Mô tơ lên cót : 220AC  + 10%- 15% 

16/ Điện trở sấy   : 220AC.  

3. Các bước chuẩn bị trước khi đưa máy cắt vào vận hành 

- Kiểm tra các kết luận hạng mục của biên bản thí nghiệm phải đạt yêu cầu 

vận hành. 

- Các bảo vệ rơ le, mạch điều khiển, mạch bảo vệ phải được thử nghiệm 

kiểm tra đảm bảo hoạt động tốt sãn sàng làm việc. 

- Kiểm tra sự làm việc của bộ sấy chống ngưng tụ. 

- Chọn chế độ điều khiển ở vị trí từ xa (REMOTE). 

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài máy cắt có nguyên vẹn. 

- Kiểm tra áp lực khí SF6 đối với MC khí SF6; mức dầu đối với MC dầu. 

- Kiểm tra lò xo tích năng của máy cắt đã tích đủ năng lượng khi động cơ 

lên cót đã được cấp nguồn. 

- Thao tác thử máy cắt bằng cơ khí. 

- Thao tác thử đóng/cắt máy cắt 3-5 lần bằng khoá điều khiển. 

- Kiểm tra các điều kiện an toàn để máy cắt sẵn sàng làm việc. 

4. Kiểm tra máy cắt khi máy cắt không mang điện: 

Trong mỗi lần máy cắt được đưa ra thí nghiệm định kỳ phải đồng thời thực 

hiện việc kiểm tra, vệ sinh các bộ phận của máy cắt. Các nội dung chính cần 

thực hiện bao gồm: 

- Kiểm tra, vệ sinh tra dầu mỡ bộ truyền động của máy cắt.  
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- Kiểm tra cơ cấu tích năng lò xo.  

- Kiểm tra động lên cót của máy cắt. 

- Kiểm tra áp lực khí SF6 cả 3 pha của máy cắt khí SF6. 

- Kiểm tra mức dầu của máy cắt dầu. 

- Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận cơ khí bộ truyền động, tra mỡ vào các khớp 

chuyển động. 

- Kiểm tra từng vị trí bulông, vít và chốt chẻ. Siết lại, thay thế hoặc bổ sung 

nếu cần thiết. 

- Kiểm tra hệ thống dây, hàng kẹp đấu nối trong tủ, cáp mạch nhị thứ. 

5. Kiểm tra máy cắt trong ca trực 

Trong trường hợp vận hành bình thường, mỗi ca trực nhân viên trực ca phải 

kiểm tra máy cắt ít nhất một lần theo nội dung sau: 

- Nghe, kiểm tra xem có tiếng kêu, có đánh lửa trong máy không.  

- Kiểm tra từ xa bằng mắt xem sứ máy cắt có bị nứt, vỡ, mẻ… 

- Kiểm tra mức độ bụi và độ ẩm bám trên máy bằng mắt thường. 

- Hiện tượng phát nhiệt tại các điểm đấu dây, bắt đầu cốt. 

- Áp lực khí SF6 (tại đồng hồ áp lực khí SF6). 

- Mức dầu của máy cắt dầu (tại ống chỉ thị). 

- Áp lực khí thao tác (tại đồng hồ áp lực khí thao tác). 

- Các áp tô mát cấp nguồn cho động cơ nén khí, sấy, chiếu sáng phải ở 

trạng thái đóng. 

- Dây mạch nhị thứ được đấu nối chắc chắn vào hàng kẹp. 

- Cửa tủ bộ truyền động luôn đóng kín. 

- Trước khi thao tác đóng hoặc cắt máy cắt, nhân viên thao tác phải kiểm 

tra tình trạng cờ báo trạng thái (đóng hoặc cắt) của máy cắt hoạt động phù hợp 

với các tín hiệu khác, số lần thao tác của máy cắt phải nhảy số sau mỗi lần thao 

tác. Nếu phát hiện bất thường phải báo cáo ngay cho Điều độ, lãnh đạo đơn vị để 

có biện pháp xử lý. 
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Bài tập ứng dụng để luyện tập 

Bài 1: Thực hành kiểm tra máy cắt (ghi và xem các thông số kỹ thuật của 

máy cắt, kiểm tra bên ngoài máy cắt điện). 

Bài 2: Thực hành thao tác đóng cắt máy cắt bằng tay, bằng điện (thao tác 

đóng cắt tại máy cắt Sf6 và máy cắt chân không tại xưởng cơ nhiệt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ cực máy cắt 

1. Khối cắt. 

2. Sứ đỡ.  

3. Hộp cơ khí (đế trụ cực). 

 
Hình 4-2: Máy cắt 110kV trong TBA 110kV 
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6. Quy định thao tác MC 

6.1. Quy định chung 

- Máy cắt cho phép đóng, cắt dòng điện phụ tải và ngắn mạch trong phạm 

vi khả năng cho phép của máy cắt. 

- Kiểm tra máy cắt đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác. 

- Máy cắt cần phải được đưa ra kiểm tra, bảo dưỡng trong các trường hợp 

sau: 

+ Đã cắt tổng dòng ngắn mạch đến mức quy định. 

+ Số lần cắt ngắn mạch đến mức quy định. 

+ Số lần thao tác đóng cắt đến mức quy định. 

+ Thời gian vận hành đến mức quy định. 

+ Trước khi đưa máy cắt đang ở chế độ dự phòng vào vận hành, phải kiểm 

tra lại máy cắt và các bộ phận liên quan, đảm bảo máy cắt vận hành bình 

thường. 

- Việc tiến hành thao tác máy cắt chỉ cho phép khi mạch điều khiển ở trạng 

thái tốt và không chạm đất. Việc tiến hành thao tác trong trường hợp có chạm 

đất trong mạch điều khiển chỉ cho phép trong chế độ sự cố. 

- Sau khi thao tác bất kỳ máy cắt nào cũng phải kiểm tra chỉ thị tại chỗ 

trạng thái của máy cắt, khoá điều khiển của máy cắt nếu sau đó có thao tác tại 

chỗ dao cách ly hai phía của máy cắt đó. 

- Phải kiểm tra trạng thái mở của máy cắt hợp bộ trước khi thao tác di 

chuyển từ trạng thái vận hành sang thí nghiệm hoặc ngược lại. 

- Việc đóng cắt thử máy cắt được thực hiện khi đảm bảo được một trong 

các yêu cầu sau: 

+ Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng dao 

tiếp địa hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt này. 

+ Nếu đóng dao cách ly một phía của máy cắt, phải cắt tất cả các tiếp địa 

của ngăn máy cắt này. 

- Cho phép kiểm tra trạng thái máy cắt theo chỉ thị của đèn tín hiệu và của 

đồng hồ đo lường mà không cần kiểm tra chỉ thị trạng thái tại chỗ trong các 

trường hợp sau: 

+ Sau khi thao tác máy cắt, không thao tác dao cách ly hai phía của máy cắt 
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này. 

+ Sau khi thao tác máy cắt, việc thao tác dao cách ly hai phía máy cắt được 

thực hiện bằng điều khiển từ xa (tại phòng điều khiển trung tâm). 

+ Thực hiện thao tác xa.  

- Trình tự thao tác cắt điện: 

Cắt máy cắt phía phụ tải trước, cắt máy cắt phía phía nguồn sau. 

- Trình tự thao tác đóng điện: 

Đóng máy cắt phía phía nguồn trước, đóng máy cắt phía phụ tải sau. 

6.2. Các trường hợp không cho phép thao tác máy cắt: 

- Không cho phép thao tác máy cắt nếu đã phát hiện máy cắt có biểu hiện 

phóng điện hoặc sứ cách điện bị nứt vỡ. 

- Không đóng máy cắt vào vận hành khi không có thiết bị bảo vệ sẵn sàng 

đưa máy cắt ra khỏi vận hành nếu xảy ra sự cố.  

- Không đóng máy cắt có điện khi một trong các hạng mục thí nghiệm của 

máy cắt không đạt yêu cầu.  

6.3. Chế độ đóng, cắt máy cắt: 

6.3.1. Các chế độ đóng máy cắt: 

- Đóng bằng khoá điều khiển từ xa tại bảng điều khiển máy cắt. 

- Đóng bằng khoá điều khiển tại chỗ (tại vị trí máy cắt). 

- Đóng bằng cơ khí (không sử dụng nguồn điện để điều khiển). Chế độ 

đóng bằng cơ khí thường được sử dụng khi cần kiểm tra, hiệu chỉnh, đại tu máy 

cắt. 

6.3.2. Các chế độ cắt máy cắt: 

- Cắt bằng khoá điều khiển từ xa tại bảng điều khiển máy cắt. 

- Cắt bằng khoá điều khiển tại chỗ (tại vị trí máy cắt). 

- Cắt bằng cơ khí (không sử dụng nguồn điện để điều khiển). Chế động cắt 

bằng cơ khí thường được sử dụng khi cần kiểm tra, hiệu chỉnh, đại tu máy cắt. 
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BÀI 5: QUẢN LÝ VẬN HÀNH DAO CÁCH LY VÀ 

DAO NỐI ĐẤT 

Giới thiệu: 

 Trong bài này, các tác giả trình bày khái quát về kiểm tra dao cách ly và 

nối đất trong vận hành, các trường hợp phải đưa dao cách ly ra khỏi vận hành, 

các thao tác đóng cắt, các quy định cơ bản 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các quy định về an toàn, tiêu chuẩn vận hành dao cách ly. 

- Trình bày được các chế độ kiểm tra, vận hành và thao tác dao cách ly. 

- Trình bày được các trường hợp phải đưa dao cách ly ra khỏi vận hành.  

- Thực hiện quản lý vận hành dao cách ly và dao nối đất đảm bảo an toàn, 

đúng kỹ thuật. 

Nội dung: 

1. Kiểm tra dao cách ly và dao nối đất trong vận hành 

1.1. Các thông số kỹ thuật của dao cách ly 

- Điện áp định mức Uđm. 

- Dòng định mức Iđm. 

- Dòng ổn định động định mức Iđđm. 

- Dòng ổn định nhiệt định mức Inh đm ứng với thời gian ổn định nhiệt định 

mức: tnhđm. 

 

Ví dụ: Thông số kỹ thuật của DCL kiểu RC-123, do hãng ABB chế tạo: 

- Điện áp định mức: 123 kV. 

- Dòng điện định mức: 1250 A. 

- Dòng điện chịu xung: 100 kA. 

- Dòng điện chịu đựng ngắn mạch định mức (1 giây): 40 kA. 

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1s: 230 kV. 

- Điện áp chịu xung sét: 650 kV. 
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- Dao cách ly cách ly này được bố trí thêm dao tiếp đất loại DEE. 

 

- Bộ truyền động của dao cách ly kiểu RC-123. Có thể thao tác dao cách ly 

tại chỗ, bằng tay hoặc thao tác từ xa bằng điện. 

+ Điện áp cấp cho bộ truyền động: 220 V AC&DC. 

+ Động cơ đóng cắt: 220 V DC. 

+ Điện trở sấy: 240AC/100 W. 

+ Dải điều chỉnh nhiệt độ: (30 - 90)0C. 

+ Đèn chiếu sáng: 240 V AC. 

+ Tiếp điểm khoá đóng cắt: 10A.      

1.2. Kiểm tra dao cách ly 

- Khi vận hành cần chú ý xem có sự phát nhiệt ở các bộ phận tiếp xúc 

không, đó là các vị trí: 

+ Cơ cấu tiếp điểm 3 pha. 

+ Các vị trí đầu cốt bắt dây dẫn vào dao cách ly. 

Kiểm tra phát nhiệt phải dùng thiết bị đo nhiệt độ mối nối, đặc biệt quan 

tâm kiểm tra vào thời điểm dòng điện truyền tải qua dao cách ly lớn nhất. 

Trong điều kiện vận hành bình thường mỗi ca trực phải kiểm tra xem xét 

bên ngoài dao cách ly một lần. Nội dung kiểm tra xem xét bên ngoài dao cách ly 

gồm: 

+ Kiểm tra bề mặt sứ cách điện có bị rạn, nứt phóng điện không. 

+ Kiểm tra bằng mắt tiếp xúc của 2 má dao cách ly có ngậm theo yêu cầu 

không. 

+ Kiểm tra các đầu cốt, thanh dẫn, các điểm nối xem tiếp xúc có bị phát 

nóng không. 

+ Kiểm tra bộ sấy chống ngưng hơi nước ở bộ điều khiển. 

+ Kiểm tra hệ thống nối đất của giá đỡ  dao cách ly. 

+ Kiểm tra tình trạng han gỉ của giá đỡ dao cách ly.  

2. Các trường hợp phải đưa dao cách ly ra khỏi vận hành 

- Có tiếng kêu khác thường do bị phóng điện bề mặt. 
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- Kiểm tra thấy các sứ bị rạn vỡ. 

- Phần cơ khí không chắc chắn. 

3. Quy định thao tác dao cách ly 

- Dao cách ly được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi 

dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao 

cách ly đó do đơn vị quản lý vận hành ban hành. Cho phép dùng dao cách ly để 

tiến hành các thao tác có điện trong các trường hợp sau: 

+ Đóng và cắt điểm trung tính của các máy biến áp, kháng điện. 

+ Đóng và cắt các cuộn dập hồ quang khi trong lưới điện không có hiện 

tượng chạm đất. 

+ Đóng và cắt chuyển đổi thanh cái khi máy cắt hoặc dao cách ly liên lạc 

thanh cái đã đóng. 

+ Đóng và cắt không tải thanh cái hoặc đoạn thanh dẫn. 

+ Đóng và cắt dao cách ly nối tắt thiết bị. 

+ Đóng và cắt không tải máy biến điện áp, máy biến dòng điện. 

- Các trường hợp đóng và cắt không tải các máy biến áp lực, các đường dây 

trên không, các đường cáp phải được đơn vị quản lý vận hành thiết bị cho phép 

tùy theo từng loại dao cách ly. 

- Các bộ truyền động cơ khí hoặc tự động của các dao cách ly dùng để đóng 

cắt dòng điện từ hóa, dòng điện nạp, dòng điện phụ tải, dòng điện cân bằng cần 

phải đảm bảo hành trình nhanh chóng và thao tác dứt khoát. 

- Trước khi thực hiện thao tác dao cách ly hai phía máy cắt thì phải kiểm 

tra máy cắt đã cắt tốt 3 pha, khoá điều khiển máy cắt nếu dao cách ly đó được 

thao tác tại chỗ. 

- Thao tác tại chỗ dao cách ly phải thực hiện nhanh chóng và dứt khoát, 

nhưng 

không được đập mạnh ở cuối hành trình. Trong quá trình đóng (hoặc cắt) 

dao cách ly nghiêm cấm cắt (hoặc đóng) lưỡi dao trở lại khi thấy xuất hiện hồ 

quang. 

- Sau khi kết thúc thao tác dao cách ly cần kiểm tra vị trí các lưỡi dao 

phòng tránh trường hợp chưa đóng cắt hết hành trình, lưỡi dao trượt ra ngoài 

hàm tĩnh. 
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4. Quy định sơn tay thao tác và lưỡi dao nối đất 

- Lưỡi dao nối đất phải sơn màu đen. 

- Tay truyền động lưỡi dao nối đất phải sơn màu đỏ. 

- Các tay truyền động khác sơn theo màu của thiết bị. 

5. Thao tác đóng, cắt dao cách ly cho đường dây có máy cắt và dao cách ly 

hai phía 

5.1. Tách đường dây có máy cắt và dao cách ly hai phía ra sửa chữa 

1- Cắt máy cắt đường dây. 

2- Kiểm tra máy cắt mở tốt 3 pha. 

3- Cắt dao cách ly phía đường dây. 

4- Cắt dao cách ly phía thanh cái (nếu cần thiết). 

5- Đóng các dao tiếp địa đường dây. 

6- Giao đường dây cho các đơn vị quản lý vận  

hành công tác, lưu ý tự làm các biện pháp an toàn,  

treo biển báo theo Quy trình Kỹ thuật an toàn điện  

hiện hành. 

 

Ví dụ: Trình tự thao tác tách ĐD 371 ra sửa chữa: 

1. Cắt MC 371; Kiểm tra MC cắt tốt ba pha. 

2. Cắt DCL 371-7. 

3. Cắt DCL 371-1. 

4. Đóng DTĐ 371-76. 

5.2. Đưa đường dây có máy cắt và dao cách ly hai phía vào vận hành 

1- Các đơn vị quản lý vận hành bàn giao trả đường dây sau công tác sửa 

chữa khi người và phương tiện đã rút hết, đã tháo hết tiếp địa di động, đường 

dây đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện. 

2- Cắt các dao tiếp địa đường dây. 

3- Kiểm tra máy cắt mở tốt 3 pha. 

4- Đóng dao cách ly phía thanh cái (nếu đang mở). 

371 

371-1 

371-7 

371-15 

371-75 

371-76 

C 31 

ĐD 371 
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5- Đóng dao cách ly phía đường dây. 

6- Đóng máy cắt đường dây. 

 

Ví dụ: Trình tự thao tác đưa ĐD 371 vào vận hành: 

1. Cắt DTĐ 371-76. 

2. Đóng DCL 371-1. 

3. Đóng DCL 371-7. 

4. Đóng MC 371; Kiểm tra MC đóng tốt ba pha. 

 

 

 

6. Thao tác đóng, cắt dao cách ly cho đường dây có máy cắt hợp bộ 

6.1. Tách đường dây có máy cắt hợp bộ ra sửa chữa 

1- Cắt máy cắt đường dây. 

2- Kiểm tra máy cắt mở tốt 3 pha. 

3- Đưa máy cắt ra khỏi vị trí vận hành  

(ra vị trí thí nghiệm). 

4- Đóng các dao tiếp địa đường dây. 

5- Giao đường dây cho các đơn vị quản lý vận hành  

công tác, lưu ý tự làm các biện pháp an toàn, treo biển  

báo theo Quy trình Kỹ thuật an toàn điện hiện hành. 

Ví dụ: Trình tự thao tác tách ĐD 972 ra sửa chữa: 

1. Cắt MC 972; Kiểm tra MC cắt tốt ba pha. 

2. Đưa MC 972 ra vị trí thí nghiệm. 

3. Đóng DTĐ 972-76. 

6.2. Đưa đường dây có máy cắt hợp bộ vào vận hành 

1- Các đơn vị quản lý vận hành bàn giao đường dây sau công tác sửa chữa 

khi người và phương tiện đã rút hết, đã tháo hết tiếp địa di động, đường dây đủ 

tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện. 

371 

371-1 

371-7 

371-15 

371-75 

371-76 

C 31 

ĐD 371 

972 

972-76 

C 92 

ĐD 972 
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2- Cắt các dao tiếp địa đường dây. 

3- Kiểm tra máy cắt mở tốt 3 pha. 

4- Đưa máy cắt vào vị trí vận hành. 

5- Đóng máy cắt đường dây. 

 

Ví dụ: Trình tự thao tác đưa ĐD 972 vào vận hành: 

1. Cắt DTĐ 972-76. 

2. Đưa MC 972 ra vị trí vận hành. 

3. Đóng MC 972; Kiểm tra MC đóng tốt ba pha. 

 

Bài tập ứng dụng 

Bài 1: Thực hiện kiểm tra DCL trong vận hành 

Bài 2: Thực hiện thao tác đóng, cắt DCL. 

 

972 

972-76 

C 92 

ĐD 972 
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BÀI 6: QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP  

Giới thiệu: 

 Trong bài này, các tác giả giới thiệu khái quát về cách thức kiểm tra, ghi 

thông số MBA, các chế độ vận hành MBA, các thao tác đóng cắt, quy định 

chung và biện pháp an toàn khi làm việc với MBA 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các chế độ làm việc cho phép của máy biến áp. 

- Trình bày được các nội dung trong công tác quản lý vận hành máy biến áp. 

- Thực hiện thao tác tách máy biến áp ra sửa chữa. 

- Thực hiện thao tác đưa máy biến áp vào vận hành. 

- Thực hiện quản lý vận hành máy biến áp đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

Nội dung:    

1. Kiểm tra và ghi thông số máy biến áp  

1.1. Thông số kỹ thuật của máy biến áp 

* Các thông số cơ bản 

- Công suất định mức Sđm (kVA) là công suất biểu kiến quy định cho dây 

quấn thứ cấp. 

- Điện áp sơ cấp, thứ cấp định mức U1 đm, U2 đm (kV). 

- Dòng điện sơ cấp, thứ cấp định mức I1 đm, I2 đm (kV). 

- Điện áp ngắn mạch (thường tính theo phần trăm).  

- Dòng điện không tải I0%; Công suất không tải P0; Công suất ngắn mạch 

Pn. 

- Tổ nối dây: Cách nối dây sơ cấp, thứ cấp (nối hình sao hoặc tam giác). 

Ví dụ: Máy biến thế: TTUB 115/40000. Do hãng ALSTOM sản xuất tại 

Indonesia năm 2001. 

* Công suất 40.000 kVA: (SC/ST/SH): 40.000/40.000/40.000 kVA. 

* Điện áp UC/UT/UH: 115  9x1,78%/38,5  2x2,5%/23 kV. 

* Dòng điện định mức: IC/IT/IH: 200,8/599,8/1004,1 A. 

* Tổ đấu dây: YN/∆/YN-11-0 

* Điện áp ngắn mạch phần trăm:  UN C-T% / UN C-H% / UN T-H = 11 / 18 / 7%. 
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* Tổn hao không tải: ∆P0 = 29 kW. 

* Tổn thất công suất ở các cuộn dây ở 750C và điện áp định mức: 

 ∆PNC / ∆PNT / ∆PNH / = 95 / 90/ 80 kW. 

* Kiểu làm mát: Dầu + quạt gió cưỡng bức. 

* Dầu MBA: Shell diala BX. 

* Loại điều chỉnh điện áp: 

- Bộ điều áp dưới tải phía 110 kV gồm 19 nấc. 

Nấc UC (kV) IC (A) UTđm (kV) ITđm (A) 
UHđm 

(kV) 
IHđm (A) 

1 133,423 173,1     

2 131,376 175,8     

3 129,329 178,6     

4 127,282 181,4     

5 125,235 184,4     

6 123,188 187,5     

7 121,141 190,6     

8 119,094 193,9     

9 117,047 197,3     

10 115,000 200,8 38,500 599,8 23,000 1004,1 

11 112,953 204,5     

12 110,906 208,2     

13 108,859 212,1     

14 106,812 216,2     

15 104,765 220,4     

16 102,718 224,8     

17 100,671 229,4     

18 98,624 234,2     

19 96,577 239,1     
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- Bộ điều áp không tải phía 35 kV gồm 5 nấc: 

Nấc Điện áp UT (kV) Dòng điện IT (A) 

1 40,425 571,3 

2 39,463 585,2 

3 38,500 599,8 

4 37,538 615,2 

5 36,575 631,4 

 

1.2. Kiểm tra máy biến áp trong vận hành 

Trong điều kiện vận hành bình thường, mỗi ca trực nhân viên vận hành 

trạm 110kV phải kiểm tra bên ngoài MBA ít nhất 1 lần theo nội dung sau: 

- Kiểm tra bề mặt các sứ cách điện, sứ đầu vào (có rạn, nứt, bẩn, chảy dầu). 

- Kiểm tra vỏ MBA có nguyên vẹn và có bị rỉ dầu không. 

- Kiểm tra mầu sắc dầu trong bình dầu phụ, mức dầu trong bình dầu phụ và 

các sứ có dầu, áp lực dầu trong các sứ áp lực. 

- Kiểm tra trị số của nhiệt kế, áp kế. 

- Kiểm tra các trang bị làm mát và các trang bị tái sinh liên tục. 

- Kiểm tra rơ le hơi, van an toàn, vị trí của van giữa rơle hơi và bình dầu 

phụ. 

- Kiểm tra các thiết bị báo tín hiệu. 

- Kiểm tra các đầu cáp, thanh dẫn và các điểm nối xem tiếp xúc có bị phát 

nóng không. 

- Kiểm tra hệ thống nối đất. 

- Kiểm tra tiếng kêu của MBA có bình thường không. 

- Kiểm tra màu sắc hạt hút ẩm trong bình thở, nếu bị biến màu phải thay 

thế. 

- Kiểm tra các trang bị phòng chữa cháy. 

Kết quả kiểm tra phải ghi vào sổ vận hành, các hiện tượng bất thường phải 

báo cáo ngay cho Điều độ. 
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Hình 6-1: Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu (loại MSRT 150-F) 
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Hình 6-2: Sứ phía 110kV (loại GOE do ABB sản xuất) 

1.3. Kiểm tra máy biến áp sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào vận hành 

- Máy biến áp sau khi lắp đặt, đại tu phải được kiểm tra, thí nghiệm, hiệu 

chỉnh đạt các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo và có đầy đủ các biên bản kèm 

theo. 

- MBA phải có các bảo vệ: bảo vệ so lệch, bảo vệ rơle ga 2 cấp, bảo vệ quá 

dòng 3 phía, bảo vệ chống chạm đất hạn chế phía cuộn dây nối sao có trung tính 

nối đất, bảo vệ dòng dầu, bảo vệ nhiệt độ, phòng nổ, bảo vệ áp lực tăng cao sẵn 

sàng làm việc.  
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Bảo vệ quá điện áp bằng chống sét van đặt tại đầu ra 3 phía MBA, trung 

tính phía 110kV đặt dao nối đất, chống sét van. 

- Kiểm tra các thông số làm việc của máy biến áp theo đúng định mức. 

- Kiểm tra các điều kiện an toàn để máy biến áp sẵn sàng đóng điện. 

- Vỏ máy biến áp phải được nối đất theo đúng quy phạm nối đất và nối 

không các thiết bị điện. 

- Trên vỏ MBA phải ghi rõ số hiệu của nhà chế tạo, công suất, điện áp, tên 

gọi thống nhất theo quy định của điều độ. 

Vỏ MBA phải sơn màu sáng bằng sơn không pha phụ gia kim loại, chịu 

được tác dụng của khí quyển và tác dụng của dầu. 

- Để theo dõi các thông số vận hành của MBA, ở các phía của MBA phải 

lắp đặt Am pe mét, Vôn mét, Oát mét, Var mét, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, 

nhiệt độ dầu. 

- Khi đặt máy biến áp phải bố trí van an toàn sao cho khi sự cố dầu không  

phun vào đầu cáp, vào máy biến áp và các thiết bị gần đó.  

- Tại nơi đặt máy biến áp phải có những trang bị phòng chữa cháy theo 

đúng phương án chữa cháy đã được duyệt. 

- Trang bị chiếu sáng phải bố trí hợp lý để có đủ ánh sáng cần thiết cho 

nhân viên vận hành trong quá trình kiểm tra vận hành, thao tác, sửa chữa và xử 

lý sự cố. Nếu hệ thống chiếu sáng không đảm bảo thì phải sửa chữa ngay. 

- MBA được đóng điện đưa vào vận hành, khi đã hoàn chỉnh hệ thống điều 

khiển, đo lường, bảo vệ và có biên bản kiểm tra toàn bộ hệ thống đạt chất lượng 

theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Trường hợp đóng điện có vấn đề phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống: từ 

phần điều khiển, bảo vệ, xem xét kỹ tình trạng máy. Sau khi khắc phục xử lý các 

nguyên nhân mới quyết định đóng điện trở lại. 

2. Các chế độ làm việc cho phép của máy biến áp 

- Trong điều kiện làm mát quy định, MBA có thể vận hành với những tham 

số ghi trên nhãn máy. 

- Cho phép MBA được vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc 

biến áp đang vận hành: 

+ Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 0,25 phụ 

tải định mức. 
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+ Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ mỗi ngày) với phụ tải không quá định mức. 

- Cho phép ngừng quạt gió trong trường hợp phụ tải dưới định mức và 

nhiệt độ lớp dầu phía trên không quá 450C. Hệ thống quạt gió phải được tự động 

đóng khi nhiệt độ dầu đạt tới 550C hoặc khi phụ tải đạt tới định mức không phụ 

thuộc vào nhiệt độ dầu.  

- Trong chế độ vận hành bình thường, MBA được phép vận hành quá tải tới 

30% sao cho nhiệt độ lớp dầu trên cùng không vượt quá 800C (hoặc độ chênh 

nhiệt so với nhiệt độ môi trường không vượt quá 550C). 

Trong chế độ vận hành sự cố, MBA được phép quá tải theo bảng dưới đây: 

 

Quá tải dòng điện (%) 30 45 60 75 100 

Thời gian quá tải (phút) 120 80 45 20 10 

 

MBA được phép quá tải cao hơn dòng điện định mức tới 40%  với tổng số 

thời gian không quá 6 giờ trong 1 ngày đêm, trong 5 ngày liên tục, với điều kiện 

hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93 (khi đó phải tận dụng hết khả năng mọi 

trang bị làm mát của MBA). 

- Khi nhiệt độ lớp dầu trên cùng MBA đã đạt 800C không cho phép MBA 

vận hành quá tải.Không cho phép vận hành bộ điều áp dưới tải khi MBA đã 

mang tải định mức và khi quá tải. 

Trong thời gian vận hành với điện áp cao hơn định mức, phải thường xuyên 

theo dõi các thông số vận hành của MBA như: điện áp, dòng điện phụ tải, nhiệt 

độ dầu, các hiện tượng khác thường về tiếng ồn, màu sắc dầu, khí ở rơle hơi... 

3. Các chế độ vận hành không bình thường của máy biến áp 

- Trong khi vận hành nếu thấy MBA có những hiện tượng khác thường như 

chảy dầu, thiếu dầu, máy bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác thường, phát nóng 

cục bộ ở đầu cốt sứ, bộ ĐAT hoạt động không bình thường… phải tìm mọi biện 

pháp để giải quyết, đồng thời báo cáo với Điều độ và Trưởng trạm, phải ghi hiện 

tượng, nguyên nhân đó vào sổ nhật ký vận hành. 

- Khi MBA bị quá tải, trực trạm phải báo cáo ngay cho Điều độ viên để tìm 

biện pháp giảm tải. 

- Khi nhiệt độ dầu trong MBA tăng lên quá mức giới hạn, nhân viên trực ca 

phải tìm nguyên nhân và biện pháp để giảm bớt nhiệt độ bằng cách: 
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+ Kiểm tra phụ tải của MBA và nhiệt độ môi trường làm mát. 

+ Kiểm tra thiết bị làm mát. 

Nếu nhiệt độ của MBA lên cao do thiết bị làm mát bị hư hỏng mà có điều 

kiện cắt máy để sửa chữa thì nên cắt máy để sửa chữa, nếu không cho phép cắt 

máy hoặc không cần cắt máy vẫn có thể sửa chữa được thì chỉ cần ngừng riêng 

thiết bị làm mát.  

Nếu không liên lạc được với Điều độ mà nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 

tiếp tục tăng một cách bất thường thì nhân viên trực ca phải điều chỉnh giảm bớt 

phụ tải cho phù hợp với công suất của MBA trong điều kiện vận hành không có 

thiết bị làm mát. 

- Khi mức dầu hạ thấp quá mức quy định thì phải bổ sung dầu. Trước khi 

bổ sung dầu phải sửa chữa những chỗ bị rò, bị chảy dầu. Khi bổ sung dầu phải 

theo đúng quy định của nhà chế tạo để tránh lọt khí vào sứ. 

- Khi máy biến áp bị cháy cần phải nhanh chóng cắt máy ra khỏi vận hành, 

báo công an cứu hoả và tiến hành dập lửa theo quy trình phòng chống cháy nổ, 

phải báo Điều độ. 

Phải tiến hành xả dầu ở van xả dầu sự cố tại đáy máy nếu điều kiện cho 

phép. Đặc biệt chú ý không để lửa lan đến các máy biến áp và các thiết bị khác 

xung quanh. 

4. Các trường hợp phải đưa máy biến áp ra khỏi vận hành 

MBA phải được đưa ra khỏi vận hành trong các trường hợp sau đây: 

- Có tiếng kêu mạnh không đều và có tiếng phóng điện bên cạnh máy. 

- Sự phát nóng của máy tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm 

mát bình thường, phụ tải định mức. 

- Dầu tràn ra ngoài qua bình dầu phụ, dầu phun ra qua van an toàn. 

- Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp. 

- Màu sắc dầu thay đổi đột ngột. 

- Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, áp lực dầu của các sứ kiểu kín 

không nằm trong quy định của nhà chế tạo. Đầu cốt bị phát nhiệt. 

- Khi kết quả phân tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu chuẩn theo quy 

định, hoặc nhiệt độ chớp cháy giảm quá 5oC so với lần thí nghiệm trước. 
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5. Thao tác tách/ đóng máy biến áp 

5.1. Trình tự thao tác tách máy biến áp ra sửa chữa 

- Kiểm tra trào lưu công suất, huy động nguồn hoặc thay đổi kết lưới thích 

hợp tránh quá tải các máy biến áp khác hoặc các đường dây liên quan. 

- Chuyển nguồn tự dùng nếu nguồn điện tự dùng lấy qua máy biến áp đó. 

- Khóa chế độ tự động điều chỉnh điện áp dưới tải (nếu có). 

- Cắt máy cắt các phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo trình tự đã 

được quy định (cắt phía phụ tải trước, cắt phía nguồn sau). 

- Kiểm tra máy biến áp không còn điện áp. 

- Cắt các dao cách ly liên quan cần thiết phía hạ áp, trung áp, cao áp máy 

biến áp theo trình tự đã được quy định. 

- Đóng tiếp địa cố định phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp. 

- Đơn vị quản lý vận hành làm các biện pháp an toàn, treo biển báo theo 

Quy trình Kỹ thuật an toàn điện hiện hành. 

- Bàn giao máy biến áp cho đơn vị công tác, đồng thời nhắc nhở, lưu ý 

thêm đơn vị công tác về an toàn. 

5.2. Trình tự thao tác đưa máy biến áp vào vận hành sau sửa chữa 

- Đơn vị quản lý vận hành bàn giao máy biến áp đã kết thúc công tác, người 

và phương tiện sửa chữa đã rút hết, đã tháo hết các tiếp địa di động, máy biến áp 

đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện: 

+ Cắt hết các tiếp địa cố định các phía của máy biến áp. 

+ Kiểm tra hệ thống bảo vệ, hệ thống làm mát máy biến áp đã đưa vào vận 

hành; 

+ Đặt nấc phân áp ở vị trí thích hợp, tránh quá điện áp máy biến áp khi 

đóng điện. 

+ Đóng các dao cách ly liên quan phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp. 

+ Đóng máy cắt phía nguồn phóng điện máy biến áp, sau đó lần lượt đóng 

máy cắt các phía còn lại. 

+ Chuyển đổi nguồn tự dùng (nếu cần). 

- Sau khi đưa máy biến áp vào vận hành, kiểm tra tình trạng vận hành của 

máy biến áp. Tùy theo chế độ vận hành có thể đưa chế độ tự động điều chỉnh 
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nấc phân áp vào làm việc. 

- Khi đóng hoặc cắt không tải máy biến áp có trung tính cách điện không 

hoàn toàn (có dao cách ly nối đất trung tính), cần lưu ý trước đó phải nối đất 

trung tính, không phụ thuộc có hay không có bảo vệ chống sét tại trung tính. Sau 

khi đóng điện máy biến áp, cần đưa trung tính của nó trở lại làm việc đúng với 

chế độ vận hành bình thường. 

6. Các quy định về vận hành bộ điều áp dưới tải của máy biến áp 

Khi chuyển nấc MBA phải thực hiện theo lệnh của Điều độ viên và phải 

ghi vào nhật ký vận hành. 

- Không được vận hành lâu dài MBA với bộ ĐAT không làm việc. 

- Không được phép chuyển nấc điều chỉnh điện áp khi máy biến áp đang bị 

quá tải nếu dòng phụ tải vượt quá dòng định mức của bộ ĐAT. 

- Không được vận hành bộ điều áp khi khoang chứa dầu chưa được nạp đầy 

dầu. 

- Muốn thay đổi nấc phân áp phía trung áp của máy biến áp phải cắt điện 

vào máy biến áp và phải tiến hành theo phiếu công tác. Sau khi chuyển nấc phân 

áp phía trung áp phải kiểm tra lại điện trở một chiều các cuộn dây. 

- Trực ca thường xuyên kiểm tra theo dõi điện áp lưới để duy trì thường 

xuyên sự tương ứng giữa điện áp lưới và điện áp nấc điều chỉnh và đảm bảo duy 

trì điện áp phía thanh cái trung áp, hạ áp của trạm theo giá trị điện áp đã được 

quy định. 

7. Các biện pháp an toàn 

- Để đảm bảo MBA làm việc lâu dài và an toàn cần: 

+ Giám sát nhiệt độ, thường xuyên kiểm tra phụ tải và điện áp; 

+ Giám sát chất lượng dầu và đặc tính của dầu; 

+ Bảo quản tốt các thiết bị làm mát, điều chỉnh điện áp. 

- Khi MBA trong vận hành nhân viên trực ca kiểm tra MBA phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với thiết bị mang điện và mặt bích phía dưới các sứ trên 

nắp MBA. 

- Những bộ phận có điện phải ở độ cao tối thiểu theo quy định. 
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- Khi muốn công tác, làm việc trên MBA nhất thiết phải có phiếu công tác, 

và làm các biện pháp an toàn như cắt điện MBA, cắt dao cách ly, đóng tiếp địa 3 

phía MBA, làm rào chắn, bổ sung các tiếp địa cần thiết.  

- Thí nghiệm định kỳ MBA một năm một lần bao gồm cả các bảo vệ MBA. 

 

Bài tập ứng dụng 

Bài 1: Ghi các thông số của máy biến áp và kiểm tra máy biến áp? 

Bài 2: Thực hiện quan sát, kiểm tra các thiết bị phụ trợ và các thiết bị 

chính trên máy biến áp (rút ruột máy biến áp làm mô hình trực quan)? 
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 BÀI 7: QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG 

VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 

Giới thiệu; 

 Trong bài này, các tác giả giới thiệu khái quát về các nguồn tự dùng trong 

TBA, cách thức QLVH máy biến áp tự dùng, QLVH tủ điện xoay chiều và tổ ắc 

quy 

Mục tiêu:  

- Trình bày được nhiệm vụ của nguồn dùng trong trạm biến áp 110kV.  

- Trình bày được các nội dung trong công tác quản lý vận hành hệ thống 

điện tự dùng, hệ thống điện một chiều. 

- Trình bày được các thông số kỹ thuật vận hành của tổ ắc quy, tủ nạp. 

- Trình bày được các tình trạng làm việc không bình thường của hệ thống 

điện một chiều.  

- Thực hiện quản lý vận hành hệ thống điện tự dùng, hệ thống điện một 

chiều đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

Nội dung:                                                       

1. Nhiệm vụ của nguồn tự dùng trong trạm biến áp 110kV 

- Hệ thống điện tự dùng lấy từ thanh cái trung hoặc hạ áp của TBA, qua 

MBA tự dùng biến đổi xuống điện áp 220/380V, cung cấp nguồn xoay chiều cho 

các thiết bị như:  

+ Quạt mát máy biến áp. 

+ Bộ điều khiển, động cơ điều áp dưới tải. 

+ Hệ thống chiếu sáng, thông gió. 

+ Tủ nạp ắc quy. 

+ Động cơ tích năng tại bộ truyền động của các thiết bị đóng/ cắt… 

- Các TBA có hai MBA 110kV, cần đặt ít nhất hai máy biến áp tự dùng. 

Công suất của các MBA được chọn khi có kể đến khả năng quá tải sự cố của 

chúng. Mỗi MBA làm việc riêng rẽ trên phân đoạn của nó, ở mạch phân đoạn có 

đặt thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng. 
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2. Quản lý vận hành máy biến áp tự dùng 

 

 

Hình 7-1: Máy biến áp tự dùng 

- Ở phụ tải định mức nếu nhà chế tạo không quy định nhiệt độ dầu thì nhiệt 

độ độ dầu ở lớp trên không được vượt quá 950C đối với máy biến áp làm mát tự 

nhiên bằng dầu. 

- Cho phép MBA vận hành với điện áp cao hơn định mức ở nấc biến áp 

đang vận hành: 

+ Lâu dài 5% khi phụ tải không quá phụ tải định mức và 10% khi phụ tải 

không quá 0,25 phụ tải định mức. 

+ Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức. 

- Các MBA có thể làm việc quá tải bình thường theo số liệu cho phép quá 

tải của nhà sản xuất. 

- Trong trường hợp đặc biệt, MBA được phép vận hành quá tải cao hơn 

dòng định mức theo các giới hạn sau đây: 

+ Đối với MBA dầu:  

Quá tải theo dòng điện (%) 30 45 60 75 100 

Thời gian quá tải (phút) 120 80 45 20 10 
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+ Đối với MBA khô: 

Quá tải theo dòng điện (%) 20 30 40 50 60 

Thời gian quá tải (phút) 60 45 32 18 5 

 

 - Các MBA đều được phép quá tải cao hơn định mức tới 40% với tổng số 

thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp, với điều 

kiện hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93 (khi đó phải tận dụng hết khả năng 

mọi trang bị làm mát của MBA). 

 - Đối với những MBA có các cuộn dây đấu theo sơ đồ “sao - sao”, phía hạ 

áp có điểm trung tính kéo ra ngoài, dòng điện qua điểm trung tính không vượt 

quá 25% dòng điện pha định mức. 

3. Quản lý vận hành tủ điện xoay chiều 220/380V 

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài: 

+ Kiểm tra tủ còn nguyên vẹn hay bị rỉ, thủng… 

+ Kiểm tra nêm tủ có hiện tượng bị phá hay không. 

- Kiểm tra bên trong tủ: 

+ Thiết bị đóng cắt (áp tô mát, cầu dao …) 

+ Kiểm tra bề mặt tiếp xúc giữa đầu cốt cáp hạ áp và đầu cực các thiết bị 

đóng cắt hạ áp (áp tô mát, cầu dao…) 

+ Kiểm tra kẹp cố định giữa các dây dẫn hạ áp. 

+ Kiểm tra hệ thống đo đếm. 

+ Kiểm tra điện áp tại tủ. 

+ Kiểm tra nối đất vỏ tủ. 

4. Quản lý vận hành tổ ắc quy 

4.1. Các thông số cơ bản của tổ ắc quy 
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- Loại ắc quy, hãng sản xuất:  

Ví dụ:  

     GF 200 do Trung Quốc sản xuất ; 

        TS 2100; 2150; 2400… do công ty Tia Sáng Hải Phòng sản xuất. 

        4OPZS 200 do VARTA - Thụy Điển sản xuất. 

- Dung lượng (tương ứng với nhiệt độ, điện áp, thời gian phóng): 100 Ah, 

150 Ah, 200 Ah;…. 

- Điện áp định mức (một bình): 2V; 6V; 12V; 24 V… 

- Kích thước (mm): chiều dài, chiều rộng, chiều cao. 

- Trọng lượng (kg/bình). 

- Chất điện phân: H2SO4...; 

- Số lượng bình ắc quy trong một tổ: phụ thuộc vào điện áp từng bình và 

điện áp toàn tổ ắc quy. 

* Ví dụ:  

Các thông số kỹ thuật của tổ ắc quy 4 OPZS 200 - VARTA 

- Loại ắc quy:                  4 OPZS 200.  

- Hãng sản xuất :               VARTA-Thụy Điển. 

- Điện áp danh định:     2 V. 

Hình 7-2: Hệ thống ắc quy TBA 110kV 
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- Dung lượng:               200 Ah. 

- Điện áp ngừng phóng:   1,8 V. 

- Điện áp làm việc cao nhất: 2,23 V. 

- Tỷ trọng dung dịch:       1,24 kg/l. 

- Số lượng bình:               106 bình. 

4.2. Các quy định về an toàn: 

- Ắc quy  phải để  cách xa nguồn nhiệt, tránh ánh sáng mặt trời. Giữ ắc quy 

luôn sạch sẽ, lau sạch ắc quy bằng giẻ khô, hoặc cồn, không được dùng xăng, 

dầu hay các hoá chất  khác để lau. 

- Không được lắp và sử dụng ắc quy trong tủ kín hoàn toàn vì nếu sử dụng 

trong tủ hoặc phòng kín hoàn toàn sẽ tích tụ nhiều khí sinh ra trong quá trình 

nạp dễ gây nổ, vì áp lực bên trong vượt quá giới hạn cho phép của bình. 

- Trong phòng ắc quy tuyệt đối không hút thuốc, cấm lửa. Không được đặt 

các thiết bị gây tia lửa điện như cầu dao, công tắc điện, cầu chì…Cửa phòng ắc 

quy phải đặt biển hiệu “Phòng ắc quy”. 

- Phòng ắc quy phải luôn khóa, cửa sổ luôn đóng. Trong phòng ắc quy phải 

đặt hệ thống quạt hút gió hoặc điều hòa nhiệt độ. 

- Không cho phép đặt cửa ra vào phòng ắc quy thông thẳng ra cửa chính 

của phòng khác. 

- Các cấu kiện kim loại, giá đỡ, tường, trần, khung cửa sổ, hộp thông gió 

của phòng ắc quy phải được sơn bằng loại sơn chịu axít. Chỗ hàn dây dẫn với 

đầu cốt không được sơn mà phải được đánh sạch và bôi mỡ va dơ lin. 

- Động cơ điện của hệ thống thông gió phải đặt ở ngoài hộp thông gió. Ống 

thải khí phải xây dựng riêng biệt. 

- Đèn dùng trong phòng ắc quy là loại có bảo vệ chống nổ. Trong phòng ắc 

quy phải có hệ thống chiếu sáng sự cố. Dây dẫn và các thiết bị điện phải đảm 

bảo không bị ảnh hưởng lâu dài của hơi axít. Không sử dụng dây nhôm trong 

phòng ắc quy. 

- Nhiệt độ nạp: Ắc quy nên được nạp ở môi trường xung quanh trong phạm 

vi (00C– 400C) không được nạp điện ở nhiệt độ dưới (00C) hoặc hơn (+ 400C).  

- Khi vận hành hệ thống ắc quy phải đảm bảo làm việc chắc chắn lâu dài 

với mức điện áp cần thiết trên thanh cái điện một chiều trong chế độ vận hành 

bình thường và sự cố. 
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- Khi tiếp nhận hệ thống ắc quy mới lắp ráp hoặc sau khi sửa chữa lớn xong 

để đưa vào vận hành phải kiểm tra dung lượng ắc quy theo chế độ phóng điện 

trong 10 giờ, chất lượng của chất điện phân, điện áp của từng bình ắc quy sau 

khi nạp và phóng điện, điện trở cách điện của ắc quy đối với đất. 

- Khi làm việc với ắc quy phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về an toàn: 

+ Không được mặc quần áo bằng các chất liệu tổng hợp hoặc các chất liệu 

có độ nhiễm điện cao. 

+ Các dụng cụ lắp đặt phải được cách điện tốt. 

+ Kết nối giữa các bình và giữa tổ ắc quy với tủ nạp phải đúng cực tính. 

+ Vặn chặt các đầu nối ắc quy với lực theo quy định. 

+ Trước khi vào phòng ắc quy phải cho vận hành quạt thông gió trước 30 

phút. Hàng ngày phải cho quạt thông gió hoạt động không dưới 1 giờ. 

4.3. Nạp điện, phóng điện trong quá trình vận hành 

4.3.1. Chế độ phụ nạp:  

- Ắc quy thường xuyên được nạp bằng dòng điện nhỏ. Dòng điện này đủ bù 

lại dung lượng tự phóng và dung lượng đã phóng ra trong thời gian tương ứng. 

Dòng phụ nạp thường bằng khoảng 1% - 5% dòng điện nạp thường và phụ thuộc 

vào chất lượng ắc quy.  

+ Ắc quy còn tốt, tự phóng ít thì dòng phụ nạp nhỏ.  

+ Ắc quy kém, tự phóng nhiều thì dòng phụ nạp lớn. 

- Khi dòng phụ nạp lớn hơn yêu cầu  thì ắc quy có hiện tượng sôi mạnh, khí 

tỏa nhiều, điện áp mỗi bình vượt quá giá trị quy định, lúc này cần giảm dòng 

phụ nạp.  

- Ngược lại nếu dòng phụ nạp không đủ, điện áp mỗi bình sẽ thấp dưới giá 

trị quy định, lúc này cần tăng dòng phụ nạp. 

- Dòng phụ nạp coi như thích hợp nếu điện áp mỗi bình khoảng giới hạn do 

nhà chế tạo đề ra (Ví dụ: từ 2,1V - 2,2V đối với ắc quy 4 OPZS 200), và dung 

dịch có hiện tưởng sủi bọt đều và bình thường. 

4.3.2. Phóng điện 

- Dung lượng của ắc quy được biểu thị bằng dòng phóng và thời gian 

phóng cho tới khi điện áp cuối đạt tới điện áp quy định ứng với mỗi chế độ 

phóng theo số liệu nhà chế tạo cung cấp. 
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Vídụ:  

Chế độ phóng điện của ắc quy TS – 21500 do công ty Tia Sáng Hải Phòng 

sản xuất, có điện áp định mức là 2V, dung lượng 150Ah (chế độ 10h), theo bảng 

sau: 

                Chế độ phóng 

  Thông số  
20h 10h 5h 3h 1h 

Dòng điện phóng (A) 0,05Cđm 0,10Cđm 0,20Cđm 0,33Cđm 1,00Cđm 

Dung lượng  đạt () 100 93 82 75 63 

Điện áp cuối (V/bình) 1,80 1,80 1,75 1,70 1,60 

 

4.4. Kiểm tra ắc quy trong khi vận hành 

4.4.1. Kiểm tra ắc quy trong ca trực vận hành 

Mỗi ca một lần nhân viên vận hành phải kiểm tra hệ thống ắc quy theo nội 

dung sau: 

- Kiểm tra và ghi sổ các thông số điện áp, dòng điện của hệ thống điện 1 

chiều, dòng phụ nạp, nhiệt độ của phòng ắc quy, cách điện thanh cái một chiều. 

- Kiểm tra sự làm việc của hệ thống thiết bị phụ nạp và thiết bị chuyển 

mạch, hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng làm việc và sự cố. 

- Kiểm tra tình trạng làm việc của các bình ắc quy. 

- Kiểm tra các thanh nối, các đầu bản cực. 

- Kiểm tra điện trở cách điện của bộ ắc quy. 

- Kiểm tra bên ngoài bình ắc quy xem có phồng, rộp, kiểm tra các đầu bản 

cực ắc quy xem có bị han gỉ hay axit bám vào hay không. 

Trường hợp phát hiện có hư hỏng trầm trọng mà nhân viên vận hành không 

xử lý được, nhân viên vận hành cần ghi cụ thể vào sổ nhật ký vận hành và báo 

cáo ngay cho Điều độ, Trạm trưởng để có biện pháp sửa chữa kịp thời. 

4.4.2. Kiểm tra định kỳ ắc quy 

Định kỳ 1 tháng một lần, Trạm trưởng tiến hành kiểm tra ắc quy kết hợp 

với nhân viên vận hành. Nội dung kiểm tra gồm: 

- Đo điện áp toàn bộ hệ thống và điện áp của từng bình để phát hiện các 

bình có điện áp giảm sút quá quy định. 
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- Kiểm tra điện trở cách điện của hệ thống ắc quy, hệ thống điện 1 chiều. 

- Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị phụ nạp, hệ thống thông gió, hệ 

thống chiếu sáng. 

- Kiểm tra tình trạng các thanh nối, cần thiết thì bôi thêm mỡ vadơlin trên 

thanh dẫn. 

- Kiểm tra trang thiết bị và dụng cụ an toàn phục vụ ắc quy: đèn xách tay, 

dây cáp mềm, nhiệt kế , tỷ trọng kế, găng tay, ủng cao su, kính bảo hộ... 

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bi dự phòng. 

- Kiểm tra bên ngoài bình ắc quy, kiểm tra các đầu bản cực của từng bình. 

Ngày tháng và kết quả kiểm tra phải ghi đầy đủ vào sổ theo dõi ắc quy. 

Định kỳ 3 tháng 1 lần, tiến hành kiểm tra đo dung lượng ắc quy, kiểm tra 

tình trạng làm việc của hệ thống ắc quy, làm biên bản kiểm tra và ghi các thông 

số đo được của ắc quy vào biên bản và sổ ghi thông số vận hành ắc quy.   

5. Quản lý vận hành tủ nạp ắc quy 

5.1. Các thông số kỹ thuật của tủ nạp 

 

TT Thông số Đơn vị Số liệu 

I Đầu vào:   

01 Tần số Hz 505% 

02 Số pha Pha 03 

03 Điện áp VAC 38010% 

04 Dòng điện max A 63 

II Đầu ra một chiều:   

01 Dòng điện giới hạn A 65 

02 Số lượng ắc quy nạp Bình 36 

03 Điện áp nạp định mức VDC 230 

04 Nhiệt độ làm việc 0C -20+70 

05 Dòng rò mA < 3,5 mA tại 

230VAC 

06 Kích thước vỏ mm 1050 x 840x 560 



98 

 

 

5.2. Các quy định về an toàn 

- Tủ nạp phải được đặt trong nhà tại phòng điều khiển trung tâm hoặc phải 

có phòng riêng không bị ô nhiễm, nhiệt độ phòng từ 20-400C không bị chấn 

động. Tủ nạp phải được bắt chắc chắn bằng bu lông xuống nền nhà hoặc phải 

hàn cố định xuống nền nhà. 

- Vỏ tủ nạp phải được nối đất an toàn vào hệ thống nối đất chung của trạm 

biến áp, cáp đấu nối vào tủ phải được kéo từ phía dưới lên trên qua đáy của tủ 

nạp, trong khi tủ nạp đang vận hành không được mở cánh cửa tủ nạp nhiều lần. 

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha trước khi đi vào tủ nạp phải đấu qua 

aptomat tương ứng, nguồn điện một chiều tại đầu ra của tủ nạp trước khi đấu lên 

thanh cái một chiều phải đấu qua áp tô mát tương ứng. 

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha trước khi đấu vào tủ nạp phải được kiểm tra 

thứ tự pha và chất lượng điện áp đầu vào không được vượt quá ±5% điện áp 

định mức. 

5.3. Các chế độ vận hành của tủ nạp 

- Thông thường tủ nạp ắc quy là loại tự động điều chỉnh: ổn định điện áp 

đầu ra trong khi điện áp đầu vào dao động trong phạm vi cho phép. Trên mặt tủ 

nạp phải đồng hồ báo điện áp đầu ra DC của tủ nạp, đồng hồ chỉ thị dòng điện 

nạp ... 

- Chế độ nạp điện cho hệ thống ắc quy là chế độ điện áp tủ nạp đặt lên hệ 

thống ắc quy cao hơn điện áp định mức của hệ thống ắc quy từ 5-12V, trong thời 

gian nạp điện cho hệ thống ắc quy thì dòng điện nạp của ắc quy sẽ giảm dần từ 

dòng điện nạp ban đầu. 

- Trong một trạm biến áp 110kV phải 02 tủ nạp, 01 tủ vận hành, 01 tủ nạp 

để ở chế độ dự phòng nóng. Không được phép vận hành song song 2 tủ nạp 

cùng một lúc. Để đảm bảo chất lượng kỹ thuật của bộ nạp yêu cầu nhân viên vận 

hành sau phải thay đổi luân phiên đưa tủ nạp vào làm việc. 

 

5.4. Trình tự đóng điện vào tủ nạp 

5.4.1. Kiểm tra tủ nạp trước khi đưa vào vận hành: 

- Kiểm tra đấu nối dây một cách cẩn thận (kiểm tra đấu nối dây từ tủ nạp 

vào ắc quy và từ tủ nạp lên thanh cái đã đúng cực tính chưa). 
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- Cắt nguồn xoay chiều cấp cho bộ nạp. 

- Cắt áp tô mát một chiều đầu ra của tủ nạp. 

- Cắt áp tô mát cấp nguồn cho tủ nạp tại tủ điện xoay chiều. 

5.4.2. Đưa tủ nạp vào vận hành: 

- Đóng ap tô mát cấp nguồn xoay chiều đến cho tủ nạp. 

- Cấp nguồn cho bộ nạp. 

- Bật công tắc trên mặt tủ nạp. vôn mét và am pe mét đo dòng một chiều 

phải làm việc và chỉ mức điều khiển nạp điện  

- Đóng mạch ắc quy: Kiểm tra hệ thống ắc quy đã được nạp điện thông qua 

đồng hồ ampemét trên mặt tủ. Điện áp sẽ phụ thuộc vào bộ nạp điện ắc quy hiện 

thời, sau đó hệ thống tự động điều chỉnh điện áp đạt đến điện áp định mức. 

- Đóng mạch phụ tải: Kiểm tra điện áp trên thanh cái một chiều bằng vôn 

mét. 

 

5.5. Kiểm tra tủ nạp trong vận hành: 

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra chế độ làm việc của 

tủ nạp. 

+ Chế độ làm việc bình thường của tủ nạp. 

+  Chế độ sự cố là chế độ đèn LED báo sự cố tủ nạp sáng, còi kêu. Đèn đỏ 

này chỉ tắt sau khi đã hết sự cố và giải trừ thông tin sự cố. 

+ Khi có sự số các đèn LED tương ứng với tình trạng sự cố sẽ sáng đồng 

thời còi kêu. Đèn LED này sẽ tự động tắt khi hết sự cố. Ấn nút tắt còi thì còi sẽ 

không kêu. 

+ Kiểm tra định kỳ toàn bộ các thiết bị không để quá nóng, không có hiện 

tượng phóng điện. 

+ Chắc chắn rằng năng lượng đã được cung cấp tới từng thiết bị (dùng 

đồng hồ vạn năng kiểm tra). 

+ Căn cứ vào quan hệ điện áp định mức của ắc quy và đầu ra của bộ nạp 

điện, tín hiệu hiển thị… ta sẽ nhận biết được tín hiệu nào không làm việc. 

+ Kiểm tra điện áp đầu ra của tủ nạp( lưu ý kiểm tra từng thanh cái với đất 

để đánh giá chính xác điện áp của tủ nạp) 
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+ Nạp điện chưa đủ hoặc không nạp điện ta phải kiểm tra các thiết bị đầu 

vào cầu chì chính, áp tô mát, máy biến áp… 
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BÀI 8: QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN, 

BẢO VỆ RƠLE  

Giới thiệu: 

Trong bài này, các tác giả giới thiệu khái quát về công tác QLVH hệ 

thống điêu khiển, TU, TI, các thiết bị BVRL 

Mục tiêu: 

- Trình bày được quy định đối với trang bị bảo vệ rơle và tự động. 

- Trình bày được yêu cầu về bảo vệ rơle và tự động khi đưa thiết bị điện vào 

vận hành. 

- Trình bày được các biện pháp an toàn trong quản lý vận hành hệ thống đo 

lường, điều khiển, bảo vệ trạm biến áp 110 kV. 

- Trình bày được các tiêu chuẩn vận hành. 

- Trình bày được các nội dung trong công tác quản lý vận hành hệ thống đo 

lường, điều khiển, bảo vệ trạm biến áp 110 kV. 

- Thực hiện quản lý vận hành hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ rơle 

đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

Nội dung:                                                        

1. QLVH hệ thống điều khiển 

- Các thiết bị điện của hệ thống điện phải được bảo vệ chống các dạng ngắn 

mạch và các hư hỏng trong chế độ vận hành bình thường bằng các trang bị bảo 

vệ rơle, aptômát hoặc cầu chảy và các trang bị tự động trong đó có tự động điều 

chỉnh và tự động chống sự cố. 

- Các trang bị bảo vệ rơle và tự động (kể cả rơle sa thải tải theo tần số thấp) 

phải thường xuyên ở chế độ vận hành, trừ các trang thiết bị mà theo nguyên lý 

hoạt động, điều kiện chế độ làm việc của hệ thống năng lượng và tính chọn lọc 

phải tách ra khỏi vận hành. 

- Tín hiệu ghi nhận sự cố và cảnh báo phải luôn sẵn sàng hoạt động. 

- Chế độ vận hành thiếu trang bị bảo vệ rơle hoặc tự động phải được cấp 

điều độ điều khiển quy định cụ thể. 

2. Yêu cầu về bảo vệ rơle và tự động khi đưa thiết bị điện vào vận hành 

- Các thiết bị điện và các đường dây dẫn điện chỉ được mang điện khi các 

bảo vệ rơle chống mọi dạng sự cố cùng được đưa vào làm việc. 
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- Khi tách ra không cho làm việc hoặc bị hư hỏng một vài dạng bảo vệ rơle, 

thì những trang bị bảo vệ rơle còn lại vẫn phải bảo đảm bảo vệ đầy đủ chống 

mọi dạng sự cố cho các thiết bị điện và đường dây dẫn điện. Nếu những điều 

kiện đó không đạt được thì phải đặt bảo vệ tạm thời hoặc cắt điện các thiết bị 

hoặc đường dây đó (trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về cung cấp điện sẽ được 

xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định). 

- Trong vận hành phải đảm bảo các điều kiện để các trang thiết bị bảo vệ 

rơle và tự động, đo lường và điều khiển làm việc bình thường theo các quy định 

(nhiệt độ, độ ẩm, độ rung cho phép và độ sai lệch thông số làm việc với thông số 

định mức…) 

- Các tủ bảng bảo vệ rơle, tự động cũng như các bảng và các bàn điều 

khiển, ở mặt trước và phía đằng sau phải ghi tên theo tên gọi điều độ. Trên tủ 

bảo vệ rơle và tự động, trên các trang bị đặt trong đó phải ghi tên tương ứng với 

sơ đồ để nhân viên vận hành thao tác không bị nhầm lẫn. 

3. Quản lý, vận hành máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) 

3.1. An toàn khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa 

- Các nhân viên vận hành, lắp đặt và bảo dưỡng TU, TI phải hiểu rõ những 

nguy hiểm có thể xảy ra khi lắp ráp, vận hành, sửa chữa. 

- Không được vận hành khi TU, TI có các hiện tượng bất thường như rỉ 

dầu, phóng điện...  

-  Khi tiến hành kiểm tra trong vận hành phải đảm bảo khoảng cách an 

toàn. 

-  Không kê thang lên trụ cực của TU, TI để trèo lên. 

-  Không dùng dụng cụ gõ vào sứ cách điện, hoặc gây rung động va đập 

vào sứ cách điện. 

- Đế TU, TI phải được nối đất chắc chắn vào hệ thống nối đất của trạm theo 

đúng quy trình ''nối đất các thiết bị điện''. 

- Phía cuộn dây thứ cấp của biến điện áp phải được bảo vệ bằng áp tô mát 

có độ nhạy cao. 

   Phía cuộn dây thứ cấp của biến dòng điện không được đặt áp tô mát bảo 

vệ. 

- Điểm trung tính của cuộn dây sơ cấp và điểm trung tính của cuộn dây thứ 

cấp TU; thứ cấp TI phải đựơc nối đất tin cậy vào hệ thông nối đất của trạm. 
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- Đế TU, TI phải được sơn màu sáng bằng sơn không pha phụ gia chịu 

được tác dụng của môi trường và tác dụng của dầu cách điện. Nắp bảo vệ hộp 

đấu dây cáp nhị thứ phải có gioăng cao su bảo vệ đảm bảo không để nước mưa 

lọt vào. 

- Dây cáp cung cấp nguồn cho các thiết bị đo lường, tín hiệu và bảo vệ phải 

là dây có cách điện tốt, phần dây cáp đi hở trên mặt đất phải được luồn trong 

ống bảo vệ. 

- Tại nơi đặt TU, TI phải có những trang bị PCCC theo đúng quy trình '' 

PCCC cho thiết bị điện''. Ban đêm phải có đủ ánh sáng để kiểm tra và thao tác 

khi cần thiết. 

3.2. Kiểm tra TU, TI trước khi đóng điện vào vận hành 

- Kiểm tra cẩn thận bên ngoài máy, tháo gỡ các dây tiếp địa, rào ngăn tạm 

thời, các biển báo an toàn. 

- TU, TI phải được thí nghiệm đạt tiêu chuẩn, phải đảm bảo đủ mức dầu 

theo quy định, dầu phải được thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn vận hành. 

- Phải đủ ống chỉ báo mức dầu, màu dầu.  

- Kiểm tra tiếp đất mạch thứ cấp và vỏ máy phải đầy đủ đúng quy định. 

- Nối dây mạch nhị thứ đến phụ tải phải hoàn chỉnh theo đúng thiết kế. 

- Không được để ngắn mạch bất kỳ 1 dây quấn thứ cấp nào của máy biến 

điện áp. 

- Không được để hở mạch bất kỳ 1 dây quấn thứ cấp nào của máy biến 

dòng điện. 

- Kiểm tra các bulông, êcu đã đúng vị trí chưa. Nếu cần, phải vặn chặt lại, 

điều phải chú ý nhất là khi vặn không được để xoay sứ cách điện. 

3.3. Các yêu cầu về vận hành 

- Điện áp đưa vào TU, TI phải phù hợp với điện áp định mức của TU, TI. 

Không được vận hành TU, TI với điện áp lớn hơn điện áp làm việc lớn nhất của 

TU, TI. 

- Cho phép TU, TI được vận hành ngắn hạn với điện áp cao hơn điện áp 

định mức không quá 10%. 

- Đối với TU: Để đảm bảo cấp chính xác, công suất tiêu thụ của phụ tải 

phía cuộn dây thứ cấp không được phép lớn hơn công suất định mức đã ghi trên 

nhãn của TU. Trong một số trường hợp để phục vụ mạch điều khiển, cho phép 
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vận hành ngắn hạn TU tới công suất mà TU có thể chịu đựng được theo điều 

kiện phát nhiệt cho phép của nhà chế tạo ghi trên nhãn TU. 

3.4. Kiểm tra TU, TI trong vận hành 

Trong điều kiện vận hành bình thường, mỗi ca trực phải kiểm tra xem xét 

bên ngoài TU, TI một lần (không cắt điện). Nội dung kiểm tra xem xét bên 

ngoài TU, TI bao gồm: 

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện có bị rạn, nứt, phóng điện không, có vật dẫn 

điện bám vào vỏ cách điện không. 

- Kiểm tra xem TU, TI có bị rỉ dầu không, có hiện tượng rò điện, phóng 

điện hay không. 

- Kiểm tra màu sắc và mức dầu trên ống chỉ thị xem dầu có còn ở mức vận 

hành không. 

- Kiểm tra các đầu cốt, các điểm đấu nối xem tiếp xúc có bị phát nóng 

không. 

- Kiểm tra hệ thống nối đất. 

3.5. Các hiện tượng không bình thường của TU, TI 

- Các hiện tượng không bình thường của TU, TI bao gồm 1 hoặc nhiều hiện 

tượng sau: 

 + Chảy dầu. 

 + Mức dầu không đủ. 

 + Có hiện tượng phát nhiệt, phóng điện.. 

- Mọi hiện tượng không bình thường xảy ra trong vận hành, nhân viên trực 

ca phải tìm mọi biện pháp để giải quyết đồng thời phải báo cáo Trạm trưởng, 

Điều độ và ghi vào sổ vận hành các hiện tượng đó. 

3.6. Các trường hợp phải tách TU, TI ra khỏi vận hành 

- Có tiếng kêu mạnh, tiếng phóng điện bên trong. 

- Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp. 

- Màu sắc của dầu thay đổi đột ngột. 

- Cách điện bị rạn nứt, vỡ, bị phóng điện bề mặt, đầu cốt bị nóng đỏ. 

- Kết quả thí nghiệm định kỳ không đạt tiêu chuẩn. 
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4. Quản lý, vận hành các trang thiết bị bảo vệ rơle 

4.1. Theo dõi vận hành và khắc phục khiếm khuyết của các trang thiết bị bảo 

vệ rơle và tự động 

- Tất cả các trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động của các trang bị 

bảo vệ rơle và tự động cũng như những thiếu sót phát hiện trong quá trình vận 

hành phải được xem xét phân tích và loại trừ trong thời gian ngắn nhất. 

- Mỗi trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động của trang bị bảo vệ 

rơle và tự động cũng như khi phát hiện có hư hỏng trong mạch hoặc thiết bị cần 

phải thông báo ngay với đơn vị quản lý vận hành và cấp điều độ tương ứng. 

- Việc cô lập hoặc đưa trở lại các rơle bảo vệ và tự động vào vận hành chỉ 

được thực hiện khi có mệnh lệnh của kỹ sư điều hành hệ thống điện hoặc điều 

độ viên của cấp điều độ điều khiển. 

4.2. Quy định về an toàn 

- Khi làm việc với rơle, Nhân viên vận hành phải tuân thủ các biện pháp an 

toàn khi làm việc với thiết bị điện. Ngay cả khi cắt áptômát cấp nguồn nuôi cho 

rơle, mạch điều khiển và liên động nối với rơle vẫn có thể có điện do đưa từ TU, 

TI đến hoặc tích trong các tụ điện của mạch.  

- Chỉ có những nhân viên đã được đào tạo về quy trình an toàn và được 

huấn luyện về quy trình quản lý vận hành mới được phép làm việc với rơle. 

4.3. Quy định về nối đất an toàn 

- Vỏ rơle  phải được nối đất an toàn theo quy định an toàn hiện hành.  

- Các đầu dây tín hiệu vào rơle phải được đấu đất trực tiếp hoặc nối đất 

gián tiếp để đảm bảo an toàn trong trường hợp thiết bị đầu vào bị hư hỏng cách 

điện với mạch cao thế. 

4.4. Quy định về nguồn nuôi cho rơle 

- Rơle phải được vận hành trong điều kiện nguồn nuôi cho rơle nằm trong 

dải điện áp cho phép của rơle.  

- Việc sai điện áp nguồn nuôi sẽ dẫn đến hư hỏng rơle hoặc rơle tác động 

sai. 

- Khi rơle không cần làm việc, thì cắt áp tô mát nguồn nuôi. 

4.5. Quy định đóng điện lần đầu cho rơle 
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- Chỉ được đưa rơle vào vận hành khi rơle đã được thí nghiệm đạt tiêu 

chuẩn các hạng mục do nhà chế tạo quy định, có biên bản lưu vào hồ sơ kỹ thuật 

của rơle.  

- Trước khi đưa rơle vào làm việc phải tiến hành kiểm tra lại tất cả các 

thông số đã cài đặt để đảm bảo chắc chắn rằng các thông số này đúng so với 

phiếu chỉnh định rơle. 

4.6. Chế độ kiểm tra rơle trong quá trình vận hành 

4.6.1. Kiểm tra trước khi đưa rơle vào vận hành 

- Trước khi đưa vào vận hành phải tiến hành kiểm tra, thí nghiệm và cài 

đặt. Việc này phải được các chuyên viên có kinh nghiệm đảm nghiệm. 

- Kiểm tra các mạch điều khiển, bảo vệ đấu nối vào rơle. 

- Kiểm tra nguồn cấp cho rơle. 

- Kiểm tra rơle có làm việc bình thường không (đèn “Service” sáng).  

- Thử đèn: ấn phím Reset, các đèn phải sáng. 

- Ấn các phím chức năng để kiểm tra xem rơle có bị treo không. 

4.6.2. Kiểm tra rơle trong vận hành 

 Khi vận hành bình thường, trong một ca trực, trực ca phải kiểm tra rơle 

gồm các nội dung: 

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài. 

- Đèn báo (ấn thử đèn). 

- Các tín hiệu khi rơle làm việc. 

- Các thông số vận hành. 

- Trong ca vận hành, nhân viên trực ca luôn đảm bảo rơle hoạt động đúng ở 

các thông số của chế độ làm việc định mức. 

- Khi rơle hoạt động bình thường thì đèn LED "service" trên mặt rơle luôn 

sáng. Khi rơle bị hư hỏng thì đèn "service" tắt, đèn "Blocked" sáng. Khi rơle tác 

động do mạch bảo vệ của rơle hoạt động thì các đèn LED báo sự cố trên mặt 

rơle sáng. 

- Mỗi khi có sự cố liên quan đến tác động của rơle, nhân viên vận hành 

thực hiện ghi lại tác động của rơle (có tác động hoặc không tác động, ghi thông 

số sự cố lưu trong rơle). Nếu rơle không tác động đúng thì thực hiện thông báo 

với cấp trên để có biện pháp xử lý. 
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- Trong trường hợp rơle không tác động do mất nguồn nuôi (đèn "service" 

tắt) thì nhân viên vận hành kiểm tra aptômát cấp nguồn nuôi, nếu nhảy thì thực 

hiện đóng lại 1 lần. Sau đó báo lại kết quả của việc thực hiện với Điều độ viên, 

lãnh đạo. 

- Việc vận hành, thao tác sửa đổi thông số của rơle phải được tuân thủ đúng 

tài liệu kỹ thuật của rơle. 

5. Các chức năng của rơle kỹ thuật số 

Tùy theo từng yêu cầu mà chọn rơle có các chức năng phù hợp với yêu cầu 

vận hành. 

Ví dụ: Các chức năng cơ bản của rơle 7SJ531: 

* Bảo vệ quá dòng có thời gian:  

- Các cấp bảo vệ quá dòng pha-pha, pha-đất phát hiện sự cố từng pha và có 

thể đặt thời gian làm việc cho từng cấp riêng biệt. 

- Bảo vệ quá dòng thời gian phụ thuộc có thể lựa chọn 3 đặc tính làm việc 

tiêu chuẩn có sẵn. 

- Ngoài ra, có một đặc tính do người sử dụng định nghĩa. 

- Có khả năng hãm dòng từ hoá khi đóng xung kích máy biến áp, có thể lựa 

chọn cho từng pha riêng biệt hoặc khoá chéo các pha. 

* Bảo vệ tức thời với sự cố vĩnh cửu: 

Với tất cả các cấp bảo vệ quá dòng, có thể lựa chọn tác động ngay khi đóng 

máy cắt vào điểm sự cố. 

* Bảo vệ quá tải theo nhiệt độ: 

- Cung cấp hình ảnh nhiệt độ của thiết bị phát nóng. 

- Đo dòng hiệu dụng của từng pha riêng biệt. 

- Có thể cài đặt các cấp cảnh báo khác nhau. 

* Bảo vệ chạm đất không liên tục (tuỳ chọn): 

- Có khả năng phát hiện sự cố chạm đất và đi cắt có lựa chọn. 

- Phát hiện sự cố pha - đất trong lưới trung tính cách điện và lưới nối đất 

qua điện trở. 

- Hai cấp bảo vệ quá dòng chạm đất, cấp trị số cao IEF>> và cấp trị số thấp 

IEF>. 
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- Có thể đặt độc lập cấp bảo vệ quá dòng có thời gian cho bảo vệ chạm đất 

có độ nhạy cao. 

- Có thể đi cắt hoặc chỉ báo tín hiệu.  

* Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt: 

- Khởi động từ các chức năng bảo vệ tích hợp bên trong rơle. 

- Cũng có thể được khởi động từ các bảo vệ bên ngoài thông qua một đầu 

vào nhị phân. 

- Dòng điện phát hiện sự cố, bộ xử lý and/or của tiếp điểm phụ máy cắt 

được sử dụng trong chức năng này. 

* Các tín hiệu đầu vào được người sử dụng định nghĩa: 

- Có 4 tín hiệu đầu vào người sử dụng có thể cấu hình theo từng chức năng 

đã được kiệt kê trong rơle.  

- Mỗi thông tin đầu vào được xác định và kết hợp lôgic với các chức năng 

khác để tạo thành một chức năng bảo vệ nào đó theo ý của người dùng. 

* Giám sát mạch cắt: 

Giám sát sự liên tục của cuộn cắt máy cắt, phát hiện sự hở mạch trong 

mạch cắt để đi báo tín hiệu. 

* Chức năng tự động đóng lại: 

- Đóng lại một lần hay nhiều lần. 

- Xác định thời gian trễ riêng biệt cho đóng lại 1 lần  hay đóng lại nhiều lần 

. 

- Xác định thời gian chết riêng biệt cho đóng lại 1 lần hay các lần đóng sau 

đó đối với sự cố 1 pha hay sự cố nhiều pha. 

- Có khả năng lựa chọn chức năng bảo vệ nào sẽ khởi động chức năng tự 

động đóng lại . 

* Xác định khoảng cách tới điểm sự cố: 

- Chức năng này được khởi động khi rơle phát hiện sự cố hoặc đưa ra lệnh 

cắt hoặc khi có lệnh kích hoạt từ bên ngoài thông qua các đầu vào nhị phân. 

- Tính toán khoảng cách sự cố theo đơn vị bằng kilômét hay dặm. 

* Các chức năng tiêu chuẩn còn bao gồm:  
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- Tự kiểm soát liên tục từ các mạch một chiều cho đến các đầu vào biến đổi 

dòng điện và các rơ le cắt.  

- Đo và kiểm tra liên tục các giá trị trong các điều kiện vận hành bình 

thường (đo dòng tải). 

- Lưu 4 tín hiệu sự cố trong hệ thống với đồng hồ thời gian thực. 

- Lưu số liệu và truyền cho phần ghi sự cố giúp cho: 

 Phân tích sự cố nhanh. 

 Các bản ghi sự cố chi tiết. 

- Đếm số lần tác động và ghi lại dòng sự cố.  

- Có cổng kết nối với SCADA và máy tính (RS232 hoặc RS485 tốc độ 

chuyển từ 300 tới 19200BAUD ). 

6. Kiểm tra, ghi thông số vận hành 

- Trong ca vận hành, nhân viên trực vận hành có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ 

diễn biến trong ca trực của mình một cách chính xác và cụ thể. 

- Trong tình trạng làm việc bình thường, 1 giờ ghi thông số 1 lần. 

- Trong tình trạng làm việc quá tải máy biến áp 30 phút phải ghi thông số 1 

lần. 

- Các thông số cần ghi: 

+ Điện áp các phía của máy biến áp. 

+ Dòng điện, công suất các đường dây. 

+ Dòng điện, công suất các phía của máy biến áp. 

+ Chỉ số công tơ các đường dây xuất tuyến, công tơ tổng. 

+ Các thông số vận hành theo quy trình vận hành của các thiết bị trong 

trạm. 
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BÀI 9: QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ  

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT  

Giới thiệu: 

 Trong bài này, các tác giả giới thiệu khái quát về QLVH chống sét và hệ 

thống nối đất bao gồm: thiết bị chống sét TBA 110kV, hệ thống nối đất trong 

trạm, các tiêu chuẩn vận hành, xử lý điện trở nối đất không đạt tiêu chuẩn 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các nội dung trong công tác quản lý vận hành thiết bị 

chống sét và hệ thống nối đất trạm biến áp 110 kV. 

- Trình bày được các tiêu chuẩn vận hành thiết bị chống sét và hệ thống nối 

đất. 

- Thực hiện quản lý vận hành thiết bị chống sét và hệ thống nối đất trạm biến 

áp 110 kV đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

Nội dung:                                                   

1. Thiết bị chống sét trong trạm biến áp 110 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Để bảo vệ sét đánh trực tiếp vào trạm 110 kV, người ta bố trí các cột thu 

lôi nhằm bảo vệ cho các thiết bị trong trạm. Các cột thu lôi được bố trí với số 

lượng, chiều cao, khoảng cách giữa các cột sao cho toàn bộ các thiết bị nằm 

trong phạm vi bảo vệ.  

Hình 9-1: Chống sét van TBA 110kV và bộ đếm sét 



111 

 

- Để bảo vệ các thiết bị nằm trong trạm biến áp khi có sóng quá điện áp lan 

truyền từ đường dây trên không vào trạm, người ta sử dụng chống sét van.  

2. Hệ thống nối đất trong trạm biến áp 

Gồm 3 loại nối đất: Nối đất an toàn, nối đất làm việc, nối đất bảo vệ. 

+ Nối đất an toàn:  

Nối đất vỏ thiết bị điện,   

Nối đất thứ cấp máy biến dòng, máy biến điện áp. 

+ Nối đất làm việc: 

Nối đất trung tính cuộn dây phía 110kV, 22kV MBA 110kV. 

Nối đất trung tính cuộn dây hạ áp (0,4kV) của MBA tự dùng. 

+ Nối đất bảo vệ (nối đất chống sét) : Nối đất của cột thu lôi, dây thu lôi, 

chống sét van. 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị chống sét và hệ thống nối đất 

- Hệ thống chống sét phải đảm bảo toàn bộ các thiết bị trong trạm nằm 

trong phạm vi được bảo vệ. 

- Khi chọn chống sét van cần phối hợp đặc tính bảo vệ của nó với cách điện 

thiết bị và điện áp dập tắt hồ quang của chống sét van phải phù hợp với điện áp 

tại vị trí đặt chống sét. 

- Lắp chống sét van để bảo vệ quá điện áp cho các điểm trung tính máy 

biến áp có mức cách điện thấp hơn các sứ đầu vào của máy biến áp. 

- Các cuộn dây trung, hạ áp không sử dụng đến của máy biến áp phải được 

bảo vệ bằng chống sét van. 

- Chống sét van phải được bắt giữ thẳng đứng, không bị nghiêng. Dây nối 

đất chống sét van phải đấu vào hệ thống nối đất theo đường ngắn nhất, trên 

mạch nối đất của chống sét van trong trạm 110 kV phải đặt bộ ghi số lần chống 

sét van tác động.  

- Khoảng cách từ chống sét van đến máy biến áp không được lớn hơn 10 m. 

- Dây nối đất chống sét van phải dùng dây đồng mềm nhiều sợi hoặc dây 

đồng tròn, tiết diện tối thiểu 25mm2, dây nối đất bắt vào chống sét van phải được 

ép đầu cốt hoặc uốn khuy chắc chắn. 

- Trị số điện trở nối đất trong trạm 110 kV phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 

trong bất cứ thời gian nào trong năm. 
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4. Quản lý vận hành chống sét van 

4.1. Kiểm tra chống sét van trước khi đưa vào vận hành 

- Kiểm tra độ chắc chắn của đầu nối cao áp. 

- Vệ sinh bề mặt sứ và các phụ kiện.  

- Kiểm tra độ chắc chắn của các điểm nối của cáp nối đất. 

- Kiểm tra bộ đếm sét đấu đúng sơ đồ, các điểm nối có chắc chắn không. 

- Kiểm tra trụ đỡ, chống sét van có chắc chắn và thẳng đứng không. 

- Kiểm tra đồng hồ đếm sét và vòng cân bằng điện áp có chắc chắn không. 

4.2. Kiểm tra chống sét van trong vận hành 

- Kiểm tra bằng mắt bề mặt sứ và các phụ kiện. 

- Kiểm tra bằng mắt các điểm nối có chắc chắn không, bộ đếm sét có ngay 

ngắn không. 

- Kiểm tra vòng bình quân điện áp. 

- Kiểm tra tiếng kêu bất thường của chống sét. 

4.3. Xử lý tình trạng làm việc không bình thường của thiết bị chống sét van: 

- Trực vận hành khi phát hiện thấy hiện tượng chống sét van không bình 

thường thì phải báo ngay với Điều độ xin đưa ra khỏi vận hành và báo với lãnh 

đạo xin ý kiến chỉ đạo. 

- Khi chống sét van bị hư hỏng nhẹ như sứ cách điện bị phóng điện, tróc 

mem thì dùng xăng hoặc axêtôn rửa sạch chỗ hư hỏng, bôi hai lớp keo, sau khi 

khô thì quét sơn chịu nước. 

- Khi phát hiện chống sét van bị nứt cách điện hoặc mặt bích thì phải thay 

chống sét van khác. 

- Sau khi khắc phục những tình trạng không bình thường của chống sét van 

cần phải thí nghiệm và làm biên bản trước khi đưa vào vận hành. 

5. Xử lý điện trở nối đất không đạt tiêu chuẩn quy định 

- Trong vận hành, khi phát hiện thấy điện trở nối đất không đạt tiêu chuẩn 

quy định cần phải có biện pháp xử lý. 

- Biện pháp làm giảm trị số điện trở nối đất: 

+ Thay thế những cọc nối đất hư hỏng. 
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+ Thay thế những thanh nối đất hư hỏng. 

+ Bổ sung cọc nối đất vào hệ thống nối đất. 

+ Tăng chiều dài cọc nối đất nếu như điện trở suất của đất giảm theo độ 

sâu. 

+ Đặt các cực nối đất ở xa, nếu như xung quanh đó có chỗ đất có điện trở 

suất nhỏ hơn (có thể cách xa trạm 2km). Yêu cầu phải khảo sát và xác định mẫu 

đất trước khi tiến hành thiết kế và thi công. 

+ Cải tạo đất để làm giảm điện trở suất của đất (dùng bột sét, than hoạt tính 

hoặc các chất phụ gia khác). 

Bài tập ứng dụng: 

Thực hành công tác kiểm tra hệ thống chống sét và hệ thống nối đất đường 

dây truyền tải điện trên không 110kV Trường Cao đẳng điện lực Miền Bắc.  
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IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

- Phòng học lý thuyết có diện tích tối thiểu là 48m2; 

- Sử dụng phòng học chuyên môn có diện tích tối thiểu là 60m2; 

- Điều kiện ánh sáng: Lắp đặt khoảng 8 - 10 bộ đèn huỳnh quang, độ rọi phải 

đảm bảo 300 - 500 lux; 

- Bàn ghế trong lớp học: 18- 20 bộ; 

- Quạt treo tường, lắp ở độ cao 2,5m dọc theo lớp học, 8 -10 chiếc; 

- Bố trí hệ thống quạt thông gió và bình cứu hỏa. 

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Trang bị đầy đủ bộ máy vi tính; 

- Máy chiếu (Projector, Phông chiếu); 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Trang bị an toàn: mũ, quần áo bảo hộ, giầy, dây đeo an toàn, dây treo an toàn, 

guốc trèo, thang di động, ủng, găng tay cách điện, sào cách điện, bút thử điện, 

thảm cách điện các cấp điện áp..., các loại biển báo an toàn, tiếp đất di động. 

- Thiết bị: trạm biến áp, đường dây, máy đo nhiệt độ từ xa, máy đo dòng điện từ 

xa, thiết bị thông tin liên lạc. 

- Dụng cụ: các dụng cụ kiểm tra thiết bị định kỳ và đột xuất 

- Sổ giao ca, sổ nhật ký vận hành, sổ thí nghiệm, phiếu thao tác đóng cắt điện 

- Các bảng phụ lục; quy trình vận hành các thiết bị trong trạm biến áp và đường 

dây 

- Giáo trình lý thuyết quản lý vận hành trạm biến áp 

- Phiếu thực hành. 

- Bộ ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung đánh giá: 

* Kiến thức:  

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép trong vận hành 

- Quy trình vận hành trạm biến áp 
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- Sơ đồ nối điện chính của trạm biến áp 

- Các hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý. 

* Kỹ năng:  

- Kiểm tra, theo dõi và ghi nhật ký vận hành đối với từng thiết bị trong trạm biến 

áp 

- Xử lý những tình trạng làm việc không bình thường và sự cố xảy ra trong vận 

hành đối với từng thiết bị của trạm biến áp 

- Xử lý trường hợp máy biến áp vận hành quá tải 

- Thao tác đóng cắt điện đối với máy cắt và dao cách ly đúng quy trình, đảm bảo 

an toàn 

- Đo điện trở nối đất trạm biến áp (tiếp đất an toàn, tiếp đất chống sét, tiếp đất 

công tác) 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Thông qua việc chấp hành nội quy, quy chế và thái độ học tập của người học.  

2. Công cụ đánh giá: 

- Hệ thống các bài tập thực hành  

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi viết 

3. Phương pháp đánh giá: 

- Bài tập thực hành 

- Vấn đáp 

- Trắc nghiệm hoặc tự luận 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ 

vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học 

để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Cần liên hệ với đơn vị quản lý vận hành trạm 

thực hiện các quy trình quản lý, vận hành với các thiết bị mới. Nhất là thiết bị 

đóng cắt điện, xử lý quá tải máy biến áp. 
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- Đối với người học: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học theo yêu 

cầu của giáo viên, tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nắm bắt nội dung bài 

học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Các biện pháp an toàn trong quản lý, vận hành các thiết bị trong TBA. 

- Quy trình quản lý, vận hành các thiết bị trong trạm. 

- Xử lý rơle hơi phát tín hiệu. 

- Quy trình quản lý, vận hành hệ thống tụ điện. 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Giáo trình quản lý vận hành trạm biến áp 110kV 

[2]. Quy trình, quy phạm quản lý vận hành trạm biến áp 110kV - Bộ công 

nghiệp. 

[3]. Quy trình kỹ thuật an toàn điện 

[4]. Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp; TS. Đào Quang Thạch (chủ 

biên), TS Phạm Văn Hòa. 

[5]. Thông tư 44/2014/TT-BCT Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện 

quốc gia. 

[6]. Thông tư 28/2014/TT-BCT Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống 

điện quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


