
CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ CƠ BẢN 



RC10  
CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ CƠ BẢN 

1. Các chức năng bảo vệ. 
2. Điều khiển chung 



RC10 CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ 



Các thành phần bảo vệ 

• 4 nhóm bảo vệ độc lập  

• Tự động đóng lại : Auto Reclosing (AR) (F79) 

• Quá dòng pha :Phase Over-Current Protection (OC) (F50/51) 

• Quá dòng chạm đất: Earth Fault Protection (EF) (F50N/51N) 

• Quá dòng thứ tự nghịch Negative Phase Sequence (NPS) (F46) 

• Chạm đất nhạy: Sensitive Earth Fault Protection (SEF) 

• Bảo vệ có hướng :Directional Element (DE) (F67/67N) 

• Bảo vệ đường dây có điện :Live Line Protection (LL)  

• Chống thao tác khi đường dây có điện: Hot Line Tag (HLT) 

• Bảo vệ điện áp:Voltage Protection element (VE) (F27/59) 

• Thấp áp :Under Voltage (UV) 

• Quá áp : Over Voltage (OV) 

• Bảo vệ tần số :Frequency Protection element (FE) (F81) 

• Thấp tần: Under Frequency (UF) 

• Cao tần : Over Frequency (OF)  



Các thành phần bảo vệ 
  

 
• Điều khiển tự đóng lại theo điện áp: Voltage Reclosing Control (VRC)  
• Tự động phục hồi điện áp: Automatic Backfeed Restoration (ABR) 
• Bù tải nguội: Cold Load Pickup (CLP) 
• Chống dòng xung: Inrush Restraint (IR) 
• Bù thời gian tạm thời: Temporary Time Addition (TTA) 
• Phối hợp vùng bảo vệ: Zone Sequence Coordination (ZSC) 
• Bảo vệ sóng hài: Harmonic Protection 



Tự động đóng lại AR 

• Có thể Mở/ Tắt trong phần điều khiển chung hoặc phím tắt 

• Sử dụng đối với OC, NPS, EF và SEF 

– Cho phép đến 4 lần cắt bảo vệ trong 1 chu trình 

– Số lần cắt là độc lập đối với từng bảo vệ OC, NPS, EF, SEF 

• Chu trình bảo vệ nhanh nhất có thể thực hiện: O-0.1-CO-1.0-CO-1.0-CO 

• Thời gian tự động đóng lại có thể cài đặt cho mỗi lần cắt bảo vệ. 

• Thời gian tự động đóng lại áp dụng chung cho OC, NPS, EF and SEF 

• Thời gian tự động đóng lại OC/NPS/EF/SEF : 

– 1st: 0.1-180 Sec 

– 2nd và 3rd: 1-180 Sec 

• Bước điều chỉnh 0.01 s 



Tự động đóng lại AR 

• Sử dụng biểu đồ để cấu hình cho mỗi thành phần bảo vệ 

• Mỗi nút trong biểu đồ có thể được cài đặt: 

• R – Reclose (Reclose after protection trip): Tự đóng lại sau mỗi lần cắt. 

• L – Lockout (Lockout (no reclosing) after protection trip): Cắt và không đóng lại 

• A – Alarm (Alarm only: the event is logged  and flags set but no trip): Cảnh báo, lưu sự 
kiện và cờ nhưng không cắt 

• D – Disable (Element is not active): Tắt chức năng 

• Kết hợp các thành phần sẽ quyết định thời gian cắt bảo vệ 



Tự động đóng lại AR 

• Chức năng tự động đóng lại áp dụng đối với các thành phần bảo vệ điện áp 
Voltage Protection Element (ARVE) 

– Tự động đóng lại có thể Bật đối với từng loại bảo vệ độc lập: UV1, UV2, 
UV3, UV4, OV1, OV2 

– Cho phép 4 lần cắt bảo vệ trong 1 chu trình (không cấu hình được) 

– Thời gian khởi động lại của OC/NPS/EF/SEF áp dụng cho các thành phần 
bảo vệ thấp áp UV 

• Thời gian tự động đóng lại 

– 0 -180 Sec, Bước điều chỉnh 0.01 sec  



Tự động đóng lại AR 

• Tự đông đóng lại sẽ hoạt động khi: 

– “Protection” and “AR” được bật sang ON, một thành phần bảo vệ được bật  
“R” trong biểu đồ tự động đóng lại và  “LL” tắt 

– Thời gian khởi động lại đã hết 

• Nếu recloser đóng lại khi vẫn tồn tại sự cố hoặc sự cố xuất hiện khi thời gian khởi 
động lại chức năng AR chưa hết, recloser sẽ cắt 1 lần và lock out tùy thuộc vào cài 
đặt SST Single shot trip 

• Bảo vệ UV, OV protections sẽ cắt 1 lần và lock out nếu sự cố xuất hiện trong thời 
gian khởi động lại 



Bảo vệ: OC, NPS và EF 

• Bảo vệ quá dòng pha (OC) giám sát dòng điện thứ tự thuận. 

• Quá dòng thứ tự nghịch (NPS) giám sát dòng thứ tự nghịch. 

• Bảo vệ chạm đất (EF)  giám sát dòng điện trung tính. 

• Mỗi bảo vệ (OC, NPS và EF) có 6 thành phần riêng biệt chia làm 3 cấp bảo vệ theo 
hướng thuận và hướng nghịch dòng công suất. 

 

– OC1+   NPS1+                 EF1+ 

– OC2+   NPS2+                 EF2+ 

– OC3+   NPS3+                 EF3+ 

– OC1-   NPS1-                 EF1- 

– OC2-   NPS2-                 EF2- 

– OC3-   NPS3-                 EF3- 

Quá dòng hướng 
thuận 

Quá dòng hướng 
nghịch 

Chạm đất hướng 
thuận 

Chạm đất hướng 
nghịch 

Quá dòng thứ tự 
nghịch hướng thuận 

Quá dòng thứ tự 
nghịch hướng 
nghịch 



Bảo vệ: OC, NPS và EF 

 

• Bảo vệ OC, NPS, EF và SEF - AR và SST cấu hình nhìn từ màn hình tủ 
điều khiển 

        GROUP 1 AUTO RECLOSING MAP 

 

 OC/NPS  ►EF/SEF◄ 

 

       1 2 3 4             1 2 3 4 

 SST   - E - -       SST   - E - - 

 EF1+  R R R L       EF1-  R R R L 

 EF2+  R D D D       EF2-  A A A A 

 EF3+  L L L L       EF3-  L L L L 

 

 SEF+  R L L L       SEF-  L L L L 



Bảo vệ: OC, NPS và EF 

• Mô tả các thành phần: 
– OC1/NPS1/EF1 : Thành phần bảo vệ chính. Được dùng để cài đặt số lần cắt bảo vệ trong một chu 

trình 

– OC2/NPS2/EF2 : Bảo vệ cấp 2 

– OC3/NPS3/EF3 : Bảo vệ cấp 3 

• Các thành phần này có thể bật hoặc tắt tùy người dùng 

• Biểu đồ đóng lặp lại được sử dụng để cấu hình cũng như bật/tắt các thành phần trên. 



Thiết lập đường cong bảo vệ 



Bảo vệ Bù tải nguội 
Cold Load Pickup (CLP) 

• Bù tải nguội Cold Load Pickup (CLP) dùng để ngăn chặn việc cắt tải do hệ 
số đồng thời của hệ thống khi có điện trở lại. 

• Cài đặt riêng biệt thời gian nhận biết và thời gian bù tải nguội  

• Thời gian nhận biết Ramp-up (Recognition Time): 0-60 min, bước  điều 
chỉnh 1 phút 

• Thời gian bù tải nguội CLP Ramp-down (CLP Time): 0-400 min, bước  điều 
chỉnh 1 phút 

• Hệ số nhân CLP : 1-5, bước điều chỉnh 0.1 

• Bù tải nguội chỉ áp dụng cho OC1 và OC2. Không áp dụng cho OC3 và các 
bảo vệ NPC,EF và SEF 



Bảo vệ Bù tải nguội 
Cold Load Pickup (CLP) 



Bảo vệ Chống dòng xung 
Inrush Restraint (IR) 

• Chống dòng xung - Inrush Restraint (IR) dùng để ngăn chặn việc cắt tải liên 
quan đến một số tải đặc biệt(i.e. Máy biến áp, động cơ) 

• Chống dòng xung IR áp dụng hệ số nhân tạm thời đối với dòng khởi động 
sau khi nhận thấy mất nguồn. Không áp dụng cho OC3, NPS, EF và SEF  

• 2 thông số cần cài đặt: 

– Hệ số nhân Inrush Restraint Multiplier: 1-20, bước điều chỉnh 0.1  

– Thời gian Inrush Restraint Time: 0.01-10 sec, bước điều chỉnh 0.01 

 



Bảo vệ Chống dòng xung 
Inrush Restraint (IR) 

• Hoạt động của IR được thể hiện thông qua sơ đồ sau 

 



Bảo vệ chạm đất nhạy  
SEF 

• Chỉ bảo vệ ở thời gian xác định 

• Cài đặt  
– Dòng khởi động: 1-80 A, Bước điều chỉnh 1 A  

– Thời gian cắt: 0-120 sec, Bước điều chỉnh 0.01 sec 

• Biểu đồ đóng lặp lại : 
– SEF+/SEF- cho phép cài đặt riêng biệt theo hướng thuận và hướng nghịch 

công suất 

– Mỗi thành phần đều có thể cài đặt  R/L/D/A 



Bảo vệ đường dây có điện 
Live Line (LL) 

• Bảo vệ đường dây có điện Live Line thường được sử dụng khi việc sửa 
chữa được thực hiện trên lưới đang có điện. 

• Hoạt động ở chế độ cắt bảo vệ 1 lần SST – không cho phép đóng lặp lại 
• Cài đặt riêng rẽ LL cho từng nhóm bảo vệ 
• Tất cả các đường cong đều có thể áp dụng cho OCLL1-2, NPSLL1-2, EFLL1-2 
• Đường cong thời gian xác định DT áp dụng cho OCLL3, NPSLL3, EFLL3 và 

SEFLL 
• Thời gian tác động: 0-2 Sec, bước điều chỉnh 0.01 sec  
• Dòng khởi động (bước điều chỉnh 1 Amp):  

– OCLL1-3, NPSLL1-3, EFLL1-2:  3 - 1280 A 
– EFLL3:     1 – 1280 A 
– SEFLL:    1 – 80 A 



Chống thao tác khi đường dây có điện 
Hot Line Tag (HLT) 

• Hot Line Tag chống thao tác đóng lại recloser từ bất kì nguồn nào  như 
HMI, SCADA hoặc CMS 

• Khởi động trên màn hình trạng thái tương tự như các loại bảo vệ khác. 

• HLT chỉ có thể tắt từ nguồn mà nó được bật. 

• Khi bật HLT, đèn LED trên mặt tủ sẽ bật sáng 

• Các cài đặt bảo vệ không thể thay đổi khi HLT được bật 

• Phím tắt bị vô hiệu hóa khi HLT bật 

• Nếu việc đóng lại bị khóa bởi HLT- Cần phải reset HLT và tắt HLT trước khi 
recloser có thể đóng lại 

• Có thể liên kết với LL 

• Bật HLT sẽ khiến các thành phần bảo vệ hoạt động trong chế độ SST 



Các thành phần bảo vệ điện áp 
Voltage Protection Element (VE) 

• Bao gồm bảo vệ thấp áp UV và bảo vệ quá áp OV 
• Cài đặt Bật/Tắt riêng cho UV và OV 
• Bao gồm 4 thành phần riêng rẽ cho UV và 2 cho OV 

– Thấp áp pha (UV1)    - Quá áp pha (OV1) 
– Thấp áp dây-dây(UV2)  - Quá áp dây - dây (OV2) 
– Mất nguồn (UV3) 
– Bảo vệ sụt áp (UV4)   



Các thành phần bảo vệ điện áp  
Voltage Protection Element (VE) 

 
• Cài đặt hệ số nhân theo điện áp hệ thống. Hoạt động ở thời gian xác định 
• Cài đặt cho tất cả các thành phần: 

– Hệ số UM cho UV:  0.6 – 1.0, bước điều chỉnh 0.01 
– Hệ số UM cho UV :  1.00 – 1.2, bước điều chỉnh 0.01 
– Thời gian cắt: 0 – 180 sec, bước điều chỉnh 0.01  

• Điện áp khởi động UV1 và OV1 bằng UM x U_rated / √3; với U_rated là điện áp hệ thống 
• Điện áp khởi động UV2 và OV2 bằng UM x U_rated; với U_rated là điện áp hệ thống 

 



Các thành phần bảo vệ điện áp 
Voltage Protection Element (VE) 

• Thành phần tự động đóng lại có thể cài đặt là L ( cắt và khóa), R (đóng lại), A (cảnh 
báo) hoặc D (tắt) nếu không cần thiết. Việc cài đặt các thành phần bảo vệ là riêng 
biệt. 

• Thành phần UV1 và OV1 tác động theo điện áp 3 pha thứ tự thuận 

• Thành phần UV2 và OV2 tác động khi điện áp sụt/ tăng trên 2 pha bất kì.  

• Thành phần UV3 tác động theo chế độ mất nguồn Loss of Supply: Điện áp trên 
toàn bộ 6 bushing <0.5kV và dòng 3 pha < 3A 

• Thành phần UV4 tác động theo tình trạng sụt áp của hệ thống. 

 



Các thành phần bảo vệ tần số  
Frequency Protection Element (FE) 

• Bao gồm bảo vệ thấp tần Under frequency (UF) và bảo vệ cao tần Over 
frequency (OF)  

• Cài đặt Bật/Tắt riêng cho UF và OF 
• Cài đặt các thông số: 

– Dải hoạt động cho bảo vệ thấp tần: 
• 46 – 50 Hz cho lưới hoạt động ở tần số 50 Hz, bước điều chỉnh 0.01  
• 55 – 60 Hz cho lưới hoạt động ở tần số 60 Hz, bước điều chỉnh 0.01  

– Dải hoạt động đối với bảo vệ cao tần : 
• 50 – 55 Hz cho lưới hoạt động ở tần số 50 Hz, bước điều chỉnh 0.01  
• 60 – 65 Hz cho lưới hoạt động ở tần số 60 Hz, bước điều chỉnh 0.01 

– Thời gian cắt: 0.05 – 120 sec, bước điều chỉnh 0.01  
– Hoạt động ở thời gian xác định Definite time 

 

 



Bảo vệ: Phối hợp vùng bảo vệ  
Zone Sequence Coordination (ZSC) 

• Phối hợp vùng bảo vệ Zone Sequence Coordination (ZSC) giúp các recloser 
hoạt động chính xác trong chu trình bảo vệ. 

• ZSC áp dụng cho OC, NPS và EF  

• Cài đặt: Bật/Tắt 

 



Bảo vệ: Phối hợp vùng bảo vệ  
Zone Sequence Coordination (ZSC) 

R1 R2 

F-S-S F-S-S 

R1 action R2 action 

F-S-S F-S-S Sequence 

Fault occurs Pickup  Pick up 

F-S-S F-S-S Sequence 

Trips 

Closes 

Fault still 
present 

Pickup Pickup 

F-S-S F-S-S Sequence 

Trips 

R1 action R2 action 

F-S-S F-S-S Sequence 

Fault occurs Pickup  Pick up 

F-S-S F-S-S Sequence 

Trip 

Next trip active 

Close 

Fault still present Pickup Pickup 

F-S-S F-S-S Sequence 

Trip 

Operation without ZSC Operation with ZSC 



Questions? 


