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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, ứng dụng các công nghệ thí nghiệm chẩn đoán trong công tác đề phòng sự cố đối với 
ngành điện đang dần trở thành xu thế mới trên thế giới. Khi các phương pháp thí nghiệm thông 
thường chỉ kết luận thiết bị đủ hoặc không đủ điều kiện vận hành thì phương pháp thí nghiệm 
chẩn đoán sẽ cho phép đánh giá thiết bị một cách chi tiết hơn, giúp phát hiện và dò tìm điểm yếu 
của cách điện để từ đó đề ra kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hợp lý. Các công nghệ chẩn 
đoán này cho thấy hiệu quả và ưu điểm vượt trội so với các thí nghiệm thông thường. Ứng dụng 
các công nghệ thí nghiệm chẩn đoán sự cố mà điển hình là đánh giá tình trạng phóng điện cục bộ 
(PD) của thiết bị điện là hết sức cần thiết. Bài báo này giới thiệu lý thuyết về PD, ảnh hưởng của 
PD đối với cách điện của thiết bị và ứng dụng thiết bị công nghệ của hãng OMICRON vào việc 
đo, phân tích, đánh giá hiện tượng PD đối với máy biến áp (MBA) trong trạm 110kV.  
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Abstract: 
 

Today, the application of diagnostic testing technologies to the prevention of incidents for the 
power sector is gradually becoming a new trend in the world. While conventional testing 
methods only assess whether the equipment can operate or not, diagnostic testing methods more 
detailedly evaluate the operation status of the equipment, assisting in detecting weaknesses so 
that reasonable plans for repairs and maintenance can be proposed to prevent incidents 
effectively. These technologies have demostrated their effectiveness and outstanding advantages 
compared to the conventional ones. The application of diagnostic testing technologies to the 
prevention of incidents, especially assessing status of partial discharge (PD) for equipment is 
crucial. This paper introduces general theory of PD, its influence on the device's insulating 
system and application of OMICRON equipment to measuring, analyzing PD phenomena for 
transformers in 110 kV substations.  
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