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Nguồn: Qualitrol- Comprehensive Monitoring for Transformer 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 



GIỚI THIỆU CHUNG 

Nguồn: Qualitrol- Smart Condition Monitoring 

 



- MS 3000–Online condition monitoring and expert 
System, Alstom- 2010: Hệ th ng này có chức năng 
giám sát cuộn dây, đầu cực, hệ th ng làm mát, OLTC 
của MBA.  

- SITRAM@ GAS-Guard 8 và SITRAM@ CM, Siemens- 
2011: phân tích thành phần khí trong dầu, đo lường 
nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ dầu, kh  năng vận hành 
quá t i, phân tích lão hóa cách điện cuộn dây 

- Power line & Transformer Monitering, ATS- 2011: giám 
sát kh  năng t i đường dây, giám sát kh  năng t i và 
lão hoá cách điện của máy biến áp 

- Tháng 6/2011, EVN-NPT nghiên cứu Công nghệ giám 
sát & phân tích online dầu, sử dụng thiết bị phân tích 
Multitrans của hãng Kelman (UK) 
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GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐIỂM NÓNG CUỘN DÂY 

- Tình tr ng vận hành đầy t i, quá t i MBA 
- nh hưởng đến tất c  các bộ phận của MBA (cuộn 

dây, đầu cực, cách điện, lõi thép, OLTC, cáp n i đầu 
cực, biến dòng, v.v.v) 

- Cách điện t i điểm nóng nhất của cuộn dây có t c độ 
lão hóa cao nhất, dẫn đến sự c  phóng điện trong 
cuộn dây, gây ra hư hỏng MBA 
 

 

MBA VẬN HÀNH ĐẦY TẢI, QUÁ TẢI 

TỔN HẠI CHO CÁC BỘ PHẬN  

CUỘN DÂY BỊ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT 

GIÁM SÁT 
NHIỆT ĐỘ 

ĐIỂM NÓNG 
CUỘN DÂY 



GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐIỂM NÓNG CUỘN DÂY 

PP TRỰC TIẾP VS PP GIÁN TIẾP 

SỬ DỤNG CẢM BIẾN GẮN DỌC 
THEO CUỘN DÂY KẾT HỢP CÁP 
QUANG:  
1. KỸ THUẬT VẬN HÀNH, BẢO 

DƯỠNG PHỨC TẠP,  
2. GIÁ THÀNH ĐẦU TƯ CAO   

SỬ DỤNG MÔ HÌNH NHIỆT THEO 
TIÊU CHUẨN IEC:  
1. SỬ DỤNG SỐ LIỆU ĐO SẴN CÓ 
2. THUẬT TOÁN THEO TIÊU 

CHUẨN, ĐỘ CHÍNH XÁC ĐÁP 
ỨNG 



GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐIỂM NÓNG CUỘN DÂY 

PP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

Nguồn: IEC 60076-7-2005 

 

K                : Hệ s  phụ t i 
θa                       : Nhiệt độ môi trường (oC) 
θo                       : Nhiệt độ lớp dầu trên 
(oC) 
θh                       : Nhiệt độ điểm nóng cuộn 
dây (oC) 
R                : Tỉ s  giữa tổn thất có t i 
và tổn thất không t i t i dòng điện 
định mức 
k11 k21 k2      : Hằng s  tính toán của 
mô hình nhiệt 
x : Hằng s  exponent của 
nhiệt độ dầu 
y : Hằng s  exponent của 
nhiệt độ cuộn dây 
τ0                  : Hằng s  thời gian của 
dầu 
τw                 : Hằng s  thời gian của 
cuộn dây 
Δθhr              : Độ tăng nhiệt độ điểm 
nóng cuộn dây so với lớp dầu trên 
(định mức), K 
Δθor              : Độ tăng nhiệt độ lớp 
dầu trên so với môi trường (định 
mức), K 
Hằng s  k11, k21, k22, τ0, τw, x, y quyết 
định bởi dung lượng MBA và hệ 
th ng làm mát. 



GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐIỂM NÓNG CUỘN DÂY 

GIÁM SÁT ONLINE 

 Thiết lập thông s  
MBA 

 Thu thập giá trị đo, 
chu kì lấy s  liệu 1 
lần/3 phút, s  liệu 
được lấy từ Server của 
hệ th ng tự động hóa 
TBA. 

 Tính toán tr ng thái 
khởi đầu 

 Gi i phương trình vi 
phân 

 Đưa s  liệu đầu ra, đ  
thị theo thời gian 

 Đưa ra c nh báo 
 



GIÁM SÁT THÀNH PHẦN KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU (DGA) 

 Hiện tượng phát nhiệt hay phóng điện cục bộ phát sinh trong MBA đều 
sinh ra các thành phần khí cháy trong dầu MBA, phóng điện còn duy trì 
hàm lượng khí cháy sẽ gia tăng theo thời gian. Khi mức độ các hàm 
lượng khí lớn có thể làm cháy nổ MBA.  

Giám sát và phân tích thành ph n khí hòa tan trong d u có th  phát hi n 
sớm các b t th ờng bên trong MBA và theo dõi đ c di n bi n phát sinh 
các s  c  



GIÁM SÁT THÀNH PHẦN KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU (DGA) 

 Chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo TM8 của 
Serveron/QUALITROL. TM8 đo hàm lượng 09 lo i khí hòa tan trong 
dầu (H2, O2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6, C2H2, N2) 



  

 Phương pháp Doernenburg sử dụng 4 tỉ số hàm lượng khí  
R1= CH4/H2 

R2= C2H2/C2H4 

R3= C2H2/CH4 

R4= C2H6/C2H2 

 

 

 Chẩn đoán sự cố: 
Quá nhiệt 
Phóng điện cục bộ 

Hồ quang điện.  
 

GIÁM SÁT THÀNH PHẦN KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU (DGA) 

PP so sánh tỉ s  Doernenburg theo IEEE Std C57.104-2008  



GIÁM SÁT DGA 
ONLINE 

 Thu thập giá trị đo, 
chu kì lấy s  liệu 
1lần/1h, s  liệu được 
cung cấp từ đầu ra của 
thiết bị do sắc phổ 
dầu. 

 Tính toán theo 
phương pháp so sánh 
tỉ s  Doernenburg. 

 Đưa ra các chẩn đoán 
sự c  

 Đưa ra b ng báo cáo, 
đ  thị thời gian 
 

GIÁM SÁT THÀNH PHẦN KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU (DGA) 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ HOT-SPOT  

GIÁM SÁT DGA 

PHẦN MỀM THU THẬP, XỬ LÝ HIỂN THỊ 

TRANSFORMER 
ONLINE 
MONITORING 
SYSTEM 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

 Thông qua nghiên cứu 2 PP phổ biến nhất trong giám sát MBA, mỗi 
phương pháp đều có những đặc điểm riêng 

 TOMS kết hợp 2 phương pháp trên, hạn chế nhược điểm của từng 
phương pháp riêng lẻ, sử dụng ưu điểm, từ đó cung cấp cho hệ thống 
tự động hóa TBA các cảnh báo và chẩn đoán có chất lượng cao:  

• Kết hợp một phương pháp gián tiếp, một phương pháp trực tiếp 
sẽ nâng cao tính linh hoạt của hệ thống; 

• Quá trình nhiệt trong MBA là một quá trình phức tạp, có quán tính 
lớn. Chu kì lấy mẫu một ngắn một dài có thể theo sát quá trình 
phát sinh sự cố, đáp ứng công tác dự báo diễn biến sự cố đồng 
thời nâng cao tính ổn định của các kết quả đầu ra; 

• Mỗi phương pháp giám sát có các kết quả phán đoán riêng biệt, 
thông qua việc sử dụng logic kiểm tra chéo sẽ cung cấp cho hệ 

thống tự động hóa TBA các chẩn đoán có tính chính xác cao. 

 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

TOMS 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

Hệ th ng toàn 
diện, linh ho t, 
ổn định và chính 
xác 

Phù hợp cho c  
ho t động độc 
lập hoặc bổ trợ 
cho hệ th ng 
TĐH TBA sẵn có 

Phần mềm của 
TOMS thân 
thiện, nhiều tiện 
ích và t c độ xử 
lí cao 

TOMS 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

Trans_profile 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

Online Monitor 



HỆ TH NG GIÁM SÁT ONLINE MÁY BIẾN ÁP (TOMS) 

Report 



KẾT LUẬN 

 Nhu cầu về một hệ th ng giám sát trực tuyến MBA: toàn diện, 
chính xác, thời gian thực 

 Đề tài đã tiến hành nghiên cứu 2 phương pháp hiện đ i và 
được sử dụng nhiều nhất trong công tác giám sát trực tuyến 
MBA hiện nay và tiến hành giới thiệu hệ th ng tổng hợp giám 
sát trực tuyến MBA – TOMS.  

 Nhằm thực hiện mục tiêu giám sát MBA đề ra, các nghiên cứu 
tiếp theo có phương hướng như sau: đào sâu nghiên cứu c i 
tiến kỹ thuật giám sát điểm nóng cuộn dây và giám sát thành 
phần khí MBA; thử nghiệm thực tế và nâng cao tính chính xác, 
độ tin cậy của hệ th ng TOMS; bổ sung các công nghệ giám 
sát MBA khác như giám sát tgδ sứ MBA, camera nhiệt, PD, 
chấn động cơ học,... 
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