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MỞ ĐẦU 

I - LÝ DO L ỰA CHỌN ĐỀ TÀI  

 Trong những năm gần ñây, với sự phát triển vượt bậc của khoa học 

kỹ thuật, thiết bị ñiện tử nói chung và thiết bị bảo vệ rơle nói riêng ngày 

càng hiện ñại. Các rơle số này dựa trên nền bộ xử lý bắt ñầu có những 

chức năng vượt trội ñã thay thế dần các rơle cơ. Sự tích hợp các chức 

năng ñiều khiển tự ñộng của một rơle số ngày nay có thể ñảm nhiệm từ 

5-12 chức năng bảo vệ, từ 5-8 chức năng giám sát và ñiều khiển thiết bị 

như: tự ñóng lại, tự giám sát…, chức năng ghi nhận sự cố, sự kiện, các 

nhiễu loạn trên hệ thống ñiện ... ñặc biệt với chức năng truyền dữ liệu - 

có khả năng kết nối với các thiết bị thông tin ñã tạo ra bước ngoặc mới 

trong việc ñiều khiển tự ñộng hoá các trạm biến áp.  

 Hiện nay việc áp dụng công nghệ ñiều khiển trạm biến áp truyền 

tải và phân phối là xu hướng chung của thế giới, nhằm giảm chi phí ñấu 

tư nâng cao ñộ tin cậy trong việc cung cấp ñiện.  

 Tự ñộng hoá các trạm biến áp truyền tải là vấn ñề ñang ñược Tập 

ñoàn Điện lưc Việt Nam (EVN) quan tâm, nhằm từng bước phát triển 

hệ thống ñiện Việt Nam theo hướng hiện ñại hoá, mục ñích nâng cao 

chất lượng công nghệ trong công tác vận hành, giảm thiểu thời gian 

gián ñoạn cung cấp ñiện. Tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành 

Điện cũng như nền kinh tế Việt Nam ñối với các nước trong khu vực và 

trên thế giới. 

 Vấn ñề nghiên cứu công nghệ tự ñộng hoá trạm trước ñây ñã ñược 

nhiều ñề tài luận văn ñề cập. Tuy nhiên phần lớn ñều tập trung ñi sâu 

nghiên cứu về công nghệ, về tính năng và các mặt ưu ñiểm, mà chưa ñi 

sâu phân tích ñánh giá hiệu quả kinh tế trong việc ứng dụng công nghệ 

ñể cải tạo nâng cấp cho các trạm hiện có. Việc ñánh giá ñúng mức hiệu 

quả ứng dụng công nghệ sẽ giúp cho ta có giải pháp ñầu tư hợp lý và 

lập kế hoạch ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả phù hợp với ñiều 

kiện kinh tế ở nước ta. 

4 

Từ phân tích trên, ñề tài ñược chọn có tên: “Nghiên cứu công 

nghệ tự ñộng hóa trạm biến áp và ñề xuất giải pháp cải tạo trạm biến áp 

110 kV Dung Quất, Quảng Ngãi ” 

II - ĐỐI T ƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

 Nghiên cứu công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp, khảo sát trạm 

biến áp 110KV Tam Quan Bình Định, ñề xuất giải pháp cải tạo trạm 

biến áp 110kV Dung Quất Quảng Ngãi.  

b. Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp, 

phân tích ñánh giá hiệu quả ñầu tư, ñề xuất giải pháp cải tạo trạm 110 

kV Dung Quất, Quảng Ngãi.   

III - NHI ỆM V Ụ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu công nghệ trạm biến áp tự ñộng hoá, khảo sát ứng 

dụng công nghệ tự ñộng hoá tại trạm 110KV Tam Quan tỉnh Bình Định, 

phân tích ưu nhược ñiểm, ñánh giá hiệu quả ñầu tư. Đề xuất các giải 

pháp cải tạo nâng cấp trạm 110 kV Dung Quất, Quảng Ngãi. 

VI -  TÊN ĐỀ TÀI   

 “ Nghiên cứu công nghệ tự ñộng hóa trạm biến áp và ñề xuất giải 

pháp cải tạo trạm biến áp 110 kV Dung Quất Quảng Ngãi ” 

V -  BỐ CỤC LUẬN VĂN 

Chương 1: Tổng quan về trạm biến áp tự ñộng hoá 

Chương 2: Công nghệ tự ñộng hoá tại TBA 110 kV Tam Quan,  

Bình Định. 

Chương 3: Đánh giá hiệu quả ñầu tư. 

Chương 4: Đề xuất giải pháp cải tạo nâng cấp TBA 110kV Dung 

Quất, Quảng Ngãi. 

Kết luận và kiến nghị 

Tài li ệu tham khảo 

Phụ lục 
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Chương  1 - TỔNG QUAN VỀ TRẠM BI ẾN ÁP TỰ ĐỘNG HOÁ 

1.1 Khái niệm về tr ạm biến áp tự ñộng hoá 

 Trạm biến áp tự ñộng hoá là hệ thống cho phép các chức năng về 

ñiện của trạm ñược giám sát, ñiều khiển và phối hợp bởi các thiết bị 

phân tán lắp ñặt trong trạm. Các chức năng ñược thực hiện bởi hệ thống 

dựa trên cơ sở các bộ xử lý tốc ñộ cao như RTU (Remote Terminal 

Units) hoặc các thiết bị ñiện tử thông minh (Intelligent Electronic 

Devices – IEDs). 

1.2 Cấu trúc 

 Cấu trúc tổng quát của trạm biến áp tự ñộng hoá bao gồm: hệ 

thống các máy tính, khối xử lý chính, các rơle bảo vệ, các thiết bị trong 

trạm ñược kết nối với nhau thông qua mạng LAN. Các thiết bị trong hệ 

thống  mạng ñược chia thành ba tầng chính như hình 1.1.                               

                           

 

 

 

 

 

 

      

                 

Hình 1.1- Các thành phần chính trạm biến áp tự ñộng hoá 

Tầng thiết bị 
nhất thứ 
TU,TI  

Tầng ñiều 
khiển 

Tầng bảo vệ 
rơle, ño lường 

ñiều khiển 
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1.2.1 Tầng thiết bị 

1.2.2 Tầng bảo vệ ño lường 

1.2.3 Tầng ñiều khiển 

1.2.4 Mạng cục bộ tại trạm LAN (Local Area Network) 

1.3 Tính năng  

1.4 Hiệu quả 

1.5 Nhận xét chung  

 Ưu ñiểm:  

- Có ñộ tin cậy cao, có thể truy xuất các thông tin trạm nhanh 

chóng,chính xác. 

- Việc quản lý ñiều hành trạm biến áp tự ñộng hoá thông qua các 

trung tâm ñiều khiển, nên giảm thiểu ñược chi phí vận hành bảo dưỡng 

trạm. 

- Hệ thống tủ bảng ñiện cũng như hệ thống cáp phần nhị thứ ñược 

tinh gọn ñáng kể, tiết kiệm diện tích xây dựng trạm. 

 Nhược ñiểm: 

- Hiện nay vốn ñầu tư công nghệ lớn, nên việc ứng dụng còn hạn 

chế.   

- Phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp khi nâng cấp mở rộng hay 

sửa chữa. 

- Do trạm tự ñộng hoá sử dụng các rơle số hiện ñại tích hợp nhiều 

chức năng nên nếu có sự cố sẽ gây nhiều tác hại nếu không có dự 

phòng. 

- Trong một số trường hợp máy tính ñiều khiển bị treo, không 

ñiều khiển ñược chuột trên màn hình; lỗi chương trình ñiều khiển …  
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Chương 2 -  CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ  

TẠI TR ẠM BI ẾN ÁP 110KV TAM QUAN T ỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1 Trạm biến áp 110 kV Tam Quan – Bình Định 

2.1.1 Đặc ñiểm 

2.1.2 Cấu trúc hệ thống 

Hệ thống ñiều khiển tích hợp trạm biến áp 110kV Tam Quan có 

dạng cấu trúc ñơn ñối với hệ thống máy tính và cấu trúc kép ñối với hệ 

thống mạng LAN. 

2.1.3 Hệ thống ñiều khiển  

 
Hình 2.3 -Sơ ñồ hệ thống giám sát ñiều khiển 110kV Tam Quan 

a. Máy tính chủ Station Server 

 Máy tính chủ thực hiện chức năng thu thập và xử lý các thông 

tin từ các IEDs (BCU, rơle bảo vệ, …), ñồng thời thực hiện kết nối với 

trung tâm ñiều ñộ hệ thống ñiện Miền Trung qua cổng giao diện nối 

tiếp RS232/RS485 dựa trên giao thức IEC60870-101. 

b. Máy tính HMI (Human Machine Interface)  

Máy tính HMI ñược sử dụng ñể vận hành hệ thống ñiều khiển 

trạm, với hai màn hình LCD 17 inches chạy với ñộ phân giải 

1280x1024 pixels. Từ máy tính này ta có thể quản lý ñược toàn bộ hệ 

thống. 
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c. Máy tính HIS (Historial Information Server) 

Máy tính HIS ñược dùng ñể lưu trữ dữ liệu quá khứ của toàn 

bộ thông tin hệ thống. 

d. Máy tính kỹ thuật (Engineering) 

Máy tính kỹ thuật ñược cài ñặt các phần mềm cần thiết phục vụ 

cho công tác bảo trì, cấu hình hệ thống, thực hiện các chức năng: Tạo 

lập báo cáo tự ñộng trên file Excel, cho phép nhân viên vận hành in ấn 

các bản báo cáo về thông tin hệ thống theo mẫu báo cáo ñược yêu cầu. 

 h. Hệ thống các Switch 

  Được dùng ñể kết nối các máy tính trong trạm với nhau cũng như 

các thiết bị rơle, BCU với trạm. 

 i. Máy in mạng Lazer  

 Phục vụ cho việc in ấn các bản báo cáo thông tin của hệ thống. 

 k. Hệ thống mạng 

  Kết nối các thiết bị trong hệ thống theo kiểu mạng  kép. Các thiết 

bị kết nối với nhau thông qua mạnh vòng cáp quang kép ñấu nối với 

hai Switch, dự phòng cho trường hợp kết nối giữa 2 IEDs bị ñứt, thông 

tin trao ñổi trong hệ thống truyền sẽ chuyển sang mạch vòng thứ hai. 

Đảm bảo thông tin hệ thống luôn luôn ñược ñưa lên máy tính Station 

Server (Full server). Trường hợp, một trong hai Switch IEC 61850 

(Rugged-Switch) gặp trục trặc, ngay lập tức các IEDs sẽ ñược Station 

Server thu thập thông tin thông qua Switch còn lại. 

2.2 Các tiện ích sử dụng   

2.2.1 Giao diện trực quan 

2.2.2 Điều khiển ñóng cắt thiết bị trong hệ thống dễ dàng 

2.2.3 Treo biển báo 

2.2.4 Xác nhận, giải trừ sự cố xảy ra trong hệ thống 

2.2.5 Lập báo cáo vận hành 

2.2.6 Truy vấn rơle tích hợp  

2.2.7 Giao diện về thông tin hệ thống (Information) 
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2.3 Nhận xét 

Trạm biến áp Tam Quan tỉnh Bình Định là một trong những trạm 

biến áp ñầu tiên ñược trang bị tự ñộng hoá khá hoàn chỉnh ở khu vục 

Miền trung, công tác quản lý vận hành có nhiều tiện lợi. Tuy nhiên hiện 

nay vẫn ñang vận hành chế ñộ có người, do ñó hiệu quả kinh tế chưa 

cao. Để phát huy hiệu quả công nghệ tự ñộng hoá trạm, cần giải quyết 

thêm một số vấn ñề cơ bản sau: 

 Về kỹ thuật:  

- Cần phải có các trung tâm ñiều hành chung theo hệ thống nhiều 

cấp  

- Cần trang bị hoàn chỉnh hệ thống bảo vê tự ñộng khác. 

- Tất cả các trạm phải ñược kết nối trong một hệ thống  ñiều hành 

chung.    

 Về pháp lý:  

- Cần xây dựng quy trình quản lý ñiều hành thích hợp 

- Biên chế bố trí lại ñội ngũ nhân viên quản lý vận hành. 

 - Mô hình quản lý hệ thống trạm biến áp tự ñộng hoá là mô hình 

nhiều cấp.  

2.4 Kết luận  

- Công nghệ tự ñộng hoá trạm tại trạm 110kV Tam Quan Bình 

Định thể hiện những ưu ñiểm vượt trội của nó so với công nghệ truyền 

thống. Tuy vậy, nó cũng tồn tại một số nhược ñiểm: trong một vài 

trường hợp máy tính ñiều khiển bị treo, lỗi chương trình ñiều khiển. 

- Nếu ứng dụng công nghệ cho một trạm ñơn lẻ, thì hiệu quả mang 

lại không cao. 

- Để phát huy hiệu quả công nghệ, ta cần áp dụng công nghệ 

cho cả hệ thống gồm nhiều trạm.  

- Để giải quyết vấn ñề ñánh giá hiệu quả ñầu tư công nghệ tự 

ñộng hoá trạm, ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư thích hợp, cần có phương pháp 

ñánh giá hiệu quả ñầu tư phù hợp với ñặc thù kinh tế xã hội nước ta.  
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Chương 3 -  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ ĐẦU TƯ  

                TRẠM BI ẾN ÁP TỰ ĐỘNG HOÁ 

3.1 Phương pháp phân tích hiệu quả ñầu tư 

3.1.1 Các phương pháp phân tích hiệu quả ñầu tư 

1. Phương pháp chỉ tiêu quy ñổi về giá trị của hiện tại của lãi 

ròng (NPV -   Net Present Value  (3.1) [5, tr. 220]: 

                ∑
= +

−=
n

t
t
tt

r

CB
NPV

1 )1(

)(
                     (3.1) 

- Bt : Doanh thu năm thứ t;Ct : Chi phí  năm thứ t. 

- n : ñời sống dự án; r : Tỉ suất chiết khấu tính toán. 

Một dự án ñầu tư hiệu quả khi NPV >0, mong muốn NPV càng 

lớn càng tốt.  

2. Phương pháp hệ số hoàn vốn nội tại: 

Hệ số hoàn vốn nội tại IRR là ñại lượng ñược tính ñổi theo một 

hệ số nào ñó. Đó có thể là mức lãi suất  r* và ñược tính theo công thức 

(3.2) [5, tr. 234]: 

            ∑
=

=
+

−
=

n

t
t

tto

r r

CB
NPV

1
*

0
)1(

)(
*                           (3.2) 

Ứng với hệ số hoàn vốn nội tại IRR=r*, giá trị quy về hiện tại của 

dòng thu nhập sẽ cân bằng với giá trị hiện tại của dòng chi phí.  

Có  IRR người ta so sánh với với r chuẩn (thường r chuẩn tương 

ñương với lãi suất hàng năm). Nếu IRR ≥ r chuẩn thì dự án ñầu tư có hiệu 

quả. 

3. Phương pháp chỉ tiêu tỉ số lợi nhuận/ chi phí: 

Phương pháp B/C ñánh giá tỉ số thu chi của nó một dự án ñáng 

giá khi tỉ số B/C ≥ 1. Tỉ số thu chi là tỉ số giữa tổng giá trị lợi nhuận 

ñược quy về hiện tại và tổng giá trị chi phí quy về hiện tại.  

 Nếu tỉ số lợi nhuận/chi phí là R thì có các cách tính:[4,tr.232] 

  .     1≥
++

==
MOCR

B

C

B
R                       (3.4a) 
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Theo chỉ tiêu này nếu R>1, thì dự án có thể chấp nhận ñược về 

kinh tế. 

4. Phương pháp chỉ tiêu hoàn vốn vay (Pay- back period): 

              0)1()(
1

=−−∑
=

−
T

t

t
tt rxCB                   (3.5) 

   Trong ñó: T là thời gian thu hồi vốn ñầu tư 

  Nếu T< T0 chọntrước thì dự án ñảm bảo thu hồi vốn theo yêu 

cầu. 

3.1.2 Ưu nhược ñiểm của các  phương pháp 

Ưu ñiểm chung của các phương pháp là sử dụng các chỉ tiêu ñộng 

tức có tính ñến sự biến ñổi của giá trị ñồng tiền theo thời gian, tính toán 

cho cả ñời sống dự án, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Nhược ñiểm 

chung của các phương pháp này là nó chỉ thích hợp trong môi trường 

vốn hoàn hảo, ñây là ñiều khó ñảm bảo trong thực tế. 

Đối với dự án ñầu tư về nguồn và lưới ñiện, các chỉ tiêu ñể lựa 

chọn dự án ñược quan tâm bao gồm: NPV, IRR, B/C và thời gian thu 

hồi vốn ñầu tư. 

3.2 Đánh giá hiệu quả ñầu công nghệ tự ñộng hoá trạm 

3.2.1 Phần mềm ứng dụng 

Để sát với thực tế, ñề tài sử dụng phần mềm phân tích kinh tế tài 

chính của Ngân hàng thế giới (WB). 

Phương pháp tính toán của phần mềm ñược tiến hành theo các 

bước sau:  

a. Cập nhật thông tin ñầu vào liên quan ñến dự án  

b. Tính toán các chỉ số NPV, B/C, IRR và thời gian hoàn vốn 

3.2.2 Đánh giá hiệu quả ñầu tư  

Xét trạm 110KV Tam Quan Bình Định ñầu tư theo hai phương 

án với cùng quy mô nhưng công nghệ khác nhau: Phương án 1- Đầu tư 

theo công nghệ tự ñộng hoá; Phương án 2 - Đầu tư trạm 110KV Tam 

Quan theo công nghệ cũ. 
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3.2.2.1 Tính toán khối lượng ñầu tư 

3.2.2.2 Khái toán vốn ñầu tư  

3.2.2.3 Phân tích 

a. Số liệu ñầu vào:  

b. Kết quả  

Bảng 3.9 - Kết quả phân tích phương án 1 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu tài 

chính 

Chỉ tiêu kinh 

tế 

Giá trị hiện tại ròng NPV triệu ñồng 20,649 50,970 

Tỉ suất lợi nhuận (B/C)  1.06 1.16 

Tỉ suất hoàn vốn nội bộ IRR %  19.35% 28.97% 

Thời gian hoàn vốn Năm 12 8 

Bảng 3.10  - Kết quả phân tích phương án 2 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu tài 

chính 

Chỉ tiêu kinh 

tế 

Giá trị hiện tại ròng NPV triệu ñồng 24,052 53,973 

Tỉ suất lợi nhuận (B/C)  1.07 1.17 

Tỉ suất hoàn vốn nội bộ IRR %  21.31% 31.72% 

Thời gian hoàn vốn Năm 11 7 

3.3 Kết luận 

� Qua tính toán vốn ñầu tư ta thấy so với phương án 2, thì phương 

án 1 có vốn ñầu ñầu tư lớn hơn khoảng 4.2 tỉ ñồng.  

� Hiệu quả tài chính: phương án 1 có hiệu quả tài chính 

(B/C=1,06) không cao, chưa mang lại lợi nhuận cao cho nhà ñầu tư. 

Tuy vậy  với chủ trương chung của ngành Điện là từng bước hiện ñại 

hoá hệ thống ñiện, tiến ñến quản lý hệ thống trạm theo kiểu không 

người trực thông qua hệ thống SCADA, nên trong thời gian gần ñây 

công nghệ tư ñộng hoá trạm bước ñầu ñã ñược chú trọng ứng dụng.    
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� Hiệu quả kinh tế xã hội: về kinh tế xã hội trạm tự ñộng hoá có 

những lợi ích rất rõ ràng vì cải thiện môi trường làm việc, nâng cao 

năng lực của ñội ngũ quản lý vận hành trạm; Đảm bảo cung cấp ñiện 

cho khách hàng với chất lượng ngày càng cao, tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho phát triển kinh tế xã hội. 

� Thời gian hoàn vốn phương án 1 chậm hơn phương án 2, nhưng 

hiệu quả sử dụng cao hơn nhiều. Ngoài ra việc ñầu tư công nghệ cho 

từng trạm lúc này còn có ý nghĩa rất lớn ñối với vấn ñề tự ñộng hoá 

toàn hệ thống sau này.    

3.4 Kiến nghị 

� Trong phạm vi xem xét một trạm riêng lẻ thì hiệu quả tài chính 

khi ñầu tư công nghệ tự ñộng hoá trạm không cao, thời gian hoàn vốn 

ñầu tư dài hơn. Tuy nhiên xét trên phương diện tổng thể, thì cả về chỉ 

tiêu kinh tế và  tài chính của dự án  vẫn ñảm bảo có lợi cho nhà ñầu tư;  

việc tự ñộng hoá từng trạm lúc này có ý nghĩa to lớn làm cơ sở ñể tự 

ñộng hoá toàn hệ thống trong tương lai.  

� Với thời gian hoàn vốn là 12 năm ñây là khoảng thời gian chấp 

nhận ñược so với thời gian phân tích dự án 25 năm. Thời gian hoàn vốn 

sẽ nhanh hơn khi ñầu tư dự án bằng các nguồn vốn vay ưu ñãi có lãi 

suất thấp.  

� Để phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ, cần có kế hoạch phát 

triển các trạm mới và cải tạo thay thế dần công nghệ cũ theo một lộ 

trình phù hợp với ñiều kiện kinh tế ở nước ta. 

� Công nghệ tự ñộng hoá trạm ñược ứng dụng sẽ tạo ra sự thay 

ñổi lớn trong phương thước quản lý vận hành hệ thống trạm. Do vậy 

song song với kế hoạch ñầu tư công nghệ, trang bị kỹ thuật, chúng ta 

cần phải có chiến lược sắp xếp lại lao ñộng, ñào tạo nguồn nhân lực ñể 

nâng cao trình ñộ sẵn sàng nắm bắt, làm chủ công nghệ, vận hành hệ 

thống một cách hiệu quả nhất.  
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Chương 4 -  ĐỀ XUẤT GI ẢI PHÁP CẢI T ẠO  

TRẠM 110KV DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI  

4.1 Hiện tr ạng trạm biến áp 110kV Dung Quất Quảng Ngãi (E 17) 

4.1.1 Đặc ñiểm  

4.1.2  Sơ ñồ nối ñiện  

4.1.3 Thiết bị chính  

4.1.3.1 Thiết bị phía 110kV 

4.1.3.2 Thiết bị phía 22kV 

Thiết bị phía 22kV ñược lắp trong gian phân phối 22kV gồm: 

- Máy cắt 22kV, ký hiệu vận hành MC 431,MC 432,MC 412,MC 

471  trong các tủ hợp bộ 0J1, 0J2, 0J3, 0J4, 0J5. 

- Biến ñiện áp 22 KV  TUC41 

4.1.4 Hệ thống ñiều khiển, tự ñộng, ño lường và bảo vệ 

Hệ thống tủ bảng ñiện trong trong nhà gồm: Tủ bảo vệ MBA, tủ 

ñiều khiển ño lường bảo vệ rơle, tủ bảo vệ ngăn xuất tuyến, tủ tự dùng 

và các tủ máy cắt hợp bộ phía 22KV. Các rơle bảo vệ lắp trong các tủ 

với các chức năng bảo vệ chính. 
Vị trí l ắp ñặt Chủng loại Chúc năng 

Tủ bảo vệ MBA T1     
Rơle so lệch KBCH-120 F87T, 50REF, 
Rơle quá dòng phía 110kV KCGG-142 F50/51, 50/51N, 49  
Rơle quá dòng phía 22kV KCGG-142 F50/51, 50/51N  
Tủ bảo vệ MBA T2    
Rơle so lệch KBCH-120 F87T, 50REF, 
Rơle quá dòng phía 110kV KCGG-142 F50/51, 50/51N, 49  
Rơle quá dòng phía  22kV  MICOM-P122  F50/51, 50/51N  
Tủ xuất tuyến 22kV   

Rơle bảo vệ quá dòng MICOM-P123  
F50/51, 50/51N, F79,F74          
( XT 
471,472,475,476477,478) 

Rơle bảo vệ quá dòng  
hướng MICOM-P143  

F67, F67N, F50/51, 50/51N,        
( XT 43,474 ) 

Tủ thanh cái 22kV   
Rơle bảo vệ quá áp, thấp áp, MICOM-P922  F27, F59, F81 
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tần số  
Rơle bảo vệ quá áp, thấp áp, 
tần số  KVFG-142 F27, F59, F81 

Tủ phân ñoạn 22kV   
Rơle bảo vệ quá dòng MICOM-P121  F50/51, 50/51N , F74 

 4.1.5 Hệ thống ñiện tự dùng 

 4.1.6 Bảo vệ quá ñiện áp, nối ñất 

 4.1.7 Hệ thống chiếu sáng 

 4.1.8 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

 4.1.9 Tổ chức quản lý vận hành 

4.2.  Thực trạng trạm 110 kV  Dung Quất 

 4.2.1 Hệ thống ñiều khiển, bảo vệ ño lường 

 Việc thao tác ñóng cắt ñiều khiển thiết bị trạm, cập nhật thông tin 

ño lường, lập báo cáo vận hành ñều thực hiện kiểu thủ công mất nhiều 

thời gian và công sức. Đây là những nhược ñiểm lớn của các trạm ñiều 

khiển bảo vệ kiểu truyền thống. 

4.2.2 Hệ thống thông tin 

4.2.3 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

4.3  Một số yêu cầu về công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp 

4.3.1 Cấu hình hệ thống 

� Cấu hình hệ thống mở, có khả năng kết nối ñược với các 

thiết bị các hãng sản xuất khác nhau.  

� Khả năng bảo dưỡng dễ dàng không phụ thuộc nhà cấp 

hàng. 

� Chiến lược sẵn sàng cho tương lai: hệ thống mở.  

4.3.2 Thiết bị phần cứng  

4.3.3 Phần mềm   

4.3.4 Hệ thống giám sát sử dụng IP Camera 

 4.3.5 Chuẩn truyền thông 

4.4  Đề xuất giải pháp cải tạo nâng cấp tr ạm 110kV Dung Quất 

 4.4.1 Giải pháp chung  
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Để cải tạo nâng cấp trạm chuyển thành kiểu trạm tự ñộng hoá - 

ñiều khiển từ xa, cần cải tạo thay thế các hạng mục chính như sơ ñồ 

trong hình 4.6.  

 Phía nhất thứ:  

Toàn bộ hệ thống thiết bị phân phối ngoài trời cũng như sơ ñồ 

nối ñiện phía 110kV và 22kV ñược giữ nguyên. 

 Phía nhị thứ:  

- Các tủ ñấu dây ngoài trời, tủ vệ máy biến áp, tủ ñiều khiển ño 

lường và tủ bảo vệ các ngăn 110kV ñược thay thế bằng các tủ ñiều khiển 

bảo vệ tích hợp lắp ñăt ngoài trời. Hai tủ cho các ngăn lộ phía 110kV 171 

và 172, hai tủ ñiều khiển bảo vệ cho hai máy biến áp T1và T2.  

- Hệ thống tủ phân phối phía 22kV tận dụng lại, chỉ thay thế các 

rơle bảo vệ cũ.  

- Trang bị mới hệ thống mạng máy tính trong nhà vận hành. 

- Bổ sung một số chức năng bảo vệ khác như hệ thống camera, 

hệ thống báo cháy chữa cháy tự ñộng.  

 
Hình 4.6  – Sơ ñồ giải pháp cải tạo trạm 110KV Dung Quất 

 Hệ thống bảo vệ ñiều khiển trạm sau cải tạo: Trạm biến áp 

110kV Dung Quất sau cải tạo nâng cấp sẽ là hệ thống ñiều khiển từ xa 

với cấu trúc 4 cấp: Cấp thiết bị; Cấp ñiều khiển ngăn; Cấp trạm; Điều 

khiển từ xa 

4.4.2 Giải pháp cải tạo 
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4.4.2.1 Lựa chọn công nghệ  

4.4.2.2 Giải pháp bảo vệ ñiều khiển- ño luờng báo tín hiệu 

- Các tủ ñiều khiển, bảo vệ  máy biến áp T1 và T2 hiện hữu 

ñược thay thế bằng các tủ ñiều khiển tích hợp lắp ñặt ngoài trời CP1 và 

CP2. Tủ ñiều khiển bảo vệ tích hợp có chức năng giám sát, ñiều khiển, 

thu thập dữ liệu của ngăn máy biến áp và kết nối với Station 

Server/Gateway theo giao thức IEC61850 ñể truyền dữ liệu ñến phòng 

ñiều hành. Thiết bị lắp trong tủ gồm rơle so lệch dòng SEL-478E, rơle 

quá dòng SEL-451 bảo vệ phía 110kV, rơle quá dòng SEL-387 bảo vệ 

quá dòng phía 22kV và 2SEL-2441 ñể kết nối hệ thống thông tin truy 

cập xử lý dữ liệu. Các rơle tích hợp này ngoài chức năng bảo vệ chính 

nó còn tích hợp thêm các chức năng giám sát ño lường và ñiều khiển 

mức ngăn BCU. 

 - Các tủ bảo vệ ngăn xuất tuyến 110kV 171 và 172 ñược thay bằng 

các tủ ñiều khiển bảo vệ tích hợp mức  ngăn lộ. Mỗi ngăn lộ dùng một 

tủ (RCP1 và RCP2) ñặt ngài trời. Thiết bị lắp ñặt trong tủ là rơle quá 

dòng SEL-241 tích hợp một thêm số chức năng bảo vệ khác như bảo vệ 

quá dòng có hướng, bảo vệ sụt áp, quá áp..., ño lường và ñiều khiển 

mức ngăn BCU. Các tủ tích hợp RCP1, RCP2 có chức năng bảo vệ, 

ñiều khiển giám sát, thu thập dữ liệu các thiết bị ngăn 171, 172 và kết 

nối trao ñổi thông tin với Station Server/ Gateway theo giao thức 

IEC61850.  

 - Các tủ lộ tổng phía 22kV, tủ phân ñoạn và tủ các lộ xuất tuyến 

22kV trong nhà phân phối hiện hữu, ñược cải tạo thay các rơle cũ bằng  

rơle quá dòng SEL-351A. Rơle quá dòng SEL-351A có khả năng tích 

hợp một số chức năng bảo vệ khác như bảo vệ quá dòng có hướng, bảo 

vệ sụt áp, quá áp, giám sát cuộn cắt máy cắt ..., ño lường và ñiều khiển 

mức ngăn BCU. Các tủ tích hợp phía 22kV ngoài chức năng bảo vệ, 

ñiều khiển thông thường còn có thể giám sát, thập thông tin thiết bị phía 
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22KV và kết nối trao ñổi thông tin với Station Server/Gateway theo 

giao thức IEC61850. 

 - Tủ tự dùng ñược cải tạo bổ sung rơle tích hợp SEL-2440 có chức 

năng  giám sát và thu thập dữ liệu hệ thống nguồn tự dùng AC, DC.  

 - Tại phòng ñiều khiển trạm, trang bị mới tủ xử lý trung tâm (tủ 

Master) thực hiện giám sát, ñiều khiển, thu thập dữ liệu thiết bị tại trạm, 

SCADA/ EMS và kết nối với phòng ñiều hành trạm và Trung tâm ñiều 

ñộ hệ thống ñiện Miền trung. Danh mục rơle cải tạo thay thế bổ sung tại 

các tủ ñược thể hiện cụ thể như bảng 4.2. 

Bảng 4.2 - Danh mục các loại rơle trước và sau cải tạo 
HI ỆN TRẠNG CẢI T ẠO 

Vị trí l ắp ñặt Chức năng Vị trí l ắp ñặt Chức năng 
Tủ bảo vệ MBA T1 Tủ bảo vệ MBA T1 –   CP1 

KBCH-120 87T, 50REF SEL-487E 

87T,50REF,67/67N, 
90,50/51, 50/51N, 27/59, 
81,24, 32, 50BF, 74, 86, 
49, METER, BCU 

KCGG-142 50/51, 50/51N, 49 SEL-451 

67/67N, 50/51, 50/51N, 
25/79, 27/59,74, 86, FR, 
FL, 49, 50BF, 85 METER, 
BCU 

KCGG-142  F50/51,    50/51N SEL-387 
F67/67N, 50/51, 50/51N, 
25/79, 27/59, 74, 86, FR, 
FL, 50BF, BCU, METER  

  2x SEL-2414 Transformer Monitor  
Tủ bảo vệ MBA T2 Tủ bảo vệ MBA T2  – CP2 

KBCH-120 F87T, 50REF, SEL-487E 

87T,50REF,67/67N, 90, 
50/51, 50/51N, 27/59, 
81,24, 32, 50BF, 74, 86, 
49, METER, BCU 

KCGG-142 F50/51,50/51N, 49  SEL-451 

67/67N, 50/51, 50/51N, 
25/79, 27/59,74, 86, FR, 
FL, 49, 50BF, 85 METER, 
BCU 

MICOM-P122 F50/51, 50/51N  SEL-387 
F67/67N, 50/51, 50/51N, 
25/79, 27/59, 74, 86, FR, 
FL, 50BF, BCU, METER  

N/A N/A 2x SEL-2414 Transformer Monitor  
Tủ xuất tuyến 171 Tủ xuất tuyến 171 – RCP1 
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MICOM-P122 

21/21N,67/7N, 

50/51,50/51N, 

50BF,85 

SEL-421 

F21/21N, 67/67N, 50/51, 
50/51N,25/79, 27/59, 68, 
74, 86, FR, FL, 50BF, 81, 
85, METER, BCU.  

Tủ xuất tuyến 172 Tủ  xuất tuyến 172 –  RCP2 

MICOM-P122 

21/21N,67/7N 

,50/51,50/51N 

,50BF,85 

SEL-421 

F21/21N, 67/67N, 50/51, 
50/51N,25/79, 27/59, 68, 
74, 86, FR, FL, 50BF, 81, 
85, METER, BCU.  

Tủ xuất tuyến 22kV 
(471,472,475,476,477,478) 

Tủ xuất tuyến 22kV  
(471,472,475,476,477,478) hiện có 

MICOM-P123 
F50/51, 50/51N, 
F79,F74 

SEL-351A 

F67/67N,50/51, 50/51N , 
25/79, 27/59,  81, 74, 
86, 50BF, FR, FL, 
METER,BCU 

Tủ xuất tuyến 22kV (473,474) Tủ xuất tuyến 22kV (473,474) 

MICOM-P143 
67, 67N,  
50/51, 50/51N 

SEL-351A 

67/67N,50/51, 50/51N , 
25/79, 27/59, 81, 74, 86, 
50BF, FR, FL, METER, 
BCU 

Tủ thanh cái 22kV ( C1,C2 ) Tủ thanh cái  22kV (Hiện có) 
MICOM-P922 27, 59, F81 SEL-351A 27, 59, 81, METER,BCU 
KVFG-142 27, 59, F81 SEL-351A  27, 59, 81, METER,BCU 
Tủ phân ñoạn 22kV Tủ phân ñoạn 22kV (Hiện có) 

MICOM-P121 
F50/51, 50/51N, 
F74 

 SEL-351A  

67/67N,50/51,50/51N, 
25/79, 27/59, 81, 74, 86,  
50BF, FR, FL, METER,  
BCU 

  Tủ Master 
  2 x SEL-3354  Gateway computers 
  SEL-2407  Satellite Clock  
  SEL-2725  Ethernet Switches  
  Tủ tự dùng 
  2 x SEL-2440  BCU, Monitoring  

4.4.2.3 Giải pháp giám sát trạm 

Giám sát từ xa trạm E17 thông qua phòng ñiều hành trạm 

220KV Dung Quất. Để thực hiện giám sát từ xa trạm E17 tại phòng 

ñiều hành trạm 220kV Dung Quất cần: 
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+ Xây dựng ñường cáp quang nối li ền hai trạm chiều dài 

khoảng 300m. 

+ Tại phòng ñiều hành trạm 220KV Dung Quất, trang bị hệ 

thống máy tính thu thập dữ liệu và HMI; phần mềm tích hợp ñiều khiển, 

giám sát, thu thập dữ liệu. 

 4.4.2.4 Hệ thống phòng cháy chữa cháy                                

 4.4.2.5 Hệ thống camera giám sát trạm 

Hệ thống camera giám sát trạm dùng 02 camera dome 

Pan/Tilt/Zoom lắp ñặt bên ngoài và 02 camera dome cố ñịnh lắp bên trong. 

- Hai camera dome Pan/Tilt/Zoom lắp ñặt bên ngoài: Đặt trên cột 

ănten, góc quan sát rộng bao quát toàn trạm và dễ bảo dưỡng và bảo hành. 

- Hai camera dome cố ñịnh lắp bên trong: một camera ñặt tại 

phòng ñiều khiển, một camera ñặt tại phòng phân phối 22kV. 

Sơ ñồ nguyên lý hệ thống giám sát ñiều khiển bảo vệ trạm 

ñược thiết kế như hình 4.11.  

Sơ ñồ dùng hai kênh giám sát (GPS và ADSL) kênh về ñiều ñộ 

Miền trung A3 và cũng có thể truy cập bằng mạng máy tính theo 

password cài ñặt một kênh cáp quang nối về nhà ñiều hành trạm 220kV 

Dung Quất thực hiện ñiều khiển từ xa trạm E17.   

 
Hình 4.11 – Sơ ñồ nguyên lý hệ thống ñiều khiển bảo vệ 
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4.5 Đánh giá hiệu quả ñầu tư 

Để ñánh giá hiệu quả ñầu tư cải tạo trạm biến áp 110KV Dung 

Quất, ta  tiến hành các bước tương tự như ñã thực hiện ở mục 3.2.2 và 

3.3.3. 

4.5.1 Khối lượng ñầu tư 

4.5.2 Khái toán vốn ñấu tư 

4.5.3 Phân tích hiệu quả ñầu tư 

4.5.3.1 Các thông số và chỉ số ñầu vào 

4.5.3.2 Kết quả phân tích  

Bảng 4.6 Kết quả phân tích kinh tế tài chính 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu tài 

chính 
Chỉ tiêu kinh 

tế 

Giá trị hiện tại ròng 
NPV 

triệu ñồng 
1,932 3,333 

Tỉ suất lợi nhuận (B/C)  1.56 2.64 
Tỉ suất hoàn vốn nội bộ 
IRR 

%  
18.27% 21.49% 

Thời gian hoàn vốn Năm 15 14 

 

4.6 Kết luận 

- Đầu tư cải tạo nâng cấp trạm biến áp 110kV Dung Quất 

chuyển thành trạm tự ñộng hoá sẽ nâng cao tính năng sử dụng cũng và 

ñộ tin cậy cung cấp ñiện; sẽ tạo tiền ñề cho việc kết nối hệ thống trạm 

tự ñộng hoá trong khu vực và tiến ñến quản lý toàn bộ hệ thống trạm từ 

xa trong tương lai. 

- Căn cứ các chỉ tiêu kinh tế tài chính cũng như thời gian hoàn 

vốn ñầu tư, thì việc ñầu tư cải tạo trạm biến áp 110kV Dung Quất trong 

giai ñoạn hiện nay là chưa mang lại hiệu quả cao 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

A. Vấn ñề ứng dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp 

Tự ñộng hoá trạm là công nghệ tiên tiến, ñã ñược ứng dụng tại 

nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều thập niên qua. Ứng dụng công 

nghệ tự ñộng hoá trạm mang lại hiệu quả cao về kinh tế và kỹ thuật: 

Quản lý, giám sát, xử lý sự cố nhanh chóng nâng cao ñộ tin cậy cung 

cấp ñiện, giảm thiểu chi phí quản lý vận hành bảo dưỡng.  

Việc ứng dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm ở nước ta còn một số 

trở ngại như hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa ñầy ñủ, chưa có quy trình 

quản lý vận hành của hệ thống tự ñộng hoá trạm, ñặc biệt về giá thành 

ñầu tư công nghệ còn khá cao. Qua nghiên cứu, cho thấy vốn ñầu tư cải 

tạo nâng cấp một trạm 110kV cũ sang kiểu trạm tự ñộng hoá chiếm 

khoảng 8-10 tỉ VNĐ. Nếu ñầu tư ở những trạm có phụ tải ñiện thấp thì 

hiệu quả kinh tế tài chính sẽ không cao và thời gian hoàn vốn sẽ kéo 

dài. 

 Để ứng dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm một cách hiệu quả phù 

hợp với ñiều kiện thực tế ở nước ta cần thực hiện theo các bước: 

1. Ứng dụng thí ñiểm 

Vì công nghệ tự ñộng hoá TBA là khá mới mẻ ñối với nước ta, 

nên ñể ứng dụng thành công công nghệ cần phải có lộ trình ñầu tư thích 

hợp. Trước tiên ứng dụng thí ñiểm ở một số trạm. Vận hành theo kiểu 

bán người trực ñể xem xét ñánh giá các mặt ưu nhược ñiểm của thiết bị, 

công nghệ, sau ñó tổng kết rút kinh nghiệm ñể nhân rộng cho các trạm 

tiếp theo. 

2. Giải pháp thực hiện 

Để ứng dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm hiệu quả, cần có kế 

hoạch phát triển các trạm mới và cải tạo thay thế dần công nghệ cũ theo 

một lộ trình phù hợp với ñiều kiện kinh tế ở nước ta cụ thể: 
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� Đối với trạm xây mới, cần trang bị thiết các bị rơle thế hệ 

mới ñể tương lai có thể dễ dàng chuyển sang công nghệ tự ñộng hoá mà 

không cần thay thế hay dỡ bỏ. 

� Đối với trạm cũ có thời gian xây dựng lâu trên 15 năm, hệ 

thống trang thiết bị cũ kỹ xuống cấp, cần nhanh chóng cải tạo thay mới 

hoàn toàn.  

� Đối với các trạm xây dựng từ 10 năm trở lại, tuỳ theo ñiều 

kiện cụ thể có thể duy trì ñể tiếp tục vận hành tận dụng trang thiết bị cũ. 

Nếu phải cải tạo thì cân nhắc tận dụng lại những thiết bị còn tương thích 

hoặc có thể ñiều chuyển ñể sử dụng cho các trạm ở những khu vực chưa 

có kế hoạch tự ñộng hoá.  

� Với mục tiêu cuối cùng là kết nối toàn bộ hệ thống quản lý 

tập trung và các trạm sẽ vận hành theo kiểu không người trực. Vì vậy ñể 

thuận lợi kết nối hệ hệ thống theo từng khu vực cần thực hiện theo kiểu 

cuốn chiếu từng vùng một. Việc tiến hành cần ưu tiên ở những nơi (các 

TBA) có mật ñộ phụ tải lớn, nhiều trạm ñã ñược ñầu tư theo công nghệ 

tự ñộng hoá cũng như ở những khu vực ñã có hệ thống Miniscada. 

 3. Liên kết hệ thống 

 Sau khi trang bị công nghệ tự ñộng hoá các trạm, tại từng khu vực 

tuỳ theo số lượng trạm và quy mô hệ thống có thể lựa chọn vị trí thích 

hợp xây dựng các Trung tâm ñiều hành kết nối ñến các trạm không 

người trực thực hiện quản lý ñiều khiển từ xa. 

 Song song với việc xây dựng các trung tâm ñiều hành cần tổ 

chức, sắp xếp ñào tạo nguồn nhân lực ñể có thể nắm bắt làm chủ ñược 

công nghệ, ñảm bảo quản lý vận hành hệ thống thông suốt, hiệu quả.  

 4. Xây dựng quy trình quản lý vận hành TBA không người trực 

 Xây dựng quy trình quản lý vận hành trạm không người trực là 

một nhiệm vụ rất qua trọng không thể thiếu trong quá trình tự ñộng hoá 

trạm. Nếu xây dựng ñược quy trình quản lý phù hợp thì hệ thống sẽ vận 

hành thuận lợi, linh hoạt và  hiệu quả tự ñộng hoá trạm mới ñược phát 
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huy. Ngược lại nếu không có quy trình phù hợp thì công tác quản lý vạn 

hành trạm không người trực sẽ gặp nhiều khó khăn và hiệu quả kém.  

Công nghệ tự ñộng hoá trạm biến áp là công nghệ hiện ñại, có ñộ 

tin cậy cao, giám sát xử lý sự cố dễ dàng nhanh chóng giảm thiểu thời 

gian mất ñiện, nâng cao hiệu quả cung cấp ñiện. Việc chậm ứng dụng 

công nghệ trạm biến áp tự ñộng hoá sẽ làm cho ngành Điện nước ta tụt 

hậu về công nghệ, làm giảm sức cạnh tranh của ngành Điện và nền kinh 

tế Việt Nam so với các nước trong khu vực.  

B. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài và kiến nghị 

 Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài: 

 - Đề tài ñã nghiên cứu khá chi tiết về công nghệ trạm biến áp tự 

ñộng hoá và giải pháp ứng dụng ñể xây dựng cải tạo các trạm ñiển hình 

ở miền trung. Đây là tài liệu ñóng góp ít nhiều cho các nhà ñầu tư trong 

công tác tổ chức lập kế hoạch ñầu tư xây dựng, cải tạo các trạm 110KV 

hiện có thuộc khu vực miền trung. Đặc biệt nó còn là tài liệu giúp ích 

cho các kỹ sư thiết kế trong việc tư vấn xây dựng cải tạo các trạm biến 

áp hiện có sang công nghệ trạm tự ñộng hoá không người trực. 

 - Mặt khác với việc phân tích ñánh giá chính xác hiệu quả ñầu tư 

ñối với từng công trình cụ thể, ñề tài có thể ứng dụng ñể giúp nhà ñầu tư 

xem xét ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư phù hợp. 

 Hạn chế: 

 Do thời gian nghiên cứu có hạn, ñề tài bước ñầu chỉ mới xem xét 

ñánh giá hiệu quả ñầu tư trong phạm vi một trạm ñơn lẻ, chưa ñánh giá 

ñược hiệu quả tổng thể của toàn hệ thống. 

 Việc ñánh giá ñúng hiệu quả ứng dụng công nghệ của toàn hệ 

thống cần phải xem xét trên phương diện tổng thể của một khu vực 

(một tỉnh hoặc, miền) với những số liệu cụ thể trong kế hoạch ñầu tư.  

 Bao gồm: 

a. Khảo sát lập tổng chi phí 

 -  Khảo sát thống kê tổng số trạm cần ñầu tư công nghệ, phân loại 
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các kiểu trạm tính toán vốn ñầu tư tương ứng cho từng loại trạm khi cải 

tạo nâng cấp.  

 -  Tổng chi cải tạo nâng cấp toàn bộ trạm trong khu vực. 

 -  Chi phí ñầu tư xây dựng các trạm trung tâm và hệ thống 

SCADA. 

 -  Chi phí ñào tạo nguồn nhân lực. 

b. Cân ñối với lợi ích mang lại 

 - Độ tin cậy của hệ thống sau khi ñược cải tạo nâng cấp. 

 - Nâng cao năng lực cung cấp ñiện của hệ thống. 

 - Giảm chi phí quản lý vận hành của hệ thống sau cải tạo toàn hệ 

thống. 

 - Những lợi ích khác về môi trường, xã hội … 

  Những hạn chế trên ñây cũng là hướng mở của ñề tài. 

 Kiến nghị 

- Để ñẩy mạnh tiến trình hiện ñại hoá hệ thống ñiện Việt Nam, 

ñáp ứng ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñiện ngày càng cao của phụ tải ñiện, 

thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội của ñất nước, cần sớm kế hoạch ứng 

dụng công nghệ tự ñộng hoá trạm một cách hợp lý phù hợp với ñiều 

kiện kinh tế Nước ta.  

- Để ứng dụng công nghệ cho toàn hệ thống phải có chiến lược 

quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ cho từng khu vực cụ thể và 

tiến hành ứng dụng ở từng trạm ñơn lẻ. Khu vực cần quan tâm ứng 

dụng công nghệ là những tỉnh ( Điện lực tỉnh) ñã có trang bị hệ thống 

mini SCADA. Các trạm cải tạo nâng cấp cần ñược quan tâm là các trạm 

cũ có phụ tải lớn, nằm trong khu vực tốc ñộ tăng trưởng phụ tải cao, hệ 

thống thiết bị ñiều khiển bảo vệ của trạm ñã ñến kỳ phải thay thế bảo 

trì.  

- Đối với trạm 110kV Dung Quất giai ñoạn hiện nay tiến hành 

cải tạo nâng cấp sẽ không thích hợp, vì phụ tải ñiện của trạm còn thấp, 

hệ thống thiết bị bảo vệ ñiều khiển còn ñang vận hành tốt nếu cải tạo sẽ 
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gây lãng phí không hiệu quả. Chỉ nên tiến hành cải tạo nâng cấp trạm 

110kVDung Quất kể từ sau năm 2016 trở ñi (lúc ñó phụ tải ñiện ñã tăng 

lên), hiệu quả ñầu tư sẽ rõ nét và ñây cũng là thời ñiểm thích hợp ñể 

thay thế toàn bộ thiết bị ñiều khiển bảo vệ rơle cũ của trạm. Để tạo cơ 

sở cho việc ứng dụng công nghệ, cần lập kế hoạch cải tạo trạm 110KV 

Dung Quất kể từ sau năm 2015. Giải pháp cải tạo cơ bản như ñã ñề cập 

ở chương 4; bước ñầu nên thử nghiệm ñiều khiển xa từ phòng ñiều hành 

trạm 220KV Dung Quất. Kết hợp quản lý ñiều hành trạm 220KV với 

việc xử lý một số công việc tại trạm 110KV -E17 Dung Quất. Thông 

qua thử nghiệm thực tế, từ ñó rút kinh nghiệm ứng dụng ñối với các 

trạm lận cận trong khu vực. Từng bước tiến ñến tự ñộng hoá hệ thống 

trạm truyền tải trong khu vực. 


