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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ngày nay hệ thống ñiện Việt Nam là hệ thống ñiện liên kết. 

Các lưới ñiện khu vực, các nhà máy ñiện ñược nối liên kết với nhau 

thông qua ñường dây 500kV tạo thành hệ thống ñiện thống nhất. Lưới 

ñiện truyền tải 220kV và 110kV không ngừng phát triển ñể ñáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng của phụ tải 

Lưới ñiện Miền Nam có vai trò rất quan trọng trong hệ thống 

ñiện Việt Nam, tập trung nhu cầu phụ tải lớn. Với sự  phát triển nhanh 

nguồn và lưới ñiện ñể ñáp ứng nhu cầu của phụ tải dẫn ñến dòng ngắn 

mạch trong lưới truyền tải tăng cao, (ñặc biệt ở khu vực miền ñông 

nam bộ như tại thanh cái 220kV trạm Phú Lâm, Phú Mỹ, Nhà Bè) làm 

ảnh hưởng xấu ñến các phần tử trong hệ thống ñiện ở chế ñộ sự cố. 

Vấn ñề này ñặt ra yêu cầu cao hơn trong quan hệ ñiện –ñộng lực học 

cũng như ñộ bền nhiệt của các phần tử trong hệ thống ñiện. Đồng thời 

yêu cầu cao về ñộ tin cậy  của thiết bị ñóng cắt, bảo vệ rơ le. Do ñó 

cần thiết phải nghiên cứu tìm giải pháp  hạn chế dòng ngắn ñể nâng 

cao tính vận hành an toàn của thiết bị ñóng cắt và các phần tử trong hệ 

thống ñiện. Hiện nay trên thế giới ñang sử dụng các giải pháp khác 

nhau ñể giải quyết vấn ñề dòng NM tăng cao như: Thay thế các thiết bị 

ñóng ngắt có dòng cắt cao hơn, thay ñổi cấu trúc lưới , sử dụng kháng 

ñiện mắc nối tiếp, thiết bị tự ñộng hạn chế dòng NM bằng vật liệu siêu 

dẫn (Superconducting Fault Current Limiter-SFLC), hạn dòng ngắn 

mạch bằng PP dùngMBA mắc nối tiếp. 

Xuất phát từ những lý do trên, ñề tài: ‘NGHIÊN CỨU TÌM 

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH HỆ THỐNG 

ĐIỆN 220kV MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015’ ñược 

nghiên cứu. 
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2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU  

- Nghiên cứu tìm hiểu các giải pháp hạn chế dòng ñiện ngắn 

mạch trên hệ thống ñiện. 

- Tính toán các chế ñộ vận hành bình thường và sự cố của hệ 

thống ñiện 220kV Miền nam ñể xác ñịnh các chế ñộ nguy hiểm. 

-  Áp dụng tính toán ñề xuất giải pháp hợp lý ñể hạn chế dòng 

NM trong các chế ñộ nguy hiểm cho HTĐ 220kV Miền nam.    

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Hệ thống ñiện 220kV Miền Nam giai ñoạn 2011- 2015. 

- Các giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch. 

- Tìm giải pháp hợp lý ñể hạn chế dòng ngắn mạch cho hệ 

thống ñiện Miền Nam. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

-  Thu thập số liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển của 

hệ thống ñiện giai ñoạn 2011- 2015. 

- Nghiên cứu các phần mềm tính toán HTĐ, phân tích lựa 

chọn phần mềm ñể sử dụng cho ñề tài. 

- Sử dụng phần mềm ñể tính toán tìm trường hợp ngắn mạch 

nguy hiểm trên lưới ñiện 220kV Miền Nam. 

- Nghiên cứu các giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch, phân tích 

lựa chọn giải pháp thích hợp ñể sủ dụng. 

-  Áp dụng tính toán lựa chọn giải pháp hợp lý  ñể hạn chế 

dòng ngắn mạch cho hệ thống ñiện 220kV Miền Nam. 

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

  Đề tài mang lại các ý nghĩa khoa học và thực tiễn sau:  

 -  Đưa ra cơ sở tính toán các chế ñộ vận hành, sự cố HTĐ. 

 - Xác ñịnh ñược ñiện áp các nút, công suất truyền tải trên các 

ñường dây ở các chế ñộ vận hành của hệ thống. 
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 - Xác ñịnh ñược dòng ngắn mạch HTĐ 220kV Miền Nam và 

các ñiểm ngắn mạch có dòng ngắn mạch tăng cao. 

 - Đưa ra giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch nhằm khắc phục 

các ảnh hưởng xấu của dòng ngắn mạch ñến các phần tử trong HTĐ. 

 Trên cơ sở ñó giúp các cơ quan quản lý và vận hành lưới ñiện 

vạch ra chiến lược quy hoạch, thiết kế và vận hành lưới ñiện an toàn, 

hiệu quả. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận chung, nội dung của ñề tài ñược 

tổ chức thành 4 chương và 5 phụ lục. Bố cục của nội dung chính của 

luận văn gồm: 

Chương 1: Tổng quan về quá trình hình thành và quy hoạch 

phát triển HTĐ Việt Nam  

Chương 2: Cơ sở tính toán ngắn mạch và các giải pháp hạn chế 

dòng ñiện ngắn mạch. 

Chương 3: Tính toán các chế ñộ vận hành của hệ thống ñiện 

220kv Miền Nam. 

Chương 4: Đề xuất các giải pháp hạn chế dòng ñiện ngắn mạch 

hệ thống ñiện 220kV Miền Nam. 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

QUY  HOẠCH PHÁT TRI ỂN HTĐ VIỆT NAM 

1. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN 

1.2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ QUY 

HOẠCH CHO TƯƠNG LAI 

1.2.1. Hệ thống lưới ñiện Việt Nam 

1.2.2. Hệ thống lưới truy ền tải ñiện Miền Nam 

1.2.3  Tình hình mang tải lưới truy ền tải  Mi ền Nam 

1.2.3.1 Giai ñoạn ñến năm 2008 
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1.2.3.2 Giai ñoạn ñến năm 2009 

1.2.3.3 Giai ñoạn 2010 

1.2.3.4 Giai ñoạn 2011 

1.2.4. Kế hoạch vận hành hệ thống ñiện năm 2012, và quy hoạch 

phát tri ển lưới ñiện giai ñoạn 2011-2020 

1.2.4.1 Kế hoạch vận hành hệ thống ñiện năm 2012 

1.2.4.2 Quy hoạch phát triển lưới ñiện theo tổng sơ ñồ VII 

1.3. KẾT LUẬN 

Ngày nay hệ thống ñiện Việt Nam là hệ thống ñiện liên kết. Các 

lưới ñiện khu vực, các nhà máy ñiện ñược nối liên kết với nhau tạo 

thành hệ thống ñiện thống nhất. Bên cạnh sự phát triển của ñường dây 

siêu cao áp 500kV Bắc-Nam, Lưới ñiện truyền tải 220kV và 110kV 

không ngừng phát triển ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ tải 

Theo TSĐ VII, giai ñoạn 2011- 2020 lưới ñiện truyền tải dự 

kiến xây dựng thêm là: trạm 500kV khoảng 42.850MVA, trạm 220kV 

khoảng 74.926MVA, ñường dây 500kV khoảng 8372km, ñường dây 

220kV khoảng 15.942km . Tổng công suất các nhà máy ñến 2020 là 

75.000MW, trong ñó thủy ñiện chiếm 23,1%, thủy ñiện tích năng 2,4%, 

nhiệt ñiện than 48%, nhiệt ñiện khí ñốt 16,5%, nguồn ñiện sử dụng năng 

lượng tái tạo 5,6%, ñiện hạt nhân 1,3% và nhập khẩu ñiện 3,1%. 

 Lưới ñiện Miền Nam có vai trò rất quan trọng trong hệ thống 

ñiện Việt Nam, tập trung nhu cầu phụ tải lớn. Với sự  phát triển nhanh 

nguồn và lưới ñiện ñể ñáp ứng nhu cầu của phụ tải dẫn ñến dòng ngắn 

mạch trong lưới truyền tải tăng cao, (ñặc biệt ở khu vực miền ñông 

nam bộ như tại thanh cái 220kV trạm Nhà Bè, Phú Lâm, Nam Sài 

Gòn, Nhơn Trạch, Phú Mỹ) làm ảnh hưởng xấu ñến các phần tử trong 

hệ thống ñiện ở chế ñộ sự cố. Vấn ñề này ñặt ra yêu cầu cao hơn trong 

quan hệ ñiện –ñộng lực học cũng như ñộ bền nhiệt của các phần tử 
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trong hệ thống ñiện. Đồng thời yêu cầu cao về ñộ tin cậy  của thiết bị 

ñóng cắt, bảo vệ rơ le. Do ñó cần thiết phải nghiên cứu tìm giải pháp  

hạn chế dòng ngắn ñể nâng cao tính vận hành an toàn của thiết bị ñóng 

cắt và các phần tử trong hệ thống ñiện. Hiện nay trên thế giới ñang sử 

dụng các giải pháp khác nhau ñể giải quyết vấn ñề dòng ngắn mạch 

tăng cao như: Thay ñổi phương thức vận hành (tách lưới, tách thanh 

cắt, cắt liên ñộng), sử dụng kháng ñiện mắc nối tiếp, sử dụng thiết bị 

tự ñộng hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn 

(Superconducting Fault Current Limiter-SFLC), sử dụng thiết bị hạn 

dòng ngắn mạch có dạng van bán dẫn kết hợp với ñiện kháng, chế tạo 

và sử dụng các thiết bị chuyển mạch công suất có tác ñộng cực nhanh, 

hạn dòng ngắn mạch bằng phương pháp dùng máy biến áp mắc nối 

tiếp, mở bớt trung tính máy biến áp ñể giảm dòng ngắn mạch 1pha. 

Trong phần chương 2 của luận văn sẽ trình bày cụ thể các giải pháp 

hạn chế dòng ñiện ngắn mạch. 

 

Chương 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH VÀ CÁC GI ẢI 

PHÁP HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH  

2.1. QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ TRONG HTĐ 

2.1.1. Khái niệm chung 

2.1.2. Các ñịnh nghĩa cơ bản 

2.1.3. Nguyên nhân và ảnh hưởng của ngắn mạch 

2.1.3.1 Nguyên nhân  

2.1.3.2 Ảnh hưởng của dòng ngắn mạch. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH: 

2.3.  TÍNH TOÁN HTĐ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PSS/E(30) 

2.3.1. Các chức năng chính và sơ ñồ tổ chức chương trình PSSE 

2.3.1.1. Các chức năng chính của chương trình PSSE 
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2.3.1.2. Sơ ñồ khối của chương trình PSS/E 

2.3.2. Khởi ñộng và giao diện chính chương trình PSS/E 

2.3.2.1. Khởi ñộng chương trình PSS/E 

2.3.2.2. Các giao diện của PSS/E 

2.3.3. Tính toán phân bổ CS 

2.3.3.1. Đặt vấn ñề 

2.3.3.2. Nhập dữ liệu mô phỏng tính toán trào lưu CS HTĐ trong chương 

trình PSS/E 

2.3.3.3. Tính toán phân bổ CS 

2.3.4. Tính toán ngắn mạch 

2.4. XÂY DỰNG DỮ LI ỆU TÍNH TOÁN H Ệ THỐNG ĐIỆN 

BẰNG PHẦN MỀM PSS/E 

2.4.1.Thu thập số liệu HTĐ 

Tiến hành thu thập số liệu về HTĐ Việt Nam giai ñoạn hiện tại 2011 

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

2.5. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN 

NGẮN MẠCH TRÊN HTĐ 

2.5.1. Đặt vấn ñề 

2.5.2. Thiết bị hạn chế dòng ñiện ngắn mạch bằng vật li ệu siêu dẫn 

SFCL  

2.5.2.1. Kỹ thuật siêu dẫn 

2.5.2.2. Các loại thiết bị hạn dòng NM bằng vật liệu siêu dẫn 

a. Thiết bị hạn dòng NM bằng vật liệu siêu dẫn( SFCL) kiểu ñiện trở 

b. SFCL có lõi từ bao bọc 

2.5.3. Hạn chế dòng ngắn mạch bằng kháng ñiện nối ti ếp 

2.5.3.1. Đặt vấn ñề 

2.5.3.2 Các vị trí lắp ñặt kháng ñiện 

a. Lắp ở thanh cái liên kết  
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b. Lắp nối tiếp ngăn lộ vào thanh cái 

c. Lắp nối tiếp ở ngăn lộ ra. 

2.5.3.3. Các ứng dụng kháng ñiện vào hệ thống ñiện trong thực tế 

2.5.4. Giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới ñiện    

2.5.5. Giải pháp mở bớt trung tính MBA ñể giảm dòng ngắn mạch 

1pha 

2.5.6. Giải pháp lắp MBA nối ti ếp có trở kháng lớn 

2.6.  KẾT LUẬN 

 Ngắn mạch là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống ñiện do 

hiện tượng chạm chập giữa các pha không thuộc chế ñộ làm việc bình 

thường. Các dạng ngắn mạch trong hệ thống ñiện gồm: Ngắn mạch 3 

pha, ngắn mạch 2pha, ngắn mạch 2 pha chạm ñất, ngắn mạch 1pha 

chạm ñất. Trong các dạng ngắn mạch này thì xác xuất xảy ra ngắn 

mạch 1pha là lớn nhất, xác xuất xảy ra ngắn mạch 3pha là thấp nhất 

nhưng là trường hợp nặng nề nhất và dòng ngắn mạch lớn so với các 

dạng ngắn mạch khác, tuy nhiên trong một số trường hợp thì dòng 

ngắn mạch 1pha có thể lớn hơn dòng ngắn mạch 3pha. 

Để tính toán ngắn mạch ñối với mạng ñiện ñơn giản ta có thể 

sử dụng hai phương pháp tính toán : ñó là phương pháp giải tích và 

phương pháp ñường cong tính toán. 

Ngày nay Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ 

thông tin, các máy tính cấu hình mạnh ñược sử dụng phổ biến, nhờ ñó 

các chương trình tính toán mô phỏng HTĐ có khả năng tính toán và 

tốc ñộ tính toán cao. Phần mềm PSS/E là phần mềm mạnh, có hầu hết 

các chức năng phân tích HTĐ và ñược sử dụng rộng rãi của chương 

trình PSS/E trong ngành ñiện Việt Nam. Do ñó tác giả lựa chọn phần 

mềm PSS/E làm chương trình tính toán cho ñề tài.  
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 Qua tìm hiểu ñược biết ñể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch có 

thể sử dụng các giải pháp sau: 

- Giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới. 

- Giải pháp lắp kháng ñiện nối tiếp 

- Giải pháp dùng thiết bị hạn dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn. 

- Giải pháp tách bớt trung tính của máy biến áp. 

- Giải pháp dùng máy biến áp mắc nối tiếp có trở kháng lớn. 

 Đối với giải pháp dùng thiết bị hạn dòng ngắn mạch bằng vật 

liệu siêu dẫn chỉ sử dụng ở cấp ñiện áp thấp, hiện nay ñang trong giai 

ñoạn thử nghiệm ở cấp ñiện áp 220kV. Giải pháp dùng máy biến áp 

nối tiếp có trở kháng lớn hiện chỉ áp dụng ở lưới phân phối. Giải pháp 

tách bớt trung tính MBA là giải pháp giảm dòng ngắn mạch 1pha hiệu 

quả nhất, tuy nhiên với lưới ñiện 220kV hầu hết MBA tự ngẫu nên bắt 

buộc trung tính phải nối ñất. Các giải pháp còn lại như thay ñổi cấu 

trúc lưới lắp kháng ñiện nối tiếp là có khả năng áp dụng ñể hạn chế 

dòng ñiện ngắn mạch HTĐ 220kV Miền Nam. 

Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC CH Ế ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

ĐIỆN 220KV MIỀN NAM   

3.1 SƠ ĐỒ VÀ SỐ LI ỆU TÍNH TOÁN 

3.1.1. Sơ ñồ hệ thống ñiện 220kV Miền Nam 

3.1.2. Thông số tính toán 

3.2 TÍNH TOÁN CÁC CH Ế ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HTĐ 220KV 

MI ỀN NAM. 

3.2.1. Tính toán chế ñộ cực ñại 

3.2.2. Tính toán chế ñộ cực tiểu 

3.2.3 Phân tích và kiến nghị 

 Qua tính toán chế ñộ xác lập hệ thống ñiện 220kV Miền Nam 
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ở hai chế ñộ cực ñại và cực tiểu, nhận thấy:  

- Về công suất truyền tải: Công suất truyền tải trên các ñường 

dây 220kV không bị quá tải. Công suất tại một số trạm ở chế ñộ cực 

ñại bị quá tải nhẹ  như  MBA AT2 trạm Nhà Bè(101.9%), Phú Lâm 

AT1(101.8%), AT2(105.9%), Tân Định AT1(102%), AT2(101.2%), 

Long An AT1,AT2(101.4%). Nên cần phải phân bố lại trào lưu công 

suất cho phù hợp. 

- Về ñiện áp: Điện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép 

±5%Uñm, tuy nhiên ở chế ñộ phụ tải cực ñại, ñiện áp tại thanh cái 

Trảng Bàng và Vĩnh Long nhỏ hơn 95%Uñm. Điện áp tại thanh cái 

220kV Trảng Bàng là 208.8kV và Vĩnh Long  là 207.6kV. 

Điện áp là một trong những chỉ tiêu quan trọng ñể ñánh giá 

chất lượng ñiện năng. Do ñó cần phải tính toán ñiều chỉnh nấc phân áp 

hoặc  tìm hiểu lắp các thiết bị FACTS ñể giữ ổn ñịnh ñiện áp. 

3.3 TÍNH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ N-1 

3.3.1 Tính toán ở chế ñộ cực ñại 

3.3.1.1 Ngắn mạch tại TC 220kV Nhà Bè chế ñộ phụ tải cực ñại: 

Inm(3)
∑=38.3kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=45.5KA > Icp=40KA 

3.3.1.2. Ngắn mạch tại các máy cắt ñường dây 220kV Nhà Bè chế ñộ 

phụ tải cực ñại. 

Inm(3)=38.3kA <Icp=40kA. 

  Inm(1)=45.5kA > Icp=40KA. 

3.3.1.3. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Phú Lâm chế ñộ phụ tải cực ñại. 

Inm(3)
∑=35.3kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=41.3KA > Icp=40KA 

3.3.1.4. Ngắn mạch tại các máy cắt ñường dây trạm 220kV Phú Lâm 

chế ñộ phụ tải cực ñại. 
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 Inm(3)= 35.3kA <Icp=40kA 

Inm(1) =41.3KA > Icp=40KA. 

3.3.1.5 Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nhơn Trạch chế ñộ phụ tải 

cực ñại: 

  Inm(3)
∑=35.8kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=39.7kA < Icp=40kA. 

3.3.1.6 Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nam Sài Gòn chế ñộ phụ tải 

cực ñại: 

 Inm(3)
∑=35.2kA  <Icp=40kA. 

   Inm(1)
∑=38.1KA < Icp=40kA. 

3.3.2. Tính ở chế ñộ cực tiểu 

3.3.2.1. Ngắn mạch tại TC 220kV Nhà Bè chế ñộ phụ tải cực tiểu. 

Inm(3)
∑=36.6kA  <Icp=40kA. 

Inm(1)
∑=43.7KA > Icp=40KA 

3.3.2.2. Ngắn mạch tại các máy cắt 220kV Nhà Bè chế ñộ cực tiểu 

 Inm(3)=36.6kA <Icp=40kA. 

 Inm(1)=43.7kA > Icp=40KA. 

3.3.2.3. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Phú Lâm chế ñộ cực tiểu 

Inm(3)
∑=33.9kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=40.1KA > Icp=40KA 

3.3.2.4. Ngắn mạch tại các máy cắt ñường dây trạm 220kV Phú Lâm 

chế ñộ phụ tải cực tiểu. 

   Inm(3)= 33.9kA <Icp=40kA 

Inm(1) =40.1KA > Icp=40KA 

3.3.2.5. Ngắn mạch tại TC 220kV Nhơn Trạch chế ñộ PTcực tiểu 

  Inm(3)
∑=34.6kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=38.5kA < Icp=40kA. 
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3.3.2.6. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nam Sài Gòn chế ñộ phụ tải 

cực tiểu. 

  Inm(3)
∑=33.8kA  <Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑=36.9 kA < Icp=40kA. 

3.3.3. Tính toán dòng ngắn mạch giai ñoạn 2015. 

Trạm Nhà Bè:Inm(3)=41.6kA>Icp=40kA,Inm(1)=48.3kA> Icp=40kA. 

Tại Phú Lâm: Inm(3)=40.4kA>Icp=40kA,Inm(1)=43.2kA> Icp=40kA 

Nhơn Trạch: Inm(3)=35.9kA<Icp=40kA,Inm(1)=30.9kA<Icp=40kA 

Nam Sài Gòn: Inm(3)=32.4kA<Icp=40kA,Inm(1)=33.1kA<Icp=40kA 

3.4. KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Từ kết quả tính toán các chế ñộ vận hành của hệ thống ñiện 

220kV Miền Nam có nhận xét như sau: 

* Ở chế ñộ vận hành bình thường thông số vận hành tính ở chế 

ñộ cực ñại và cực tiểu:  

- Về công suất truyền tải: Công suất truyền tải trên các ñường 

dây 220kV không bị quá tải. Công suất tại một số trạm ở chế ñộ cực 

ñại bị quá tải nhẹ  như  MBA AT2 trạm Nhà Bè(101.9%), Phú Lâm 

AT1(101.8%), AT2(105.9%), Tân Định AT1(102%), AT2(101.2%), 

Long An AT1,AT2(101.4%). Nên cần phải phân bố lại trào lưu công 

suất cho phù hợp. 

- Về ñiện áp: Điện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép 

±5%Uñm, tuy nhiên ở chế ñộ phụ tải cực ñại, ñiện áp tại thanh cái 

Trảng Bàng và Vĩnh Long nhỏ hơn 95%Uñm. Điện áp tại thanh cái 

220kV Trảng Bàng là 208.8kV và Vĩnh Long  là 207.6kV.Điện áp là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng ñể ñánh giá chất lượng ñiện năng. 

Do ñó cần phải tính toán ñiều chỉnh nấc phân áp hoặc tìm hiểu lắp các 

thiết bị FACTS ñể giữ ổn ñịnh ñiện áp. 

* Qua tính toán các trường hợp sự cố ngắn mạch xảy ra, kết 
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quả cho thấy hầu hết các trường hợp ngắn mạch 3pha thì dòng ngắn 

mạch là nhỏ hơn dòng cắt ngắn mạch cho phép của máy cắt (40kA)( 

IN
(3)  tại trạm Nhà Bè ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu: 38.3kA/36.6kA; IN

(3)  

tại trạm Phú Lâm ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu: 35.3kA/33.9kA;  IN
(3) tại 

trạm Nhơn Trạch ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu: 35.8kA/34.6kA; IN
(3)  tại 

trạm Nam Sài Gòn ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu: 35.2kA/33.8kA),  

Tuy nhiên dòng ngắn mạch 1pha tại một số trạm biến áp là lớn 

hơn dòng cắt cho phép của máy cắt(40kA), ñáng chú ý là: 

- Ngắn mạch tại thanh cái và tại ñầu cực các MC 220kV trạm 

Nhà Bè:  IN
(1)  ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu:45.5kA/43.7kA 

- Ngắn mạch tại thanh cái và tại ñầu cực các MC 220kV trạm 

Phú Lâm: IN
(1)  ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu:41.3kA/40.1kA. 

- Tại trạm Nhơn Trạch, Nam Sài Gòn: dòng ngắn mạch 1pha 

không vượt dòng cho phép của máy cắt nhưng ở mức khá cao, và có 

thể lớn hơn khi hệ thống nguồn nhiễu loạn( IN
(1)  tại trạm Nhơn Trạch 

ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu:39.75kA/38.5kA, IN
(1) tại Nam Sài Gòn ở chế 

ñộ cực ñại/cực tiểu:38.1kA/36.9kA). 

Để ñảm bảo máy cắt có thể tác ñộng loại trừ sự cố cần thiết 

phải thay máy cắt có Icñm > IN. Tuy nhiên việc thay máy cắt sẽ phải bỏ 

ra một khoảng chi phí rất cao. Trong ñề tài luận văn, tác giả ñưa ra các 

giải pháp ñể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch cho hệ thống ñiện 220kV 

Miền Nam, cụ thể ñược tính toán trong Chương 4.  

Chương 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DÒNG 

NGẮN MẠCH  HTĐ 220KV MIỀN NAM 

4.1. MỞ ĐẦU 

Để hạn chế dòng dòng ñiện ngắn mạch cho hệ thống ñiện 

220kV Miền Nam, trong phần chương 2 của ñề tài, tác giả ñã tìm hiểu 
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các giải pháp khác nhau ñể giải quyết vấn ñề dòng ngắn mạch tăng cao 

như: Thay ñổi cấu trúc lưới , sử dụng thiết bị tự ñộng hạn chế dòng ngắn 

mạch bằng vật liệu siêu dẫn (Superconducting Fault Current Limiter-

SFLC), sử dụng kháng ñiện hạn dòng ngắn mạch mắc nối tiếp… 

Một giải pháp giảm dòng ngắn mạch một pha hiệu quả nhất là 

mở bớt các ñiểm trung tính của MBA, tuy nhiên trong lưới ñiện 220kV 

hầu hết các MBA tự ngẫu có ñặc ñiểm là bắt buộc trung tính phải nối 

ñất, còn các nhà máy ñiện nối vào lưới 220kV thì ở xa dẫn ñến khả 

năng hạn chế dòng ngắn mạch thấp do không sử dụng . \ 

Như phân tích ở chương 2, trong ñề tài này chỉ sử dụng 2 giải 

pháp ñể tính toán, áp dụng cho lưới ñiện 220KV Miền Nam giai ñoạn 

2011-2015 ñó là: 

- Giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới 

- Giải pháp dùng kháng ñiện mắc nối tiếp. 

 Quá trình nghiên cứu tính toán sử dụng sơ ñồ hệ thống ñiện 

Miền Nam năm 2011,  việc tính toán hạn chế dòng ngắn mạch tập 

trung chủ yếu vào các khu vực có mật ñộ tải dày ñặc, và có nhiều 

nguồn phát công suất. 

4.2. GIẢI PHÁP THAY ĐỔI CẤU TRÚC LƯỚI 

Để giảm dòng ngắn mạch hệ thống ñiện 220kV Miền Nam, tác 

giả ñã lần lượt thay ñổi cấu trúc lưới và tính toán. Cấu trúc lưới ñược 

tính toán là mở mạch vòng Nhà Bè-Nam Sài Gòn-Phú Lâm-Hóc Môn-

Thủ Đức-Cát Lái-Nhơn Trạch-Phú Mỹ 1-Nhà Bè tại một trong các vị 

trí sau: tại trạm Nhà Bè, trạm Phú Lâm, trạm Nam Sài Gòn. Trong 3 

cấu trúc lưới ñược thay ñổi trên thì cấu trúc mở mạch vòng tại trạm 

Nhà Bè như phần trình bày sau là giải pháp tối ưu nhất.(Đối với kết 

quả tính toán thay ñổi cấu trúc lưới tại trạm Phú Lâm và Nam Sài Gòn 

như phụ lục ) 
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4.2.1. Tính toán chế ñộ vận hành bình thường khi tách thanh cái 

tr ạm Nhà Bè. 

4.2.1.1. Tính toán chế ñộ cực ñại 

4.2.1.2. Tính toán chế ñộ cực tiểu 

4.2.1.3. Nhận xét 

Qua tính toán chế ñộ xác lập hệ thống ñiện 220kV Miền Nam 

ở hai chế ñộ cực ñại và cực tiểu, trong trường hợp tách thanh cái trạm 

Nhà Bè thì thông số ñiện áp tại các nút và dòng ñiện các ñường dây có 

thay ñổi so với khi không có lắp kháng  trong giới hạn cho phép:  

- Về công suất truyền tải: Công suất truyền tải trên các ñường 

dây 220kV không bị quá tải. Công suất tại một số trạm ở chế ñộ cực 

ñại bị quá tải Nhà Bè MBA AT2 (104%), Phú Lâm AT1(110.3%), 

AT2(104.9%), AT7(107%), Tân Định AT1(104%), AT2(103%), Long 

An AT1,AT2(102.7%). Nên cần phải phân bố lại trào lưu công suất 

cho phù hợp. 

- Về ñiện áp: Điện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép 

±5%Uñm, tuy nhiên ở chế ñộ phụ tải cực ñại, ñiện áp tại thanh cái 

Trảng Bàng, Vĩnh Long Bến Tre nhỏ hơn 95%Uñm. Điện áp tại thanh 

cái 220kV Trảng Bàng là 207.5 kV(giảm 0.47% khi chưa tách thanh 

cái),  Vĩnh Long  là 205.6kV(giảm 0.96%), Bến Tre 208.5kV(giảm 

0.8%). Do ñó cần phải tính toán ñiều chỉnh nấc phân áp ñể giữ ñiện áp 

trong phạm vi ± 5%Uñm. 

4.2.2. Tính ngắn mạch ở chế ñộ cực ñại sau khi tách thanh cái Nhà 

Bè 

4.2.2.1. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nhà Bè ở chế ñộ phụ tải cực 

ñại sau khi ñã tách thanh cái  

Dòng tổng qua TC C21/C22: Inm(3)
∑1= 23.1/31.9kA< Icp=40kA 

   Inm(1)
∑1= 24.7/36.5kA< Icp=40kA 
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4.2.2.2. Ngắn mạch tại các máy cắt 220kV Nhà Bè ở chế ñộ phụ tải 

cực ñại sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 

  Inm(3)=23.1÷31.9kA<Icp=40kA 

Inm(1) = 24.7÷36.5 kA<Icp=40kA 

4.2.2.3. Ngắn mạch tại các thanh cái 220kV Phú Lâm ở chế ñộ phụ 

tải cực ñại sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 

  Inm(3)
∑1= 33.3kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 39.4kA< Icp=40kA 

4.2.2.4. Ngắn mạch tại các máy cắt 220kV Phú Lâm ở chế ñộ phụ tải 

cực ñại sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè. 

 Inm(3)=33.3kA<Icp=40kA 

Inm(1) =39.4kA<Icp=40kA 

4.2.2.5. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nhơn Trạch ở chế ñộ phụ 

tải cực ñại sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 

  Inm(3)
∑1= 35.5kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 39.4kA< Icp=40kA 

4.2.2.6. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nam Sài Gòn ở chế ñộ phụ 

tải cực ñại sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 

  Inm(3)
∑1= 31.3kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 34.0kA< Icp=40kA 

4.2.3. Tính ngắn mạch ở chế ñộ cực tiểu sau khi tách thanh cái 

Nhà Bè 

4.2.3.1. Ngắn mạch tại thanh cái 220kV Nhà Bè ở chế ñộ phụ tải cực 

tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè. 

Dòng tổng qua TC cái C21/C22: Inm(3)
∑1= 22.7/30.8kA< Icp=40kA 

   Inm(1)
∑1= 24.5/35.2kA< Icp=40kA 

4.2.3.2. Ngắn mạch tại các máy cắt 220kV Nhà Bè ở chế ñộ phụ tải 

cực tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 
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Inm(3)=22.7÷30.8kA<Icp=40kA 

Inm(1) = 24.5÷35.2kA<Icp=40kA 

4.2.3.3. Ngắn mạch tại các thanh cái 220kV Phú Lâm ở chế ñộ phụ 

tải cực tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè 

Dòng tổng qua thanh cái C21, C22: Inm(3)
∑1= 32.0kA< Icp=40kA 

    Inm(1)
∑1= 37.8kA< Icp=40kA 

4.2.3.4. Ngắn mạch tại các máy cắt 220kV Phú Lâm ở chế ñộ phụ tải 

cực tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè. 

Inm(3)=32.0kA<Icp=40kA 

Inm(1) =37.8kA<Icp=40kA 

4.2.3.5. Ngắn mạch tại các thanh cái 220kV Nhơn Trạch ở chế ñộ 

phụ tải cực tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 34.4kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1=38.3 kA< Icp=40kA 

4.2.3.6. Ngắn mạch tại các thanh cái 220kV Nam Sài Gòn ở chế ñộ 

phụ tải cực tiểu sau khi ñã tách thanh cái trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 30.2kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 33.1 kA< Icp=40kA 

4.3. GIẢI PHÁP LẮP KHÁNG HẠN DÒNG NGẮN MẠCH 

4.3.1. Chọn vị trí l ắp ñặt và thông số của kháng ñiện hạn dòng 

 Qua tính toán dòng ngắn mạch 3pha, 1pha hệ thống ñiện 

220kV Miền Nam, thì dòng ngắn mạch tại thanh cái và ñầu cực các 

máy cắt ñường dây của một số trạm biến áp tăng cao và lớn hơn dòng 

ñiện cho phép của máy cắt, nên cần phải lắp thiết bị FCL ñể hạn chế 

dòng ngắn mạch nhằm tránh hư hỏng thiết bị trên lưới ñiện, một trong 

những thiết bị thường ñược sử dụng trên lưới ñiện cao áp ñó kháng 

ñiện mắc nối tiếp. Để tìm vị trí thích hợp lắp ñặt kháng ñiện cho hệ 

thống ñiện Miền Nam giai ñoạn 2011-2015, ñề tài tiến hành như sau: 
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Lần lượt bố trí kháng ñiện tại các vị trí có dòng ngắn mạch cao, ñiều 

chỉnh ñiện kháng ñể giảm dòng ngắn mạch ở các nút trên hệ thống ở 

các chế ñộ vận hành khác nhau. Các vị trí lắp kháng ñiện ñược tính 

toán ñó là : tại thanh cái 220kV Nhà Bè, Phú Lâm, tại 2 ñường dây 

Nam Sài Gòn-Nhà Bè.  Thông số kháng ñiện ñược tính toán như sau: 

- Hãng sản xuất: Trench-Canada 

- Điện áp ñịnh/dòng ñịnh mức: 220kV-2000A 

- Tần số: 50Hz. 

 -  Điện kháng X=30Ω. 

 Trong các giải pháp lắp kháng ñiện như trên thì giải pháp lắp 

kháng ñiện tại thanh cái 200kV Nhà Bè như phần trình bày sau là giải 

pháp tối ưu nhất. Đối với kết quả tính toán cho trường hợp lắp tại trạm 

Phú Lâm và 2ñường dây Nam Sài Gòn-Nhà Bè như phụ lục. 

4.3.2. Tính toán chế ñộ vận hành bình thường khi lắp kháng tại 

tr ạm Nhà Bè 

4.3.2.1. Tính toán chế ñộ cực ñại. 

4.3.2.2. Tính toán chế ñộ cực tiểu 

4.3.2.3. Nhận xét 

Qua tính toán chế ñộ xác lập hệ thống ñiện 220kV Miền Nam 

ở hai chế ñộ cực ñại và cực tiểu, trong trường hợp có lắp kháng ñiện 

tại thanh cái trạm Nhà Bè thì thông số ñiện áp tại các nút và dòng ñiện 

các ñường dây có thay ñổi so với khi không có lắp kháng nhưng trong 

giới hạn cho phép:  

- Về công suất truyền tải: Công suất truyền tải trên các ñường 

dây 220kV không bị quá tải. Công suất tại một số trạm ở chế ñộ cực 

ñại bị quá tải nhẹ như  MBA AT2 (103.6%), Phú Lâm AT1(108%), 

AT2(103.3%), AT7(107%), Tân Định AT1(103,7%), AT2(102.9%), 

Long An AT1,AT2(102.5%). Nên cần phải phân bố lại trào lưu công 
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suất cho phù hợp. 

- Về ñiện áp: Điện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép 

±5%Uñm, tuy nhiên ở chế ñộ phụ tải cực ñại, ñiện áp tại thanh cái 

Trảng Bàng và Vĩnh Long nhỏ hơn 95%Uñm. Điện áp tại thanh cái 

220kV Trảng Bàng là 207.8 kV(giảm 0.4% khi chưa lắp kháng) và 

Vĩnh Long  là 206.0kV(giảm 0.7%).  

4.3.3. Tính toán ngắn mạch chế ñộ cực ñại sau khi lắp kháng tại 

Nhà Bè 

4.3.3.1. Tính dòng ngắn mạch tại thanh cái 220kV trạm Nhà Bè ở 

chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè 

Dòng NM tổng qua thanh cái C21/C22 khi có lắp kháng ñiện:  

  Inm(3)
∑1= 24.5/32.8kA< Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑1= 25.7/37.1kA< Icp=40kA. 

4.3.3.2. Tính toán dòng ngắn mạch ở các máy cắt 220kV trạm Nhà 

Bè ở chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè 

  Inm(3)=24.5÷32.8kA<Icp=40kA. 

Inm(1) = 25.7 ÷37.1kA<Icp=40kA. 

4.3.3.3. Tính toán dòng ngắn mạch tại thanh cái 220kV trạm Phú 

Lâm ở chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 33.6 kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 39.6kA< Icp=40kA 

4.3.3.4. Tính dòng ngắn mạch ở các máy cắt 220kV trạm Phú Lâm ở 

chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)=33.6kA<Icp=40kA 

Inm(1) =39.6kA<Icp=40kA 

4.3.3.5. Tính toán dòng ngắn mạch tại thanh cái 220kV trạm Nhơn 

Trạch ở chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 35.6 kA< Icp=40kA 



21 

  Inm(1)
∑1=39.5 kA< Icp=40kA 

4.3.3.6. Tính toán dòng ngắn mạch tại thanh cái 220kV trạm Nam Sài 

Gòn ở chế ñộ phụ tải cực ñại sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1=  31.8kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1=34.5 kA< Icp=40kA 

4.3.4. Tính toán ngắn mạch chế ñộ cực tiểu sau khi lắp kháng tại 

Nhà Bè 

4.3.4.1. Tính dòng ngắn mạch tại các thanh cái 220kV trạm Nhà Bè 

ở chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

Dòng NM tổng qua thanh cái C21/C22khi có lắp kháng ñiện:  

  Inm(3)
∑1= 24.2/31.6kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 25.5/35.8kA< Icp=40kA 

4.3.4.2. Tính dòng ngắn mạch ở các máy cắt 220kV trạm Nhà Bè ở 

chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)=24.2÷31.6kA<Icp=40kA 

Inm(1) = 25.5÷35.8kA<Icp=40kA 

4.3.4.3. Tính dòng ngắn mạch ở thanh cái 220kV trạm Phú Lâm ở 

chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 32.3kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 38.1 kA< Icp=40kA 

4.3.4.4. Tính dòng ngắn mạch ở các máy cắt 220kv trạm Phú Lâm ở 

chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)=32.3kA<Icp=40kA 

Inm(1) =38.1 kA<Icp=40kA 

4.3.4.5. Tính dòng ngắn mạch ở thanh cái 220kV trạm Nhơn Trạch 

ở chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

Inm(3)
∑1= 34.4kA< Icp=40kA 

  Inm(1)
∑1= 38.3kA< Icp=40kA 
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4.3.4.6. Tính dòng ngắn mạch ở thanh cái 220kV trạm Nam Sài Gòn 

ở chế ñộ phụ tải cực tiểu sau khi lắp kháng tại trạm Nhà Bè. 

  Inm(3)
∑1= 30.7kA< Icp=40kA. 

  Inm(1)
∑1=33.5 kA< Icp=40kA. 

4.3.5. Tính dòng ngắn mạch giai ñoạn 2015 khi lắp kháng hạn 

dòng ngắn mạch tại tr ạm Nhà Bè. 

Dòng NM tại trạm Nhà Bè: Inm(3)= 37.1kA<Icp=40kA. 

    Inm(1)= 39.9kA<Icp=40kA. 

Dòng NM trạm Phú Lâm: Inm(3)= 35.8kA<Icp=40kA. 

    Inm(1)= 35.2kA<Icp=40kA. 

Dòng NM tại trạm Nhơn Trạch: Inm(3)= 35.9kA<Icp=40kA. 

    Inm(1)= 30.9kA<Icp=40kA. 

Dòng NM tại Nam Sài Gòn: Inm(3)= 32.4kA<Icp=40kA. 

          Inm(1)= 33.1kA<Icp=40kA. 

4.4. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT 

   Từ những tính toán áp dụng các giải pháp hạn chế dòng ñiện 

ngắn mạch cho HTĐ 220kV Miền Nam có nhận xét như sau: 

 * Sử dụng giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới kết quả tính toán 

cho thấy: 

 - Thay ñổi cấu trúc lưới bằng cách tách thanh cái trạm Phú 

Lâm ñể mở mạch vòng Nhà Bè-Nam Sài Gòn-Phú Lâm-Hóc Môn-Thủ 

Đức-Cát Lái-Nhơn Trạch-Phú Mỹ1-Nhà Bè, thì dòng ngắn mạch tại 

trạm Phú Lâm giảm so với khi chưa tách mạch vòng và dòng ngắn 

mạch 1pha giảm nhỏ hơn dòng cắt cho phép của máy cắt. Nhưng dòng 

ngắn mạch tại các trạm Nhà Bè, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch không 

giảm và dòng ngắn mạch 1pha tại trạm Nhà Bè lớn hơn dòng cắt cho 

phép của máy cắt. 

- Thay ñổi cấu trúc lưới bằng cách tách thanh cái trạm Nam 

Sài Gòn ñể mở mạch vòng Nhà Bè-Nam Sài Gòn-Phú Lâm-Hóc Môn-

Thủ Đức-Cát Lái-Nhơn Trạch-Phú Mỹ 1-Nhà Bè, thì dòng ngắn mạch 
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tại trạm Nam Sài Gòn giảm so với khi chưa tách mạch vòng. Nhưng 

dòng ngắn mạch tại các trạm Nhà Bè, Phú Lâm, Nhơn Trạch không 

giảm và dòng ngắn mạch 1pha tại trạm Nhà Bè, Phú Lâm lớn hơn 

dòng cắt cho phép của máy cắt. 

- Thay ñổi cấu trúc lưới bằng cách tách thanh cái trạm Nhà Bè 

ñể mở mạch vòng Nhà Bè-Nam Sài Gòn-Phú Lâm-Hóc Môn-Thủ 

Đức-Cát Lái-Nhơn Trạch-Phú Mỹ 1-Nhà Bè, thì dòng ngắn mạch tại 

trạm Nhà Bè, Phú Lâm, Nhơn Trạch, Nam Sài Gòn ñều giảm so với 

khi chưa tách mạch vòng và dòng ngắn mạch 1pha ở trạm Nhà Bè, Phú 

Lâm giảm nhỏ hơn dòng cắt cho pháp của máy cắt.  

 Như vậy giải pháp tách mạch vòng tại trạm Nhà Bè là hiệu 

quả cao nhất. 

* Sử dụng giải pháp lắp ñặt kháng ñiện, kết quả cho thấy: 

- Lắp ñặt kháng ñiện tại thanh cái trạm Phú Lâm thì dòng ngắn 

mạch tại trạm Phú Lâm giảm so với khi chưa lắp kháng ñiện và dòng 

ngắn mạch giảm nhỏ hơn dòng cắt cho phép của máy cắt. Nhưng dòng 

ngắn mạch tại trạm Nhà Bè, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch không giảm, 

dòng ngắn mạch1pha  tại trạm Nhà Bè vẫn lớn hơn dòng cho phép của 

máy cắt. 

- Lắp ñặt kháng ñiện tại ñầu ñường dây Nam Sài Gòn-Nhà Bè 

thì dòng NM tại trạm Phú Lâm, Nhà Bè, Nam Sài Gòn, Nhơn trạch 

ñều giảm so với khi chưa lắp kháng ñiện tuy nhiên  dòng ngắn 

mạch1pha  tại trạm Nhà Bè vẫn lớn hơn dòng cho phép của máy cắt. 

- Lắp ñặt kháng ñiện tại thanh cái 220kV trạm Nhà Bè thì 

dòng ngắn mạch tại trạm Phú Lâm, Nhà Bè, Nam Sài Gòn, Nhơn trạch 

ñều giảm so với khi chưa lắp kháng ñiện và ñều nhỏ hơn dòng cho 

phép của máy cắt. 

 Như vậy lắp kháng ñiện tại thanh cái 220kV Nhà Bè có hiệu 

quả cao nhất. 
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 Qua ñó cho thấy ñể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch cho hệ 

thống ñiện 220kV Miền Nam hiệu quả nhất ta có thể sử dụng một 

trong hai giải pháp là thay ñổi cấu trúc lưới bằng cách mở vòng tại 

trạm Nhà Bè hoặc lắp kháng ñiện hạn dòng tại thanh cái 220kV trạm 

Nhà Bè ñều có thể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch tuy nhiên việc thay 

ñổi cấu trúc bằng cách tách mạch vòng dẫn ñến ñộ tin cậy cung cấp 

ñiện giảm cho nên tác giả ñề xuất sử dụng giải pháp lắp kháng ñiện tại 

thanh cái 220kv trạm Nhà Bè. 

Để ñảm bảo ñiều kiện vận hành, trong ñiều kiện một số vị trí 

lưới ñiện 220kV Miền Nam có dòng ngắn mạch cao hơn dòng cho 

phép của máy cắt(40kA) bắt buộc phải thay máy cắt hoặc dùng giải 

pháp lắp kháng ñiện hạn dòng. Qua tính toán cho thấy chi phí thiết bị 

ñể lắp kháng ñiện khoảng 900,000 USD là thấp hơn nhiều so với thay 

máy cắt (25 bộ x90,000=2,250,000USD) nên giải pháp lắp kháng ñiện 

hạn dòng là tối ưu. 

 

KẾT LUẬN 

Lưới truyền tải ñiện Miền  Nam trải dài qua 21 tỉnh thành phía 

Nam, chiếm khoảng gần 50% sản lượng truyền tải của lưới truyền tải 

Quốc Gia, là lưới có vai trò rất quan trọng trong hệ thống ñiện Việt 

Nam, khu vực tập trung nhu cầu phụ tải lớn. Với sự  phát triển nhanh 

nguồn và lưới ñiện ñể ñáp ứng nhu cầu của phụ tải dẫn ñến dòng ngắn 

mạch trong lưới truyền tải tăng cao, như tại thanh cái 220kV trạm biến 

áp Phú Lâm, Phú Mỹ, Nhà Bè, Nhơn trạch Nam Sài Gòn, làm ảnh 

hưởng xấu ñến các phần tử trong hệ thống ñiện ở chế ñộ sự cố. Nên 

cần tìm giải pháp ñể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch lưới ñiện 220KV ở 

khu vực này. 

Để có cơ sở tính toán các chế ñộ của HTĐ 220kV Miền Nam , 

tác giả ñã tìm hiểu các phương pháp tính toán ngắn mạch và các tính 

năng của phần mềm PSS/E ñể nhập nhập dữ liệu và tính toán. Trong 
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luận văn tác giả cũng ñã tìm hiểu các giải pháp hạn chế dòng ñiện 

ngắn mạch. Qua phân tích ñã ñưa ra hai giải pháp là thay ñổi cấu trúc 

lưới và lắp kháng ñiện hạn dòng ñể áp dụng tính toán cho HTĐ 220kV 

Miền Nam. 

Thực hiện việc tính toán các chế ñộ của HTĐ 220kV Miền Nam , 

tác giả ñã thu thập số liệu từ các ñơn vị quản lý lưới ñiện Truyền Tải và 

từ Trung tâm ñiều ñộ HTĐ Quốc Gia, sử dụng các tính năng của phần 

mềm PSS/E nhập thông số và tính toán các chế ñộ vận hành bình 

thường, sự cố ở phụ tải cực ñại và cực tiểu, trên cơ sở ñó phân tích các 

trường hợp sự cố nguy hiểm. Từ những tính toán cho thấy: 

* Ở chế ñộ vận hành bình thường thông số vận hành tính ở chế 

ñộ cực ñại và cực tiểu:  

- Về công suất truyền tải: Công suất truyền tải trên các ñường 

dây 220kV không bị quá tải. Công suất tại một số trạm ở chế ñộ cực 

ñại bị quá tải nhẹ  như  MBA AT2 trạm Nhà Bè(101.9%), Phú Lâm 

AT1(101.8%), AT2(105.9%), Tân Định AT1(102%), AT2(101.2%), 

Long An AT1,AT2(101.4%). Nên cần phải phân bố lại trào lưu công 

suất cho phù hợp. 

- Về ñiện áp: Điện áp tại các nút nằm trong giới hạn cho phép 

±5%Uñm, tuy nhiên ở chế ñộ phụ tải cực ñại, ñiện áp tại thanh cái 

Trảng Bàng và Vĩnh Long nhỏ hơn 95%Uñm. Điện áp tại thanh cái 

220kV Trảng Bàng là 208.8kV và Vĩnh Long  là 207.6kV. 

* Qua tính toán các trường hợp sự cố ngắn mạch xảy ra, kết 

quả cho thấy hầu hết các trường hợp ngắn mạch 3pha thì dòng ngắn 

mạch là nhỏ hơn dòng cắt ngắn mạch cho phép của máy cắt 

(40kA),Tuy nhiên dòng ngắn mạch 1pha tại một số trạm biến áp là lớn 

hơn dòng cắt cho phép của máy cắt, ñáng chú ý là: 

- Ngắn mạch tại thanh cái và tại ñầu cực các MC 220kV trạm 

Nhà Bè:  IN
(1)  ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu:45.5kA/43.7kA 
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- Ngắn mạch tại thanh cái và tại ñầu cực các MC 220kV trạm 

Phú Lâm: IN
(1)  ở chế ñộ cực ñại/cực tiểu:41.3kA/40.1kA. 

- Tại trạm Nhơn Trạch, Nam Sài Gòn: dòng ngắn mạch 1pha 

không vượt dòng cho phép của máy cắt nhưng ở mức khá cao, và có 

thể lớn hơn khi hệ thống nguồn nhiễu loạn. 

Để ñảm bảo máy cắt có thể tác ñộng loại trừ sự cố cần thiết 

phải thay máy cắt có Icñm > IN. Tuy nhiên việc thay máy cắt sẽ phải bỏ 

ra một khoảng chi phí rất cao(chi phí thiết bị khoảng 2,250,000USD). 

Trong luận văn ñã tiến hành tính toán, ñề xuất giải pháp hạn chế dòng 

ñiện ngắn mạch HTĐ 220kV Miền Nam ñể ñảm bảo dòng ngắn mạch 

nhỏ hơn giá trị dòng cắt ngắn mạch cho phép của máy cắt, cụ thể :  

- Sử dụng giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới và 

- Sử dụng giải pháp lắp kháng ñiện nối tiếp  

 Qua tính toán cho thấy cả 2 giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới và lắp 

kháng ñiện nối tiếp ñều có thể hạn chế dòng ñiện ngắn mạch, thông số ở 

chế ñộ vận hành bình thường khi áp dụng các giải pháp nằm trong giới 

hạn cho phép, tuy nhiên việc thay ñổi cấu trúc bằng cách tách mạch vòng 

dẫn ñến ñộ tin cậy cung cấp ñiện giảm cho nên tác giả ñề xuất như sau:. 

Giai ñoạn trước mắt dùng giải pháp thay ñổi cấu trúc lưới ñiện 

220kV Miền Nam bằng việc tách lưới tại trạm Nhà Bè ñể giảm dòng 

ngắn mạch cho lưới ñiện khu vực này. Đối với giải pháp tách thanh cái 

sẽ ảnh hưởng ñến ñộ tin cậy cung cấp ñiện nên về lâu dài cần thực 

hiện giải pháp dùng thiết bị hạn dòng ngắn mạch. Thiết bị ñược ñề 

xuất là dùng kháng ñiện mắc nối tiếp ñể lắp tại thanh cái trạm Nhà Bè, 

kháng ñiện phù hợp với tính toán lưới giai ñoạn ñến 2015 có trở kháng 

là 30Ω. Quy hoạch phát triển lưới ñiện trong tương lai, dòng ngắn 

mạch lớn hơn nhiều lần so với giai ñoạn hiện tại nên cần phải tính toán 

ñể thay kháng ñiện có trở kháng lớn hơn. 

 


