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TÓM TẮT 
Khi xảy ra sự cố chạm đất một pha trên lưới điện, sẽ xuất hiện đồng thời hiện tượng 

quá dòng điện ở pha bị chạm đất và quá điện áp ở các pha còn lại. Mức độ quá dòng điện 
và quá điện áp trong trường hợp này không chỉ phụ thuộc vào phương thức làm việc của 
trung tính mà còn liên quan đến tổng trở của các phần tử trên lưới. Thực tế, khi thiết kế 
lưới điện phân phối (LÐPP) 22kV, những vấn đề trên chưa được quan tâm đúng mức nên 
việc chọn lựa thiết bị điện (TBĐ) có thể không phù hợp với đặc điểm của lưới điện. Bài 
báo này trình bày kết quả nghiên cứu quá điện áp và quá dòng điện của LÐPP 22kV dựa 
theo tiêu chuẩn ANSI/IEEE C62.92-1987, áp dụng điển hình cho lưới điện ở Miền Trung.  

 
III. ĐÁNH GIÁ QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ QUÁ DÒNG ĐIỆN CỦA LÐPP 22kV 

THEO TIÊU CHU ẨN ANSI/IEEE C62.92-1987 
Tùy thuộc vào tỷ lệ điện kháng TTK (X0) và điện trở TTK (R0) với điện kháng TTT 

(X1) tại điểm ngắn mạch mà mức độ tăng cao của điện áp và dòng điện sẽ thay đổi. Tiêu 
chuẩn ANSI/IEEE C62.92-1987 giới thiệu thông số đặc tính các chế độ nối đất như bảng 4 
[2]. Để xác định tỷ số giữa điện kháng TTK và điện kháng TTT của lưới điện 22kV, ta 
khảo sát sơ đồ cấp điện hình tia, là mô hình phổ biến ở nước ta, như hình 1.  

 

 
 

Xét đường dây 22kV một mạch 
xuất phát từ TBA 110/35/22kV-25MVA 
(hay 110/22kV-25MVA) cấp điện cho phụ 
tải, thông số nguồn được lấy theo số liệu 
của lưới điện miền Trung. Áp dụng các 

phương pháp tính toán tổng trở, ta xác định tỷ lệ X0/X1 và R0/X1 theo chiều dài đường dây 
và biểu diễn thành đồ thị ở hình 2 cho hai loại dây dẫn điển hình A-150 và ACSR-150.  

Hình 2 cho thấy tỷ lệ X0/X1 chủ yếu phụ thuộc vào kích thước hình học của dây 
dẫn, tỷ lệ R0/X1 phụ thuộc vào vật liệu dẫn điện. Trong lưới điện 3 pha - 3 dây có trung 
tính NÐTT, khi điểm sự cố chạm đất cách xa nguồn thì X0/X1> 3, không còn tính chất của 
“Nối đất hiệu quả” (hệ số quá điện áp ở chế độ nối đất hiệu quả nhỏ hơn 1,5pu). Ở lưới 
điện 3 pha - 4 dây, dây trung tính sẽ làm giảm điện kháng TTK nhưng không ảnh hưởng 
đến điện kháng TTT, nên làm cho tỷ lệ X0/X1 giảm đi. Lưới điện 3 pha - 4 dây mang đặc 
tính của phương thức “Nối đất hiệu quả”. Kết quả tính toán cho ĐCN thể hiện trên hình 3 
và 4 cho thấy rằng, tỷ lệ X0/X1 và R0/X1 phụ thuộc vào cấu trúc ĐCN. Ảnh hưởng của lớp 
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vỏ kim loại đến tổng trở TTT và TTK rất khác nhau giữa cáp ngầm ba pha ba lõi (làm giảm 
X0) và cáp ngầm một pha (làm tăng X1 và R0). 
 

 
 

 

 
 Theo kết quả X0/X1 đã tính được, áp dụng tiêu chuẩn ANSI/IEEE C62.92-1987 ở 

bảng 4, ta vẽ được biểu đồ quá điện áp và quá dòng điện khi có NMMP như hình vẽ 5 và 6. 
Ở hình 5, đường dây trên không 22kV sẽ đạt tiêu chuẩn nối đất hiệu quả ở đoạn đầu tuyến 
(7km với đường dây 3 pha - 3 dây hoặc 15km với đường dây 3 pha - 4 dây). Khi xảy ra sự 
cố chạm đất, dòng điện sự cố chạm đất IN(1) xấp xỉ (60 ÷ 95)% IN(3) và giá trị điện áp quá 
độ cực đại của pha không sự cố không vượt quá 2 lần điện áp pha định mức (UTOV < 
2.Uf.đm). Khi chiều dài đường dây lớn hơn, lưới điện có tính chất nối đất qua điện trở nhỏ 
(hay điện kháng nhỏ). Nếu có sự cố chạm đất ở những nút cuối đường dây, dòng điện IN(1) 
< 60% IN(3) và điện áp quá độ cực đại của pha lành có thể tăng đến 2,5 Uf.đm. 
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Hình 5 Quá điện áp và quá dòng điện của đường dây trên không 22kV  

 
 

 
Hình 6. Quá điện áp và quá dòng điện của đường cáp ngầm 22kV  

 
Hình hình 6 cho thấy cấu trúc các đường cáp ngầm có ảnh hưởng đến mức độ quá 

điện áp và quá dòng điện khi có sự cố chạm đất trên lưới điện. Theo chiều dài đường cáp, 
tính chất nối đất của lưới điện cũng thay đổi, mặc dù trung tính MBA nguồn đã được 
NÐTT, có thể phân ra các trường hợp sau: 

+ Trong lưới điện 3 pha – 4 dây, khi đường cáp (một pha hoặc ba pha) ngắn hơn 
4km, thì dòng điện IN(1) > 60% IN(3) và điện áp quá độ cực đại ở pha lành UTOV không vượt 
quá 2pu. Khi đường cáp (một pha hay ba pha) dài hơn 4km, lưới điện sẽ có tính chất nối 
đất qua tổng trở nhỏ, lúc đó, IN(1) sẽ trong khoảng (25 ÷ 60)% IN(3) và điện áp UTOV trong 
khoảng (2 ÷ 2,5)pu.  

+ Trong lưới điện 3 pha – 3 dây, nếu dùng cáp ngầm một pha sẽ khó đạt được yêu 
cầu nối đất hiệu quả (hình 6a), dòng điện IN(1) khoảng (25 ÷ 60)% IN(3) và điện áp UTOV có 
thể đến 2,5pu. Nếu dùng cáp ngầm ba pha UTOV có thể đến 2,73pu khi đường cáp dài (hơn 
27km) và IN(1) > 60% IN(3) khi có ngắn mạch gần nguồn (< 4km). 

LÐPP 22kV (ở Miền Trung) có trung tính NÐTT nhưng không phải tất cả các nút 
của lưới điện đều có được đặc điểm của phương thức nối đất hiệu quả. Trong một số 
trường hợp xảy ra chạm đất ở cuối tuyến của ĐDK 22kV với chiều dài đường dây lớn, 
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dòng điện IN(1) rất bé làm cho bảo vệ rơ le không tác động để loại trừ sự cố. Tình trạng này 
sẽ rất nguy hiểm cho thiết bị điện dưới tác động của quá điện áp tạm thời UTOV. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, quá điện áp tạm thời cực đại UTOV tại các nút cuối đường dây có thể 
tăng đến (2,5 ÷ 2,73)pu khi xảy ra sự cố NMMP. Do đó, tùy thuộc vị trí lắp đặt mà chống 
sét van (CSV) phải chịu tác động khác nhau của quá điện áp. Thực tế, việc tính chọn chống 
sét van trên lưới điện 22kV, nhất là với ĐDK dài, ít được kiểm tra điều kiện này, mà CSV 
được chọn đại trà, phổ biến là loại có thông số (Cooper, AB Chance, Alstom…): Điện áp 
làm việc liên tục cực đại (Uc): 15,3kV; Quá điện áp tạm thời trong 3 giây: UTOV = 
(1,28÷1,4)Uc = (19,6 ÷ 21,4)kV. Các chống sét van có thông số này, có thể làm việc lâu dài 
khi được lắp đặt ở đoạn đầu tuyến, nhưng ở những đoạn cuối tuyến (nhất là ĐDK) thường 
bị hỏng cách điện do hệ số chịu đựng quá điện áp tạm thời của chống sét van thấp hơn mức 
quá điện áp của lưới điện. Điều này giải thích nguyên nhân gây hư hỏng chống sét van 
22kV trên các đường dây 22kV dài. 

 
IV. K ẾT LUẬN 

 Qua kết quả tính toán theo các điều kiện tương ứng với LÐPP 22kV khu vực Miền 
Trung, rút ra được kết luận như sau: 
 - Hệ thống đường dẫn ảnh hưởng lớn đến quá điện áp và quá dòng điện của lưới 
điện khi có sự cố chạm đất một pha. Các tính chất của chế độ nối đất trung tính không 
những phụ thuộc vào phương thức làm việc của nó mà còn phụ thuộc vào đặc tính của hệ 
thống đường dẫn.  
 - Khi có sự cố chạm đất một pha, mức độ quá điện áp và quá dòng điện phụ thuộc 
vào loại lưới điện, đặc điểm đường dẫn và vị trí điểm xảy ra sự cố. Có thể sử dụng biểu đồ 
ở hình 5, hình 6 để chọn lựa sơ bộ TBÐ, nhất là chống sét van và máy cắt.  

- Đối với lưới điện 3 pha – 3 dây: Điện áp quá độ cực đại của pha không sự cố có 
thể tăng đến 2,5Uf.đm với đường dây trên không hay 2,73Uf.đm với đường cáp ngầm, dòng 
điện sự cố chạm đất trong khoảng (25 ÷ 95)%IN(3). Trường hợp này, lưới điện chủ yếu 
mang tính chất của phương thức NÐQTTN (điện trở nhỏ hoặc điện kháng nhỏ).  
 b. Đối với lưới điện 3 pha – 4 dây: Chế độ làm việc trung tính của lưới điện được 
xem là “nối đất hiệu quả” ở đoạn đầu tuyến, dòng điện sự cố chạm đất khoảng (60 ÷ 
95)%IN(3) và hệ số quá điện áp tạm thời ở pha lành thường nhỏ hơn 2,5pu. Khi đường dây 
dài (hơn 15km với đường dây trên không hay 4km với đường cáp ngầm) thì đặc tính lưới 
điện mang tính chất NÐQTTN rõ rệt hơn.   
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