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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, nhu cầu sử dụng điện của 

mỗi quốc gia đều tăng nhanh. Việc đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu 

điện năng, truyền tải điện an toàn, kinh tế đến từng hộ tiêu thụ với chất lượng 

điện năng cao là tiêu chí quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia.  

Để đáp ứng đủ nguồn điện cung cấp cho sự phát triển kinh tế - xã hội đòi 

hỏi ngành điện phải có những giải pháp thực hiện đầu tư phát triển nguồn, lưới 

điện đủ để cung cấp cho phụ tải, cũng như đưa ra giải pháp vận hành tối ưu hệ 

thống điện, ngoài ra phải đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy. Tổn thất điện 

năng dường như đang là mối quan tâm hàng đầu, nỗi trăn trở của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung, Tổng Công ty Điện lực miền 

Nam (EVN SPC) và Công ty Điện lực Lâm Đồng (PCLD) nói riêng. Đối với 

một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng như PCLD thì việc 

tiết kiệm điện năng và giảm tổng chi phí sản xuất thông qua việc giảm tỷ lệ tổn 

thất điện năng là một nhiệm vụ quan trọng. Mặt khác hiện nay Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam đã xây dựng đề án lộ trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 

2016-2020, trong đó giao cho Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện đến năm 

2020 phấn đầu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,5%.  Lưới điện phân phối của 

Công Điện lực Lâm Đồng quản lý được xây dựng từ trước năm 1975, mặc dù 

hàng năm đều được đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới, tuy nhiên do 

nguồn vốn được phân bổ có hạn nên hệ thống lưới điện phân phối hiện hữu 

chưa đáp ứng với tốc độ phát triển nhu cầu sử dụng điện của địa phương, dẫn 

đến các tuyến đường dây và trạm biến áp bị quá tải, tổn thất điện năng có chiều 

hướng tăng. Vì vậy để đảm bảo thực hiện đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 4,5% vào 

năm 2020 và các năm tới theo kế hoạch được giao, cần phải có các giải pháp 

hữu hiệu để giảm tổn thất điện năng. 

Vì vậy, tôi chọn đề tài của luận văn là: “Các giải pháp giảm tổn thất 

điện năng lưới điện phân phối Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm – 

Công ty Điện lực Lâm Đồng” để thực hiện.  

2.  Mục đích nghiên cứu: 

Phân tích hệ thống lưới điện hiện hữu và đưa ra các giải pháp để giảm tổn 

thất điện năng trên lưới điện phân phối Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

3.  Nhiệm vụ nghiên cứu:   

- Thu thập cơ sở dữ liệu về nguồn và phụ tải lưới phân phối trong phạm vi 

nghiên cứu để phân tích. Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán tổn thất 

điện năng đối với lưới điện hiện hữu đang vận hành.  
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- Phân tích và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện 

phân phối khu vực Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Đánh giá hiệu quả 

đầu tư sau khi thực hiện các giải pháp đề xuất để kiến nghị để thực hiện tại 

Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.  

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu là các phương pháp tính toán tổn thất công suất, 

tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối và các giải pháp giảm tổn thất điện 

năng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Lưới điện phân phối trung thế 22kV khu vực 

Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu, sách báo, 

giáo trình,…về vấn đề tính toán xác định tổn thất công suất và tổn thất điện 

năng, các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối. 

- Phương pháp thực nghiệm: Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính 

toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng để xác định các vị trí bù tối ưu 

công suất phản kháng, tìm điểm mở tối ưu khi kết lưới mạch vòng và các giải 

pháp khác về đầu tư, sửa chữa nâng cấp lưới điện … 

6. Bố cục của luận văn 

Bố cục luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung của luận 

văn được biên chế thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về lưới điện phân phối thành phố bảo lộc và huyện 

bảo lâm – công ty điện lực lâm đồng.  

Chương 2: Tính toán phân tích và đánh giá tổn thất điện năng lưới điện 

phân phối Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm 

Đồng. 

Chương 3: Đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện 

phân phối Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm 

Đồng. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ 

BẢO LỘC VÀ HUYỆN BẢO LÂM – CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG  

 

1.1 Đặc điểm của lưới điện phân phối khu vực Thành phố Bảo Lộc và 

huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm Đồng. 

1.1.1 Khái quát về Điện lực thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

Điện lực Bảo Lộc và Bảo Lâm là 02 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực 

Lâm Đồng, nhiệm vụ chính là quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, chăm 

sóc, phát triển khách hàng trên địa bàn TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

1.1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối thành phố Bảo Lộc. 

Mặc dù là thành phố nhưng lưới điện thành phố Bảo Lộc lại có đặc thù là 

lưới điện của khu vực nông thôn miền núi. Dây dẫn điện với đặc điểm là dây 

nhôm lõi thép, phần lớn là dây trần, tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện lớn. Tại 

khu vực TP. Bảo Lộc, hiện chỉ có 01 trạm 110/22kV cấp điện cho toàn thành 

phố (trạm 220/110/22kV Bảo Lộc). 

Toàn bộ TP. Bảo Lộc được cấp điện từ 05 phát tuyến trung thế 22kV  là 

472, 474, 476, 478 và 480 từ trạm 220/110/22kV Bảo Lộc.  

Bán kính cấp điện xa nhất từ vị trí trạm 220/110/22kV Bảo Lộc là hơn 

40km. 

Khối lượng quản lý đường dây và trạm khu vực TP. Bảo Lộc như sau: 

 + Đường dây trung thế: 483.1km. 

 + Đường dây hạ thế: 669,5km. 

 + Trạm biến áp: 755 trạm biến áp phân phối, với tổng dung lượng 

122,35MVA. 

Bảng 1.1 Số lượng trạm biến áp Điện lực Bảo Lộc quản lý 
 

STT Loại trạm Số trạm (trạm) 
Tổng công suất 

(KVA) 

1 1 Pha 342 11.547,5 

2 3 pha 413 110.805,0 

Tổng 755 122.352,5 

 

1.1.3 Đặc điểm lưới điện phân phối huyện Bảo Lâm. 

Khu vực huyện Bảo Lâm là khu vực nông thôn, miền núi. Lưới điện chủ yếu là 

dây nhôm lõi thép, dây trần, tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện lớn. Trong khu vực 

huyện, hiện chỉ có 01 trạm 110/22kV cấp điện cho toàn bộ huyện (trạm 110/22kV 
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Bảo Lâm), đồng thời hai trạm Bảo Lâm và Bảo Lộc được liên kết với nhau qua một 

phát tuyến 22kV (tuyến 476 Bảo Lộc và tuyến 471 trạm Bảo Lâm). 

Toàn bộ huyện Bảo Lâm được cấp điện từ 04 tuyến trung thế 22kV là 471, 

473, 475 và 477 từ trạm 110/22kV Bảo Lâm. Trong đó, hiện chỉ có tuyến 473 

có  nhà máy thủy điện Đa Kai đấu nối vào điểm cuối của tuyến (Công suất của 

nhà máy thủy điện Đa Kai là 8,1MW). 

Bán kính cấp điện xa nhất từ vị trí trạm 110/22kV Bảo Lâm là hơn 50km. 

Khối lượng quản lý vận hành đường dây và trạm khu vực huyện Bảo Lâm 

như sau: 

 + Đường dây trung thế: 256,2km. 

 + Đường dây hạ thế: 257,2km. 

 + Trạm biến áp: 200 trạm biến áp phân phối, với tổng dung lượng 

16,035MVA. 

1.2 Hiện trạng về tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối của Thành 

phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm Đồng. 

1.2.1 Hiện trạng tổn thất điện năng lưới điện thành phố Bảo Lộc.  

Tổn thất điện năng hiện nay của lưới điện thành phố Bảo Lộc đang ở mức 

4,3%, trong đó tổn thất trung thế là 2,5% và tổn thất hạ thế ở mức 2,7%. 

1.2.2 Hiện trạng tổn thất điện năng lưới điện huyện Bảo Lâm. 

Tổn thất điện năng hiện nay của lưới điện huyện Bảo Lâm đang ở mức 

5,0%, trong đó tổn thất trung thế là 2,5% và tổn thất hạ thế ở mức 2,5%. 

1.3 Vai trò và ý nghĩa của bài toán xác định tổn thất công suất và tổn thất 

điện năng. 

1.3.1 Định nghĩa tổn thất điện năng. 

Nêu các cách tính TTĐN hiện nay và trình bày cách tính TTĐN của luận 

văn. 

1.3.2 Vai trò việc xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng.  

Việc xác định tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong lưới điện có 

vai trò hết sức to lớn, quyết định đến tất cả tính toán kinh tế kỹ thuật trên lưới 

điện. Là mối quan tâm hàng đầu của các Công ty Điện lực. 

1.3.3 Ý nghĩa việc xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng. 

Việc xác định đúng tổn thất công suất và tổn thất điện năng góp phần giúp 

cho việc  định hướng đúng trong công tác điều hành của các Công ty Điện lực, 

giúp xác định đúng nguyên nhân gây ra tổn thất và có giải pháp để thực hiện 

giảm TTĐN. 
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1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trị số tổn thất công suất, tổn thất điện năng 

trong lưới điện phân phối. 

- Các yếu tố khách quan. 

- Công nghệ kỹ thuật trong hệ thống điện. 

- Các yếu tố chủ quan. 

1.5 Các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng. 

- Các biện pháp kỹ thuật. 

- Các biện pháp quản lý. 

1.6 Các phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong lưới điện phân 

phối. 

Một số phương pháp tính TTĐN như sau: 

-  Phương pháp xác định tổn thất điện năng theo các chỉ số công tơ. 

-  Phương pháp xác định tổn thất điện năng theo đồ thị phụ tải. 

-  Phương pháp xác định tổn thất điện năng theo thời gian tổn thất công 

suất lớn nhất. 

-  Phương pháp xác định tổn thất điện năng theo dòng điện trung bình 

bình phương. 

- Trong đề tài này, tôi sử dụng tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện 

trung thế TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm bằng cách mô phỏng qua 

chương trình PSS/ADEPT. 

  



6 

 

 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 

 

Lưới điện khu vực với đặc điểm là lưới điện nông thôn miền núi, lưới 

điện đã được đầu tư từ nhiều năm, một số đoạn đường dây đã được sửa chữa, 

nâng cấp tuy nhiên còn rất nhiều đoạn đường dây từ lúc đầu tư đến nay vẫn 

chưa được sửa chữa, cải tạo. Đó là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến 

TTĐN trong khu vực còn cao so với các khu vực xung quanh.  

Với tốc độ phát triển phụ tải của khu vực qua các năm khoảng 8%/năm, 

vốn đầu tư của ngành điện hiện nay dành cho lưới điện khu vực chỉ đủ để phát 

triển một phần, phần còn lại phải huy động từ nguồn vốn đóng góp của địa 

phương và nhân dân địa phương. Đây là một khó khăn để thực hiện giảm 

TTĐN trong thời gian tới. 

 Hiện nay, ngành điện xác định nhiệm vụ hàng đầu là giảm TTĐN điện 

năng, nâng cao chất lượng điện năng cũng như nâng cao công tác dịch vụ khách 

hàng. Để thực hiện điều đó, ngành điện đang vận dụng mọi nguồn lực để đầu 

tư, sửa chữa nâng cấp lưới điện, song song với việc đầu tư phải tính toán sao 

cho công tác đầu tư phải có hiệu quả cao nhất, đồng thời phải đảm bảo cung cấp 

điện an toàn, liên tục, và đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng sử 

dụng. 
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CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT 

ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ BẢO LỘC VÀ 

HUYỆN BẢO LÂM – CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG  

 

2.1 Giới thiệu về phần mềm PSS/ADEPT – công cụ mô phỏng để tính toán 

tổn thất điện năng. 

Phần mềm PSS/ADEPT (Power System Simulator/Advanced Distribution 

Engineering Productivity Tool) là phần mềm tính toán và phân tích lưới điện 

phân phối được xây dựng và phát triển bởi nhóm phần mềm A Shaw Group 

Company, Power Technologies International (PTI) thuộc Siemens Power 

Transmission & Distribution, Inc. Phần mềm PSS/ADEPT mô phỏng, tính toán 

được các bài toán sau trong lưới điện: 

(1) Bài toán phân tích độ tin cậy trên lưới điện (DRA- Distribution 

Reliability Analysis): tính toán các thông số độ tin cậy trên lưới điện. 

(2) Bài toán tính phân bố công suất (Load Flow - module có sẵn): phân 

tích và tính toán điện áp, dòng điện, công suất trên từng nhánh và phụ tải cụ 

thể; 

(3) Bài toán tính ngắn mạch (All Fault- module có sẵn): tính toán ngắn 

mạch tại tất cả các nút trên lưới, bao gồm các loại ngắn mạch như ngắn mạch 

1 pha, 2 pha và 3 pha; 

(4) Bài toán TOPO (Tie Open Point Optimization), phân tích điểm dừng 

tối ưu: tìm ra những điểm có tổn hao công suất nhỏ nhất trên lưới;  

(5) Bài toán CAPO (Optimal Capacitor Placement), đặt tụ bù tối ưu : tìm 

ra những điểm tối ưu để đặt các tụ bù cố định và tụ bù ứng động sao cho tổn 

thất công suất trên lưới là nhỏ nhất; 

(6) Bài toán xác định thông số của đường dây (Line Properties 

Caculator); 

(7)  Bài toán phối hợp và bảo vệ (Protection and Coordination); 

(8) Bài toán phân tích sóng hài (Hamornics): phân tích các thông số và 

ảnh hưởng của các thành phần sóng hài trên lưới. 

Phần mềm PSS/ADEPT thực hiện tính toán được nhiều bài toán trong hệ 

thống điện. Trong khuôn khổ luận văn, chỉ sử dụng ba chức năng của phần 

mểm PSS/ADEPT để tính toán và phân tích lưới điện. Đó là: 

- Tính toán phân bố công suất (Tổn thất điện áp, công suất); 
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- Tính toán vị trí, dung lượng bù tối ưu cho lưới điện trung hạ thế 

(CAPO); 

- Tính toán điểm dừng (điểm tách lưới) tối ưu (TOPO); 

2.2 Các đồ thị phụ tải điển hình của lưới điện phân phối Thành phố Bảo 

Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm Đồng. 

2.2.1 Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình. 

Biểu đồ phụ tải điển hình của trạm 110/22kV được xây dựng trên cơ sở số 

liệu của một năm của trạm 220/110/22kV Bảo Lộc và trạm 110/22kV Bảo Lâm 

(số liệu được lấy từ ngày 20/9/2016 đến ngày 20/9/2017). Số liệu được đọc trực 

tiếp qua các thiết bị đo đếm được gắn tại đầu trạm 110/22kV, tần suất lấy số 

liệu là 60 phút/lần, lấy vào đầu mỗi giờ. 

2.2.2 Tính toán chia nhóm phụ tải. 

 Thực hiện chia nhóm phụ tải theo thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 6 

tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc Quy định nội dung, phương 

pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện. 

 Phụ tải được chia thành 05 nhóm gồm có: Nông lâm - thủy sản; Công 

nghiệp -  Xây dựng; Khách sạn – nhà hàng; Sinh hoạt dân dụng và các hoạt 

động khác. Việc phân nhóm trạm được dựa trên cơ sở: tỷ lệ sản lượng điện 

thương phẩm của từng nhóm thành phần trên tỷ lệ điện thương phẩm toàn trạm, 

tỷ lệ thành phần nhóm nào cao nhất sẽ phân trạm vào nhóm đó.  Số liệu thương 

phẩm của từng thành phần trong trạm đã được chương trình Cmis “Chương 

trỉnh quản lý khách hàng” thực hiện. 

 Số liệu xây dựng biểu đồ điển hình các nhóm phụ tải được lấy từ số liệu đo 

ghi từ xa (chương trình MDAS) đang được Công ty Điện lực Lâm Đồng sử 

dụng từ đầu năm 2017 tới nay. 

 Tại khu vực Tp. Bảo Lộc có đầy đủ 05 nhóm phụ tải. Khu vực huyện Bảo 

Lâm các phụ tải chỉ được phân thành 02 nhóm Công nghiệp – Xây dựng và 

Sinh hoạt dân dụng. 
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2.2.3  Biểu đồ trạm  và các tuyến 22kV trạm 110/22kV Bảo Lộc 

2.2.4 Biểu đồ trạm  và các tuyến 22kV  trạm 110/22kV Bảo Lâm 

2.3 Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trung thế Thành phố Bảo 

Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm Đồng hiện tại bằng phần 

mềm PSS/ADEPT. 

2.3.1 Nhập liệu vào chương trình PSS/ADEPT. 

2.3.1.1 Chia thời điểm cho phụ tải. 

2.3.1.2 Mô phỏng trên chương trình PSS/ADEPT 

2.3.2 Kết quả tính toán tổn thất công suất các tuyến 

 Kết quả tính toán tổn thất công suất các phát tuyến được tóm tắt qua bảng 

sau: 

Riêng tuyến 473 trạm Bảo Lâm tổn thất công suất trên tuyến là chưa xét 

tới ảnh hưởng của thủy điện nhỏ Đa Kai đấu vào lưới. Để đánh giá tổn thất trên 

tuyến này phải tính toán khi có nhà máy Đa Kai đấu nối vào theo biểu đồ phát 

của nhà máy. Tính toán chi tiết tổn thất công suất tuyến 473 sẽ được thể hiện tại 

mục 2.4. 

Tỷ lệ TTĐN khu vực huyện Bảo Lâm lúc này là 2,57%. 

2.4 Phân tính đánh giá ảnh hưởng của thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện 

phân phối khu vực huyện Bảo Lâm (thủy điện Đa Kai). 

2.4.1 Các thông tin về nhà máy thủy điện Đa Kai 

- Nhà máy thuỷ điện Đa Kai có công suất 8,1MW (bao gồm 02 tổ máy: 01 

tổ 4,1MW, 01 tổ 4MW). 

- Điện áp đầu cực máy phát 6,3kV. 

- Tua bin máy phát loại nằm ngang, vòng quay định mức 1000v/min, tần 

số 50HZ. Cos Dòng kích từ 330A. 

- Điện năng sản xuất trung bình năm của nhà máy 13 triệu kWh/năm. 

- Vị trí nhà máy nằm cách trạm 110/22kV Bảo Lâm 24km. 

- Sơ đồ đơn tuyến lưới điện tuyến 473 trạm 110/22kV Bảo Lâm. 

2.4.2 Tình trạng chung về tổn thất điện năng và những ảnh hưởng 

- Ta nhận thấy tuyến 473 nhận công suất từ nhà máy Đa Kai (công suất tác 

dụng đầu tuyến 473 trạm 110KV luôn âm – luôn nhận công suất) . 

- Khi nhà máy Đa Kai phát công suất lớn, nhà máy sẽ nhận thêm công suất 

kháng từ trạm 110/22KV để ổn định điện áp tại điểm đấu nối. Điện áp lớn nhất 

được duy trì tại điểm đấu nối là 24KV. 
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2.4.3 Biểu đồ của nhà máy 

2.4.4 Biểu đồ điển hình của tuyến 473 trạm Bảo Lâm 

 
Hình 2.1 Biểu đồ tuyến 473 trạm Bảo Lâm 

 

2.4.5 Biểu đồ phát của nhà máy Đa Kai 

 
Hình 2.2 Biểu đồ phát của Đa Kai 
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Hình 2.3 Biểu đồ số giờ phát của thủy điện Đa Kai 

- Tổng số giờ phát của nhà máy từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 

2017 là 4006 giờ. 

2.4.6 Tính toán ảnh hưởng về tổn thất công suất và điện áp trên tuyến 473 

Tính được tổn thất điện năng trong 1 năm đối với tuyến 473: 770.461 

kWh/Năm. 

 Ta xây dựng được mối quan hệ giữa tổn thất điện năng trên tuyến và mức 

công suất phát như biểu đồ sau: 

 
Hình 2.4 Quan hệ giữa tổn thất công suất trên tuyến với công suất phát               

nhà máy 
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 Nếu không có nhà máy đấu nối tổn thất trên tuyến 473 trong một năm là 

111.733kWh/năm. Tỷ lệ tổn thất điện năng trên tuyến lúc này là 1,8%. 

Như vậy, khi có thủy điện đấu nối, phát với biểu đồ phát khoảng 4.006 

giờ/năm và sản lượng phát khoảng 13,9 triệu kWh/năm thì sản lượng tổn thất 

điện năng trên tuyến tăng thêm 658.728,06 giờ/năm. 

Tỷ lệ tổn thất điện năng trên tuyến là: 3,9%. 

Số liệu cụ thể theo bảng sau: 

  

 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 

 

+ Nhận xét chung về tổn thất điện năng khu vực TP. Bảo Lộc  

- Tổn thất điện năng lưới trung thế khu vực TP. Bảo Lộc có tỷ lệ là 2,77%. 

Trong đó từng thành phần tổn thất như sau: Tổn thất trên đường dây trung áp là 

1,34%; tổn thất không tải MBA là 0,78% và tổn thất có tải MBA là 0,65%. 

- Nhận thấy đây là một tỷ lệ cao so với các khu vực lân cận, trong toàn tỉnh 

tỷ lệ tổn thất phần lưới điện trung thế khoảng 2,5%. 

- Thành phần tổn thất không tải của MBA cao hơn thành phần tổn thất có 

tải. Tổn thất trên đường dây chiếm tỷ lệ lớn hơn các thành phần khác. 

- Một số tuyến chưa được lắp đặt tụ bù trung thế do phụ tải trên tuyến nhỏ. 

- Với kế hoạch giảm tổn thất theo lộ trình trong giai đoạn từ nay đến năm 

2020, việc giảm tổn thất trên lưới điện khu vực là rất khó khăn, cần phải xem 

xét, tính toán để đầu tư đúng trọng điểm và đầu tư sao cho có hiệu quả cao nhất. 

+ Nhận xét chung về tổn thất điện năng khu vực huyện  Bảo Lâm 

- Tổn thất điện năng lưới trung thế khu vực huyện Bảo Lâm có tỷ lệ là 

1,99% khi chưa có nhà máy thủy điện Đa Kai đấu nối và khi có nhà máy Đa 

Kai đấu nối là 2,57%. Trong đó từng thành phần tổn thất như sau: Tổn thất trên 

đường dây trung áp là 0,84%; tổn thất không tải MBA là 0,57% và tổn thất có 

tải MBA là 0,58%. 

- Huyện Bảo Lâm và TP. Bảo Lộc là hai khu vực nằm sát cạnh nhau, có sự 

tương đồng về kinh tế xã hội và lưới điện huyện Bảo Lâm được tách ra nhận 

điện từ trạm Bảo Lâm trên cơ sở từ trạm 110/22kV Bảo Lộc trước đây nên tổn 

thất điện năng trên lưới điện khu vực Huyện Bảo Lâm cũng có những đặc điểm 

giống như khu vực TP. Bảo Lộc. 

- Trong năm 2016, việc đưa trạm biến áp 110/22kV Bảo Lâm đi vào vận 

hành đã góp phần ổn định việc cấp điện cho toàn bộ khu vực huyện Bảo Lâm và 

góp phần giảm tổn thất điện năng trên toàn lưới điện của khu vực huyện. Tuy 
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nhiên, có một số vấn đề mới trong công tác vận hành phát sinh như việc vận 

hành nhà máy thủy điện Đa Kai trên tuyến 473 gặp một số khó khăn do tuyến 

473 được tách ra từ tuyến 476 trạm Bảo Lộc trước đây nên phụ tải trên tuyến rất 

bé (chưa tới 1MW vào giờ cao điểm), để truyền tải hết công suất từ nhà máy về 

thanh cái trạm 110/22kV Bảo Lâm, nhà máy phải vận hành ở chế độ nhận công 

suất kháng để điều chỉnh điện áp tại điểm đấu nối (không để điện áp tại điểm 

đấu nối vượt quá +10%). Dẫn tới TTĐN trên tuyến 473 tăng cao mà chưa có 

giải pháp khắc phục. 

- Thuận lợi sau khi có trạm 110/22kV Bảo Lâm đi vào hoạt động là giảm 

được bán kính cấp điện cho phụ tải lớn (phụ tải cho Bô Xít nhôm tại Bảo Lâm), 

giảm được tổn thất điện năng trên tuyến hiện hữu. 

- Các tuyến trung thế trong khu vực chưa có đường dây liên kết để tạo mạch 

vòng. 

Phụ tải huyện Bảo Lâm chủ yếu là cấp điện phục vụ chiếu sáng sinh hoạt, bán 

kính cấp điện lớn nên việc đầu tư lưới điện tại khu vực này có hiệu quả thấp 

hơn so với khu vực khác. 
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CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN 

NĂNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ BẢO LỘC VÀ 

HUYỆN BẢO LÂM – CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG. 

 

3.1 Các giải pháp tổ chức, kinh doanh 

3.1.1 Giải pháp tổ chức. 

Đưa ra mô hình quản lý hợp lý, tạo tính minh bạch, rõ ràng trong công tác 

quản lý vận hành và kinh doanh. Giao nhiệm vụ cho từng người, bộ phận  chịu 

trách nhiệm quản lý điện từng khu vực, tạo nên tâm lý cho họ quan tâm đến 

công việc của mình. 

Lập các quy chế thưởng phạt trong công tác quản lý vận hành nhằm động 

viên khích lệ những người làm tốt và xử lý những trường hợp lơ là trong công 

việc. 

3.1.2 Giải pháp kinh doanh 

- Quản lý công tơ đầu nguồn; Ổn định công tác ghi chỉ số và tổ chức hoạt 

động của tổ dịch vụ 

3.1.3 Kiểm tra, quản lý hệ thống đo đếm. 

Thực hiện thay công tơ cơ bằng công tơ điện tử 3 giá cho các khách hàng 

sản xuất kinh doanh có sản lượng điện trên 2000 kWh/tháng. 

- Kiểm tra hệ đo đếm tổng 01 lần/tháng, phát hiện kịp thời các công tơ bị 

sự cố. 

- Kiểm tra toàn bộ công tơ điện tử trên lưới 1 lần/tháng 

- Kiểm tra thử tải công tơ 3 pha khách hàng dùng vào mục đích sản xuất, 

kinh doanh mỗi tháng nhằm phát hiện tình trạng không bình thường để 

thay thế. 

- Thực hiện giám sát thi công lắp đặt hệ thống đo đếm đúng tiêu chuẩn và 

đúng theo quy định của ngành và các khuyến cáo của nhà sản xuất. 

3.1.4 Giải pháp lắp đặt tụ bù: 

3.1.4.1 Hiện trạng bù tối ưu bù công suất phản kháng của lưới điện hiện hữu. 

Mô tả hiện trạng bù hiện hữu gồm 19 bộ tụ bù và đánh giá tổn thất điện 

năng hiện hữu. 

3.1.4.2 Tính toán bằng modul CAPO chương trình PSS – ADEPT. 

Sử dụng Module CAPO trong chương trình PSS/ADEPT để tính toán vị 

trí di dời các bộ tụ hiện hữu và  lắp đặt mới các tụ bù. 
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3.1.4.3 Đề xuất phương án bù công suất phản kháng trên lưới điện hiện hữu. 

Tính toán bằng Module CAPO trong PSS/ADEPT và đề xuất phương án 

như sau: 

Bảng 3.1 Trạng làm việc, dung lượng của các bộ tụ bù sau khi bố trí lại và lắp 

mới 

STT 
Xuất 

tuyến 

Vị trí 

mới 

Dung 

lượng  

(KVAr) 

Trạng thái sau khi điều chỉnh 

22h-

3h 

3h-

5h 

5h-

8h 

8h-

16h 

16h-

20h 

20h-

22h 

I 
Bảo 

Lộc  
   6.300              

1 472 Vị trí cũ 600 Giữ nguyên trạng thái  

2 472 
Vị trí 

cũ 
600 Giữ nguyên trạng thái  

3 472 
Vị trí 

cũ 
300 Giữ nguyên trạng thái  

4 472 
Vị trí 

cũ 
300 Giữ nguyên trạng thái  

5 472 
Vị trí 

cũ 
300 Giữ nguyên trạng thái  

6 474 
474/21

3 
300 Giữ nguyên trạng thái 

7 474 
474/18

0 
600 Mở Mở Đóng Đóng Đóng Mở 

8 474 
474/26

3 
300 Giữ nguyên trạng thái 

9 476 
474/46

A 
300 Đóng 

Đón

g 
Đóng Đóng Đóng Đóng 

10 476 
474/11

5/7 
300 Mở 

Đón

g 
Đóng Đóng Đóng Đóng 

11 476 
Vị trí 

cũ 
600 Giữ nguyên trạng thái 

12 478 
478/10

9 
300 Đóng 

Đón

g 
Đóng Đóng Đóng Đóng 

13 478 
Vị trí 

cũ 
300 Mở 

Mở Mở Mở Mở Mở 
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STT 
Xuất 

tuyến 

Vị trí 

mới 

Dung 

lượng  

(KVAr) 

Trạng thái sau khi điều chỉnh 

22h-

3h 

3h-

5h 

5h-

8h 

8h-

16h 

16h-

20h 

20h-

22h 

14 478 
Vị trí 

cũ 
300 

Mở Mở Mở Mở Mở Mở 

15 478 
478A/8

5 
300 

Mở Mở 
Đóng Đóng Đóng Mở 

16 478 
195/84/

24 
300 Đóng 

Đón

g 
Đóng Đóng Đóng Đóng 

17 480 
 

300 Giữ nguyên trạng thái 

II 
Bảo 

Lâm  
   1.300              

1 471 
 

- - - - - - - 

2 473 
Vị trí 

cũ 
600 Mở Mở Mở Mở Mở Mở 

3 475 
475/11

5 
900 Đóng 

Đón

g 
Đóng Đóng Đóng Đóng 

4 477 
477/37

6 
100 Đóng 

Đón

g 
Đóng Đóng Mở Đóng 

Với đề xuất trên, kết quả giảm được tổn thất công suất 5,32KW trên tất cả 

các tuyến. 

Tổn thất điện năng cho toàn bộ khu vực hàng năm tiết kiệm được là 

46.585,68 kWh/năm. 

3.1.5 Giải pháp sửa chữa, đầu tư xây dựng lưới điện. 

3.1.5.1 Xây dựng các TBA ở trung tâm phụ tải. 

Xây dựng cấy mới các trạm biến áp tại trung tâm phụ tải, tách lưới hạ thế 

để tăng cường công suất trong khu vực, giảm bán kính cấp điện hạ thế và giảm 

tổn thất điện năng lưới hạ thế. 

Phần này chỉ đề xuất sử dụng bán kính cấp điện tối ưu đã được Tổng công 

ty Điện lực  miền Nam đưa ra trong tháng 8/2017 (văn bản số 6373/EVN SPC-

KT ngày 18/8/2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam) cụ thể như sau: 

Đối với TBA 12,7(22kV), lưới điện hạ áp: cấy mới TBA 12,7(22kV) 

giảm bán kính cấp điện đường dây hạ áp, cải tạo lưới điện hạ áp 1 pha – 2 dây 

sang 1 pha – 3 dây để giảm TTĐN lưới điện hạ áp theo tiêu chí khu vực dân cư 
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tập trung TTĐN ≤4%, khu vực dân cư phân tán TTĐN ≤6%, cụ thể bán kính 

cấp điện hạ áp không vượt quá khoảng cách như sau: 

Bảng 3.2 Bánh kính cấp điện tối ưu cho lưới hạ áp 

Loại đường dây 

Bán kính cấp điện (m) 

Khu vực dân cư tập 

trung 

Khu vực dân cư 

phân tán 

Đường trục 3 pha 450 650 

Đường trục 1 pha - 3 dây 250 400 

Đảm bảo các đường dây trung áp không được mang tải cao trên 50% so 

với định mức; trạm biến áp 12,7(22kV), đường dây hạ áp không được mang tải 

cao trên 75% so với định mức trong chế độ vận hành bình thường. 

 Để thực hiện nội dung này, với mục tiêu TTĐN hạ thế khu vực Bảo Lộc 

đến năm 2020 là 4,3% và khu vực Bảo Lâm là 4,5%, dự kiến khu vực TP. Bảo 

Lộc sẽ cần khoảng 53 tỷ đồng và khu vực huyện Bảo Lâm cần khoảng 39 tỷ 

đồng. 

3.1.5.2 Cải tạo đường dây trung áp. 

Đường dây trung áp của khu vực có tỷ lệ TTĐN gần 50% so với lượng 

TTĐN trên toàn bộ lưới điện trung thế, việc giảm TTĐN trên đường dây trung 

thế hết sức quan trọng nhằm giảm TTĐN nói chung và nâng cao khả năng 

truyền tải của đường dây cũng như nâng cao khả năng cung cấp điện cho phụ 

tải. 

Sau khi tính toán TTĐN bằng chương trình PSS/ADEPT ta sử dụng chức 

năng xuất báo cáo của chương trình ra các file Excell để tính toán và tìm vị trí 

có tổn thất công suất trên đơn vị chiều dài là lớn nhất để chọn đưa vào tính toán 

nhằm nâng cấp cải tạo định kỳ hàng năm theo danh mục được xắp xếp ưu tiên 

từ cao xuống thấp. 

Việc lựa chọn đưa vào danh mục đầu tư cần phải tính toán hiệu quả kinh 

tế. Để tiết kiệm thời gian tính toán, ta sẽ tính toán tổn thất công suất trên từng 

đơn vị chiều dài đường dây để thỏa mãn các yêu cầu mặt kinh tế, thời gian thu 

hồi vốn. Lấy giá trị này so sánh để lựa chọn các đọan dây thỏa mãn giá trị này 

đưa vào sửa chữa, nâng cấp và kiểm chứng lại kết quả tổn thất công suất bằng 

Module Load Flow của PSS/ADEPT. 

Trên cơ sở sơ đồ đã tái bố trí bù, với yêu cầu về thời gian thu hồi vốn 

nhỏ hơn 9 năm, kết quả tính toán sửa chữa cho các tuyến đường dây như sau: 
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Bảng 3.3 Khối lượng đường dây cần nâng cấp sửa chữa 

ST

T 

Tên 

tuyến 
Thay dây Từ trụ tới trụ 

Chiều dài 

(km) 

Tổn thất 

giảm được 

trên tuyến 

(KW) 

1 471 
3x185+12

0 

471/154 đến 

471/154/83 
5,46 0,525 

2 472 
3x185+12

0 
472/1 đến 472/144 4,63 

30,017 

3 472 
3x240+12

0 

472/144 đến 

472/195 
6,64 

4 474 
3x240+12

0 
474/1 đến 474/204 9,76 21,579 

Tổng các tuyến 26,49 52,121 

 Các tuyến khác đều được tính toán, tuy nhiên không đạt được yêu cầu giả 

thiết đưa ra, không thực hiện thay dây các tuyến này. 

 Riêng tuyến 471 có tổn thất thấp, nhưng do phục vụ yêu cầu kết lưới tối 

ưu (TOPO) toàn lưới ở bước sau, nhận thấy có lợi nên bổ sung vào tính toán 

thay dây trước (để không phải bổ sung tính toán lại tại bước sau). 

3.1.5.3 Giảm tổn thất trong máy biến áp. 

Qua thống kê, tính toán, hiện nay tổn thất trong MBA của lưới điện khu 

vực chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm trên 50% tổn thất của lưới điện trung thế. Việc 

giảm tổn thất trong MBA sẽ góp phần giảm được tỷ trọng TTĐN trên lưới trung 

thế. 

Máy biến áp Amorphous đã được phát triển và sử dụng ở các nước trên 

thế giới. Đây là một giải pháp hiệu quả để giảm tổn thất điện năng, giúp giảm 

phát thải CO2. Giai đoạn đầu giới thiệu, với chi phí cao hơn máy biến áp lỏi 

thép Silic thông thường khoảng 40% nên chưa được quan tâm sử dụng nhiều, 

tuy nhiên đến nay khoảng cách chi phí giữa 2 loại máy rút xuống còn khoảng 

15%-20%. Vì vậy máy biến áp Amorphous trở thành một giải pháp khả thi để 

giảm tổn thất điện năng kỹ thuật trong phân phối điện. 

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực miền Nam về MBA, 

thì thông số tổn hao có tải các MBA Amorphous và MBA silic đều bằng nhau, 

riêng thông số tổn hao không tải của MBA Amorphous chỉ bằng 1/3 so với 

MBA silic. 
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Vì vậy có thể tính hiệu quả giảm tổn thất điện năng khi lắp đặt MBA 

Amorphous như sau: 

∆A = (Po Silic - Po Amorphous) x số giờ vận hành trong năm  

       = (Po Silic - Po Amorphous) x (8760 – SAIDI) 

Trong đó: 

Po Silic : Tổn hao không tải MBA lõi thép silic. 

Po Amorphous : Tổn hao không tải MBA lõi thép Amorphous. 

SAIDI: Thời gian mất điện trung bình trong một năm. 

8760 : tổng số giờ của một năm. 

Nếu các MBA phân phối được thay thế toàn bộ bằng MBA Amorphous 

thì tỷ lệ TTĐN khu vực Bảo Lộc giảm 0,52%; khu vực Bảo Lâm giảm 0,38%. 

Đây là giải pháp mang tính lâu dài, ổn định và hiệu quả, góp phần giảm 

TTĐN theo lộ trình trong thời gian tới. Tuy nhiên, vốn đầu tư để thay thế toàn 

bộ máy biến áp hiện hữu trong thời gian ngắn là hết sức khó khăn, cần có lộ 

trình nhiều năm để thực hiện. 

Theo tính toán và kiểm chứng giá mua thực tế năm 2017, chênh lệch giá 

mua MBA Amorphous cao hơn giá MBA silic khoảng 15%-20%, so với chi phí 

tổn hao điện năng giảm được thì thời gian thu hồi chi phí chênh lệch khoảng 6-

8 năm. 

3.2 Giải pháp quản lý vận hành: 

3.2.1 Quản lý vận hành các trạm biến áp phân phối. 

Sử dụng chương trình MDAS (chương trình đọc thông số từ xa cho các 

trạm biến áp phân phối) để xuất số liệu đo ghi từ xa các trạm biến áp phân phối, 

sử dụng số liệu về lượng điện giao nhận qua công tơ gắn tại trạm để tính toán 

dung lượng bù dư hoặc bù thiếu trung bình cho từng trạm từ đó có giải pháp 

gắn tụ bù hạ thế hoặc cô lập bớt các bộ tụ bù cho từng trạm biến áp phân phối. 

Qua số liệu dòng điện trên từng pha của MBA 03 pha, tính toán cụ thể cho 

các trạm bị lệch pha và kiểm tra việc lệch pha qua các thời điểm trong ngày để 

tiến hành cân pha cho trạm biến áp một cách chính xác và hạn chế được nhân 

công trong công tác quản lý đo tải. Đồng thời cũng có thể cảnh báo sớm nhất 

việc mang tải của các trạm biến áp nhằm hoán chuyển và thay thế hợp lý góp 

phần giảm tổn thất điện năng trong máy biến áp và nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn đầu tư. 

Giải pháp này đang được triển khai có hiệu quả và góp phần giám sát được 

việc thực hiện tại các Đơn vị. 
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3.2.2 Tối ưu hóa mạch vòng đường dây trung thế bằng modul TOPO chương 

trình PSS – ADEPT. 

Sơ đồ đơn tuyến kết lưới giữa hai tuyến như sau: 

 
Hình 3.1 Đường dây nối tuyến 471 Bảo Lâm và tuyến 472 Bảo Lộc 

Cần đầu tư 300m đường dây trung thế để  nối hai tuyến 471 Bảo Lâm và 

472 Bảo Lộc. 

Ngoài ra, giữa 02 tuyến 471 Bảo Lâm và 476 Bảo Lộc đã được liên kết, 

cũng được tính toán lại liên kết tối ưu như sau: 

 

 

Bảng 3.4 Vị trí điểm mở tối ưu của các mạch vòng 

STT 

Tên 

mạch 

vòng 

Vị trí khóa liên kết mạch vòng 

Trước khi chọn tối ưu (lưới 

hiện hữu) 
Sau khi chọn tối ưu 

Dao liên kết 

lưới 
Trạng thái Dao liên kết lưới 

Trạng 

thái 

1 
472 - 

471 

Chưa có lưới 

liên kết 
  

Xây dựng đường 

dây liên kết 

(300m) 

  

472/216 Đóng 472/216 Mở 

Chưa có   471/154/83 Đóng 

Chưa có   472/247/3 Đóng 

2 
471 - 

476 

471/159 Đóng 471/159 Mở 

471/170 Mở 471/170 Đóng 

Kết quả tổn thất trên các tuyến sau khi liên kết tối ưu như sau: 
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Bảng 3.5 Kết quả tổn thất công suất giảm được sau khi kết mạch vòng 

STT Tên tuyến 
Tổn thất P trên tuyến 

giảm được (KW) 
Ghi chú 

1 471 -19,947 
Tổn thất tăng thêm do 

nhận thêm tải 

2 472 56,71 
 

3 476 -5,769 
Tổn thất tăng thêm do 

nhận thêm tải 

Tổng 30,993 
 

3.2.3 Giải pháp đối với  nhà máy thủy điện nhỏ (Đa Kai): 

3.2.3.1  Giải pháp vận hành tối ưu các nhà máy thủy điện nhỏ. 

+ Duy trì điện áp vận hành tại điểm đấu nối bằng với  điện áp cho phép 

cao nhất (23.1kV). 

+ Giảm điện áp vận hành phát tuyến 22kV tại đầu thanh cái trạm 

110/22kV 

3.2.3.2 Giải pháp đầu tư lưới điện đấu nối. 

Nâng cấp đường dây trục chính (từ trụ 473/49 đến trụ 473/194) từ dây 

AC95, lên thành dây AC240. 

Kết quả tính toán sau khi nâng cấp đường dây như sau: 

Tính được tổn thất điện năng trong 1 năm đối với tuyến 473: 

Bảng 3. 6 Tỷ lệ tổn thất điện năng tuyến 473 sau khi thay dây AC240 

Sản lượng điện 

nhận đầu tuyến 

473 

Điện năng tổn 

thất khi nhà 

máy không 

phát 

Sản lượng 

phát của thủy 

điện Đa Kai 

Điện năng 

tổn thất khi 

nhà máy 

phát 

Tỷ lệ tổn thất 

điện năng 

trung bình năm 

trên tuyến 473 

(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (%) 

5.831.520 98.229,3 13.934.000 401.665,3 2,53 

Điện năng tiết kiệm được hàng năm là 270.566 kWh/năm. 

Kiểm tra lại điện áp tại điểm đấu nối, nhận thấy điện áp tại thanh cái và 

điểm đấu nối nằm trong giới hạn cho phép. Với chi phí đầu tư nâng cấp khoảng 

400 triệu/Km đường dây AC240, thì sau khoảng 6 năm sẽ thu hồi vốn đầu tư. 

3.3 Đánh giá hiệu quả. 

3.3.1 Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế. 

Trình bày các phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế sẽ áp dụng tính 

toán trong luận văn. Sử dụng các chỉ tiêu kinh tế như thời gian thu hồi vốn, suất 
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hoàn vốn nội bộ và Tỷ số lợi ích/chi phí để đánh giá hiệu quả của công tác đầu 

tư. 

3.3.2 Đánh giá hiệu quả giảm tổn thất điện năng. 

Các giải pháp như bố trí lại các vị trí tụ bù, tính toán kết mạch vòng tối ưu, 

thay dây dẫn với tính toán kinh tế kỹ thuật mang lại kết quả như sau: 

Bảng 3. 7 Kết quả các giải pháp giảm tổn thất điện năng 

Khu 

vực 

Tỷ lệ tổn thất sau các giải pháp 
Tổn thất 

công suất 

(KW) 

TTĐN  

giảm được 

(kWh/năm) 

Hiện 

hữu 

Sau 

khi bù 

tối ưu 

Sau khi 

thay 

dây 

Sau khi 

kết lại 

lưới 

Bảo Lộc 2,77% 2,77% 2,54% 2,31% 2.468,1 900.842,2 

Bảo 

Lâm 2,57% 2,54% 2,14% 2,41% 
286,0 104.372,0 

Tổng cộng 2.820,7 1.029.450,8 

3.3.3 Đánh giá hiệu quả đầu tư. 

Các giả thiết tính toán kinh tế như sau: 

- Giá bán điện: lấy bằng giá bán điện bình quân của Công ty Điện lực Lâm 

Đồng năm 2017: 1695 đ/kWh. 

- Hệ số chiết khấu i%: lấy bằng lãi vay của ngân hàng 8%/năm. Đời sống 

công trình: 20 năm. 

- Giá bán điện năm sau dự kiến tăng hơn năm trước 5%. 

- Tổng mức đầu tư cho các hạng mục liên quan là : 14,606 tỷ đồng 

Với các giả thiết trên, kết quả về mặt kinh tế của toàn bộ dự án như sau: 

IRR = 17,8% (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ); NPV=13.447,58 triệu đồng  (Giá 

trị hiện tại thuần). 

B/c=1,92 (Tỷ số lợi ích/ chi phí); Thv = 8,4 năm (thời gian thu hồi vốn). 

 Với các giải pháp trên, việc tính toán kinh tế là hoàn toàn có lợi. 
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 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 

 

Với những giải pháp trên, việc giảm TTĐN trên lưới điện khu vực Tp. 

Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm là có khả thi nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu 

giảm TTĐN theo lộ trình của Tổng công ty Điện lực miền Nam giao đến năm 

2020. 

Việc sử dụng các chương trình tính toán đã được sử dụng lâu nay như 

PSS/ADEPT sẽ kết hợp với việc thu thập số liệu từ các chương trình đọc thông 

số từ xa các trạm biến áp phân phối sẽ giúp việc tính toán chính xác và tiết kiệm 

được rất nhiều thời gian trong công tác thu thập số liệu nhằm phục vụ công tác 

tính toán, quản lý vận hành và giảm TTĐN trên lưới điện. 

Ngoài việc tính toán, sử dụng giải pháp trong quản lý vận hành như bù 

công suất phản kháng, tính toán kết lưới để vận hành tối ưu, nâng cấp cải tạo 

lưới điện, cần sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như MBA Amorphous 

để giảm TTĐN trên lưới điện là hết sức cần thiết. 

Việc đấu nối các nguồn năng lượng phân tán, các nhà máy thủy điện nhỏ 

cần phải được tính toán cụ thể theo từng vị trí đấu nối để có giải pháp ngay từ 

ban đầu khi đầu tư xây dựng và có sự thỏa thuận thống nhất các điều khoản 

giữa các bên để nâng cao hiệu quả việc đầu tư và bảo vệ lợi ích của các bên 

tham gia. 

Qua tính toán trên, hàng năm dự kiến lưới điện 02 khu vực TP. Bảo Lộc 

và Bảo Lâm sẽ giảm được TTĐN với 1.000.035 kWh/năm.  
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

  Đề tài “Các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện phân phối 

Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm – Công ty Điện lực Lâm Đồng” đã 

thực hiện được một số nội dung mới như sau: 

Đã thu thập, khảo sát hiện trạng tổn thất trên lưới điện phân phối thành 

phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; đã phân tích tổng hợp dữ liệu thu được phục 

vụ cho tính toán tổn thất điện năng trên lưới bằng phần mềm PSS/ADEPT. 

Đã xây dựng được sơ đồ tính toán cơ bản và bộ dữ liệu đầu vào cần thiết 

cho phép tính toán tổn thất kỹ thuật lưới điện phân phối thành phố Bảo Lộc và 

huyện Bảo Lâm với kết quả chính xác và thời gian tính toán nhanh. 

Trên cơ sở kết quả tính toán thu được đã xác định được vị trí đặt bù tối ưu 

với các dung lượng bù cho trước, tìm điểm mở tối ưu cho mạch vòng hiện hữu. 

Đề xuất đầu tư, sửa chữa nâng cấp lưới điện trung thế, sử dụng thiết bị 

tiết kiệm năng lượng (MBA Amorphous). 

 Phân tích và đề xuất giải pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của thủy điện nhỏ 

đấu nối vào lưới điện khu vực.  

 Sơ đồ tính toán lưới điện được lập cho khu vực thành phố Bảo Lộc và 

huyện Bảo Lâm giúp cho Đơn vị quản lý có thể sử dụng lâu dài phục vụ công 

tác tính toán phương thức vận hành, hỗ trợ cho cán bộ kỹ thuật trong việc lựa 

chọn danh mục đầu tư được chính xác, hiệu quả. 

  Các giải pháp đề xuất nhằm giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực 

thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm có tính khả thi cao vì khối lượng và tiền 

vốn đầu tư tương đối ít, có thể triển khai thực hiện ngay trong điều kiện hiện 

nay. Vì thế, nên thực hiện để góp phần giảm tổn thất điện năng trong thời gian 

tới. 

 Về hiệu quả kinh tế: hàng năm dự kiến lưới điện 02 khu vực TP. Bảo Lộc 

và Bảo Lâm sẽ giảm được TTĐN với 1.000.035 kWh/năm.  Với tổng mức đầu 

tư là 14,6 tỷ đồng tính toán được thời gian thu hồi vốn là 8,4 năm. 

 Tuy đề tài còn một số hạn chế nhất định nhưng tôi mong rằng với nội dung 

được đề cập trong đề tài sẽ đóng góp một phần nào đối với hoạt động nhằm 

giảm tổn thất của Điện lực Bảo Lộc và Bảo Lâm được hiệu quả hơn. 


