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TÓM TẮT 
Bài báo nhằm xây dựng quy trình thử nghiệm điện áp xoay chiều (AC) tăng cao tần số công 
nghiệp cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện cao áp (HVLAB), dựa trên cơ sở 
nghiên cứu lý thuyết cơ bản về kỹ thuật điện cao áp và các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thử 
nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (AC Dielectric Test Set Type 600CD) 
do Phenix sản xuất. 

ABSTRACT 
This paper present the procedures for AC testing in Key Laboratory for High Voltage 
Techniques  based on fundamental research in high voltage testing theory and technical 
characteristics of  AC Dielectric Test Set Type 600CD produced by Phenix Technology Co., 
USA. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

HVLAB sau một thời gian tiến hành xây 
dựng đến nay đã hoàn thành và đã được đưa 
vào hoạt động với các hệ thống thử nghiệm 
(HTTN) có cấp điện áp, công suất, dải đối 
tượng thử nghiệm lần đầu tiên trang bị ở 
Việt Nam. Các quy trình thử nghiệm 
(QTTN) hiện hữu trong và ngoài ngành điện 
chưa đáp ứng được trong khai thác các 
HTTN này. Mặc dù các phòng thí nghiệm 
điện cao áp trên thế giới đều nghiên cứu xây 
dựng các QTTN phục vụ công tác nghiên 
cứu khoa học, đào tạo, sản xuất thiết bị và 
vật liệu điện, tuy nhiên các quy trình này 
luôn mang tính đặc thù, phụ thuộc nhiều vào 
đặc tính kỹ thuật của HTTN và đối tượng 
thử nghiệm (cấp điện áp, công suất, tính 
chất của tải, ...) 

Hiện nay, hạng mục lắp đặt thiết bị cho 
HTTN AC-600CD đã hoàn thành, các cán 
bộ của HVLAB đang từng bước nghiên cứu, 
xây dựng quy trình vận hành nhằm khai thác 
hệ thống này một cách tốt nhất. 

Hệ thống AC-600CD là hệ thống phức 
tạp, từ phần động lực, điều khiển, đo lường 
đến cơ khí, kết cấu. Vì vậy, để vận hành 
khai thác và bảo dưỡng hệ thống này cần 
các cán bộ có kiến thức sâu cũng như kinh 
nghiệm nhất định trong lĩnh vực thử nghiệm 
điện cao áp cũng như đo lường - điều 

khiển,… Kết quả đề tài này là bước khởi 
đầu nhằm tạo cơ sở biên soạn các quy trình 
chi tiết hơn đối với hạng mục thử nghiệm 
AC phục vụ khai thác HVLAB. 
II. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỬ 
NGHIỆM AC 

Máy biến áp (MBA) thử nghiệm sử dụng 
cho mục đích này có công suất định mức 
thấp hơn đáng kể và tỷ số biến đổi điện áp 
lớn hơn nhiều so với MBA lực. Cuộn dây 
cao áp cũng được thiết kế để có thể chịu 
đựng được các phá hủy thông thường, 
thường xuất hiện trên vật thử. Dòng điện sơ 
cấp thường được cung cấp thông qua MBA 
điều chỉnh từ nguồn cung cấp chính hoặc, 
trong trường hợp đặc biệt, bởi máy phát điện 
đồng bộ. 

Điện áp thử nghiệm xoay chiều (Utn) 
trong khoảng tần số 45–65Hz. Upeak 
/Urms=± 5% và được cấp từ một MBA tăng 
áp hoặc mạch cộng hưởng. Utn này phải đủ 
ổn định để không bị ảnh hưởng bởi các dòng 
điện rò khác nhau. Thử chịu điện áp thỏa 
mãn khi giá trị đỉnh của Utn không khác quá 
5% trong các chu kỳ liên tiếp, sụt áp tức thời 
lúc phóng điện không chọc thủng không 
vượt quá 20% Uđỉnh.  

Hiện nay MBA thử nghiệm thường được 
dùng là mạch MBA xếp tầng được trình bày 
trong hình 1.  
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Hình 1. MBA thử nghiệm kết nối 3 tầng. 
E: Cuộn dây kích từ, H: Cuộn dây cao áp, 
K: Cuộn dây kết nối 

Hiện tại MBA tạo điện áp sử dụng tại 
HVLAB cũng thuộc loại này với bố trí như 
trong hình 2, điện áp thứ cấp trên mỗi tầng 
là 400kV, điện áp cực đại với cấu hình này 
là 1.200kV, dòng điện là 2A.  

 
Hình 2. Hệ thống tạo và đo điện áp xoay 

chiều tại HVLAB. 

 
Hình 3. Bộ đo điện áp (3 modules) bằng 

tụ điện cao áp tại HVLAB. 

III. QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỐI 
VỚI HỆ THỐNG AC-600CD. 
1. Thử nghiệm điện áp chịu thử 

Điện áp xoay chiều phải được đặt trên 
đối tượng thử nghiệm bắt đầu từ một giá trị 
đủ thấp để ngăn ngừa bất kỳ tác động nào 
của các quá điện áp do đóng mạch. Điện áp 
thử nghiệm phải được tăng đủ chậm để cho 
phép đọc được các dụng cụ đo nhưng không 
quá chậm vì sẽ gây nên sự kéo dài không 
cần thiết của ứng suất điện trong đối tượng 
thử nghiệm ở gần điện áp thử nghiệm U. 
Các yêu cầu này thường được thỏa mãn nếu 
tốc độ tăng điện áp bằng 2% Utn trong một 
giây, khi điện áp đặt trên 75% Utn. Điện áp 
thử nghiệm phải được duy trì trong thời gian 
qui định và sau đó được giảm nhanh, nhưng 
không bị cắt đột ngột vì như vậy có thể gây 
ra các quá độ thao tác làm thiệt hại hoặc gây 
nên các kết quả thử nghiệm bất thường.  

Thời gian thử nghiệm được quy định độc 
lập với tần số trong phạm vi từ 45Hz đến 
60Hz. Nếu không có quy định nào khác, 
thông thường thời gian của một thử nghiệm 
chịu điện áp phải là 60s. 

Yêu cầu thử nghiệm được thỏa mãn nếu 
không xảy ra phóng điện đánh thủng nào đối 
với đối tượng thử nghiệm. 

2. Thử nghiệm điện áp chọc thủng:  
Điện áp được đặt và tăng liên tục trên 

đối tượng thử nghiệm cho tới khi có phóng 
điện chọc thủng xảy ra. Giá trị của điện áp 
thử nghiệm tại thời điểm đánh thủng sẽ 
được ghi lại. 

3. Chuẩn bị mẫu thử và kiểm tra an 
toàn trước khi tiến hành thử nghiệm 

- Vệ sinh mẫu thử hoặc tạo môi trường 
cho mẫu trước khi đưa vào thử nghiệm. 

- Đưa mẫu thử vào khu vực thử 
nghiệm, tiến hành nối đầu vào của mẫu 
thử với đầu ra cao áp của thiết bị, nối đầu 
ra của mẫu thử với đất. 

- Kiểm tra khoảng cách an toàn phóng 
điện từ thiết bị thử nghiệm tới các thiết bị 
hoặc vật thể có khả năng dẫn điện xung 
quanh khu vực thử nghiệm. Trong trường 
hợp các vật hoặc thiết bị khác nằm trong 
phạm vi khả năng có thể gây ra phóng điện 
cần nối đất tất cả các thiết bị này để đảm 
bảo cho an toàn của các thiết bị đó cũng 
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như tính chính xác của kết quả thử 
nghiệm. 

- Tháo sào tiếp địa ra khỏi thiết bị thử 
nghiệm, kiểm tra điện áp đầu vào (6,6kV). 

4. Các bước thao tác ban đầu của quá 
trình tiến hành thử nghiệm 

Sau khi kiểm tra an toàn các bước 
chuẩn bị mẫu thử cũng như thiết bị thử 
nghiệm, người vận hành chính sẽ cho tiến 
hành thử nghiệm theo các bước sau: 
Bước 1: Mở nguồn cho bàn điều khiển 
Bước 2: Nhả nút nhấn EMERGENCY 
trong trường hợp nút này đang đóng. 
Bước 3: Sau khi hệ thống điều khiển khởi 
động thành công, màn hình điều khiển sẽ 
xuất hiện để tiến hành thao tác các bước 
tiếp theo.  
Bước 4: Chọn các chế độ thử nghiệm theo 
các phím F1, F2, F3, F4 tương ứng.  

* Nhấn phím chức năng F1 để chọn 
chế độ điều khiển tay và hiển thị màn hình 
điều khiển tay 

* Nhấn phím chức năng F2 để chọn 
chế độ tự động điều chỉnh điện áp theo 
thời gian và hiện màn hình theo dõi của 
chế độ này. 

* Nhấn phím chức năng F3 để chọn 
chế độ tự động điều chỉnh điện áp theo 
chương trình. Từ màn hình này các chế độ: 
Tự động điều chỉnh điện áp theo chu kỳ, 
theo cấp và theo tần suất tự thiết lập sẽ 
xuất hiện để người vận hành lựa chọn. 

* Nhấn phím chức năng F4 để chọn 
chế độ điều khiển từ xa bằng máy tính và 
màn hình điều khiển. Người vận hành chỉ 
có thể chọn chế độ điều khiển bằng máy 
tính từ màn hình này. 

* Nhấn phím chức năng F5 để chọn 
chế độ hiệu chỉnh. Màn hình này sẽ được 
khóa bảo vệ bởi mật mã số. Nhấn phím 
chức năng F8 để kích hoạt ô nhập số. Sử 
dụng bàn phím số để nhập mật mã bảo vệ 
sau đó nhấn phím ↵ (Enter) sau khi nhập 
xong. Nếu mật mã chính xác màn hình 
hiệu chỉnh sẽ được hiển thị 

 Các giá trị số trên màn hình điều 
khiển có thể thay đổi bằng cách nhấn phím 
◄ hoặc ► cho tới khi xuất hiện dấu nháy 
phía bên trái mỗi mục cần thay đổi. Khi 
dấu nháy xuất hiện tại vị trí này , sử dụng 

các phím số để nhập vào giá trị cần thiết.  
Ô nhập số sẽ được kích hoạt khi nhấn 
phím số đầu tiên. Nhấn nút ↵ để chấp nhận 
giá trị mới và thoát ra ô nhập số. Sử dụng 
phím ← để xóa những giá trị nhập sai hoặc 
thoát ra ngoài ô nhập số nhưng không thay 
đổi giá trị ban đầu. 
5. Quy trình thao tác. 
5.1. Quy trình thao tác thử nghiệm theo 
chế độ vận hành tay. 

Sau khi thực hiện 4 bước cơ bản trong 
mục 4. của phần này, người vận hành nhấn 
phím F1 để chọn chế độ vận hành tay, tiếp 
đó thực hiện thao tác thử nghiệm theo các 
bước sau: 

Bước 1: Sau khi màn hình chế độ điều 
khiển bằng tay xuất hiện như hình 4 dưới 
đây, người vận hành kiểm tra cấu hình cài 
đặt trên màn hình điều khiển xem đã đúng 
với cấu hình thực tế của thiết bị hay chưa. 
Cụ thể kiểm tra cấu hình đầu ra của 
Module cao áp (ô hiển thị 20), nếu cấu 
hình theo 1 Module chọn OUTPUT là “1 
SINGLE”, nếu cấu hình là 2 Module song 
song chọn OUTPUT là “2 PARALLEL” 
… Tương ứng đó là cấp điện áp đầu ra (ô 
hiển thị  13), để cài đặt cấp điện áp đầu ra 
nhấn phím F10. Cấu hình Module cao áp 
và điện áp đầu ra phải được cài đặt đúng 
với thực tế lắp ráp bộ thiết bị thử nghiệm. 
Cấu hình cài đặt Module và cấp điện áp 
thử nghiệm được cho theo bảng điều khiển 
dưới đây. 

 
Hình 4. Màn hình điều khiển bằng tay 

Bảng 1: Cấp điện áp cài đặt theo cấu hình 
Cầu hình 
lắp đặt 
thực tế 

Cấu hình 
OUTPUT cài 

đặt 

Cấp điện 
áp cài đặt 

1 Module 1 Single 400kV 
2 Module 
song song 2 PARALLEL 400kV 

3 Module 3 SERIES 1200kV 
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nối tiếp 
3 Module 
song song 3 PARALLEL 400kV 

Bước 2: Cài đặt mức điện áp bảo vệ 
(phím F4). Mức điện áp bảo vệ là mức 
điện áp trong trường hợp khi đầu ra 
Module cao áp đạt tới hệ thống sẽ tự động 
ngắt để bảo vệ mẫu thử. Ví dụ cài đặt điện 
áp thử nghiệm 350kV, điện áp bảo vệ 
450kV nhưng vì lý do nào đó (do sự cố, do 
ảnh hưởng môi trường, do chất lượng mẫu 
thử …), điện áp đầu ra Module cấp qua vật 
thử bị tăng vọt lên cao hơn nhiều so với 
điện áp cài đặt để thử nghiệm đó nhưng 
khi điện áp đó đạt tới mức điện áp bảo vệ 
đã cài đặt hệ thống sẽ tự động ngắt để bảo 
vệ mẫu thử tránh khỏi sự cố. 

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra các thông 
số cài đặt cấu hình và cài đặt bảo vệ, nhấn 
phím ON trên bàn điều khiển để mở cấp 
nguồn cho đầu vào Regulator. 

Bước 4: Nhấn giữ nút RAISE để bắt 
đầu quá trình nâng điện áp. Quan sát giá 
trị điện áp đầu ra hiện thời trên màn hình 
điều khiển ô hiển thị (1). Khi giá trị điện 
áp đầu ra đạt mức điện áp cần thử nghiệm 
nhả tay khỏi nút RAISE để hệ thống duy 
trì điện áp đầu ra ở giá trị hiện thời. 

Bước 5: để bấm thời gian ngâm điện 
áp cho mẫu thử nhấn phím F1 trên mà điều 
khiển để bắt đầu chạy đồng hồ bấm giờ. 
Trong trường hợp muốn bấm giờ lại từ đầu 
nhấm phím F2 để đưa giá trị thời gian bấm 
giờ về mức 00:00:00 ban đầu. 

Bước 6: Sau khi đã ngâm điện áp mẫu 
thử trong khoảng thời gian cần thiết, tiến 
hành hạ thấp mức điện áp về mức điện áp 
ban đầu bằng cách nhấn giữ nút bấm 
LOWER trên bàn điều khiển. Điện áp lúc 
này sẽ được giảm dần về tới mức thấp nhất 
(0 kV). 

Bước 7: Khi điện áp về mức 0 kV 
nhấn nút STOP trên bàn điều khiển để ngắt 
điện cấp vào, nhấn nút EMERGENCY 
stop để kết thúc quá trình thử nghiệm. 
5.2. Các bước thao tác thử nghiệm theo 
chế độ chu kỳ tự động. 

Thực hiện 4 bước cơ bản trong mục 4. 
của phần này, người vận hành nhấn phím 
F2 để chọn chế độ vận hành chu kỳ tự 

động, tiếp đó thực hiện thao tác thử 
nghiệm theo các bước sau: 

Bước 1: Sau khi màn hình chế độ điều 
khiển tự động xuất hiện như hình 5 dưới 
đây, người vận hành kiểm tra cấu hình cài 
đặt trên màn hình điều khiển xem đã đúng 
với cấu hình thực tế của thiết bị hay chưa. 
Cụ thể kiểm tra cấu hình đầu ra của 
Module cao áp (ô hiển thị 20), nếu cấu 
hình theo 1 Module chọn OUTPUT là “1 
SINGLE”, nếu cấu hình là 2 Module song 
song chọn OUTPUT là “2 PARALLEL” 
… Tương ứng đó là cấp điện áp đầu ra (ô 
hiển thị  13), để cài đặt cấp điện áp đầu ra 
nhấn phím F10. Cấu hình Module cao áp 
và điện áp đầu ra phải được cài đặt đúng 
với thực tế lắp ráp bộ thiết bị thử nghiệm. 
Cấu hình cài đặt Module và cấp điện áp 
thử nghiệm được cho theo bảng 1.  

 
Hình 5. Màn hình điều khiển tự động 
Bước 2: Cài đặt mức điện áp bảo vệ 

(phím F4). Mức điện áp bảo vệ là mức 
điện áp trong trường hợp khi đầu ra 
Module cao áp đạt tới hệ thống sẽ tự động 
ngắt để bảo vệ mẫu thử. Ví dụ cài đặt điện 
áp thử nghiệm 350kV, điện áp bảo vệ 
450kV nhưng vì lý do nào đó (do sự cố, do 
ảnh hưởng môi trường, do chất lượng mẫu 
thử …), điện áp đầu ra Module cấp qua vật 
thử bị tăng vọt lên cao hơn nhiều so với 
điện áp cài đặt để thử nghiệm đó nhưng 
khi điện áp đó đạt tới mức điện áp bảo vệ 
đã cài đặt hệ thống sẽ tự động ngắt để bảo 
vệ mẫu thử tránh khỏi sự cố. 

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra các thông 
số cài đặt cấu hình và cài đặt bảo vệ, nhấn 
phím ON trên bàn điều khiển để mở cấp 
nguồn cho đầu vào Regulator, lúc này hệ 
thống sẽ bắt đầu quá trình thử nghiệm tự 
động theo chu kỳ. Sau khi điện áp được 
nâng tới giá trị thử nghiệm và duy trì trong 
một khoảng thời gian đặt trước, hệ thống 
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sẽ tự động tiến hành hạ thấp mức điện áp 
về mức ban đầu 0 kV.  

Bước 4: Khi điện áp về mức 0 kV 
nhấn nút STOP trên bàn điều khiển để ngắt 
điện cấp vào, nhấn nút EMERGENCY để 
kết thúc quá trình thử nghiệm. 
IV. KẾT LUẬN 

Thử nghiệm AC là một hạng mục thử 
nghiệm quan trọng trong kỹ thuật thử 
nghiệm điện cao áp nhằm kiểm tra cách điện 
đối với các TBĐ cao áp. Tuy nhiên do điều 
kiện trước đây trong nước chưa có HTTN để 
thực hiện công việc này, nên phần lớn các 
TBĐ cao áp trước khi đưa vào vận hành 
trong lưới điện quốc gia vẫn chưa được tiến 
hành thử nghiệm đối với hạng mục này 
trong điều kiện môi trường Việt Nam. Chính 
vì công tác kiểm định và thử nghiệm trước, 
trong và sau khi đưa vào vận hành đối với 
các trang bị điện cao áp là một nhu cầu cần 
thiết trong sản xuất, nên nhà nước đã đầu tư 
một hệ thống thử nghiệm điện áp xoay chiều 
tăng cao tần số công nghiệp để thử nghiệm 
cho các TBĐ tới cấp điện áp 500kV và giao 
cho HVLAB-Viện Năng lượng quản lý.  

Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận về 
thử nghiệm AC, đề tài đã đi sâu nghiên cứu, 
phân tích cơ sở lý thuyết và phương pháp 
luận về KTĐ cao áp. Trên cơ sở đó, các vấn 
đề chính về quy trình thử nghiệm của hệ 
thống này như mục đích, dạng xung, mạch 
đấu nối thử nghiệm, đo lường tín hiệu, xử lý 
số liệu,… được xem xét một cách cơ bản, 
làm cơ sở biên soạn QTTN AC để thử 
nghiệm đối với TBĐ tới cấp điện áp 500kV 
chi tiết hơn phục vụ khai thác HVLAB như 
mục tiêu đề ra ban đầu của đề tài. 

Kiến nghị Bộ Công Thương xây dựng 
một khung pháp lý đối với công tác thử 

nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số 
công nghiệp cho các TBĐ cao áp trước, 
trong và sau khi đưa vào vận hành, nhằm 
đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, công 
nghệ trong điều kiện Việt Nam, cũng như 
phát huy được hết hiệu quả của hệ thống thử 
nghiệm này do nhà nước đầu tư. 
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