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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 Hiện nay với xu hướng càng ngày càng phát triển nhiều công 

nghệ mới trên thế giới trong lĩnh vực lưới ñiện, bên cạnh ñó lưới ñiện 

Việt Nam ngày càng phát triển cùng với yêu cầu cung cấp ñiện an 

toàn liên tục cho phụ tải ñược ñặt lên hàng ñầu trong ñiều kiện phụ 

tải phát triển liên tục. 

 Để ñảm bảo cho MBA vận hành an toàn liên tục thì phải 

theo dõi, giám sát liên tục MBA. Trong vận hành thì MBA ñã có các 

bảo vệ chính và các bảo vệ dự phòng như bảo vệ so lệch MBA, bảo 

vệ nội bộ MBA và các bảo vệ dự phòng khác nhưng qua thực tế vận 

hành cho thấy khi có sự cố thực bên trong MBA nhưng các bảo vệ 

này ñã không tác ñộng hay khi tác ñộng cũng không thể tránh hư 

hỏng MBA như cháy MBA cấp ñiện áp 500kV ñã xảy ra trong các 

trạm biến áp 500kV của lưới truyền tải ñiện.  

Trong quản lý vận hành cũng ñã có qui trình vận hành cũng 

như thí nghiệm ñịnh kỳ cho MBA nhưng không phát hiện ñược các 

tìm ẩn gây ra sự cố. Vì vậy giải pháp nghiên cứu phóng ñiện cục bộ 

trực tuyến MBA ñể theo dõi sự phóng ñiện cục bộ có thể ñưa ra chẩn 

ñoán tình trạng MBA hiện tại ñể có cách phòng ngừa hư hỏng MBA.   

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

 Tìm ra nguyên nhân của hiện tượng phóng ñiện cục bộ ñể có 

biện pháp ñảm bảo an toàn trong vận hành MBA. 

 Phân tích, ñánh giá các hiện tượng phóng ñiện cục bộ trong 

MBA. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

 Nghiên cứu phóng ñiện cục bộ trong MBA, Các phần tử 

mang ñiện như dây dẫn, các phần tử cách ñiện, môi trường cách ñiện 
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xung quanh khu vực xuất hiện phóng ñiện cục bộ. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Tổng hợp các kiến thức về phóng ñiện cục bộ. 

 Ứng dụng phần mềm thu thập dữ liệu trực tuyến trong MBA 

cụ thể ñể nghiên cứu, phân tích, ñánh giá hiện tượng phóng ñiện cục 

bộ trong MBA 500kV. 

5. CHỌN TÊN ĐỀ TÀI 

 Căn cứ vào mục ñích, ñối tượng và nội dung nghiên cứu, ñề 

tài luận văn ñược ñặt tên: “Nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng 

ñiện cục bộ trong máy biến áp 500kV”. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị nội dung luận văn 

ñược biên chế thành 4 chương: 

Chương 1: Lý thuyết về phóng ñiện cục bộ 

Chương 2: Giới thiệu về các thiết bị, nguyên lý làm việc của 

các thiết bị ñể phát hiện phóng ñiện cục bộ trong máy biến áp 

Chương 3: Giới thiệu hệ thống giám sát phóng ñiện cục bộ 

của hãng PowerPD 

Chương 4: Ứng dụng hệ thống ñể phân tích, ñánh giá phóng 

ñiện cục bộ MBA 500kV Trạm 500kV Đà Nẵng. 

 

CHƯƠNG 1 

LÝ THUY ẾT VỀ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ 

1.1 GIỚI THI ỆU LÝ THUY ẾT VỀ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ 

1.1.1 Khái niệm phóng ñiện cục bộ 

  Phóng ñiện cục bộ (partial discharge) là hiện tượng ñánh 

thủng ñiện môi cục bộ của một phần nhỏ trong hệ thống cách ñiện 

rắn hoặc lỏng dưới tác dụng của ứng suất ñiện áp cao, chỉ nối tắt một 
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phần giữa các ñiện cực. Trong thời gian xuất hiện phóng ñiện cục bộ, 

năng lượng tiêu tán tại chỗ và thay ñổi kiểu loại các tín hiệu cũng 

như các xung dòng ñiện. Điện áp rơi qua các ñiện cực, xuất hiện các 

bức xạ ñiện từ, các tín hiệu quang, năng lượng âm thanh. 

1.1.2 Phóng ñiện cục bộ trong MBA 

Phương pháp xác ñịnh sự phóng ñiện cục bộ của thiết bị 

ñiện: 

 - Phương pháp phân tích tín hiệu ñiện do sự phóng ñiện cục 

bộ tạo nên 

 - Phương pháp phát hiện sóng áp suất siêu âm do phóng 

ñiện cục bộ tạo nên. 

Sơ ñồ thay thế cho hiện tượng phóng ñiện cục bộ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Sơ ñồ thay thế hiện tượng phóng ñiện cục bộ 

  Gọi U là ñiện áp trên các cực của ñối tượng, khi 

ñóng khóa K dẫn tới sự biến thiên ñiện áp: 

∆U = U.(b2/(a+b).(b+c))               (1.1) 

Trong ñó a, b, c là ñiện dung của các tụ ñiện.  

Nếu bỏ qua b so với a và c thì:  

B B 

A 

a 
b 

a v c 
b 

v 

A 

a 

b 

c K U 
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∆U = U.(b2/a.c)                (1.2) 

 Ở ñây cho ta thấy việc ñánh giá phóng ñiện cục bộ về mặt 

ñịnh lượng, sự biến thiên ñiện áp ∆U không chỉ phụ thuộc vào ñiện 

dung của tụ phóng ñiện c mà còn phụ thuộc vào tụ nối tiếp b và tụ 

song song a. 

 Đo trực tiếp sự biến thiên của ñiện áp ∆U bằng micro vôn, 

kết quả phụ thuộc vào tụ ñiện a và b. Việc ñánh giá ∆U không phải là 

ñại lượng ñặc trưng cho nguồn phóng ñiện. Để khắc phục nhược 

ñiểm này IEC ñưa vào phép ño ñiện tích biểu kiến. 

1.1.3 Phát hiện phóng ñiện cục bộ bằng phương pháp ñiện 

 Thiết bị thử nghiệm gồm 3 tụ ñiện, việc mô phỏng cho phóng 

ñiện ñược tiến hành qua các tụ ñiện C0, C1, C2 và ño trên các cực Z1, 

Z2 ñược các kết quả như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 1.2.  Sơ ñồ ñơn giản hóa của thiết bị thử nghiệm  phóng ñiện 

cục bộ 

Lọc 

C0 C1 C2 

Z2 Z1 
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Bảng 1.1 Kết quả ño mô phỏng phóng ñiện cục bộ 

Đo (pC) 
Mô phỏng 

Z1 Z2 Z1/Z2 

C0 

C1 

C2 

80 

100 

50 

80 

50 

100 

1 

2 

0,5 

Ví dụ phóng 

ñiện thực xảy ra 

ở C1 

1000 500 2 

 Trong trường hợp này tính tỷ số hai phép ño có thể rút ra sự 

phóng ñiện xảy ra ở ñiện dung nào. Phương pháp này có thể tổng 

quát hóa cho sơ ñồ phức tạp hơn  gồm nhiều phần tử. 

1.1.4 Phát hiện phóng ñiện cục bộ bằng siêu âm 

 Sóng siêu âm ñược truyền ñi trong không khí với vận tốc 

khoảng 343m/s. Nếu một cảm biến phát ra sóng siêu âm và thu về 

các sóng phản xạ ñồng thời ño ñược khoảng cách từ lúc phát ñi tới 

lúc thu về, lúc này xác ñịnh ñược quãng ñường mà sóng truyền ñi 

ñược trong không gian. Khoảng ñường di chuyển của sóng sẽ bằng 2 

lần khoảng cách từ cảm biến ñến chướng ngại vật theo hướng phát 

của sóng siêu âm hay khoảng cách từ cảm biến ñến chướng ngại vật 

sẽ ñược tính theo: 

d = v.t/2                                                                         (1.3) 

Trong ñó:  

- d: khoảng cách cần ño 

- v: vận tốc sóng siêu âm trong môi trường truyền sóng 

- t: thời gian từ lúc sóng ñược phát ñi ñến lúc sóng ñược ghi 

nhận lại  

Ta xét sơ ñồ truyền sóng siêu âm ở hình 1.3 
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Hình 1.3 Sơ ñồ thu thập tín hiệu siêu âm 

 Khi truyền qua các môi trường khác nhau thì sóng sẽ bị biến 

dạng. Tốc ñộ truyền sóng và ñộ suy giảm của sóng âm qua các môi 

trường khác nhau, giá trị như trong bảng 1.2. 

Bảng 1.2 Truyền sóng siêu âm qua môi trường 

Môi tr ường 
Tốc ñộ truy ền sóng 

(m/s) 

Độ suy giảm so với 

dầu (dB/cm) 

Dầu 

Giấy tẩm dầu 

Các tông tẩm dầu 

Lá thép 

Đồng 

1400 

1420 

2300 

5050 

3580 

0 

0,6 

4,5 

13 
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1.2 NGHIÊN CỨU PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY 

BIẾN ÁP 500KV  

1.2.1 Vị trí trong MBA có kh ả năng phát sinh phóng ñiện cục bộ 

1.2.1.1 Bộ ñiều áp dưới tải (OLTC) 

1.2.1.2 Dây quấn MBA, các vị trí nối giữa dây quấn MBA với các 

ñầu sứ xuyên MBA 

1.2.2 Các nguyên nhân sinh ra phóng ñiện cục bộ trong MBA 

1.2.2.1 Cách ñiện dây quấn MBA bị phá hủy dần dần do quá trình 

vận hành MBA 

1.2.2.2 Sự xâm nhập của không khí vào bên trong MBA 

Xử lý tín hiệu Khuếch ñại 

Khuếch ñại Bộ cảm biến ñiện 
Nguồn siêu âm 
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1.2.2.3 Các loại khí sinh ra do quá trình vận hành 

1.2.2.4 Tổn hao ñiện môi 

 Thử nghiệm tổn hao ñiện môi ñược ñã ñược các nhà sản xuất 

thiết bị ñiện tiến hành trong phòng thí nghiệm từ năm 1900, nhằm 

ñánh giá cách ñiện trên cơ sở phân tích dòng ñiện tải làm hai thành 

phần: 

 - Thành phần tác dụng 

 - Thành phần phản kháng 

Thành phần tác dụng Ir ñặc trưng cho tổn hao công suất trong 

ñiện môi cùng pha với ñiện áp U 

Thành phần phản kháng Ic vượt trước ñiện áp U một góc là 

900 

 Thành phần phản kháng tỉ lệ với hằng số ñiện môi theo công 

thức sau:   

 Ic = U.ω.C = U.ω.ε0.ε1.(A/t)                  (1.4)  

 Trong ñó: 

 U: ñiện áp thử nghiệm 

ω: tần số góc 

C: ñiện dung 

A: diện tích (m2)   

 ε0: hằng số ñiện môi chân không 

ε1: hằng số ñiện môi tương ñối của vật liệu 

 Sự thay ñổi của thành phần Ic chứng tỏ rằng có sự xuống cấp 

của cách ñiện do bị nhiểm bẩn, có một số lớp bị ngắn mạch. Khi ñiện 

môi lý tưởng thì Ir = 0, góc δ là góc lệch pha giữa Ic và It gọi là góc 

tổn hao ñiện môi, hệ số tổn hao tính theo công thức: 

   Tgδ = Ir/Ic                    (1.5) 
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Hình 1.5 Đồ thị vec tơ dòng và áp của ñiện môi 

1.2.3 Các quá trình sinh khí không phải do phóng ñiện 

1.3 KẾT LUẬN  

 Trong chương này ta trình bày về lý thuyết phóng ñiện cục 

bộ, các nghiên cứu về nguyên nhân phát sinh phóng ñiện cục bộ 

trong MBA, khi phát sinh phóng ñiện cục bộ làm thay ñổi các thông 

số của cách ñiện trong thiết bị, ở ñây là MBA, các tiêu chuẩn từ thí 

nghiệm thực tế ñể ñưa ra tiêu chuẩn ñánh giá cho thiết bị ñiện. Để có 

cơ sở cho việc nghiên cứu, theo dõi quá trình phát triển của hiện 

tượng phóng ñiện cục bộ trong máy biến áp.  

 

CHƯƠNG 2 

GIỚI THI ỆU VỀ CÁC THI ẾT BỊ, NGUYÊN LÝ LÀM VI ỆC 

CỦA CÁC THI ẾT BỊ ĐỂ PHÁT HI ỆN PHÓNG ĐIỆN  

CỤC BỘ TRONG MÁY BI ẾN ÁP 

2.1 PHÁN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ TÍN HI ỆU PHÓNG ĐIỆN CỤC 

BỘ 

2.1.1 Phát hiện tín hiệu phóng ñiện cục bộ 

2.1.1.1 Tín hiệu ñiện 

2.1.1.2  Tín hiệu sóng âm 

2.1.1.3 Tín hiệu khí hóa học 

I 

Ic 

Ir U 

It 

φ 

δ 
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2.1.1.4 Tín hiệu quang 

2.1.2 Cảm biến ñể thu thập tín hiệu PD 

2.1.2.1 Cảm biến ñiện HFCT (Biến dòng tần số cao) 

 
Hình 2.1 Hình dạng lõi từ kín hoặc hở của biến dòng tần số cao 

2.1.2.2 Cảm biến không ñiện  

2.1.3 Phán ñoán phóng ñiện cục bộ 

2.1.3.1 Phân tích góc pha phóng ñiện cục bộ  (Phase- Resolve 

Partial Dicharge PRPD) 

 - Số lượng xung phóng ñiện cục bộ ñược phát hiện trong cửa 

sổ ñồ thị ứng với vị trí góc pha. 

 - Biên ñộ phóng ñiện trung bình trong mỗi cửa sổ ñồ thị ứng 

với vị trí góc pha. 

 - Giá trị ñỉnh phóng ñiện trong mỗi cửa sổ ñồ thị ứng với vị 

trí góc pha. 

 - Dòng ñiện phóng trung bình trong mỗi cửa sổ ñồ thị ứng với vị trí 

góc pha.  

2.1.3.2 Phương pháp phân tích thời gian 

2.1.4 Chiết lọc các ñặc ñiểm của phóng ñiện cục bộ và tiếng ồn 

2.1.4.1 Tiếng ồn trong phóng ñiện cục bộ. 

a. Tiếng ồn hình sin 
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b. Tiếng ồn dạng xung (tiếng ồn ngẫu nhiên hoặc lặp ñi lặp 

lại) 

2.1.4.2 Thời gian xung ñến của các tín hiệu khác nhau 

 Phương pháp này áp dụng ñể ño phóng ñiện cục bộ trên 

ñường dây sử dụng hai cảm biến cho một phép ño ñược bố trí cách 

nhau ít nhất là 2m. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4 Sơ ñồ bố trí 2 bộ nối ñể khử tiếng ồn 

Hai ñầu nối này phát hiện tín hiệu tại hai ñiểm với thời gian 

khác nhau với tín hiệu phóng ñiện cục bộ như nhau. Do ñó bằng cách 

so sánh thời gian xuất hiện xung ñến hai ñầu nối có thể phân biệt 

ñược tiếng ồn từ bên ngoài lưới ñiện. 

2.1.4.3 Phương pháp lọc tín hiệu số  

2.1.4.4 Phương pháp xử lý tín hiệu 

2.1.4.5 Phương pháp dạng xung phóng ñiện cục bộ 

2.1.5 Phân loại mẫu phóng ñiện cục bộ 

2.1.5.1 Mạng Neural (NN) 

2.1.5.2 Phân tích dãy xung-Pulse Sequence Analysis (PSA) 

˜ 
PD Tiếng ồn 

Máy dò 

 ))) 
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Hình 2.6 Nguyên lý cơ bản của PSA 

∆u= ñộ lệch ñiện áp giữa hai xung liên tiếp. 

∆Ф = Độ lệch pha giữa hai xung liên tiếp. 

Các yếu tố sau ñặc trưng trong phương pháp phân tích dãy 

xung: 

- Biên ñộ phóng ñiện. 

- Vị trí xung (liên quan góc pha và dạng sóng hình sin) 

- Giá trị tuyệt ñối của số chu kỳ (liên quan hoạt ñộng ño) 

- Điện áp tức thời trên mỗi xung. 

Ưu ñiểm của phương pháp phân tích dãy xung là làm rõ sự 

khác nhau giữa các mẫu phóng ñiện xác ñịnh do ñặc tính vật lý của 

các hoạt ñộng phóng ñiện cục bộ dựa theo nguồn phóng ñiện cục bộ.  

2.1.6 Xử lý tín hiệu phóng ñiện cục bộ 

Vì các tín hiệu phóng ñiện cục bộ ño ñược có biên ñộ rất 

nhỏ, xảy ra trong khoảng thời gian nano giây. Nên cần có phương 

pháp xử lý tín hiệu thích hợp ñể có thể phát hiện xung phóng ñiện.  

2.2 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

2.2.1 Tổng quát 

Hiện nay trên thế giới phát triển công nghệ giám sát phát 
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hiện phóng ñiện cục bộ cho các thiết bị ñiện, cụ thể là MBA. Dưới 

ñây là một số công nghệ phát hiện PD như sau: 

 - Sử dụng các Sensor PD ñiện lắp cố ñịnh vào chân sứ MBA 

 - Sử dụng các Sensor PD âm tần lắp ñặt bên  ngoài vỏ thùng 

MBA 

 - Sử dụng các Sensor PD siêu cao tần (UHF) lắp ñặt qua các 

cửa sổ thành MBA 

2.2.2 Công nghệ phát hiện PD sử dụng tần số UHF (của hãng 

QUALITROL_M Ỹ) 

Công nghệ UHF PD cũng ñược áp dụng rộng rãi cho các thiết 

bị khác như cuộn kháng dầu, tủ GIS, trạm GIS, cáp lực, v.v.  Sơ ñồ 

cấu trúc của hệ thống này như hình 2.7 

 
Hình 2.7 Sơ ñồ bố trí lắp ñặt hệ thống UHF PD 

2.2.3 Công nghệ phát hiện PD sử dụng các Sensor PD âm tần 

hãng PowerPD (Mỹ) 

PowerPD là một hệ thống chẩn ñoán trực tuyến với khả năng 

dò tìm, phân tích và giám sát liên tục tín hiệu phóng ñiện cục bộ (PD) 

xảy ra trong các thiết bị ñiện như: Máy biến áp (MBA), trạm GIS. Hệ 

thống có một bộ xử lý và số hoá các tín hiệu dò tìm từ các Sensor gắn 
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trên các thiết bị ñiện (trên máy biến áp). Hệ thống duy trì dữ liệu 

xung PD thu ñược và giám sát khuynh hướng  phát triển của PD trên 

thiết bị ñược giám sát. 

 Khi PD xảy ra bên trong MBA, tín hiệu ñiện và tín hiệu âm 

thanh ñược tạo ra ñồng thời từ PD. Hệ thống này sử dụng: 

- Đầu dò siêu âm (AE Sensor) ñể ño sóng siêu âm của PD 

- Biến dòng cao tần (HFCT) ñể ño dòng rò xung tần số cao  

2.3 KẾT LUẬN  

Trong chương này ta nghiên cứu các dạng tín hiệu của phóng 

ñiện cục bộ, khi phóng ñiện cục bộ thì sẽ sinh ra các dạng tín hiệu 

nào, các công nghệ tiên tiến ñể nhận dạng tín hiệu phóng ñiện cục bộ, 

phục vụ hữu hiệu cho việc phát hiện sự phóng ñiện cục bộ trong 

MBA, phục vụ việc quản lý vận hành MBA nói chung và MBA của 

lưới ñiện truyền tải nói riêng, ñảm bảo an toàn và tin cậy hơn, hỗ trợ 

công tác theo dõi vận hành MBA ñược tốt nhất. 

 

CHƯƠNG 3 

GIỚI THI ỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÓNG  

ĐIỆN CỤC BỘ CỦA HÃNG POWERPD  

3.1 GIỚI THI ỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG  

3.1.1 Giới thi ệu sơ bộ về hệ thống giám sát PowerPD 

 Hệ thống giám sát PowerPD theo dõi liên tục trực tuyến các 

phóng ñiện cục bộ xảy ra bên trong MBA. Nguyên lý làm việc của hệ 

thống này dựa trên việc dò tìm tín hiệu siêu âm và tín hiệu ñiện cao 

tần (tần số cao) phát ra từ nguồn của PD. Các ñầu dò siêu âm thu 

ñược các tín hiệu trong dãy tần số từ 80 kHz – 300 kHz, biến dòng 

cao tần HFCT thu ñược các tín hiệu trong dãy tần số 10kHz – 

20MHz. 
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3.1.2  Sơ ñồ cấu trúc của hệ thống PowerPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Sơ ñồ nguyên lý của hệ thống PowerPD 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Sơ ñồ các thiết bị của hệ thống PowerPD 

3.2 GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM ỨNG DỤNG  

3.2.1 Giới thi ệu chung giao diện phần mềm ứng dụng 

3.2.2 Các chế ñộ ño PD của hệ thống 

3.2.2.1 Chế ñộ bằng tay 

3.2.2.2 Chế ñộ tự ñộng 

3.2.3 Ứng dụng của hệ thống 

3.2.3.1 Tiến hành thu dạng sóng 

3.2.3.2 Hiển thị dạng sóng thu ñược 

3.2.3.3 Phân tích dạng sóng 

Đầu dò 
Thiết bị cần 
giám sát 

Bộ xử lý 
tín hiệu 

Máy tính với 
phần mềm phân 
tích, hiển thị và 
lưu trữ dữ liệu 

 

 

Đầu dò 
(Sensor

Biến dòng tần 
số cao (HFCT) 

 

Bộ xử lý tín hiệu 
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3.2.3.4 Đặt thông số cho các AE và HFCT 

3.2.5 Dò tìm vị trí 

3.3 KẾT LUẬN  

 Trong chương này ta nghiên cứu về phần mềm của hệ thống 

ñể cài ñặt các thông số của thiết bị ño, cách ño tín hiệu PD, thu thập 

và ñọc các dữ liệu thu ñược, nhận dạng các tín hiệu PD, giúp phân 

tích các PD thu ñược ñể tìm ra các vị trí xảy ra phóng ñiện trong thiết 

bị, xác ñịnh ñược giá trị biên ñộ, chu kỳ xuất hiện tín hiệu phóng ñiện 

cục bộ, thời gian xuất hiện PD, lưu trữ dữ các dữ liệu thu ñược giúp 

cho việc phân tích sau này. 

CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐỂ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 

PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ MBA 500KV TRẠM 500KV ĐÀ NẴNG  

4.1 GIỚI THI ỆU TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP 500KV ĐÀ 

NẴNG 

4.2 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA MBA AT2  

4.3 THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC TỪ 

MBA 500kV 

 Để thuận tiện theo dõi trong quá trình ño ta qui ước ñánh số 

thứ tự cho 4 mặt ño (thành MBA) như sau: 

- Mặt số 1 ñược mặc ñịnh cho mặt ở phía sứ cao áp của MBA 

(phía 500kV). 

- Sau ñó nhìn từ trên xuống theo chiều kim ñồng hồ là theo 

thứ tự là các mặt số 2, 3, 4. 

4.3.1 Tiến hành ño cho pha A MBA AT2  

Ta tiến hành lắp ñặt các Sensor (ñầu dò) vào MBA như hình 

4.2. Đầu dò AE1 ñặt bên trái giữa mặt 1, ñầu dò AE2 ñặt tại gần ñáy 
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mặt 2, ñầu dò AE3 ñặt tại mặt 3 (phía dưới thùng OLTC), ñầu dò 

AE4 ñặt gần ñáy mặt 4, HFCT lắp tại tiếp ñịa vỏ MBA. Sau khi ño ta 

thu ñược dữ liệu hiển thị như trên hình 4.3, ta thấy chỉ có ñầu dò AE3 

có tín hiệu của PD.  
 Sau ñó ta di chuyển các ñầu dò AE xung quanh thành máy 

biến áp ñể tìm vị trí PD. Đến lần ño này, ñầu dò AE1 ñặt bên phải 

trên cao của mặt 1, ñầu dò AE2 ñặt lên giữa của mặt 2, ñầu dò AE3 

ñặt tại mặt 3 (dưới thùng OLTC), ñầu dò AE4 ñặt lên giữa mặt 4, 

HFCT vẫn lắp tại tiếp ñịa vỏ MBA.  

 Sau khi lấy dữ liệu phát hiện tín hiệu AE2 lớn hơn AE3, 

ñồng thời phát hiện thêm 1 tín hiệu PD khác từ AE1. 

Tiếp theo giữ nguyên vị trí AE1 di chuyển các AE còn lại xung 

quanh AE2 ñể dò tìm vị trí tín hiệu lớn nhất. Sau nhiều lần di chuyển, 

vị trí AE2 ñược ñánh dấu có tín hiệu lớn nhất. Đây là vị trí nằm giữa 

mặt 2, khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 3,041ms, biên ñộ là 

17,5microVolt như hình 4.5. 

 Tiếp theo ta dò tìm vị trí tín hiệu PD lớn nhất tại khu vực 

xung quanh AE1. Sau nhiều lần di chuyển, vị trí AE3 ñược ñánh dấu 

có tín hiệu lớn nhất. Giá trị biên ñộ là 97,1 microVolt như hình 4.7. 

Đây là vị trí nằm trên cao bên phải mặt 1. Tuy nhiên ở ñây tín hiệu từ 

HFCT vẫn còn rời rạc như trên hình 4.6 

 Khi MBA ñược tách phía 500kV (không tải), các AE ñược 

ñặt vào vị trí cũ ñã ñánh dấu trong lần ño trước ñể kiểm tra lại. Các 

ñầu dò AE1, AE2 cũng thu ñược mẫu giống nhau, tuy nhiên biên ñộ 

nhỏ hơn, giá trị biên ñộ là 14,6 microVolt như trên hình 4.9. 
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4.3.2 Tiến hành ño cho pha B MBA AT2 

Đây là lần ñầu tiên ño ñược của MBA AT2 pha B. Đầu dò 

AE1 ñặt tại bên trái giữa mặt 1, ñầu dò AE2 ñặt tại gần ñáy mặt 2, 

ñầu dò AE3 ñặt tại mặt 3 (phía dưới thùng OLTC), ñầu dò AE4 ñặt 

gần ñáy mặt 4, HFCT lắp tại tiếp ñịa vỏ MBA. Sau khi lấy dữ liệu, 

ñầu dò AE1 không có tín hiệu, ñầu dò AE2, AE3, AE4 có tín hiệu 

PD. Tuy nhiên tín hiệu AE2 và AE3 lớn hơn như hình 4.11 

Tiếp theo ta di chuyển các ñầu dò xung quanh thành máy 

biến áp ñể truy tìm các vị trí PD khác, ñến lần ño này các ñầu dò AE 

lắp xung quanh thành OLTC. Dữ liệu thu ñược cho thấy không có bất 

kỳ tín hiệu nào xuất hiện từ trong OLTC như hình 4.12 

Tiếp theo, dò tìm vị trí tín hiệu PD lớn nhất tại khu vực xung 

quanh AE2 (mặt 2). Sau nhiều lần di chuyển, vị trí AE1 ñến AE3 

ñược phát hiện có tín hiệu lớn nhất, ñây là vị trí nằm ở giữa trên cao 

của mặt 2, khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 2,64ms như hình 4.13. 

- Khi MBA ñược tách phía 500kV (không tải), các AE ñược 

ñặt vào vị trí cũ của lần ño trước ñể kiểm tra lại. Các ñầu dò AE1 

cũng ñược thu mẫu tín hiệu giống lần ño trước, biên ñộ tương ñương. 

4.3.3 Tiến hành ño cho pha C MBA AT2  

 Đây là lần ño ñầu tiên của MBA AT2 pha C. Đầu dò AE1 ñặt 

tại bên trái giữa mặt 1, ñầu dò AE2 ñặt tại gần ñáy mặt 2, ñầu dò AE3 

ñặt tại mặt 3 (dưới thùng OLTC). Đầu dò AE4 ñặt gần ñáy mặt 4, 

HFCT lắp tại tiếp ñịa vỏ MBA. Sau khi lấy dữ liệu, ñầu dò AE1 

không có tín hiệu PD, ñầu dò AE2, AE3, AE4 có tín hiệu PD. HFCT 

cũng thu ñược tín hiệu PD rất rõ trên hình 4.18. 
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Tiếp theo, dò tìm vị trí tín hiệu PD lớn nhất tại khu vực xung quanh 

giữa mặt 1 (AE1) và mặt 2 (AE2). Sau nhiều lần di chuyển, tín hiệu 

thu ñược tại AE1 và AE2 là lớn nhất. Đây là vị nằm ở góc mặt 2 và 1, 

khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 3.04ms trên hình 4.19 và biên ñộ là 

19,9 microVolt trên hình 4.20. 

 Khi MBA ñược tách phía 500kV (không tải), các AE ñược 

ñặt vào các vị trí cũ ñể kiểm tra lại. Đầu dò AE1 cũng thu ñược mẫu 

tín hiệu giống lần ño trước, có biên ñộ là 18,1 microVolt trên hình 

4.21, tương ñương với khi mang tải. 

4.4 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HI ỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN 

CỤC BỘ TRONG MBA AT2 

 Căn cứ vào các kết quả thu ñược trong các lần ño thì MBA 

này có kết quả ño ñược là tương ñối nguy hiểm cho MBA, cần theo 

dõi liên tục và thường xuyên trong quá trình vận hành. 

- Đối với pha A: 

 + Vị trí PD thứ nhất nằm giữa mặt 2 của MBA, có biên 

ñộ 17,5 micoVolt, khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 

3,04 ms vị trí này nằm ở ngay gông từ gây ra bởi các 

mạch từ. 

 + Vị trí PD thứ 2 nằm trên cao bên phải của mặt 1 (phía 

dưới chân sứ 500kV) có biên ñộ 97,1 microVolt. Tuy 

nhiên ở vị trí này mẫu tín hiệu từ HFCT còn rời rạc. PD 

này có khả năng xảy ra ở ñoạn nối từ chân sứ 500kV vào 

cuộn dây, khi tách phía 500kV thì xung này giảm ñi rất 

nhiều, biên ñộ chỉ còn 14,6 microVolt. 
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- Đối với pha B: 

 Vị trí PD nằm giữa trên cao 2 mặt của MBA, có biên ñộ 17,5 

micorVolt, khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 2,64ms ñược ñánh giá 

là nguy hiểm, cần phải ñược theo dõi liên tục. 

- Đối với pha C: 

 Vị trí PD nằm gần khu vực góc giữa mặt 2 và 1 có biên ñộ là 

19,9 microVolt, khoảng cách giữa 2 nhóm xung là 3,04ms, ñược 

ñánh giá là tương ñối nguy hiểm, cần phải ñược theo dõi liên tục. 

 Từ các dữ liệu ño ñược thì theo kinh nghiệm của hãng nên 

kiểm tra lại như sau: 

 Đối với pha A MBA AT2, các vị trí này trong vòng 3 ñến 4 

tháng sau và phải theo dõi liên tục khi MBA ñang vận hành.  

 Đối với pha B MBA AT2, các vị trí này cũng tương tự như 

pha A và kiểm tra lại các vị trí này sau 3 ñến 4 tháng sau. 

 Đối với pha C MBA AT2 thì trường hợp này kiểm tra lại 

trong vòng 2 ñến 3 tháng sau. 

 Theo kinh nghiệm của nhà chế tạo thì ñể ñánh giá hiện 

tượng phóng ñiện cục bộ của MBA thì phải theo dõi liên tục trực 

tuyến trong thời gian dài thì mới có ñầy ñủ dữ liệu ñể ñánh giá 

toàn diện chính xác của phóng ñiện cục bộ. 

 Khi ñánh giá khoảng thời gian giữa hai nhóm xung, khi thời 

gian này ngắn lại thì hiện tượng phóng ñiện cục bộ rất nguy hiểm 

nhưng rất khó ñoán là khi nào sẽ xảy ra sự cố, nếu thời gian này 

xuống dưới 3ms thì phải ñặc biệt chú ý ñến thiết bị này, khi khoảng 

thời gian này xuống dưới 2ms thì thiết bị này có thể vận hành từ 3 

ñến 5 năm, tùy theo quá trình phát triển nhanh hay chậm của xung 

PD. 
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 Khi phát hiện xung PD thì những PD có biên ñộ lớn hơn 300 

microVolt thì mới có khả năng tạo ra các vết phóng ñiện trên lớp 

cách ñiện nhận thấy ñược bằng mắt thường khi mở thiết bị ñể kiểm 

tra.  

 Trong quá trình vận hành MBA AT2 cần theo dõi liên tục 

các thông số vận hành của MBA ñặc biệt là trong trường hợp tải cao, 

theo dõi nhiệt ñộ, phụ tải, tiếng kêu của máy mà kịp thời xử lý khi có 

sự cố MBA. 

4.5 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ 

4.5.1 Bộ ñiều chỉnh ñiện áp 

 Cần hạn chế số lần ñiều chỉnh ñiện áp hoặc khi kiểm tra PD 

xuất hiện hiện tượng phóng ñiện cục bộ thì cần kiểm tra lại các tiếp 

ñiểm này.  

4.5.2 Theo dõi liên tục một số thông số quan trọng 

4.5.3 Bảo dưỡng MBA trong các trường hợp sau 

- MBA có hiện tượng nhiểm ẩm 

- Trị số tổn hao ñiện môi tgδ% các cuộn dây không ñạt tiêu 

chuẩn của nhà chế tạo hoặc lớn hơn 1% khi ñã qui ñổi về nhiệt ñộ 

200C 

- Trị số ño ñiện trở cách ñiện giảm thấp và vượt quá 30% so 

với lần thí nghiệm trước ñó gần nhất khi ñã qui ñổi về cùng nhiệt ñộ 

- Tỉ số hấp thụ R60/R15 nhỏ hơn 1,3 khi ño trong khoảng 

nhiệt ñộ từ 100C ñến 300C 

- Hàm lượng nước trong dầu vượt quá tiêu chuẩn cho phép 

của nhà chế tạo hoặc quá 25g nước/tấn dầu. 

- Tổn hao ñiện môi của các sứ xuyên ñầu vào vượt quá tiêu 

chuẩn sản xuất, sứ xuyên có hiện tượng bị nhiểm ẩm nghiêm trọng. 
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4.6 KẾT LUẬN  

Máy biến áp tại tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng cung cấp 

ñiện cho toàn bộ khu vực bắc và trung Miền trung nên yêu cầu phải 

có ñộ tin cậy cung cấp ñiện cao. Nếu xảy ra sự cố gây mất ñiện tại 

trạm sẽ ảnh hưởng rất lớn ñến các phụ tải rất quan trọng ñang hoạt 

ñộng trong khu công nghiệp, gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế 

và xã hội cho Đà Nẵng nói riêng và khu vực bắc và trung miền trung 

nói chung. 

Căn cứ vào các kết quả ño ñược từ MBA AT2, có thể ñánh 

giá sơ bộ về cách ñiện của các MBA tương ñối nguy hiểm cần phải 

tiến hành theo dõi thường xuyên, ño lại phóng ñiện cục bộ 3 ñến 4 

tháng 1 lần, lấy mẫu dầu thí nghiệm hằng tháng 1 lần, kết hợp với 

việc thí nghiệm tổng thể MBA khi có hiện tượng phóng ñiện cục bộ 

trong máy ñể ñưa ra kết quả chính xác, ñảm bảo cho MBA vận hành 

an toàn liên tục. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 

 Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống phát hiện phóng ñiện cục bộ 

ñể có cơ sở ñánh giá cách ñiện của các các MBA trong trạm biến áp 

kết hợp với phương pháp phân tích khí trong dầu ñể có cơ sở ñánh 

giá hiện trạng cách ñiện của MBA ñang vận hành mà có kế hoạch 

vận hành bảo dưỡng hợp lý, nhằm ñảm bảo an toàn cho MBA. Luận 

văn ñã trình bày các phương pháp ñể kết hợp ñánh giá cách ñiện cho 

MBA ñang vận hành.  

Máy biến áp AT2 pha A, B, C trạm 500kV Đà Nẵng: Tình 

trạng cách ñiện của thiết bị này ñang có dấu hiệu suy giảm, cần 

thường xuyên theo dõi và tiến hành ngay các thử nghiệm cần thiết 
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khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong vận hành hoặc khi ño thấy 

xuất hiện phóng ñiện cục bộ trong máy. 

Quá trình ño hiện tượng phóng ñiện cục bộ giúp cho nhân 

viên vận hành trạm thuận tiện trong việc quản lý vận hành và bảo 

dưỡng thiết bị kịp thời và cần thiết. Điều này giúp hạn chế và ngăn 

ngừa tình trạng xảy ra những sự cố ñột ngột, gây nên những thiệt hại 

lớn về kinh tế của trạm nói riêng và của công ty nói chung vì ñây là 

loại MBA có công suất lớn và ñiện áp cao, giá trị của tài sản lớn. Các 

cơ quan quản lý cấp trên có ñịnh hướng về thiết bị dự phòng thay thế 

ñối với các thiết bị kém chất lượng, cũng như các thiết bị ñang có dấu 

hiệu xuống cấp. Điều này giúp cho các cơ quan quản lý không bị 

ñộng trong khâu dự phòng thiết bị.  

Về mặt kinh tế: Ðây là biện pháp hợp lý ñể nâng cao sự an 

toàn cho MBA vì trong phần lớn các trường hợp tổng chi phí ñể thực 

hiện biện pháp này nhỏ hơn nhiều so với trường hợp MBA bị hư 

hỏng dẫn ñến sự cố làm gián ñoạn vận hành của MBA gây thiệt hại 

lớn. 

2. HƯỚNG MỞ RỘNG CỦA ĐỀ TÀI 

 Xuất phát từ yêu cầu thực tế, luận văn bước ñầu ñã giải quyết 

ñược một số vấn ñề quan trọng trong việc theo dõi vận hành MBA, 

tuy nhiên việc ñánh giá chất lượng cách ñiện của MBA tại trạm yêu 

cầu phải có nhiều phương pháp kết hợp thí nghiệm ñịnh kỳ và chẩn 

ñoán khác mới ñưa ra ñược những kết luận chính xác về hệ thống 

cách ñiện của các MBA trên. Tuy nhiên ñể nâng cao ñộ chính xác khi 

ñánh giá về hệ thống cách ñiện của các MBA trong trạm cần tiếp tục 

thực hiện các hướng sau: 

 Kết hợp với các phương pháp thử nghiệm dầu như phân tích 

hóa lý dầu, phân tích khí hòa tan trong dầu (DGA) và các thí nghiệm 
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tổng thể MBA ñể ñưa ra những kết luận chính xác về hiện trạng MBA. 

 Do thời gian và khuôn khổ của ñề tài còn hạn chế nên tác giả 

chỉ tiến hành nghiên cứu tổng quát hệ thống phát hiện phóng ñiện cục 

bộ, chỉ ñi sâu phần ứng dụng của hệ thống vào việc ño phóng ñiện 

cục bộ của MBA, một số thiết bị ñiện chính của hệ thống này. Luận 

văn muốn mở rộng việc ñi sâu thêm bằng các phân tích dữ liệu phóng 

ñiện cục bộ một cách chính xác kết hợp các phương pháp khác ñể 

ñánh giá cho chính xác hơn cho cách ñiện của MBA, tất cả các MBA 

có cấp ñiện áp thấp hơn ñang vận hành, cũng như các thiết bị khác 

trong trạm ñiện như TU, TI, MC ñánh giá thực tế về hiện trạng của 

các thiết bị này. 

 Các phương pháp ñánh giá ñược ñề cập ñến trong ñề tài ñược 

thực hiện trong tình trạng các MBA ñang vận hành nên kết quả phản 

ánh tương ñối chính xác. 

3. KẾT LUẬN 

 Mặc dù ñề tài còn gặp một vài hạn chế, số lượng của hệ 

thống phát hiện phóng ñiện cục bộ chỉ có 01 bộ tại công ty Truyền tải 

ñiện 2, trong khi số lượng MBA ñang vận hành trong công ty tương 

ñối nhiều, nên chỉ ño hiện tượng phóng ñiện cục bộ cho các MBA có 

chất lượng không tốt, hàm lượng khí trong dầu của MBA tăng trong 

quá trình thí nghiệm ñịnh kỳ nên không lắp cố ñịnh hệ thống này vào 

MBA ñang vận hành.  

 Quá trình theo dõi ñánh giá hiện tượng phóng ñiện cục bộ 

của thiết bị chưa có tiêu chuẩn nào ñể ñánh giá chính xác thiết bị nên 

tiếp tục vận hành hay không, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm phân tích 

ñánh giá của chuyên gia cũng như quá trình thí nghiệm phóng ñiện 

cục bộ ñể phán ñoán nên khó ñưa ra thời ñiểm sự cố của thiết bị một 

cách chính xác, chỉ hỗ trợ cho quá trình vận hành bão dưỡng thiết bị 
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cần kết hợp với các hạng mục thí nghiệm của thiết bị ñể ñưa ra giải 

pháp vận hành thích hợp cho thiết bị. 

 Khi áp dụng vào thực tế, ñề tài này sẽ phần nào giúp ích cho 

tất cả các trạm biến áp và ñơn vị quản lý trạm có ñược cái nhìn tổng 

quan hơn về chất lượng cách ñiện của MBA ñang vận hành và các 

thiết bị khác trong trạm, kết hợp với việc thí nghiệm các hạng mục 

khác của thiết bị ñể ñánh giá tình trạng cách ñiện của thiết bị ñể có kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời không ñể xảy ra hư hỏng cho 

thiết bị. Các kết quả này ñược ño tại hiện trường trong lúc MBA ñang 

vận hành vì vậy theo dõi một cách chính xác ñể những biện pháp kỹ 

thuật ñể tăng cường tuổi thọ thiết bị.  

Ngành ñiện là một ngành có liên quan chặt chẽ với tất cả 

các ngành kinh tế quốc dân, cũng như liên quan ñến nhiều mặt của 

ñời sống kinh tế xã hội, do ñó việc nâng cao khả năng cung cấp 

ñiện và giảm thiểu thời gian cắt ñiện do các sự cố về thiết bị là rất 

quan trọng. Vì vậy tác giả cũng kiến nghị với ngành ñiện Việt 

Nam, ñặc biệt là các ban quản lý dự án khi tổ chức ñấu thầu mua 

sắm thiết bị cho các trạm biến áp nên có những yêu cầu khắt khe 

hơn về chất lượng của các thiết bị. Chất lượng thiết bị tốt, kết hợp 

với những biện pháp kỹ thuật như bảo dưỡng và thí nghiệm ñịnh 

kỳ ñúng thời hạn sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ của thiết bị và khả 

năng cung cấp ñiện cho các phụ tải.  

Do lĩnh vực nghiên cứu về phóng ñiện cục bộ còn bị hạn chế, 

số lượng thiết bị ít nên khả năng tiếp cận với hệ thống không nhiều, 

các tài liệu khoa học chưa nhiều, số liệu ño ñược chưa nhiều, nên 

luận văn này còn gặp nhiều hạn chế.  


