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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

HTĐ Việt Nam là HTĐ hợp nhất qua ĐD siêu cao áp 500kV 

(mạch 1 và mạch 2). Có rất nhiều NMTĐ ñiện ñược nối với HTĐ 

Quốc gia ở các cấp ñiện áp khác: 500kV, 220kV, 110KV, 22KV... 

NMTĐ thủy ñiện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 ñược xây dựng trên 

sông Đồng Nai  thuộc ñịa phận tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, công 

suất Đồng nai 3 là: 2x 90MW; công suất Đồng Nai 4 là: 2x 170MW. 

Hai NMTĐ này sẽ ñược kết nối vào thanh góp 220kV trạm 500kV 

Đắk Nông qua 2 ĐD 220kV mạch kép.  

Trong thực tế vận hành, khi có NMTĐ mới, người kỹ sư vận 

hành cũng cần nắm ñược các ảnh hưởng của NMTĐ mới ñối với 

HTĐ, giới hạn truyền tải của ĐD, ổn ñịnh quá ñộ của máy phát. Các 

thông tin ñó rất quan trọng, giúp cho người tính toán bảo vệ rơle cũng 

như người vận hành có cơ sở ñể chủ ñộng ứng phó với các tính 

huống của HTĐ. 

Xuất phát từ các vấn ñề trên, ñề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng 

của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng  Nai 4 ñến chế ñộ làm việc của HTĐ 

lưới truyền tải ñiện Việt Nam” ñược tác giả chọn ñể nghiên cứu. 

2.   MỤC TIÊU VÀ NHI ỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 

Mục tiêu chính là “Nghiên cứu ảnh hưởng của NMTĐ Đồng 

Nai 3 và Đồng  Nai 4  ñến chế ñộ làm việc của HTĐ lưới truyền tải 

ñiện Việt Nam”. Để thực hiện mục tiêu này, các nhiệm vụ chính cần 

thực hiện như sau: 

- Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế ñộ làm việc của HTĐ.  

- Nghiên cứu phương pháp tính toán HTĐ và các phần mềm 

tính toán ñể từ ñó lựa chọn phần mềm sử dụng cho ñề tài. 
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- Nghiên cứu ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 

4 ñến HTĐ Việt Nam và công tác chuẩn bị ñóng ñiện NMTĐ. 

3.     ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài là NMTĐ Đồng 

Nai 3, Đồng Nai 4 và HTĐ truyền tải ñiện Việt Nam, HTĐ nam Miền 

Trung trong chế ñộ làm việc bình thường; ñáp ứng của NMTĐ thủy 

ñiện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñối với các dạng quá trình quá ñộ 

cũng như ảnh hưởng của nó ñến HTĐ bảo vệ rơle hiện có của HTĐ. 

- Phần tính toán và mô phỏng sẽ thực hiện tính toán lựa chọn 

phương thức vận hành, mô phỏng ổn ñịnh máy phát và ảnh hưởng 

của chế ñộ làm việc máy phát ñến HTĐ bảo vệ rơle hiện có. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiến hành thu thập các thông tin, số liệu tính toán của HTĐ 

Việt Nam, HTĐ Nam Miền Trung. 

Nghiên cứu phương thức kết dây và vận hành của HTĐ khi có 

NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. 

Thực hiện tính toán lựa chọn phương thức vận hành, chế ñộ 

phát CS, dao ñộng CS, tính toán dòng ngắn mạch, dao ñộng ñiện áp, 

mô phỏng ổn ñịnh MF và ảnh hưởng của chế ñộ làm việc MF ñến 

HTĐ bảo vệ rơle hiện có. 

Từ ñó ñề xuất phương thức ñóng ñiện vận hành NMTĐ. 

Luận văn sử dụng phần mềm PSS/E ñể tính toán. 

 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Đề tài giúp người kỹ sư vận hành HTĐ và vận hành NMTĐ 

nắm ñược: 
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- Các ảnh hưởng của NMTĐ ñến HTĐ như phân bổ CS, tổn 

thất CS, chế ñộ ñóng cắt và sự ổn ñịnh quá ñộ của MF-HTĐ. 

- Ảnh hưởng của NMTĐ ñến các thiết bị hiện có trong HTĐ. 

- Xác ñịnh ñược dòng ñiện ngắn mạch, ñiện áp các nút tại các 

TBA biến áp 220kV, 500kV trong khu vực mà NMTĐ nối vào. 

- Xác ñịnh ñược: CS truyền tải trên các ĐD trong khu vực;  khả 

năng tải của các ĐD truyền tải trong khu vực. 

Chủ ñộng ứng phó với các tính huống của HTĐ. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Chương 1: Tổng quan HTĐ Việt Nam và các chế ñộ làm việc 

của HTĐ. 

Chương 2: Cơ sở tính toán chế ñộ xác lập của HTĐ và các 

phần mềm ứng dụng. 

Chương 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4 ñến chế ñộ vận hành của HTĐ Việt Nam. 

Chương 4: Phương thức ñóng ñiện và vận hành của NMTĐ 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. 

Chương 1 - TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ 

CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VI ỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Do yếu tố lịch sử và lãnh thổ ñịa lý, HTĐ Việt Nam ñược 

chia thành ba HTĐ miền: HTĐ miền Bắc; HTĐ miền Trung; HTĐ 

miền Nam.  
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- Nguồn ñiện trong HTĐ Việt Nam gồm: Thuỷ ñiện, Nhiệt ñiện 

than, Nhiệt ñiện dầu, Tuabin khí.  

1.1.2. Hiện trạng của HTĐ Việt Nam và qui hoạch cho tương lai 

1.1.2.1. Hiện trạng của HTĐ Việt Nam 

Nguồn ñiện: 

Bảng 1.1:  Tổng hợp các nguồn HTĐ Việt Nam 

Các thành  

phần  nguồn 

Cơ cấu nguồn 

theo 

công suất lắp ñặt 

(MW) 

Cơ cấu nguồn theo sản 

lượng 

(106kWh) 

Thuỷ ñiện 6441 27206 

Nhiệt ñiện 2945 10310 

Tua bin khí 3563 13250+6298 

Diesel 454 52 

Ngoài ngành 5975 28104 

Tổng công suất 19378 84032 

Nguồn: Tập ñoàn Điện lực Việt Nam, 2010. 

 

Lưới ñiện: 

Tổng chiều dài ĐD và dung lượng máy biến áp truyền tải 

trong HTĐ Việt Nam năm 7/2010 ñưa ra trong bảng 1-2. 
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        Bảng 1.2: Tổng hợp lưới truyền tải và phân phối HTĐ Việt Nam 

 

Cấp ñiện 

áp 
   500kV 220kV 110kV 

Trung 

thế 
Hạ thế 

ĐD (km) 3.455 7.988 12.943 131.924 149.711 

Máy biến 

áp 

(MVA) 

8.756 

(11 TBA) 

14.761 

(54 TBA) 
23.085 3.649 39.333 

Nguồn: Tập ñoàn Điện lực Việt Nam, 2010. 

1.1.2.2. Qui hoạch HTĐ Việt Nam trong tương lai 

Dự báo năm 2010, tổng sản lượng HTĐ khoảng 85.14 tỷ 

kWh, năm 2011 dự kiến ñạt khoảng 96 tỷ kWh;  

Công suất tăng trưởng 15%, công suất cực ñại khoảng 

16171MW. Nguồn của HTĐ Việt Nam có tổng công suất lắp ñặt 

khoảng 15110MW. 

1.1.3. Kết luận 

Với sự tăng trưởng phụ tải 15% trong năm 2011, do ñó cần: 

- Đẩy nhanh tiến ñộ dự án xây dựng các nguồn ñiện. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu,  ñưa ra các giải pháp tăng 

tính an toàn của HTĐ. 

1.2. CHẾ ĐỘ LÀM VI ỆC CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN 

1.2.1. Chế ñộ làm việc bình thường 

1.2.2. Chế ñộ làm việc không bình thường 

1.2.2.1. Chế ñộ quá tải 
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1.2.2.2. Chế ñộ không ñồng bộ 

1.2.2.3. Chế ñộ không ñối xứng 

1.3. CHẾ ĐỘ HÒA ĐỒNG BỘ TỔ MÁY PHÁT 

1.3.1. Các phương pháp hòa ñồng bộ máy phát ñiện 

1.3.2. Khởi ñộng tổ MF ñiện chuẩn bị hòa vào HTĐ 

1.3.2.1. Công tác tính toán chuẩn bị ñóng ñiện MF mới vào HTĐ 

1.3.2.2. Đề xuất phương án ñóng ñiện MF mới vào HTĐ 

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG 

ĐIỆN 

1.4.1. Khái niệm ổn ñịnh HTĐ 

- Ổn ñịnh tĩnh. 

- Ổn ñịnh ñộng. 

1.4.2. Phân tích ổn ñịnh tĩnh HTĐ 

Để nghiên cứu ổn ñịnh tĩnh có thể áp dụng phương pháp theo 

tiêu chuẩn năng lượng hoặc phương pháp ổn ñịnh theo Lyaponov. 

1.4.2.1. Phương pháp ñánh giá ổn ñịnh theo tiêu chuẩn năng 

lượng 

1.4.2.2. Phương pháp ñánh giá ổn ñịnh theo Lyapunov 

Phương pháp trực tiếp. 

Phương pháp xấp xỉ bậc nhất  

1.4.3. Phân tích ổn ñịnh ñộng HTĐ 

Việc ñánh giá ổn ñịnh ñộng của quá trình quá ñộ ñòi hỏi 

phương pháp và tiêu chuẩn chặt chẽ hơn, cần phải dựa vào các 

phương trình vi phân phi tuyến ban ñầu không có khả năng tuyến tính 

hóa.  
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1.5. KẾT LUẬN 

Máy phát ñiện nhìn chung làm việc trong ba chế ñộ: chế ñộ 

làm việc bình thường, chế ñộ quá ñộ và chế ñộ hòa ñồng bộ. 

Cần tính toán ñể chuẩn bị ñóng ñiện máy phát: Ở chế ñộ xác 

lập và quá ñộ.  

Đề tài dựa trên khả năng tính toán của chương trình PSS/E là 

sử dụng phương pháp tích phân số ñể tính toán và phân tích ổn ñịnh 

quá ñộ của HTĐ. 

Chương 2 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN CH Ế ĐỘ XÁC LẬP CỦA HTĐ 

VÀ CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 

2.1. TỔNG QUAN 

Dùng phương pháp ñiện áp nút và phương pháp dòng ñiện 

vòng. 

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CH Ế ĐỘ XÁC LẬP 

Dùng phương pháp ma trận YNút và ma trận ZNút.  

Dùng phương pháp lặp: Gauss-Seidel (Ynút) và phương pháp 

Newton ( Znút).  

2.2.1. Giải tích mạng ñiện bằng phương pháp lặp Gauss -Seidel 

2.2.2. Giải tích mạng ñiện bằng phương pháp lặp Newton - 

Raphson 

2.3. CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CH Ế ĐỘ XÁC LẬP 

2.3.1. Đặt vấn ñề 

Hầu hết các phần mềm tính toán dựa trên cơ sở thuật toán lặp 

Newton - Raphsson và Gauss - Seidel. 

2.3.2. Phần mềm PSS/E 

2.3.3. Phần mềm Conus 

2.3.4. Phần mềm PSS/ADEPT 
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2.3.5. Phần mềm POWERWORLD SIMULATOR: 

2.3.6. Phân tích và lựa chọn chương trình tính toán: 

Mỗi phần mềm ñều có một số chức năng và phạm vi ứng 

dụng khác nhau. PSS/ADEPT thường ñược sử dụng tính toán cho 

lưới phân phối. POWERWORLD SIMULATOR phù hợp cho công 

tác ñào tạo. CONUS dùng ñể tính toán trào lưu công suất và ñánh giá 

ổn ñịnh HTĐ. PSS/E là phần mềm mạnh có nhiều chức năng như mô 

phỏng HTĐ, hiện nay ñang ñược các công ty ñiện lực ở Việt Nam sử 

dụng. Để ñánh giá ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 

ñến các chế ñộ vận hành của HTĐ Việt Nam, tác giả sử dụng phần 

mềm PSS/E do những ưu ñiểm của nó.  

2.4. XÂY DỰNG DỮ LIỆU TÍNH TOÁN HT Đ BẰNG 

CHƯƠNG TRÌNH  PSS/E 

2.4.1. Thu thập số liệu HTĐ 

2.4.2. Tính toán mô phỏng các phần tử HTĐ theo PSS/E 

2.5. KẾT LUẬN 

Để tính toán HTĐ thường sử dụng các phương pháp giải tích 

mạng ñiện như: Newton-Raphson và Gauss - Seidel.  

Tác giả lựa chọn phần mềm PSS/E ñể thực hiện các tính toán 

phân tích ñề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và 

Đồng  Nai 4 ñến chế ñộ làm việc của HTĐ lưới truyền tải ñiện Việt 

Nam”. 
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Chương 3 - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NMTĐ ĐỒNG 

NAI 3 VÀ ĐỒNG NAI 4  ĐẾN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH 

CỦA HTĐ VIỆT NAM 

3.1. GIỚI THI ỆU CHUNG 

NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  ñược ñấu nối vào HTĐ 

Quốc gia bằng hai ĐD 220kV mạch kép ñến thanh góp 220kV TBA 

500kV Đắk Nông. NMTĐ có ảnh hưởng lớn ñến sự làm việc của 

HTĐ Việt Nam. Cần thiết phải nghiên cứu phân bổ CS, ñiện áp, chế 

ñộ ñóng cắt và sự ổn ñịnh của MF và HTĐ.  

3.2. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG 

ĐIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 (CHƯA CÓ NMTĐ ĐỒNG 

NAI 3,4) 

Khi chưa có NMTĐ Đồng Nai 3 và  Đồng Nai 4, thực hiện tính 

toán ñiện áp tại các nút, công suất truyền tải trên các ĐD và tổn thất 

công suất trên HTĐ và khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. 

Bảng 3.3: Tổn thất công suất HTĐ khi chưa  có Đồng Nai 3 và Đồng 

Nai 4 

Tổn thất khi chưa có 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 
Stt Khu vực 

Chế ñộ cực ñại 

[MW] 

Chế ñộ cực 

tiểu [MW] 

1 Toàn HTĐ 663.6 412.6 

2 Miền trung 150.8 97.8 
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3.3. TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG 

ĐIỆN KHI CÓ NMT Đ THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3,4 

3.3.1. Phương thức kết dây của HTĐ miền Trung-Tây Nguyên 

khi có NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 

 Khi NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñưa vào vận hành, sơ 

ñồ kết lưới cơ bản khu vực Miền Trung – Tây Nguyên như sau: 

- Mở các máy cắt sau: MC274/TBA 220kV Hà Tĩnh, 

MC271/TBA500kV Đà Nẵng, MC172/TBA110 KV Tam Kỳ, 

MC112/TBA 110KV Mộ Đức, MC172/TBA110KV Bù Đăng, 

MC172/TBA Ninh Hải, MC175/TBA110KV Đa Nhim. 

- Các trạm biến áp 500kV Pleiku, Đăk Nông, Di Linh nối 

vòng với nhau qua các trạm biến áp 220kV KrôngBuk – Nha Trang – 

Đa Nhim – Di linh; Và Krông Buk – Buôn tua sa – Đăk Nông. 

- Các mạch vòng 220kV: Pleiku - Krông buk - Nha trang - 

Tuy Hòa - Quy Nhơn; Pleiku - Sêsan - Sêsan 3A; Krông Buk  - 

Buônkuôp - Srepok 3 - Srepok 4. 

- Các mạch vòng 220kV-110KV: Đà Nẵng Hòa – Hòa 

Khánh, Hòa Khánh – Huế, Huế - Đồng Hới, Nha Trang – Tuy Hòa, 

Tuy Hòa – Quy Nhơn.   

 

3.3.2. Tính toán phân bổ công suất của HTĐ khi có NMTĐ Đồng 

Nai 3 và Đồng Nai 4 

Khi có NMTĐ Đồng Nai 3 và  Đồng Nai 4, thực hiện tính toán 

ñiện áp tại các nút, công suất truyền tải trên các ĐD và tổn thất công 

suất trên HTĐ và khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. 
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Bảng 3.6: Tổn thất công suất HTĐ khi có Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 

Tổn thất khi có 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 
Stt Khu vực 

Chế ñộ cực ñại 

[MW] 

Chế ñộ cực 

tiểu [MW] 

1 Toàn HTĐ 744.6 430.3 

2 Miền trung 177.0 177.0 

3.3.3. Ảnh hưởng của sự thay ñổi công suất phát của NMTĐ 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến HTĐ 

3.3.3.1. Ảnh hưởng của thủy ñiện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến sự 

thay ñổi tổn thất công suất của HTĐ 

Kết quả tính tổn thất công suất trên HTĐ khi NHTĐ Đồng 

Nai 3 và Đồng Nai 4 phát không tải, phát 50% và 100% công suất 

ñược nêu trong bảng 3.7. 

Bảng 3.7: Tổn thất công suất trên HTĐ Việc Nam theo các 

chế ñộ làm việc của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 

Stt 

Công suất phát của Đồng Nai 

3 và Đồng Nai 4 ở chế ñộ phụ 

tải hệ thống cực ñại 

Tổn thất 

HTĐ (MW) 

Tổn thất 

Miền trung 

(MW) 

1 Chưa có Đồng Nai 3 và Đồng 

Nai 4 (P=0MW) 
663.6 150.8 

2 
Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 chạy 

bù (phát Q, P = 0MW) 
660.7 150.1 

3 Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 phát 

50% 
683.6 157.5 

4 Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 phát 744.6 177.0 
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- Khi NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 chạy không tải, tổn 

thất trong HTĐ giảm. 

- Khi NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 phát P, tổn thất 

trong HTĐ tăng lên. 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của sự thay ñổi công suất phát của NMTĐ 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến hệ ñiện áp nút thống ñiện. 

- Ảnh hưởng ñến ñiện áp HTĐ: NMTĐ thủy ñiện Đồng Nai 3 

và Đồng Nai 4 góp phần cải thiện ñược ñiện áp lúc cao ñiểm và giảm 

ñược ñiện áp lúc thấp ñiểm, ñặc biệt trong trường hợp ta tiến hành 

ñiều chỉnh ñiện áp tại NMTĐ. 

- Ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến chế 

ñộ mang tải của các phần tử trên HTĐ: Các thiết bị mang ñiện ở các 

trạm 500kV, 220kV không bị quá tải. 

3.3.4. Ảnh hưởng của Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến HTĐ trong 

các chế ñộ sự cố 

- Xét các sự cố nguy hiểm:  

+ Sự cố mất ñiện ĐD 220kV Buôn Kuop-Krong Buk. 

+ Sự cố mất ñiện ĐD 500kV Di Linh – Tân Định. 

+ Sự cố mất ñiện MBA 500kV Đăk Nông. 

NMTĐ thủy ñiện NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 cải 

thiện ñáng kể ñiện áp trên HTĐ, ñiện áp tại các thanh cái 500kV, 

220kV ñược duy trì trong giới hạn cho phép. 

- Xét khả năng mang tải của các thiết bị trên HTĐ:  
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Bảng 3.12: Khả năng tải của thiết bị khi có sự cố 

 

Chế ñộ mang tải 
(%) theo CS phát 
của Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4 

I. Sự cố mất 
ñiện ĐD 

220kV Buôn 
Kuop-

Krong Buk 

ĐD/MBA mang tải 

Chưa có 
ĐN 3,4 

ĐN 3,4 
phát 

P=100% 

 
ĐD 220kV Buon tua Sa -

Đăk Nông. 
100 91.1 

 
ĐD 500kV Pleiku-Di 

Linh 
99.3 81.8 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 1,2  TBA 
500kV Tân Định 

86.6 83.9 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 1,2  TBA 
500kV Tân Định 

98.4 95.04 

Chế ñộ mang tải 
(%) theo CS phát 
của Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4 

II. Sự cố 
mất ñiện ĐD 
500kV Di 
Linh – Tân 
Định 

ĐD/MBA mang tải 

Chưacó 

ĐN 3,4 

ĐN 3,4 
phát 

P=100% 

 
ĐD 220kV Buon tua Sa –

Đăk Nông. 
106.8 98.1 
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ĐD 500kV Đăk Nông - 

Pleiku 
153.6 135.9 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 1 TBA 500kV 
Phú Lâm 

88.1 110.5 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 1 TBA 500kV 
Phú Lâm 

91.7 117.7 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 2 TBA 220kV 
Phú Lâm 

93.8 117.6 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 2 TBA 500kV 
Phú Lâm 

98.3 124.4 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 1 TBA 220kV 
Nhà Bè 

81.3 99.5 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 2 TBA 220kV 
Nhà Bè 

81.3 99.5 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 1 TBA 220kV 
Đăk Nông 

37 96.3 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 1 TBA 220kV 
Đăk Nông 

38 100 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 2 TBA 220kV 
Đăk Nông 

37 96.3 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 2 TBA 220kV 
Đăk Nông 

38 100 
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Chế ñộ mang tải 
(%) theo CS phát 
của Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4 

III. Sự cố 
mất ñiện 
MBT AT 1 
500kV TBA 
biến áp 
500kV Đăk 
Nông. 

ĐD/MBA mang tải 

Chưacó 

ĐN 3,4 

ĐN 3,4 
phát 

P=100% 

 
Cuộn 500kV MBA 
500kV AT 2 TBA 500kV 
Đăk Nông 

35 168 

 
Cuộn 220kV MBA 
500kV AT 2 TBA 500kV 
Đăk Nông 

33 160 

 
ĐD 220kV Tân Định-
Bình Hòa. 

108 106.5 

 

Trong trường hợp sự cố ñang xét thì sự tham gia của NMTĐ 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 giảm ñược sự quả tải của các ĐD 220kV, 

500kV, và TBA 500kV, 220kV khoảng 4-10%; cải thiện ñáng kể tình 

trạng quá tải của các ĐD. 

Nếu không giảm CS phát các nhà máy trong khu vực thì sẽ 

làm tăng thêm quá tải (quá tải nặng) MBA AT2 TBA 500kV Đăk 

Nông. 

3.3.5. Ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  ñến các 

thiết bị hiện tại trong HTĐ 

- Tính toán dòng ngắn mạch ở chế ñộ Max và chế ñộ Min 

- Qua tính toán thấy rằng dòng ngắn mạch tại các thanh cái 

500kV, 220kV của các TBA này cũng như tại các nút ở khu vực này 

18 

không vượt quá ngưỡng dòng cắt ñịnh mức của máy cắt, do ñó không 

cần phải thay thế máy cắt mà chỉ cần chỉnh ñịnh lại bảo vệ rơle cho 

phù hợp.  

3.3.6. Ảnh hưởng của Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến sự ổn ñịnh 

ñiện áp của HTĐ 

Xét sự cố 3 pha trực tiếp giữa ĐD 220kV Buôn tua sa- Đăk 

Nông Tính toán kết quả và vẽ biến thiên ñiện áp theo thời gian cho cả 

2 trường hợp chưa có Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 và có Đồng Nai 3, 

có  Đồng Nai 4 phát 100% công suất. 

Kết quả tính toán: Khi có NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  

thì sau khi ñóng lặp lại, ñiện áp tại các thanh cái 500kV, 220kV TBA 

500kV Đăk Nông có dao ñộng tắc dần với biên ñộ nhỏ và ñi ñến ổn 

ñịnh sau 3s kể từ lúc xảy ra sự cố. 

3.3.7. Ảnh hưởng của Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến sự biến thiên 

tổng trở tính toán trên các rơle bảo vệ 

Xét sự cố trên các ĐD 220kV  Đồng Nai 3 - Đăk Nông và 

ĐD 220kV Đồng Nai 4 - Đăk Nông nếu thì ñiện trở và ñiện kháng 

ĐD 220kV Buôn tua sa – Đăk Nông biến thiên lớn.  

Cần ñưa các chức năng nhận biết dao ñộng công suất vào làm 

việc ñể ĐD 220kV Buôn tua sa - Đăk Nông  không bị tác ñộng mất 

ñiện nhầm. 

3.4. TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA NMTĐ 

THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3,4 

3.4.1. Ổn ñịnh quá ñộ 

3.4.2. Ổn ñịnh quá ñộ khi ñóng hoặc cắt tổ máy 

Thực hiện cắt một hoặc hai tổ máy hay ñóng hòa lưới tổ máy 
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NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Quá trình tính toán cho thấy 

không làm ảnh hưởng ñến tính ổn ñịnh HTĐ. 

3.4.3. Ổn ñịnh quá ñộ khi có sự cố 

- Ở chế ñộ cực ñại tính toán các trường hợp sự cố. 

- Từ kết quả tính toán ở chế ñộ phụ tải cực ñại,  ñánh giá: HTĐ 

ổn ñịnh 

3.5. KẾT LUẬN 

- Sự tham gia của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 không 

làm thay ñổi phương thức vận hành cơ bản của HTĐ.  

- NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 góp phần tăng lượng 

công suất truyền tải từ miền Bắc ra vào Nam trên các ĐD 500kV, cải 

thiện ñược chất lượng ñiện năng khi có sự cố. 

- Khi ñóng ñiện NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  dòng 

ngắn mạch trên HTĐ có thay ñổi, dòng ngắn mạch 3 pha tăng từ 360 

÷ 820A phía 220kV, 250 ÷ 600A phía 110kV, khoảng dưới 370A ñối 

với phía 22kV, 35kV; còn các khu vực khác chịu ảnh hưởng rất ít, 

không ñáng kể (dòng sự cố chỉ thay ñổi vài chục ampe). 

- Việc ñóng hoặc cắt các tổ máy cũng như sự cố trên các ĐD 

220kV mạch kép Đồng Nai 3-Đăk Nông ĐD 220kV mạch kép Đồng 

Nai 4-Đăk Nông không làm HTĐ mất ổn ñịnh. 

- Khi có sự tham gia của NMTĐ, cả ñiện trở và ñiện kháng 

tại vị trí ñang xét biến thiên rất lớn, tốc ñộ biến thiên tổng trở do dao 

ñộng rất lớn, ñiều này dễ dẫn ñến bảo vệ rơle tác ñộng nhầm. Vì vậy 

cần ñưa các chức năng nhận biết dao ñộng công suất vào làm việc. 
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Chương 4 - PHƯƠNG THỨC ĐÓNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH 

NMTĐ  ĐỒNG NAI 3 VÀ ĐỒNG NAI 4 

4.1. GIỚI THI ỆU CHUNG 

Khi chuẩn bị ñóng ñiện NMTĐ, trước hết là cần phải hiệu 

chỉnh các thống số cho các HTĐ- thiết bị lien quan; chọn phương án 

ñóng ñiện ñể ñảm bảo tin cậy.  

4.2. TÍNH CHỌN NẤC PHÂN ÁP CỦA MÁY BI ẾN ÁP TĂNG 

ÁP 

Để vận hành NMTĐ trước hết cần phải chọn vị trí ñặt của nấc 

phân áp máy biến áp tăng áp phù hợp. 

4.2.1. Chế ñộ phụ tải cực ñại  

Tính toán ñiện áp, Q phát NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  

với các vị trí nấc phân áp MBA tăng áp khác nhau khi ĐD vận hành 

mạch kép. 

4.2.2. Chế ñộ phụ tải cực tiểu 

Tính toán ñiện áp, Q phát NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  

với các vị trí nấc phân áp MBA tăng áp khác nhau khi ĐD vận hành 

mạch kép. 

Từ kết quả tính toán ở trên, cho thấy có thể chọn nấc phân áp 

cho máy biến áp tăng áp tại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 là nấc 

1, hoặc nấc 2, hoặc nấc 3, hoặc nấc 4. 

4.3. CHẾ ĐỘ PHÓNG ĐIỆN VÀ HÒA ĐỒNG BỘ MÁY PHÁT 

Theo Quy trình thao tác do Bộ Công nghiệp ban hành, tiêu 

chuẩn ñể thực hiện việc hoà ñồng bộ như sau: δ ≤ 300;  ∆f ≤ 0,25 Hz; 

∆U ≤ 10%. 
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4.3.1. Đối với NMTĐ thủy ñiện Đồng Nai 3 

4.3.1.1. Hòa 1 tổ máy ñầu tiên thủy ñiện Đồng Nai 3 vào lưới 

Việc tính toán chế ñộ phóng ñiện và hòa ñồng bộ máy phát 

ñược thực hiện với giả thiết: 

+ NMTĐ Đồng Nai 3 vận hành không tải 1 tổ máy, công suất 

phát P = 0 MW. 

+ Điện áp ñầu cực của máy phát ñặt ở ñịnh mức 15.75kV 

(0.95÷1.05 pu) 

+ Nấc ñặt của MBA tăng áp Đồng Nai 3 là nấc 2.  

Từ kết quả tính toán thấy rằng trong mọi chế ñộ phụ tải, ñộ 

lệch ñiện áp giữa hai ñầu máy cắt (ñiểm tách HTĐ) có thể ñiều chỉnh 

(ñiều chỉnh ñiện áp ñầu cực máy phát) ñể thỏa mãn yêu cầu ñộ lệch 

ñiện áp cho phép hòa ñồng bộ ∆U ≤ 10%. Do ñó, có thể hòa tổ máy 

thủy ñiện Đồng Nai 3 vào HTĐ tại hai vị trí: NMTĐ Đồng Nai 3 

hoặc tại trạm biến áp 500kV Đăk Nông.  

4.3.1.2. Hòa  tổ máy 2 sau khi ñã hòa tổ máy thứ nhất NMTĐ Đồng 

Nai 3 vào lưới 

Ta xét thêm trường hợp hòa tổ máy còn lại, trước ñó tổ máy 

thứ nhất ñã ñược hòa lưới. Các tính toán như chế ñộ hòa lưới cho một 

tổ máy. 

4.3.1.3. Hòa vào HTĐ sau khi cả hai tổ máy Đồng Nai 3 ñã chạy 

không tải và liên kết nhau phía 220kV 

Trường hợp này chỉ thực hiện hòa ở phía 220kV tại 2 ñiểm: Tại 

trạm biến áp 220kV NMTĐ Đồng Nai 3 hoặc các máy cắt 275/276 

trạm 500kV Đăk Nông. 
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4.3.2. Đối với NMTĐ thủy ñiện Đồng Nai 4 

4.3.2.1. Hòa 1 tổ máy ñầu tiên thủy ñiện Đồng Nai 4 vào lưới 

Việc tính toán chế ñộ phóng ñiện và hòa ñồng bộ máy phát 

ñược thực hiện với giả thiết: 

- NMTĐ Đồng Nai 4 vận hành không tải 1 tổ máy, công suất 

phát P = 0 MW. 

- Điện áp ñầu cực của máy phát ñặt ở ñịnh mức 15.75kV 

(0.95÷1.05 pu). 

- Nấc ñặt của MBA tăng áp Đồng Nai 4 là nấc 2. 

4.3.2.2. Hòa  tổ máy 2 sau khi ñã hòa tổ máy thứ nhất thủy ñiện 

Đồng Nai 4  

Ta xét thêm trường hợp hòa tổ máy còn lại khi trước ñó tổ máy 

thứ nhất ñã ñược hòa lưới. Các tính toán như chế ñộ hòa lưới cho một 

tổ máy. 

4.3.2.3. Hòa vào HTĐ sau khi cả hai tổ máy Đồng Nai 4 ñã chạy 

không tải và liên kết nhau phía 220kV 

Trường hợp này chỉ thực hiện hòa ở phía 220kV tại 2 ñiểm: Tại 

trạm biến áp 220kV NMTĐ Đồng Nai 4 hoặc các máy cắt 275/276 

trạm 500kV Đăk Nông. 

4.3.3. Kết luận và kiến nghị phương án hòa NMTĐ Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4  

Từ các kết quả tính toán ta thấy trong mọi chế ñộ phụ tải, ñộ 

lệch ñiện áp giữa hai ñầu máy cắt ( ñiểm tách HTĐ ) có thể ñiều 

chỉnh ( ñiều chỉnh ñiện áp ñầu cực MF) ñể thỏa mãn yêu cầu ñộ lệch 
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ñiện áp cho phép hòa ñồng bộ ∆U ≤ 10%. Do vây có thể thực hiện 

hòa tổ máy NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 vào HTĐ tại cả ba vị 

trí: Tại NMTĐ, TBA220kV, TBA500kV. 

4.4. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 

Đối với Đồng Nai 3, dây dẫn ACSR-400/51, dòng mang tải cho 

phép lớn nhất 879A, khả năng truyền tải công suất 300MW. Đối với 

NMTĐ Đồng Nai 4, dây dẫn ACSR-450/51, dòng mang tải cho phép 

lớn nhất 1050A, khả năng truyền tải công suất 408MW. 

Công suất NMTĐ Đồng Nai 3 khi phát cực ñại là Pmax 

=180MW và NMTĐ Đồng Nai 4 khi phát cực ñại là Pmax = 340MW,  

dòng ñịnh mức Iñồng nai 3 = 233A và Iñồng nai 4 = 441A nhỏ hơn công suất 

truyền tải và dòng mang tải cho phép của các ĐD liên kết. Như vậy, 

ở tất cả các chế ñộ thì khả năng truyền tải của các ĐD vẫn ñảm bảo 

cho việc vận hành NMTĐ. 

- Điều kiện vận hành theo yêu cầu ñiện áp: Giả thiết hai tổ máy 

của Đồng Nai 3 phát công suất tác dụng ở mức 99 MW (110% ñịnh 

mức công suất tác dụng) và Đồng Nai 4 phát công suất tác dụng ở 

mức 187MW (110% ñịnh mức công suất tác dụng). 

Theo kết quả: ĐD 220kV Đồng Nai 3 – Đăk Nông, và ĐD 

220kV Đồng Nai 4- Đăk Nông ñảm bảo vận hành mạch ñơn, và vận 

hành mạch kép. 

- Điều kiện vận hành theo yêu cầu tần số: Khi mỗi tổ máy 

Đồng Nai 3 phát công suất 99MW, và Đồng Nai 4 phát công suất 187 

MW và sự cố tách một ĐD thì HTĐ vẫn còn giữ ổn ñịnh. Nếu mức 

công suất phát của mỗi tổ máy NMTĐ Đồng Nai 3 tăng lên 100 MW, 

NMTĐ Đồng Nai 4 tăng lên 188 MW  thì HTĐ sẽ bị mất ổn ñịnh.  

Như vậy giới hạn truyền tải theo ñiều kiện ổn ñịnh của ĐD 
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220kV Đồng Nai 3 – Đăk Nông ñạt ñến 198 MW(2x99), và Đồng 

Nai 4 – Đăk Nông ñạt ñến 374 (2x187)MW. 

4.5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI TÍNH TOÁN CH ỈNH ĐỊNH RƠLE  

- Chức năng bảo vệ quá dòng ñiện. 

- Kiểm tra bảo vệ quá dòng cắt nhanh của các trạm 500/220kV 

- Chức năng phân tích sóng hài và chức năng chống dao ñộng 

công suất vào làm việc. 

4.6. KẾT LUẬN 

- Có thể chọn nấc MBT ñặt ở nấc số 2 hoặc 3, hoặc 4. 

- Có hành hòa MF với HTĐ có thể thực hiện tại cả ba vị trí: 

Phía NMTĐ, TBA 220kV, TBA 500kV. 

- Các ĐD ñảm bảo truyền tải công suất. Khi tổ máy phát CS 

110% CS ñịnh mức thì ĐD 220kV Đồng Nai 3 – Đăk Nông, ĐD 

220kV Đồng Nai 4 – Đăk Nông sẽ ñảm bảo vận hành mạch kép và 

mạch ñơn. 

- Lưu ý chỉnh ñịnh relay quá dòng các lộ tổng. Đưa chức năng 

phân tích sóng hài bậc 2, bậc 5 và ñưa chức năng chống dao ñộng 

công suất của bảo vệ khoảng cách vào làm. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Qua những nghiên cứu ñã trình bày trong luận văn, kết luận và 

kiến nghị như sau: 

1. Ảnh hưởng của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñến chế 

ñộ vận hành của HTĐ Việt Nam: 
- NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  góp cải thiện ñiện áp nút 

HTĐ, giảm ñược lượng CS truyền tải trên các ĐD từ miền Bắc vào 

Nam (tránh ñược quá tải các ĐD  220KV, ĐD 500kV), cải thiện ñược 



25 

chất lượng ñiện năng khi có sự cố, ñồng thời phần nào giảm ñược CS 

truyền tải qua các thiết bị nên tăng ñược khả năng tải của thiết bị. 

- Dòng sự cố tại các TBA 220KV trong khu vực: KrongBuk, 

Buôn Tua sa, Buôn Kuop, Srepoc3, Srepoc4; các TBA 500KV Đăk 

Nông, Di Linh, Pleiku, Phú Lâm, Phú Mỹ, Tân Định chịu ảnh hưởng 

của NMTĐĐồng Nai 3, Đồng Nai 4, dòng ngắn mạch tăng từ 630 ÷ 

1400A phía 500kV; 490 ÷ 4400A phía 220kV, 300 ÷ 500A phía 

110kV; còn các khu vực khác chịu ảnh hưởng rất ít, không ñáng kể. 

Sự biến ñổi dòng ngắn mạch như vậy ảnh hưởng chủ yếu ñến các 

chức năng bảo vệ quá dòng ñiện. 

- Việc ñóng hoặc cắt các tổ máy cũng như sự cố trên ĐD 

220kV Đồng Nai 3 – Đắk Nông và ĐD 220kV Đồng Nai 4 – Đắk 

Nông không làm HTĐ mất ổn ñịnh cho dù tự ñộng ñóng lặp lại làm 

việc thành công hay không. Khi ĐD liên kết ñược trang bị bằng bảo 

vệ so lệch dọc và bảo vệ khoảng cách có chức năng truyền cắt thì 

thời gian chết của tự ñộng ñóng lặp lại có thể ñược chỉnh ñịnh trong 

dãi rộng (tính toán từ 0,7 - 1.5s). 

- Khi không có NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 thì tổng trở 

nhìn thấy bởi rơle khoảng cách chỉ biến thiên do sự cố và không có 

dao ñộng. Khi có sự tham gia của NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 

cả ñiện trở và ñiện kháng biến thiên rất lớn và ñảo dấu ñiện trở. Tốc 

ñộ biến thiên tổng trở do dao ñộng là rất lớn và có lúc gần bằng với 

tốc ñộ biến thiên tống trở do sự cố gây ra, ñiều này dễ dẫn ñến bảo vệ 

rơle tác ñộng nhầm. 
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2. Phương thức ñóng ñiện và vận hành NMTĐ Đồng Nai 3 và 

Đồng Nai 4: 

- MBA tăng áp tại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 ñặt ở nấc 

số 2 với ñiện áp ñịnh mức là 235.75kV. 

- Khi tiến hành hòa MF với HTĐ có thể thực hiện tại cả ba vị 

trí: NMTĐ Đồng Nai 4 phía ñầu cực MF, hoặc tại TBA phân phối 

220kV NMTĐ Đồng Nai 4, hoặc tại thanh cái 220KV TBA biến áp 

500KV Đăk Nông. Cả ba vị trí này ñều thõa mãn ñiều kiện hòa ñồng 

bộ. Tuy nhiên trong thực tế vận hành, khi phóng ñiện ĐD từ nguồn, 

lượng vô công sinh ra do ĐD sẽ truyền vào MF. Để tránh trường hợp 

MF nhận CS phản kháng ĐD ngay khi mới khởi ñộng ta nên thực 

hiện hòa tại ñầu NMTĐ. 

- Các ĐD ñảm bảo truyền tải công suất. Khi tổ máy phát CS 

110% CS ñịnh mức thì ĐD 220kV Đồng Nai 3 – Đăk Nông, ĐD 

220kV Đồng Nai 4 – Đăk Nông sẽ ñảm bảo vận hành mạch kép và 

mạch ñơn. 

- Việc hiệu chỉnh bảo vệ rơle trong HTĐ ñể chuẩn bị ñóng ñiện 

vận hành NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 chỉ cần thực hiện ñối 

với ñược thực hiện bảo vệ cắt nhanh lộ tổng 220kV của các MBA 

220kV trong khu vực  

- Chức năng phân tích sóng hài bậc 2, bậc 5 của relay cần ñược 

ñưa vào ( nhằm tránh thành phần sóng hài chẳn và lẽ lớn nhất làm 

relay tác ñộng khi có dòng xung kích xuất hiện). 

- Đưa chức năng chống dao ñộng CS của bảo vệ khoảng cách 

vào làm việc ( ñể tránh khi do khi thao tác lưới , dao ñộng phụ tải, 

ngắn mạch ngoài…làm Relay sẽ tác ñộng nhầm). 


