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Tuyên bố bản quyền: 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong sự nghiệp phát triển ngành điện, bảo vệ quá điện áp đóng vai trò hết 

sức quan trọng cho việc bảo vệ các thiết bị trong Hệ thống điện.  

“Bảo vệ quá điện áp” là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo 

thuộc chuyên ngành Hệ thống điện. Cuốn "Bảo vệ quá điện áp" dành cho sinh 

viên hệ Cao đẳng của trường Cao đẳng điện lực miền Bắc.  

 Giáo trình “Bảo vệ quá điện áp” là một tài liệu rất bổ ích nhằm cung cấp 

những kiến thức cơ sở trong vấn đề quá điện áp, bảo vệ chống quá điện áp của 

lưới điện. Cấu trúc của giáo trình gồm các nội dung sau: 

Chương 1: Quá điện áp khí quyển 

Chương 2: Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 

Chương 3: Thiết bị chống sét, cách bố trí thiết bị chống sét cho đường 

dây, trạm biến áp và máy điện quay 

Chương 4: Quá điện áp thao tác 

 Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế rất  

mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của độc giả. Mọi ý kiến xin 

gửi về: Khoa điện – Trường Cao đẳng điện lực miền Bắc – Tân Dân - Sóc Sơn 

– Hà Nội, số điện thoại: 0422177437 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Tập thể giảng viên 

 

 

 KHOA ĐIỆN 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Bảo vệ quá điện áp 

Mã môn học: MH 24 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 33 giờ; Thực hành, thí 

nghiệm, thảo luận, bài tập: 09 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Môn học Bảo vệ quá điện áp được bố trí  sau các môn học kỹ 

thuật cơ sở. 

- Ý nghĩa: Môn học Bảo vệ quá điện áp là môn học lý thuyết chuyên môn 

nghề bắt buộc.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nguyên nhân gây quá điện áp; 

+  Trình bày được nguồn gốc, bản chất của sét và tác hại của quá điện áp 

sét đối với các thiết bị điện; 

+ Trình bày được các trường hợp quá điện áp khi thao tác. 

- Về kỹ năng: 

+ Xác định được các biện pháp chống sét cho đường dây và trạm biến áp;  

+ Tính toán được phạm vi bảo vệ của cột thu lôi, dây thu sét; 

+ Kiểm tra, đánh giá được thiết bị chống sét cho đường dây và trạm biến 

áp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận, tự giác. 

III. Nội dung môn học: 

Số 

TT 

 

Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thảo luận, 

Kiểm 

tra 



 

5 

bài tập 

1 Chương 1. Quá điện áp khí 

quyển 
7 7 0  

 1. Bài mở đầu 2 2   

2. Quá trình phóng điện của sét 3 3   

3. Quá điện áp cảm ứng 1 1   

4. Quá điện áp do sét đánh trực 

tiếp vào đường dây 
1 1   

2 Chương 2. Bảo vệ chống sét 

đánh trực tiếp 
28 17 9 2 

 1. Cột thu lôi     

1.1. Công dụng 0,5 0,5   

1.2. Kết cấu của cột thu lôi 0,5 0,5   

1.3. Phạm vi bảo vệ của một cột 

thu lôi 
3 1 2  

1.4. Phạm vi bảo vệ của hai cột 

thu lôi có chiều cao bằng nhau 
5 2 2 1 

1.5. Phạm vi bảo vệ của 2 cột có 

chiều cao khác nhau 
6 4 2  

1.6. Phạm vi bảo vệ của nhiều 

cột thu lôi có chiều cao bằng 

nhau 

5 2 3  

2. Dây chống sét 4 4   

3. Hệ thống nối đất 4 3  1 

3 Chương 3. Thiết bị chống sét, 

bảo vệ chống sét cho đường 

dây, trạm biến áp và máy 

phát điện 

6 6 0  

 1.  Khái niệm chung 1 1   

2. Các thiết bị chống sét cho 

đường dây và trạm biến áp 
1 1   
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3. Bảo vệ chống sét cho đường 

dây và trạm biến áp   
2 2   

4. Bảo vệ chống sét cho máy 

phát điện 
2 2   

4 Chương 4. Quá điện áp khi 

thao tác 
4 3 0 1 

 1. Quá điện áp khi cắt điện 

đường dây không tải 
1 1   

2. Quá điện áp khi cắt điện máy 

biến áp không tải 
1 1   

3. Quá điện áp trong mạng 3 pha 

trung tính cách điện 
2 1  1 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm 

tra thực hành được tính vào giờ thực hành 

IV. Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học: 

1. Nội dung đánh giá 

- Kiến thức: 

+ Bản chất và quá trình phóng điện của sét, tác hại do sét gây ra; 

+ Bản chất và tác hại do quá điện áp cảm ứng và quá điện áp do sét đánh 

trực tiếp; 

+ Tính toán phạm vi bảo vệ của cột thu lôi và dây chống sét; 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứn dụng của các thiết bị chống sét; 

+ Các cách bố trí chống sét trên đường dây và trạm biến áp; 

+ Cách bố trí nối đất; 

+ Các tiêu chuẩn của điện trở nối đất; 

+ Tác hại của quá điện áp thao tác và cách phòng chống. 

- Kỹ năng: 

+ Bố trí, phối hợp các thiết bị chống sét trên đường dây và trạm biến áp; 

+ Đo được điện trở nối đất của các hệ thống nối đất; 

+ Tính toán được phạm vi bảo vệ của cột thu lôi và dây chống sét; 
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+ Cách phòng chống quá điện áp thao tác. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và tinh thần hợp tác giúp đỡ 

lẫn nhau; 

+ Tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc. 

2. Công cụ đánh giá 

Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về kỹ thuật quá điện áp. 

3. Phương pháp đánh giá 

         Trắc nghiệm. 
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CHƯƠNG 1 

QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN 

 

Giới thiệu:  

Chương này bao gồm các kiến thức về hiện tượng quá điện áp, nguyên 

nhân gây quá điện áp, quá trình phóng điện của sét, hiện tượng quá điện áp khí 

quyển khi có sét đánh ở vị gần đường dây tải điện hoặc đánh trực tiếp vào hệ 

thống điện. 

Mục tiêu 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Phân biệt được các loại quá điện áp; 

- Trình bày được quá trình phóng điện sét; 

- Trình bày được hiện tượng, nắm được độ lớn của các loại điện áp do sét 

gây nên trên các thiết bị điện; 

- Trình bày được các tác hại do sét gây nên.  

Nội dung  

 

1. Bài mở đầu 

1.1. Khái niệm 

- Trong điều kiện làm việc bình thường, điện áp đặt vào cách điện đường 

dây, cuộn dây của máy biến áp … là điện áp định mức. Tuy nhiên cũng có 

những nguyên nhân khác có thể gây ra điện áp tăng cao rất nhiều so với điện 

áp định mức, gây nguy hiểm cho cách điện của đường dây và của các thiết bị 

điện. Hiện tượng tăng cao điện áp như vậy gọi là quá điện áp. 

- Quá điện áp có thể do nhiều nguyên nhân: Do thao tác sai, do hiện tượng 

cộng hưởng, do phóng điện khí quyển (do sét). 

1.2. Các loại quá điện áp 

Quá điện áp gồm có 2 loại: Quá điện áp nội bộ và quá điện áp khí quyển. 

1.2.1. Quá điện áp nội bộ 

Gồm 2 trường hợp: 
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- Quá điện áp trong lưới điện 3 pha trung tính cách điện khi bị chạm đất 1 

pha. 

- Quá điện áp thao tác: Trong hệ thống điện có rất nhiều phần tử có tính 

điện cảm, điện dung, có khả năng tích lũy, trao đổi năng lượng, phát sinh hiện 

tượng cộng hưởng, gây nên quá điện áp. 

1.2.2. Quá điện áp khí quyển 

- Quá điện áp khí quyển sinh ra khi sét đánh trực tiếp hoặc ở gần ĐDK, 

TBA,…  ngoài trời, trong đó quá điện áp do sét đánh trực tiếp là nguy hiểm 

nhất. Điện áp sét có thể tới 25000 kV, dòng điện sét tới (200250) kA và nhiệt 

độ tới 10.0000C, xảy ra trong thời gian rất ngắn (vài chục micrô giây). 

- Quá điện áp do khí quyển có thể gây cháy các MFĐ, MBA..., nổ, vỡ sứ 

cách điện của đường dây, gây sự cố nghiêm trọng cho hệ thống điện. 

1.3. Tình hình giông, sét ở nước ta  

- Nước ta có khí hậu nhiệt đới, gió mùa, diễn biến thời tiết rất phức tạp, 

địa hình có nhiều đồi núi cao, do đó hoạt động của sét cũng rất nhiều so với các 

nước khác trên thế giới. 

- Số ngày có sét trong năm ở nước ta khoảng 75 đến 100 ngày, thời gian 

có sét kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. 

- Viện Năng lượng Việt Nam đã thống kê và thành lập được bản đồ phân 

vùng sét ở nước ta trong những năm gần đây như ở bảng sau: 

Vùng lãnh thổ 

Ngày giông, 

sét trung bình 

(ngày/năm) 

Giờ giông, sét 

trung bình 

(giờ/năm) 

Tháng 

giông, 

sét 

Đồng bằng, ven biển phía Bắc 81,4 215,6 8 

Miền núi và trung du phía Bắc 61,6 219,1 7 

Cao nguyên miền Trung 47,6 126,2 5-8 

Ven biển miền Trung 44 95,2 5-8 

Đồng bằng miền Nam 60,1 89,3 5-9 

 

2. Quá trình phóng điện của sét 

2.1. Hiện tượng phóng điện sét 
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Trong bầu trời có rất nhiều những đám mây, chứa đầy các điện tích. Đám 

mây càng lớn thì mật độ điện tích càng nhiều. Sự phân bố điện tích trong đám 

mây thường theo qui luật: Điện tích dương phân bố phía trên đám mây, điện 

tích âm ở phía dưới đám mây. Hiện tượng phân bố điện tích như vậy do 2 

nguyên nhân: 

- Do lực tác dụng tương hỗ giữa các điện tích trái dấu. 

- Do hiện tượng cảm ứng tĩnh điện làm cho mặt đất tích điện dương, hình 

thành một tụ điện mà bản cực là mây và đất (hình 1-1). 

Khi đám mây có tích điện, cường độ điện trường lớn và cách mặt đất 

khoảng 5km, thì cường độ điện trường giữa đám mây và đất rất lớn. Khi cường 

độ điện trường giữa mây và đất đạt khoảng (25  30) kV/cm, thì khoảng không 

khí giữa mây và đất bị ion hoá mãnh liệt và sự phóng điện sét bắt đầu phát sinh.  

Sự phóng điện sét càng mạnh khi trên mặt đất có các đỉnh nhọn (đỉnh núi, 

cây cối, cột điện, công trình xây dựng cao...), do đó cột điện cao, nhà cao, cây 

cao,… thường bị sét đánh. Khoảng 80% các trường hợp phóng điện sét là do 

điện tích âm từ đám mây phóng điện xuống đất.    

 

Hình 1-1: Quy luật phân bố điện tích của hiện tượng phóng điện sét 

Như vậy sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa đám mây và 

đất hoặc giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. 

2.2. Các giai đoạn của quá trình phóng điện sét 

Gồm 3 giai đoạn: 



 

11 

 

 

Hình 1-2: Các giai đoạn phóng điện sét 

a - Giai đoạn 1: Phóng điện tiên đạo 

b - Giai đoạn 2: Phóng điện chủ yếu 

c - Giai đoạn 3: Phóng điện ngược 

2.2.1. Giai đoạn 1: Phóng điện tiên đạo 

Xuất hiện các tia tiên đạo từ đám mây phóng xuống đất, từng đợt với tốc 

độ (1001000)km/s, các tia tiên đạo này mang hầu hết điện tích âm của đám 

mây, điện thế hàng triệu vôn, tia tiên đạo có điện dẫn rất lớn, chứa đầy điện tích 

chuyển động đều, có hướng (hình 1-2a). 

2.2.2. Giai đoạn 2: Phóng điện chủ yếu 

Khi tia tiên đạo vừa phát triển đến mặt đất, các điện tích dương từ đất di 

chuyển theo hướng tia tiên đạo lên phía trên với tốc độ lớn (0,05 0,5) tốc độ 

ánh sáng tạo thành một vùng ion hoá mãnh liệt, (vùng plasma) trong thời gian 

rất ngắn khoảng từ (50100)s (hình 1-2b). Dòng di chuyển của các điện tích 

dương gi là dòng điện sét (IS) có cường độ rất lớn, loé sáng mãnh liệt và phát 

nhiệt đến 10.0000C làm dãn nở không khí đột ngột, gây ra tiếng nổ lớn. 

2.2.3. Giai đoạn 3: Phóng điện ngược 

Dòng điện sét tự kết thúc sự di chuyển các điện tích của đám mây và sự 

loé sáng dần dần biến mất, vùng điện tích mãnh liệt (vùng plasma) kéo dài lên 
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phía đám mây, duy trì sự nối liền dòng sét giữa mây và đất, gọi là giai đoạn 

phóng điện ngược (hình 1-2c). 

2.3. Tham số của sét 

Các tham số đặc trưng cho dòng điện sét gồm các đại lượng sau đây: 

- Dòng điện sét: IS. 

- Độ dốc của dòng điện sét: a. 

- Cường độ hoạt động của sét: Nngs, Ngs. 

- Điện áp gây ra do dòng điện sét: Ut. 

2.3.1. Dòng điện sét (IS) 

- Dòng điện sét là tham số chủ yếu của sét: trong từng giai đoạn phóng 

điện của sét, dòng sét có trị số và tốc độ biến đổi theo thời gian khác nhau; 

- Bằng những dụng cụ đo đạc hiện đại (đo bằng phương pháp thỏi sắt từ, 

bằng máy hiện sóng cao áp). Người ta đã ghi được đường biểu diễn dòng sét 

(hình 1-3). 

 

Hình 1-3: Dòng điện sét 

2.3.2. Độ dốc của dòng điện sét 

Để đơn giản trong tính toán và lấy trị số ban đầu, người ta biểu diễn đường 

dòng sét thực tế bằng dạng đường thẳng. Trong đó vẫn giữ được trị số biên độ 

IS và thời gian xuất hiện trị số của đầu sóng (tđs). Đường biểu diễn is đều có quy 

luật biến thiên theo thời gian tđs, gọi là độ dốc của dòng điện sét.  

Đường thẳng dốc có dạng: iS = a.t nên: a = IS/tđs (kA/s); 
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2.3.3. Cường độ hoạt động của sét: Nng.s ;  Ngs 

- Cường độ hoạt động của sét được biểu thị bằng số ngày có giông sét 

hàng năm (Nng.s) hoặc tổng số thời giờ kéo dài của giông sét trong năm (Ng.s); 

- Người ta xác định, đo các số liệu (Nng.s) và (Ng.s) bằng các thiết bị quan 

trắc của các trạm khí tượng được phân bố trên các vùng lãnh thổ từng nước, 

trên cơ sở đó để vẽ bản đồ phân vùng sét cho từng nước hoặc cho từng khu vực 

trên thế giới. Sau đây là những số liệu thống kê được tại các vùng có sét: 

Vùng khí hậu Nng.s (ngày/năm) 

1- Xích đạo 

2- Vùng nhiệt đới 

3- Vùng ôn đới 

4- Vùng Nam cực, Bắc cực 

100  150 

75  100 

30  50 

Khoảng vài ngày 

Dựa vào các tham số của dòng điện sét để người ta lựa chọn các biện pháp 

bảo vệ chống sét tích cực để hạn chế tác hại của sét. 

2.3.4. Điện áp sét: Ut 

 Điện áp sét sinh ra có thể do sét đánh trực tiếp hoặc đánh ở gần đường 

dây hoặc TBA, gây ra quá điện áp khí quyển. 

Trong đó trường hợp sét đánh trực tiếp là nguy hiểm nhất, vì điện áp sét 

(Ut) có thể đạt tới 25.000kV, phá hoại nghiêm trọng cách điện của đường dây 

và các TBĐ khác trong TBA, gây ra sự cố mất điện toàn hệ thống. 

 

3. Quá điện áp cảm  ứng 

3.1. Nguyên nhân gây ra quá điện áp cảm ứng 

- Khi dòng điện sét IS hình thành sẽ tồn tại đồng thời điện trường và từ 

trường. IS càng lớn thì điện trường và từ trường sinh ra càng lớn. IS biến thiên 

càng nhanh thì sự biến thiên của điện trường và từ trường cũng rất nhanh. Trong 

giai đoạn phóng điện chủ yếu dòng điện sét là lớn nhất, do vậy sự biến thiên từ 

trường và điện trường cũng rất mạnh nhất. 

- Quá trình phát sinh quá điện áp cảm ứng, giải thích như sau: (hình 1-4) 
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Hình 1-4: Hiện tượng quá điện áp cảm ứng 

- Khi tia tiên đạo (mang điện tích âm) phát triển gần tới đất, có điện trường 

rất lớn. Nếu sét đánh gần đường dây tải điện, nhờ lực hút tương hỗ của các điện 

tích trái dấu (điện tích âm ở tia tiên đạo, điện tích dương ở dây dẫn và đất), các 

điện tích dương tập trung lại gần tia tiên đạo, do đó trên các đường dây phát 

sinh điện áp cảm ứng Ucưmax (hình 1-4). Sự phát sinh Ucưmax chỉ xảy ra trong vài 

mirô giây. 

- Khi giai đoạn phóng điện ngược bắt đầu, tia tiên đạo được trung hoà điện 

tích (giữa điện tích âm của các tia tiên đạo và điện tích dương của đất). Vì vậy 

điện trường của dòng sét giảm dần, lực hút của điện trường để tập trung các 

điện tích dương về gần tia tiên đạo không còn nữa. Các điện tích dương tự phân 

bố trở lại đường dây, gây sóng điện áp về hai phía đường dây có trị số điện áp: 

Ucư/2. Đồng thời với sự phát triển của sóng này, xuất hiện từ trường mạnh, gây 

ảnh hưởng về từ trường rất mạnh cho các đường dây lân cận. 

- Như vậy khi sét đánh ở gần đường dây dẫn điện sinh ra quá điện áp cảm 

ứng do điện trường và từ trường của dòng điện sét gây ra. Quá điện áp cảm ứng 

gây nguy hiểm cho cách điện đường dây, nhất là những đường dây có cách điện 

yếu. 

3.2. Độ lớn của quá điện áp cảm ứng 

- Khi sét đánh ở gần dây dẫn điện của đường dây, gây nên quá điện áp 

cảm ứng trên đường dây và lan truyền theo 2 hướng ngược nhau (hình 1-5). 

 

       + + + + + 

+ + +        + + +

R
Nèi ®Êt

R
D©y dÉn

C¸c ®iÖn tÝch 

c¶m øng

U
cømax

D©y dÉn
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Hình 1-5: Độ lớn của quá điện áp cảm ứng 

- Khi đường dây không có dây chống sét thì trị số điện áp cảm ứng là lớn 

nhất, được xác định bằng biểu thức:  

                                             Ucư = a.h (kV) 

Trong đó:  

a- Độ dốc đầu sóng của dòng điện sét (kA/s); 

h- Độ treo cao trung bình của dây dẫn (m); 

- Thực tế độ lớn của điện áp cảm ứng phụ thuộc vào các điều kiện sau: 

          + Độ treo cao dây dẫn; 

           + Độ dốc của đầu sóng dòng điện sét. 

 

4. Quá điện áp do sét đánh trực tiếp vào đường dây 

4.1. Đường dây không treo dây chống sét 

- Khi đường dây không treo dây chống sét, sét đánh chủ yếu là vào dây 

dẫn, còn khả năng đánh thẳng vào cột rất ít, có thể bỏ qua. 

- Đối với đường dây không có dây chống sét, thì trị số điện áp sét trên 

đường dây là lớn nhất, vì điện áp cảm ứng trên đường dây là lớn nhất. 

4.2. Đường dây có treo dây chống sét 

- Đối với đường dây có treo dây chống sét, thì chủ yếu sét đánh vào dây 

chống sét, ngoài ra còn một số lần rất ít sét đánh vòng qua dây chống sét vào 

dây dẫn.  

- Nếu gọi N là số lần sét đánh vào đường dây, thì N được xác định theo 

công thức: 

N = (0,6  0,9).h.L.n.10-3      

Dây dẫn 
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Trong đó:  

  h - độ treo cao trung bình của dây trên cùng (m); 

        n - số ngày sét hàng năm trong khu vực có đường dây đi qua; 

        L - chiều dài đường dây (km). 

4.3. Điện áp do sét đánh trực tiếp trên đường dây 

- Khi sét đánh trực tiếp vào đường dây, gây ra quá điện áp rất lớn, gây 

nguy hiểm cho cách điện của đường dây và của các TBĐ trong TBA. Nếu biết 

Is và Zd người ta có thể xác định được độ lớn của điện áp sét gây ra: 

2

I
  s d

t

Z
U =  

Trong đó:  

  Ut - Biên độ điện áp sét (kV); 

        IS  - Biên độ dòng điện sét (kA); 

        Zd - Tổng trở sóng của đường dây, thường chọn Zd = (300400). 
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CHƯƠNG 2 

BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP 

 

Giới thiệu 

Giới thiệu về các thiết bị bảo vệ chống sét đánh trực như cột thu lôi, dây 

chống sét. Bao gồm kiến thức về công dụng kết cấu của cột thu lôi, dây chống 

sét, phạm vi bảo vệ của 1 cột thu lôi và nhiều cột thu lôi. Phạm vi bảo vệ của 1 

dây chống sét và 2 dây chống sét. Trình bày về hệ thống nối đất của cột thu lôi 

và dây chống sét, các loại nối đất. 

Mục tiêu 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được tác dụng chống sét của cột thu lôi và dây chống sét. 

- Tính toán và kiểm tra được phạm vi bảo vệ của cột thu lôi và dây chống 

sét. 

- Trình bày được các loại nối đất, các tiêu chuẩn của nối đất, các dạng điện 

cực nối đất.        

Nội dung  

 

1. Cột thu lôi 

1.1. Công dụng 

Cột thu lôi dùng để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp và 

các công trình xây dựng khác. 

1.2. Kết cấu của cột thu lôi 

Cột thu lôi gồm 3 bộ phận chính (hình 2-1): 

1.2.1. Kim thu lôi 

Kim thu lôi có nhiệm vụ thu sét với nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau. 

Đối với nhà máy điện và trạm biến áp, kim thu lôi thường được làm bằng thép 

tròn một đầu nhọn, mạ chống gỉ (hoặc làm bằng đồng), đặt trên ngọn cột bằng 

thép hay bê tông cốt thép có độ cao nhất định. 

1.2.2. Dây dẫn sét 
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Dùng để nối kim thu lôi với hệ thống nối đất làm nhiệm vụ dẫn dòng sét 

xuống đất. Dây dẫn sét thường làm bằng thép tròn có tiết diện cắt ngang 

(3035)mm2 để chống ăn mòn kim loại người ta sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm. 

1.2.3. Bộ phận nối đất (hệ thống nối đất) 

Gồm hệ thống cọc nối đất và thanh nối bằng kim loại được chôn dưới đất 

(thường cách mặt đất 0,7m), có nhiệm vụ tản dòng điện sét vào trong đất. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Hình 2-1: Kết cấu cột thu lôi 

Chú ý:  

+ Dây dẫn sét tránh uốn cong nhiều vì những chỗ uốn cong có điện trường 

lớn, khi có sét sẽ gây ra phóng điện dẫn đến hỏa hoạn. 

+ Vật cần bảo vệ phải đặt cách cột thu lôi không được nhỏ hơn 5m. 

+ Nối đất của cột thu lôi phải sử dụng riêng biệt không được dùng chung 

với các loại nối đất của các TBĐ và phải cách xa hệ thống nối đất khác không 

nhỏ hơn 3m. 

1.3. Phạm vi bảo vệ của một cột thu lôi 

- Phạm vi bảo vệ của cột thu lôi là khoảng không gian xung quanh cột thu 

lôi mà tất cả các công trình nằm trong phạm vi đó sẽ không bị sét đánh. Nó có 

dạng của một hình nón, tiết diện ngang ở độ cao của công trình cần bảo vệ hx 

là một hình tròn có bán kính rx. 

1. Kim thu lôi; 

2. Dây dẫn sét; 

3. Cọc tiếp đất; 

4. Bulông bắt tiếp đất; 

5. Cột bê tông cốt thép. 

1 

2 

3 

4 

5 

TBA 

Nối đất an toàn 
Nối đất chống sét 

Cột thu lôi 
S 

S2 
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- Giả thiết, một cột thu lôi có chiều cao h, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 

cho một công trình có chiều cao cần bảo vệ hx thì phạm vi bảo vệ của một cột 

thu lôi được xác định như hình 2-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-2: Phạm vi bảo vệ của một cột thu lôi 

Trên hình 2-2: 

h  - Là chiều cao cột thu lôi (m)  

hx - Chiều cao của vật cần bảo vệ (m) 

ha = (h - hx): Độ cao tác dụng của cột thu lôi (m) 

          rx - Bán kính phạm vi bảo vệ của cột thu lôi ở độ cao hx (m) 

Ở độ cao hx bất kỳ rx được chọn như sau: 

Nếu hx ≤  thì (m) 

Nếu hx>  thì (m)   

Trong đó: P là hệ số điều chỉnh, P được tính như sau:  

Nếu h ≤ 30m thì P =1;  

Nếu h > 30m thì P =    

h
3

2
P

h

h
hr x

x ).
8,0

1(5,1 −=

h
3

2
P

h

h
hr x

x ).1(75,0 −=

h

5,5

h 

0,75h 
1,5h 

r
x 

hx
 

0,2h 

o 
A 

A 

o 

ha
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* Ví dụ áp dụng: 

Ví dụ 1: 

 Một thiết bị có độ cao là 6m (giả sử bề rộng và dài không đáng kể) đặt 

cách một cột thu sét cao 12m một đoạn 4m. Hỏi thiết bị có được bảo vệ hoàn 

toàn do sét hay không? 

Giải:  

Từ đầu đề ta có:   h = 12 m  

hx = 6m 

rxm = 4m 

P = 1 

hx = 6m  hx ≤ 
  
= 8m 

Tính rx  theo biểu thức  
 

➔ rx 

 

= 6,75 m. Vậy rx > rxm

 
 

 Nên thiết bị được bảo vệ hoàn toàn
 

Ví dụ 2:  

Một thiết bị có độ cao là 6m (giả sử bề rộng và dài không đáng kể) đặt 

cách một cột thu sét có độ cao h(m) một đoạn 6m. Hãy xác định độ cao h bé 

nhất để có thể bảo vệ được thiết bị? 

Giải:  

Từ đầu đề ta có:   hx = 6m 

rxm = 6m 

Vì độ cao h chưa biết nên giả sử rằng: 

    P = 1 và  hx ≤ , khi đó:
    

       
= 6  h = 11,5m 

Với h =11,5m , kiểm tra lại theo điều kiện đã giả sử:  hx = 6m,  = 7,67m 

Vậy hx ≤  thỏa mãn giả thiết.
      

h
3

2

P
h

h
hr x

x ).
8,0

1(5,1 −=

h
3

2

P
h

h
hr x

x ).
8,0

1(5,1 −=

h
3

2

h
3
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Kết luận: Chiều cao nhỏ nhất của kim thu sét là 11,5 m
 
          

* Bài tập áp dụng: 

Bài tập 1: 

Một cột thu lôi cao 15m, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho một thiết bị 

điện có độ cao 5m (giả sử bề dài và bề rộng không đáng kể) thì bán kính phạm 

vi bảo vệ là bao nhiêu. Hãy vẽ phạm vi bảo vệ của cột thu lôi trên? 

Bài tập 2:  

Xác định phạm vi bảo vệ của 1 kim thu sét, đặt ở giữa nóc một ngôi nhà, 

cao 10m, rộng 5m, dài 10m; kim thu sét cao hơn nóc nhà 2m. Hãy kiểm tra 

xem, ngôi nhà trên có được bảo vệ hoàn toàn không? 

Gợi ý cách giải:  

 - Ta có: h = 10 + 2 = 12m; hx = 10m và ha = 2m. 

 - Tính đường chéo nóc ngôi nhà: 

 

 

- Tính rx kim thu sét theo kích thước đã cho. 

- So sánh, nếu rx ≥ 1/2L ngôi nhà được bảo vệ hoàn toàn và ngược lại. 

1.4. Phạm vi bảo vệ của hai cột thu lôi có chiều cao bằng nhau 

- Phạm vi bảo vệ của hai cột thu lôi có kích thước lớn hơn 2 lần phạm vi 

bảo vệ của một cột thu lôi. Qua thực nghiệm người ta thấy: 

- Nếu hai cột thu lôi đặt cách nhau a = 7h thì bất kỳ điểm nào trên mặt đất 

trong khoảng giữa hai cột thu lôi sẽ không bị sét đánh. Từ đó suy ra nếu hai cột 

thu lôi đặt cách nhau khoảng cách a  7h sẽ bảo vệ được độ cao h0 và công nhận 

biểu thức sau: 

 (m) 

- Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu lôi xác định như sau:  

77
  h - o

a
hh

a
h o −==

105
22

+=L
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Trong đó:   

R - Bán kính cung tròn đi qua 3 điểm 1, 2, 3 (m) 

         h0 - Độ cao được bảo vệ an toàn giữa hai cột thu lôi (m) 

         rx - Bán kính phạm vi bảo vệ giữa 2 cột thu lôi ở độ cao h0 (m) 

Tính toán kích thước rx  và rox:  

Với độ cao hx bất kỳ rx được chọn như sau: 

   Nếu hx ≤  thì  (m)    

   Nếu hx>  thì  (m)  

Với độ cao hx bất kỳ rox được chọn như sau: 

Nếu hx ≤  thì (m)    

Nếu hx>  thì  (m) 

* Ví dụ áp dụng: 

Ví dụ 1:  

Cho một căn nhà có kích thước như hình vẽ. Người ta đặt tại hai điểm A 

và B hai kim thu sét bằng nhau và bằng h. Hãy tìm độ cao h bé nhất để bảo vệ 

h
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Hình 2-3: Phạm vi bảo vệ của hai cột thu lôi có chiều cao bằng nhau 
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được toàn bộ căn nhà. 

 

Giải:  

Để bảo vệ được toàn bộ căn nhà thì mặt bằng vùng bảo vệ của hai kim 

phải như hình vẽ 

 

Từ hình vẽ ta thấy r0x = 2m, hx = 6 m 

Để xác định h0, giả sử hx >  thì 
 
 (m)  h0 = 8,66m 

Kiểm tra lại theo điều kiện hx = 6 m, 
 
= 5,77m 

Vậy hx >
 
thỏa mãn điều kiện, áp dụng tìm h = h0 + a/7 

Ví dụ 2:  

Cho một căn nhà có kích thước được vẽ như hình. Người ta đặt ở A và B 

hai kim thu sét dài bằng nhau và bằng 5 m. Hãy vẽ mặt bằng vùng bảo vệ và 

cho biết căn nhà có được bảo vệ hoàn toàn không? 
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Giải:  

Độ cao của kim thu sét tính từ mặt đất 

h = 6+5 = 11m.  

Với hx = 6m và h = 11m điều kiện hx <  

 áp dụng công thức = 3,105m 

Mặt bằng bảo vệ của hai kim thu sét được vẽ trong hình 

 

Kết luận: Hai cột thu sét cao 5 m đặt tại A và B bảo vệ hoàn toàn cho căn 

nhà 

* Bài tập ứng dụng: 

Cho 2 cột thu lôi có độ cao bằng nhau h1=h2= 18m, đặt cách nhau một 

khoảng a = 28m. Công trình cần bảo vệ cao 10m, chiều dài 8m, chiều rộng 3m, 

đặt ở giữa đường thẳng nối liền tâm 2 cột  thu lôi. 

Yêu cầu: 

a. Tính các kích thước rx và rox 

b. Vẽ phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét theo kích thước đã cho? 

c. Kiểm tra xem công trình trên có được bảo vệ hoàn toàn không? 

h
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Gợi ý cách giải:  

- So sánh chiều dài của công trình với khoảng cách tâm giữa 2 cột thu lôi. 

- hx ≤ h0 và 2rox ≥ 3m 

1.5. Phạm vi bảo vệ của hai cột thu lôi có chiều cao khác nhau 

- Nếu hai cột thu lôi có chiều cao khác nhau (h1 ≠ h2), đặt cách nhau khoảng 

cách a, chiều cao công trình cần bảo vệ là hx (hình 2-4)    

Thì phạm vi bảo vệ của 2 cột thu lôi được xác định như sau: 

 

 

 

+  Vẽ phạm vi bảo vệ của từng cột thu lôi (vẽ phạm vi bảo vệ phía ngoài). 

+ Từ đỉnh cột thu lôi thấp (h1), vẽ đường thẳng song song với mặt đất, cắt 

phạm vi bảo vệ của cột 2 ở điểm 3. 

+ Vẽ cung tròn bán kính R qua điểm 1 và điểm 3. Điểm này được xem là 

đỉnh của một cột thu lôi giả định, nó sẽ cùng với cột thấp (cột 1) hình thành đôi 

cột có độ cao bằng nhau (h1) với khoảng cách a’
 

- Tính toán kích thước rx và rox: 

Với độ cao hx bất kỳ rx được chọn như sau: 

  Nếu hx ≤  thì  (m)    h
3

2
P

h

h
hr x

x ).
8,0
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Hình 2-4: Phạm vi bảo vệ của hai cột thu lôi có chiều cao khác nhau  
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  Nếu hx>  thì  (m)  

Trong thực tế, kích thước rox được tra trên đường cong theo tài liệu cho 

trước. 

* Ví dụ áp dụng: 

Ví dụ 1:  

Cho căn nhà có kích thước như hình vẽ. Người ta đặt tại A và B hai kim 

thu sét có độ cao lần lượt là h1 = 5,5m và h2. Tìm h2 bé nhất để căn nhà được 

bảo vệ toàn bộ 

 

Giải:  

Trước hết xác định vùng bảo vệ của cột thu sét đặt tại A và B. Độ cao của 

kim thu sét H1 tính từ mặt đất sẽ là H1 = 8 + h1 = 8 + 5,5 = 13,5 m. 

Bán kính bảo vệ cần có để kim thu sét đặt tại A và B bảo vệ được công 

trình cao 8 m 

Rxm = AD = 4,47m. 

Với hx = 8 và H1 =13,5 m. Thỏa mãn điều kiện hx <  

 áp dụng biểu thức = 5,25m 

Do rx1 = 5,25m > rxm = 4,47m cho nên kim thu sét h1 = 5,5 m đặt ở A đã 

bảo vệ toàn bộ độ cao của công trình 8 m. Vùng bảo vệ của h1  kết hợp với 

kim h2 sẽ bảo vệ phần còn lại của công trình có độ cao cần bảo vệ là hx  = 4 

m.  

Mặt cắt vùng bảo vệ của cột thu sét h1 vẽ trong hình 
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Để bảo vệ được phần còn lại của công trình do kim thu sét đặt tại B và 

một cột thu sét giả H3 có cùng độ cao được tạo ra bởi đường sinh của vùng bảo 

vệ của h1 thì r0x = 2m. Do đó  giả sử có thể áp dụng biểu thức và giả sử hx < 

 

Nhận được  h0 = 6,33m
 

Kiểm tra với hx = 4m, 
 
= 4,22m thỏa mãn giả thiết đặt ra. 

Áp dụng biểu thức h0 = H3 - a/7 = 6,33m        (a) 

H3 được xác định từ vùng bảo vệ của cột thu sét đặt tại A 

16 – a = 1,5 x 13,5 (1 – H3/(0,8x13,5))            (b) 

Giải hệ (a) và (b) nhận được H3 = 7,82m, a = 10,41m 

 H3 = h2 + 4 = 7,82m, h2 = 3,82m
 

Vậy để bảo vệ toàn bộ căn nhà, chiều dài bé nhất của kim thu sét đặt tại B 

là: h2 = 3,82m. 

1.6. Phạm vi bảo vệ của nhiều cột thu lôi có chiều cao bằng nhau 

- Khi các thiết bị cần được bảo vệ bố trí trên diện tích rộng (TBA), trong 

trường hợp này người ta phải sử dụng nhiều cột thu lôi để phối hợp bảo vệ. 

- Để xác định phạm vi bảo vệ của hệ thống cột thu lôi, người ta phải ghép 

từng đôi cột thu lôi với nhau theo từng cặp, khi đó việc xét phạm vi bảo vệ 

giống như xét phạm vi bảo vệ của 2 cột thu lôi có chiều cao bằng nhau. 

- Giả thiết có 3 cột thu lôi 1, 2, 3 có chiều cao bằng nhau, bố trí như hình 

2.5 (Khoảng cách giữa các cột thu lôi khác nhau) 

Trình tự tính và kiểm tra phạm vi bảo vệ của 3 cột như sau: 

* Tính các kích thước: rx1, rx2, rx3 và rox12, rox23, rox31 
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- Tính kích thước rx: 

Vì h1 = h2 = h3 = h nên rx1 = rx2 = rx3. Phương pháp tính toán rx như trường 

hợp 2 cột thu lôi có chiều cao bằng nhau. 

- Tính kích thước rox: áp dụng công thức gần đúng: 

. P  (m);  với ha = h - hx  

- Do khoảng cách giữa các cột thu lôi khác nhau nên: rox12 ≠ rox23 ≠ rox31 

-Từ biểu thức trên ta thấy: 

+ Kích thước rox “âm” khi a lớn hơn 7ha, thì kích thước rox nằm phía trong 

đường nối giữa 2 chân cột thu lôi. 

+ Kích thước rox “dương” khi a nhỏ hơn 7ha , thì kích thước rox nằm phía 

ngoài đường nối giữa 2 chân cột thu lôi.  

* Vẽ mặt bằng phạm vi bảo vệ của 3 cột thu lôi (Hình 2-5) 

- Trong thực tế, khi tính toán, thiết kế, người ta chỉ cần xác định mặt bằng 

phạm vi bảo vệ của hệ thống cột thu lôi, sau đó kiểm tra xem, thiết bị cần bảo 

vệ có nằm trong khu vực bảo vệ hoàn toàn hay không. 

 

 

c. Kiểm tra phạm vi bảo vệ 

Nếu thoả mãn điều kiện sau đây thì kết luận thiết bị A được bảo vệ an toàn 

và ngược lại. 

D  8.ha.P (m) 

Trong đó:  

ah

ah
rr

a

a
xox

−

−
=

14

7
.2

Hình 2-5: Phạm vi bảo vệ của nhiều cột thu lôi có chiều cao bằng nhau 
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D- Đường kính vòng tròn ngoại tiếp đi qua các chân cột thu lôi 1,2,3... 

Nếu gọi p là nửa chu vi của tam giác 123, ta có  

p =  
1

2
 (a12 + a23 + a31) 

Trong đó:  

 a12 – Khoảng cách giữa hai cột thu sét 1 và 2 

 a23 – Khoảng cách giữa hai cột thu sét 2 và 3 

 a31 – Khoảng cách giữa hai cột thu sét 3 và 1 

Đường kính D được tính như sau: 

𝑫 =
𝒂𝟏𝟐.𝒂𝟐𝟑.𝒂𝟑𝟏

𝟐√𝒑.(𝒑−𝒂𝟏𝟐)(𝒑−𝒂𝟐𝟑)(𝒑−𝒂𝟑𝟏)
  

* Ví dụ áp dụng: 

Cho một căn nhà có kích thước như hình vẽ. Người ta đặt ba kim thu sét 

ở các vị trí 1,2,3 có độ cao bằng nhau và bằng 3 m. Hỏi căn nhà có được bảo 

vệ toàn bộ hay không? 

 

Giải:  

Độ cao của các kim thu sét từ mặt đất h = 8 +2 = 10 m 

1. Kiểm tra bên trong tam giác 123 

Khoảng cách giữa các cột thu sét 

a12  = 8m  

a23  = 2 22 10+  = 10,2m 

a31  = 2 26 10+  = 11,66m 

Nửa chu vi của tam giác 123 

P = 
1

2
 (a12 + a23 + a31) = 

1

2
(8 +10,2 +11,66) = 14,93m 
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Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác 123 sẽ là 

𝑫 =
𝒂𝟏𝟐. 𝒂𝟐𝟑. 𝒂𝟑𝟏

𝟐√𝒑. (𝒑 − 𝒂𝟏𝟐)(𝒑 − 𝒂𝟐𝟑)(𝒑 − 𝒂𝟑𝟏)
  

  = 
8.10,2.11,66

2 14,93(14,93 8)(14,93 0,2)(14,93 11,66)− − −
 = 11,89m. 

Áp dụng biểu thức  

8(h – hx) = 8 (10 – 8) = 16 m 

Và D = 11,89 m  8( h-hx) = 16 m 

Vậy toàn bộ công trình cao 8 m nằm trong tam giác đều được bảo vệ 

2. Kiểm tra bên ngoài tam giác 123 

a. Đối với cặp cột thu sét 1,2 

Bán kính bảo vệ của cột thu sét 1,2 ứng với độ cao của công trình hx = 8 

m và h = 10 m  nên thỏa mãn điều kiện hx  
2

3
h. 

Áp dụng biểu thức r1 = r2 = 0,75h(1 - xh

h
) = 0,75.10(1 - 

8

10
) = 1,5m. 

Trong lúc đó đối với cột thu sét 1,2 và 3 để bảo vệ được các góc của nóc 

nhà cao 8 m cần tối thiểu bán kính bảo vệ thực là: rmax 2m.      

Điều này chứng tỏ rằng với độ cao cho trong bài, các kim thu sét không 

bảo vệ được toàn bộ căn nhà mà không cần xét thêm các cặp cột thu sét khác. 

*Bài tập ứng dụng: 

Tính toán kiểm tra phạm vi bảo vệ của 3 cột thu lôi có độ cao h1 = h2 = h3 

= 27m. Đặt cách nhau a12 = 30m, a23 = 40m, a31 = 50m. Bảo vệ chống sét đánh 

trực tiếp cho thiết bị A có độ cao hx = 20m (Hình 2.5) 

Trình tự tính toán kiểm tra: 

+ Tính kích thước rx 

Ta có: h = 27m  30m và  

 lấy  

              

m 18  27
3

2
  

3

2
 20  === hhx

(m) 
h

h
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+ Tính các kích thước rox 

   ,   

   ,   

   ,    

+ Vẽ mặt bằng phạm vi bảo vệ của 3 cột thu lôi (Hình 2.5) 

+ Kiểm tra xem thiết bị có được bảo vệ hoàn toàn không:  

D = 50m  8ha = 56m, thỏa mãn điều kiện kiểm tra. 

+Kết luận: Thiết bị A có độ cao hx = 20m được bảo vệ hoàn toàn. 

 

2. Dây chống sét 

2.1. Công dụng 

Dùng để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện trên không 

có điện áp từ 110kV trở lên. 

2.2. Kết cấu của dây chống sét 

- Dây chống sét thường được chế tạo bằng dây nhôm, dây nhôm lõi thép 

hoặc hợp kim nhôm. Tiết diện của dây chống sét dùng cho đường dây trên 

không, không được nhỏ hơn: 

+ 50 mm2 với dây nhôm. 

+ 35 mm2 dây nhôm lõi thép hoặc hợp kim nhôm. 

- Dây  chống sét được treo trên các đỉnh cột điện có chiều cao (h) nhất 

định (hình 2-6). 

- Dây chống sét được nối đất tại mỗi vị trí cột điện, cũng như cột thu lôi 

dây chống sét gồm 3 bộ phận: 

+ Dây chống sét: Làm nhiệm vụ thu sét. 

+ Dây dẫn sét: Dùng để dẫn dòng điện sét từ dây chống sét xuống đất. 

+ Hệ thống nối đất: Làm nhiệm vụ phân tán dòng sét vào đất. 
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2.3. Phạm vi bảo vệ của một dây chống sét 

- Nếu dây chống sét có độ treo cao h, chiều cao dây dẫn cần bảo vệ hx thì 

phạm vi bảo vệ của dây được xác định như sau: (tương tự như cột thu lôi, hình 

2-7)  

 

 

- Với độ cao hx bất kỳ  thì chiều rộng  phạm vi bảo vệ của dây chống sét 

bx được chọn như sau: 

Dây dẫn điện 

Dây dẫn sét 

Cọc tiếp đất 

Dây chống sét 

Hình 2-6: Kết cấu của dây chống sét 

Cột 

Hình 2-7: Phạm vi bảo vệ của một dây chống sét 
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Nếu  hx . P (m)            

           Nếu  hx . P (m) 

2.4. Phạm vi bảo vệ của hai dây chống sét 

- Qua khảo sát, thực nghiệm biết: Nếu 2 dây chống sét đặt cách nhau 

khoảng cách S  4h sẽ bảo vệ được độ cao h0; h0 xác định như sau: 

                         
 ( m ) 

- Giả thiết 2 dây chống sét có độ treo cao h, đặt cách nhau khoảng cách S, 

chiều cao dây dẫn cần bảo vệ hx thì phạm vi bảo vệ của 2 dây chống sét như 

(hình 2-8). 

 

 

- Với độ cao hx bất kỳ thì chiều rộng phạm vi bảo vệ của dây chống sét bx 

được chọn như sau: 

 Nếu  hx . P (m)            

 Nếu  hx . P (m) 

- Trong thực tế 2 dây chống sét bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho đường 

dây tải điện cao áp trên không được treo cao như nhau, cao hơn dây dẫn cần 

bảo vệ  khoảng 1/3h. Do đó khi kiểm tra phạm vi bảo vệ của 2 dây chống sét 

người ta  thường phải kiểm tra góc bảo vệ  xem có đạt yêu cầu không.  

- Góc bảo vệ  là góc hợp bởi đường thẳng gióng qua dây chống sét với 

)
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Hình 2-8: Phạm vi bảo vệ của hai dây chống sét 
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đường thẳng nối liền dây chống sét và dây dẫn pha ngoài cùng. Thực tế thường 

lấy   khoảng 25o 30o. (hình 2-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ thống nối đất 

3.1. Khái niệm 

- Nối đất là đem một số bộ phận của thiết bị điện nối trực tiếp với đất bằng 

những cọc tiếp đất chôn ở trong đất và dùng dây nối các bộ phận của thiết bị 

điện với cực nối đất; 

- Nhiệm vụ nối đất là tản dòng điện và giữ điện áp ở một trị số thấp trên 

các vật được nối đất để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị; 

3.2. Các loại nối đất 

3.2.1. Nối đất an toàn 

- Nối đất an toàn là nối đất các vỏ thiết bị (vỏ MBA, MCĐ, BU, BI, bảng 

điện, rào chắn, vỏ cáp, giá thiết bị điện, xà, cột điện...), bình thường không 

mang điện nhưng khi xảy ra hư hỏng cách điện chúng sẽ có điện áp. 

- Mục đích là đảm bảo an toàn trong qúa trình quản lý vận hành thiết bị 

điện, lưới điện. (hình 2-10) 

 

 

 

Dây dẫn điện 

Dây chống sét 

Hình 2-9: Xác định góc bảo vệ   

S 
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3.2.2. Nối đất công tác (nối đất làm việc) 

Nối một số điểm nhất định của lưới điện để đảm bảo sự làm việc bình 

thường của các thiết bị điện trong chế độ đã chọn sẵn. (hình 2-11) 

A

B

C

Cuén dËp hå quang

c – Nèi ®Êt cuén dËp hå quang  

                          Hình 2-11: Nối đất công tác 

3.2.3. Nối đất bảo vệ (nối đất chống sét) 

Nối đất cột thu lôi, dây chống sét, chống sét ống, chống sét van, mục đích 

phân tán dòng điện sét xuống đất để giảm biên độ của điện áp sét đến mức vô 

hại đối với cách điện của đường dây và trạm biến áp. (hình2-12)                 

  
Kim thu lôi 

Dây dẫn sét 

Cọc tiếp đất 

a- Nối đất cột thu 

lôi 

Hình 2-10: Nối đất an toàn 

ĐC 
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b- Nèi ®Êt chèng sÐt èng, chèng 

sÐt van

PT

PB

 

Hình 2-12: Nối đất bảo vệ 

3.3. Yêu cầu đối với mạch nối đất 

Yêu cầu mạch nối đất phải đạt được: 

+ Độ dẫn điện tốt. 

+ Đảm bảo an toàn về điện áp tiếp xúc và điện áp bước tại vùng mạch nối 

đất khi có dòng điện qua mạch nối đất. 

+ Đảm bảo làm việc lâu dài. 

Để thoả mãn yêu cầu trên người ta qui định điện trở của mạch tiếp đất 

(Rtđ) tối đa cho phép đo được trong mùa khô nhất với thời gian bất kỳ trong 

năm như sau: 

+ Điện trở tiếp đất của cột thu lôi là Rtđ  0,5 ; 

+ Điện trở tiếp đất an toàn và tiếp đất công tác của trạm biến áp: 

- Lưới điện (110  220) kV: Rtđ  0,5 ; 

- Lưới điện (6  35) kV: Rtđ  10 ; 

- Lưới điện hạ áp: Rtđ  4 ; 

Nếu trong TBA có nhiều cấp điện áp thì lấy theo tiêu chuẩn của cấp điện 

áp có Rtđ nhỏ nhất; 

Điện trở tiếp đất của các cột điện cao thế bất kể ở cấp điện áp nào đều 

không quá 10 ở vùng đồng bằng và không quá 30  ở vùng miền núi. 

3.4. Kết cấu của mạch nối đất 

3.4.1. Mạch nối đất ở trạm biến áp 
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Ở TBA mạch nối đất tốt nhất là làm thành một vành đai bao quanh trạm 

để tạo thành một vùng đẳng áp bên trong khi có thiết bị cách điện xấu gây ra 

chạm đất thì điện thế bước không đủ lớn để gây nguy hiểm cho người đứng bên 

trong (hình 2-13). 

Mạch nối đất gồm: 

- Cọc nối đất: Có thể làm bằng ống thép đường kính (48  60)mm dày ít 

nhất 3,5mm hoặc bằng thép góc (50505)mm, (63636)mm... dài (2  3)m. 

Một đầu được vát nhọn để đóng xuống đất, đầu trên cách mặt đất từ  (0,5  

0,7)m, để cho trị số Rtđ ổn định theo các mùa trong năm. 

Khoảng cách giữa hai cọc nối đất không nhỏ hơn chiều dài của cọc.  

-Thanh nối: Thường bằng thép dẹt (404)mm,dùng để hàn nối các cọc nối 

đất với nhau tạo thành hệ thống nối đất. 

-Thanh dẫn: Thường được sơn màu đen, dùng để nối từ hệ thống nối đất 

với các thiết bị đặt trong trạm, làm bằng thép dẹt hoặc thép tròn có tiết diện cắt 

ngang không nhỏ hơn 25 mm2.  

Chú ý: Tất cả những thiết bị được nối đất đều phải nối rẽ song song, không 

được đấu nối tiếp từ vật nối đất này sang vật nối đất khác. 

Những thiết bị cố định như tủ điện, bảng điện, giá đỡ thiết bị, cửa sắt, hàng 

rào chắn bằng thép... đấu tiếp đất phải hàn, còn những thiết bị có thể thay thế 

được như MBA, MCĐ, BU, BI... thì đấu tiếp đất bằng bu lông qua một dây 

đồng mềm nhiều sợi. 

Những TBA nhỏ cực tiếp đất gồm các cọc và thanh nối, nối thành mạch 

thẳng, mạch chữ L hoặc bức xạ (hình 2-14). 

Tại TBA tiếp địa cột thu lôi phải dùng một cực tiếp đất riêng biệt. 

 

4 4

4 4

a

2

1

3

(2  3)m

 

Hình 2-13: Kết cấu mạch nối đất 
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1- Cọc tiếp đất; 2- Thanh nối ; 3- Thanh dẫn 

4-Thiết bị cần nối đất; a = l, l - Là chiều dài cọc tiếp đất ( 2  3) m 

(0,5  0,7)m

 

1

2

3

a = l

a, b, c, 

H×nh 5 – 16 c¸c d¹ng cùc tiÕp ®Êt

 

                  a- Dạng đường thẳng;   b- Dạng chữ L;      c- Dạng bức xạ 

Hình 2-14: Các dạng nối đất 

3.4.2. Tiếp đất của đường dây tải điện 

- Dùng cọc tiếp đất tương tự như TBA (cọc tiếp đất và thanh nối) 

- Nếu ở vùng đồi núi việc đóng cọc có nhiều khó khăn, người ta có thể đào 

rãnh và dùng dây tiếp đất có đường kính từ 10 mm trở lên đặt vào rãnh tiếp đất 

(Hình 2-15); 

2

34
1

5

(0,7  1,5)m

 

          1- Dây tiếp đất (thép tròn);    2- Mối hàn dây tiếp đất 

         3- Bulông bắt tiếp đất;  4- Cột điện;   5- Lớp bê tông móng cột điện 

 Hình 2-15: Kết cấu mạch nối đất 

Đối với đường dây hạ thế đi trong thành phố có thể tiếp đất tự nhiên như 

ống dẫn nước hoặc đường ray xe điện; 

Ở cột điện tiếp đất cho xà, thu lôi ống, dây chống sét có thể nối chung vào 

một cực tiếp đất. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT, BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG 

DÂY, TRẠM BIẾN ÁP VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Giới thiệu 

Chương này trình bày về đặc tính Vôn giây, cấu tạo, nguyên lý làm việc 

của một số thiết bị chống sét, các sơ đồ bảo vệ chống sét cho đường dây, Trạm 

biến áp và nhà máy điện.  

Mục tiêu 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và tác dụng chống sét của 

các thiết bị chống sét; 

- Trình bày được tầm quan trọng và các yêu cầu cơ bản đối với việc bảo 

vệ chống sét cho đường dây, trạm biến áp và máy điện quay; 

- Giải thích được tác dụng chống sét trong các sơ đồ bảo vệ chống sét cho 

đường dây, trạm biến áp và máy điện quay. 

Nội dung  

 

1. Khái niệm chung 

Trạm phân phối ngoài trời, nhà máy điện, hoặc các thiết bị đặt tập trung, 

có thể được bảo vệ chống sét đánh trực tiếp một cách khá an toàn bằng các cột 

thu sét. Nhưng việc truyền tải công suất từ các nhà máy và các trạm phân phối 

đến các phụ tải ở xa, chủ yếu là bằng các đường dây trên không, cho nên vẫn 

tồn tại khả năng sóng quá điện áp khí quyển, xuất hiện trên các đường dây 

truyền vào trạm hay nhà máy và tác dụng lên các thiết bị đặt trong đó. Mà cách 

điện trong của các thiết bị điện có độ bền xung nhỏ hơn độ bền điện xung của 

cách điện đường dây, cho nên sóng quá điện áp khí quyển truyền theo đường 

dây vào có khả năng gây phóng điện xuyên thủng cách điện trong của các thiết 

bị điện. Do đo, cần phải có những thiết bị chống sét (TBCS) đặt ở những vị trí 

thích hợp để giảm sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm hoặc nhà 

máy điện xuống dưới trị số nguy hiểm cho cách điện của thiết bị đặt trong đó. 

Để có thể làm được nhiệm vụ trên, thiết bị chống sét phải thoả mãn yêu 
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cầu sau: 

- Do đặc tính Vôn-giây của cách điện của MBA điện áp cao, thiết bị quan 

trọng nhất và đắt tiền nhất của trạm, tương đối bằng phẳng nên đặc tính V-S 

của thiết bị chống sét cũng phải tương đối bằng phẳng và nằm toàn bộ dưới đặc 

tính V-S của TBĐ được bảo vệ, với độ dự trữ khoảng 15 ÷ 25%. Nhưng mặt 

khác, điện áp phóng điện chống sét cũng không được nhỏ quá dẫn đến tác động 

nhầm khi có quá điện áp nội bộ (yêu cầu này đối với chống sét van có khe hở 

và điện trở làm việc bằng vilit). 

- Thiết bị chống sét phải có khả năng tự dập tắt nhanh chóng hồ quang của 

dòng điện tần số công nghiệp kèm theo, trước khi rơle bảo vệ dòng tác động. 

Khi có quá điện áp khí quyển, thì thiết bị chống sét làm việc tản dòng điện sét 

xuống đất, như vậy chạy qua hồ quang đông thời với dòng điện sét là dòng điện 

tần số công nghiệp, tạo nên ngắn mạch chạm đất một pha. Nếu quá điện áp 

chấm dứt mà hồ quang không không bị dập  tắt kịp thời có nghĩa là kéo dài tình 

trạng chạm đất thì bảo vệ rơle sẽ làm việc và cắt điện đường dây. (Yêu cầu này 

cũng đặt ra đối với loại chống sét van có khe hở). 

- Thiết bị chống sét phải có điện áp dư thấp hơn mức cách điện xung của 

TBĐ được bảo vệ. Khi thiết bị chống sét làm việc, dòng điện sét đi qua điện 

trở làm việc và điện trở nối đất của nó, gây nên trên đó một điện áp giáng, được 

gọi là điện áp dư của thiết bị chống sét. Chính điện áp dư này sẽ tác dụng lên 

cách điện cảu thiết bị điện được bảo vệ. Do đô để không xảy ra phóng điện 

xuyên thủng cách điện của thiết bị, điện áp dư của thiết bị chống sét phải thấp 

hơn mức điện xung của thiết bị điện với một độ dự trữ khoảng 20÷30%. (Yêu 

cầu này được đặt ra đối với mọi loại chống sét van). 

- Thiết bị chống sét phải làm việc ổn định trong mọi điều kiện thời tiết tức 

là điện áp phóng điện của chúng không được quá tản mạn, gây khó khăn cho 

sự phối hợp cách điện. (Yêu cầu này cho loại chống sét van có khe hở) 

Theo cấu tạo và nguyên lý làm việc, từ đơn giản đến phức tạp, có thể chia 

ra bốn loại thiết bị chống sét như sau: 

- Khe hở bảo vệ 

- Thiết bị chống sét kiểu ống 

- Thiết bị chống sét kiểu van có khe hở  

- Thiết bị chống sét kiểu van không có khe hở. 
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2. Các thiết bị chống sét cho đường dây và trạm biến áp 

2.1. Chống sét van có khe hở (PB) 

2.1.1. Cấu tạo (hình 3-6) 

 

Hình 3-6: Cấu tạo chống sét van có khe hở 

1- Vỏ chống sét;  2- Mặt bích trên và dưới của chống sét; 

3- Bulông bắt  thanh dẫn của chống sét;  4- Cực nối đất; 

5- Tấm vilít (điện trở làm việc);  6- Khe hở phóng điện;  

7-  Cực nối đất;   R1, R2- Điện trở phụ;  C- Tụ điện. 

- Khe hở phóng điện: Gồm chuỗi các khe hở ghép nối tiếp với nhau, cấu 

tạo mỗi một khe hở bằng cách ghép xếp chồng các điện cực hình đĩa giữa vòng 

tròn mica, xếp thành tầng trong ống sứ, tạo ra từ trường đều cho các khe hở làm 

cho đặc tính Vôn - giây của chống sét van bằng phẳng hơn. 

- Điện trở làm việc: Điện trở làm việc được chế tạo từ bột cácbuarun, mặt 

ngoài có phủ phủ lớp SiO2, được ép dính với nhau bằng keo thủy tinh và sấy 

khô ở nhiệt độ cao,có điện trở suất nhỏ nhất là 10-2/mm2 và có điện trở suất 

lớn nhất là (104 106)/mm2  

- Điện trở phụ và điện dung: Để cải thiện đặc tính làm việc cho chống sét 

van. Khi điện áp định mức của chống sét van càng cao thì số khe hở và điện trở 

vilít được nối tiếp càng nhiều. 

2.1.2. Nguyên lý làm việc 

Bình thường thì chống sét van không làm việc, khi có sóng sét truyền đến, 

chống sét van làm việc. Dưới tác dụng của điện áp sét, các đĩa vilít có điện trở 

rất bé, dòng điện sét được truyền xuống đất sau khi phóng điện qua các khe hở.  

Khi hết dòng điện sét điện áp sét giảm xuống, điện trở của đĩa vilít tăng 

cao khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường cho lưới điện; 
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2.1.3. Đặc điểm 

Quá trình làm việc của chống sét van bắt đầu từ việc phóng điện chọc 

thủng các khe hở và kết thúc bằng việc dập tắt hồ quang tại các khe hở đó. Do 

đó đặc tính làm việc của khe hở quyết định chủ yếu đặc tính Vôn – giây của 

chống sét van. Để cải thiện đặc tính Vôn – giây của PB người ta phải dùng 

nhiều biện pháp để tăng cường dập tắt hồ quang nhanh nhất (dùng tụ, điện trở 

phụ,…) 

2.1.4. Phạm vi ứng dụng 

Chống sét van được sử dụng rộng rãi ở tất cả các cấp điện áp trong lưới 

điện, dùng để bảo vệ chống sét đánh lan truyền cho đường dây và trạm biến áp. 

2.2. Chống sét van không khe hở (ZnO) 

2.2.1. Cấu tạo 

Gồm có điện trở phi tuyến không khe hở ZnO. ZnO là một loại vật liệu 

bán dẫn, có điện trở suất thấp, được liên kết bằng các oxit kim loại (Bi2O3, 

MnO, Sb2O3…). Liên kết các oxit này tạo ra đặc tính phi tuyến của chống sét 

van ZnO. 

2.2.2. Đặc tính kỹ thuật 

Do không có khe hở phóng điện nên điện trở phi tuyến ZnO luôn đặt dưới 

điện áp làm việc của lưới điện.  

Điện trở phi tuyến được đặt trong vỏ bọc kín bằng sứ hoặc bằng vật liệu 

tổng hợp (composit, sợi thủy tinh). Chống sét van ZnO, có khối lượng nhẹ, các 

phần tử được bảo vệ  chống lại độ ẩm. Phía ngoài của chống sét van được phủ 

silicon để tránh các ảnh hưởng của môi trường và hạn chế dòng điện rò qua 

chống sét van. Chống sét van không khe hở có ưu điểm là hạn chế điện áp 

phóng điện, độ tin cậy làm việc cao (đặc tính Vôn - giây tốt). 

 

 Hình 3-7: Đặc tính V-A của điện trở không đường thẳng ZnO ở dòng một chiều 

và xung (a) và ở dòng xoay chiều tần số 50Hz (b) 
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2.2.3. Nguyên lý làm việc  

Nguyên lý hoạt động của chống sét van không khe hở dựa trên đặc tính 

phi tuyến của điện trở phi tuyến ZnO. Bình thường chống sét van ZnO không 

làm việc, khi có quá điện áp khí quyển điện trở phi tuyến giảm xuống giá trị rất 

nhỏ, dòng điện sét được phóng qua điện trở phi tuyến, tản vào trong đất qua hệ 

thống nối đất. 

2.2.4. Phạm vi sử dụng 

Chống sét van không khe hở ZnO được sử dụng rộng rãi trong lưới điện, 

có điện áp đến 110kV. 

2.3. Chống sét thông minh  

2.3.1. Giới thiệu chung 

Chống sét thông minh không cần tiếp đất được xem là giải pháp hiệu quả, 

tiết kiệm chi phí để chống sét đường dây trung áp tại các khu vực có điện trở 

suất cao.  

Lưới điện phân phối hiện nay đã trang bị các loại chống sét van, chống sét 

ống để bảo vệ chống sét cho đường dây và thiết bị. Tuy nhiên, việc lắp đặt các 

chống sét này sẽ phải đấu nối một đầu với dây dẫn và đầu còn lại phải nối đất 

qua hệ thống tiếp đất. Yêu cầu đặt ra để hệ thống tiếp đất có hiệu quả là trị số 

điện trở đất nhỏ, đạt giá trị theo quy định.  

Do vậy, đối với các vùng đất có điện trở suất lớn thì để thi công một hệ 

thống tiếp đất thu lôi van đạt trị số theo quy định là một vấn đề hết sức khó 

khăn. Việc thi công không chỉ tốn kém về vật liệu và nhân công mà đôi khi việc 

chống sét không được thực hiện, do trị số điện trở đất không đạt. Hơn nữa, trị 

số điện trở đất có xu hướng tăng vào mùa khô tại những vùng đất cao, dẫn tới 

chống sét không hiệu quả và gây ra sự cố lưới điện. 

Chống sét thông minh lắp đặt đơn giản và không cần dây chống sét. Đường 

dây trên không 1 pha hay 3 pha lắp đặt theo hình vẽ. Các chống sét được lắp 

từng pha tại các vị trí khác nhau. 

Chống sét có thể lắp định vị dưới chân sứ đứng hay khung bắt vào đà để 

bảo vệ chống sét đường dây trên không. 
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Hình 3-8: Lắp đặt chống sét thông minh 

Tùy theo cấp điện áp, khoảng cách từ đầu thu sét đến dây dẫn sẽ khác nhau 

từ (50 – 70) mm. 

2.3.2. Cấu tạo chống sét thông minh  

 

Hình 3-10: Cấu tạo chống sét thông minh 

A: Cực thu sét  B: Buồng thoát hồ quang 

C: Khung bắt chống sét D: Lớp điện cực giữa 

E: Lớp chịu nhiệt  F: Thân nhựa silicon 

Các cực thu sét được làm bằng thép được đặt trong thân nhựa Silicon với 

cần cường lực bằng sợi thủy tinh. 

2.3.3. Nguyên lý làm việc chống sét thông minh 

Chống sét thông minh thường dùng cho đường dây trên không đến 24kV, 

bảo vệ quá áp và dòng điện sét, vận hành nhiệt độ môi trường từ (-60 40)0C. 

Khi có dòng sét lan truyền trên đường dây, điện áp và dòng điện cao từ sét 

sẽ tác động đến chống sét với thời gian nhanh dưới 10ms. Khi đó chống sét 

thông minh sẽ tích tụ điện áp và giải phóng điện năng sét thành hồ quang điện 

và thoát ra ngoài qua các buồng hồ quang và lỗ thoát hồ quang   
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Cụ thể hồ quang do sét sinh ra được chia nhỏ thành một lượng nhiều hồ 

quang ở giữa 2 điện cực gần nhau. Áp suất cao xuất hiện trong quá trình xả (kết 

hợp chính xác giữa nhiệt độ cao từ hồ quang và kích thướt nhỏ của buồng xả) 

đẩy hồ quang ra ngoài không khí và qua đó dập tắt hồ quang. 

2.3.4. Ưu điểm 

- Không lắp đặt bổ sung tiếp địa cho vị trí lắp chống sét 

- Chống sét bị hư hỏng không gây sự cố lưới điện 

- Tuổi thọ sử dụng cao 

- Tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng hàng năm; không phải kiểm tra hệ 

thống trước khi lắp đặt, đưa vào hoạt động. 

 

3. Bảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 

3.1. Khái niệm  

Đường dây là phần tử dài nhất và cao nhất trong hệ thống điện do vậy hay 

bị sét đánh và chịu quá điện áp khí quyển, gây hư hỏng cách điện của đường 

dây.  

Mặt khác khi có sét đánh vào đường dây sóng sét truyền vào TBA phá 

hoại cách điện của MBA và các thiết bị trong TBA, thậm chí cả MFĐ trong nhà 

máy điện, dẫn đến sự cố mất điện và hư hỏng nặng các thiết bị điện, ảnh hưởng 

đến cung cấp điện năng. 

Do vậy để đảm bảo cho đường dây làm việc an toàn và liên tục thỡ người 

ta phải đặt thiết bị để chống sét cho đường dây. 

3.2. Yêu cầu bảo vệ chống sét cho đường dây 

- Các thiết bị chống sét và dây chống sét phải làm việc chắc chắn tin cậy. 

Điện áp dư sau khi làm việc còn truyền vào thiết bị phải bé không gây hư hại 

cách điện của thiết bị điện. 

- Đặc tính làm việc của chống sét tốt, phối hợp đượng với tự động hoá 

(TĐL) để bảo đẩm cung cấp điện liên tục. 

- Giảm đến mức thấp nhất số lần sự cố mất điện do sét đánh. 

- Đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành và thiết bị do sét đánh gây quá 

điện áp. 

3.3. Cách bố trí thiết bị chống sét 
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3.3.1. Đường dây có điện áp đến 35kV 

a. Đường dây đến trạm biến áp  (6 35)/0,4 kV 

Sơ đồ: (hình 3-11) 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Hình 3-11: Bảo vệ chống sét cho đường dây đến trạm biến áp (6 35)/0,4 kV 

- Chống sét van PB1: Bảo vệ quá điện áp cho cuộn sơ cấp máy biến áp. 

- Chống sét van PB2: Giảm biên độ sóng sét. 

- Chống sét van hạ thế GZ-500V: Bảo vệ quá điện áp cho cuộn thứ cấp 

máy biến áp khi sóng sét truyền từ đường dây hạ áp vào trạm. 

- Ngoài ra trên dọc tuyến, người ta còn bố trí thiết bị chống sét ở các vị trí 

cột vượt, vị trí cột rẽ nhánh để tăng cường bảo vệ quá điện áp khí quyển lan 

truyền trên đường dây. 

b. Đường dây đến trạm biến áp  35/(610) kV 

 Đối với trạm biến áp 35/(6÷10) kV, việc bố trí chống sét ở phía 35 kV 

và phía (6÷10) kV là như nhau và như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-13: Bảo vệ chống sét cho đường dây đến trạm biến áp 35/(610) kV 

- Đoạn đường dây trước khi vào trạm biến áp người ta đặt dây chống sét 

dài   từ (1÷ 2) km để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào đoạn dây gần trạm 
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biến áp nhằm 

+ Giảm biên độ và đô dốc của sóng sét vào trạm biến áp. 

+ Hạn chế dòng điện sét qua chống sét van. 

- Chống sét van dùng để bảo vệ chống sét cho trạm biến áp. 

- PT1 hoặc PB1 để hạn chế dòng điện sét đánh từ ngoài đường dây vào trạm 

biến áp và bảo vệ máy cắt điện. 

 - PT2 hoặc PB2 để hạn chế dòng điện sét đánh từ ngoài đường dây vào 

trạm biến áp và yêu cầu Rnđ ≤ 10 . Nếu PT2 hoặc PB2 có Rnđ > 10  thì phải 

đặt thêm PT3 hoặc PB3. 

- Từ PT3 hoặc PB3 trở đi người ta đặt chống sét ống hoặc chống sét van 

bình thường. 

3.3.2. Trường hợp đường dây dẫn tới trạm có một đoạn cáp 

Sơ đồ: (hình 3-14) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-14: Bảo vệ chống sét cho đường dây đến trạm có một đoạn cáp 

PB1: Bảo vệ máy biến áp.    

PB2  và PB3: Bảo vệ cách điện cho đầu cáp. 

PT hoặc  PB: Giảm biên độ sóng sét trên đường dây tới trạm biến áp. 

3.3.3. Đường dây và TBA 110 kV trở lên 

Sơ đồ: (hình 3-15)  
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Hình 3.15: Bảo vệ chống sét cho đường dây và TBA 110 kV trở lên 

- Đặt dây chống sét toàn tuyến  

- PB bảo vệ cách điện cho MBA 

Chú ý: 

Đường dây có cấp điện áp Uđm  110 kV được dùng dây chống sét trên 

toàn tuyến. 

Đường dây có Uđm = 6  35 kV chỉ đặt dây chống sét từ 1-2 km ở đoạn 

đường dây trước khi vào trạm biến áp.  

Đường dây có dẫn bố trí trên một mặt phẳng nằm ngang hay những  đường 

dây lộ kép thì người ta bố trí dùng 2 dây chống sét. 

 

4. Bảo vệ chống sét cho máy phát điện  

4.1. Máy phát điện nối với đường dây trên không qua máy biến áp 

Sơ đồ: (hình 3-16) 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-16: Bảo vệ chống sét cho máy phát điện nối với đường dây trên không 

qua máy biến áp 
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- Dây chống sét đặt trên toàn tuyến: Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào 

ĐDK. 

- Chống sét van dập tắt hồ quang bằng từ PBM: Bảo vệ quá điện áp cho 

MFĐ. 

- Chống sét van PB: Bảo vệ quá điện áp cho MBA. 

4.2. Máy phát điện nối với đường dây trên không và đường cáp điện lực 

4.2.1. Sơ đồ sử dụng đoạn cáp và chống sét van 

 

 

 

 

 

    

Hình 3-17: Bảo vệ chống sét cho máy phát điện 

nối với đường dây trên không và đường cáp điện lực 

- Chống sét van PB: Bảo vệ quá điện áp cho MFĐ và đoạn cáp điện lực. 

- Sơ đồ bảo vệ này có kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả chống sét không 

cao. Nếu chống sét van PB làm việc không ổn định, MFĐ sẽ bị quá điện áp. 

4.2.2. Sơ đồ dùng điện cảm, điện dung và chống sét van 

Để xúc tiến quá trình phóng điện của chống sét van, điện cảm L có thể đặt 

ở đầu đoạn cáp (phía đường dây như trên hình 3.14): khi sơ đồ chỉ cần có trị số 

L nhỏ (50  100)H: 

 

 

 

 

 

                         Hình 3-18: Bảo vệ chống sét cho máy phát điện 

dùng điện cảm, điện dung và chống sét van (điện cảm L đặt ở đầu đoạn cáp) 

Khi sơ đồ cần có trị số L lớn, kết hợp với sơ đồ có kháng điện đường dây, 
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thì điện cảm L được đặt ở cuối đoạn cáp (phía máy điện như hình 3-19) 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-19: Bảo vệ chống sét cho máy phát điện 

dùng điện cảm, điện dung và chống sét van (điện cảm L được đặt ở cuối đoạn cáp) 

- Chống sét van PB1: Giảm biên độ sóng sét. 

- Chống sét vanPB2: Bảo vệ quá điện áp cho đoạn cáp điện lực. 

- Điện cảm L: Chặn dòng điện sét, xúc tiến cho bộ PB1 làm việc. 

- Chống sét van dập tắt hồ quang bằng từ PBM: Bảo vệ cho quá điện áp 

MFĐ. 

- Tụ điện C: Triệt tiêu Udư sau khi PBM làm việc, tăng mức độ an toàn bảo 

vệ cho MFĐ. 

- Đoạn cáp điện lực: Chống sét đánh trực tiếp vào đoạn đường dây dẫn 

đến MFĐ. 
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CHƯƠNG 4 

QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ 

Giới thiệu 

Chương này trình bày về các nguyên nhân gây ra quá điện áp khi cắt điện 

đường dây không tải, nguyên nhân gây ra quá điện áp khi cắt máy biến áp không 

tải, độ lớn của quá điện áp, các hiện tượng chạm đất và tác hại do chạm đất gây 

ra.  

Mục tiêu 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được nguyên nhân, nắm được độ lớn của các loại quá điện áp 

thao tác; 

- Trình bày được tác hại và biện pháp hạn chế tác hại của các loại quá điẹn 

áp thao tác. 

Nội dung  

 

1. Quá điện áp khi cắt điện đường dây không tải 

1.1. Nguyên nhân quá điện áp 

- Khi đường dây vận hành không tải thì trên đường dây chỉ có dòng điện 

dung. Nếu cắt đường dây bằng máy cắt (MC) thì tại tiếp điểm máy cắt phát sinh 

hồ quang và gây quá điện áp trên đường dây. 

- Nguyên nhân: Khi cắt MC, dòng điện dung trên đường dây về 0 tức thời 

điện áp trên mỗi pha gần bằng UPha. Điện áp này duy trì càng lâu nếu cách điện 

của đường dây tốt. Hiệu số điện thế giữa tiếp điểm của MC đạt đến gần bằng 

2UPha. Nếu giữa 2 tiếp điểm của MC chưa đủ lớn và không dập tắt hồ quang 

ngay thì điện áp 2 UPha sẽ chọc thủng khe hở giữa 2 tiếp điểm của MC chạy 

sang đường dây (hình 4-1) và gây ra quá điện áp. 

- Trị số quá điện áp có thể đạt tới (4 - 5) lần UPha. 
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Hình 4-1: Quá điện áp khi cắt điện đường dây không tải 

1.2. Tác hại và biện pháp khắc phục 

a. Tác hại 

Quá điện áp khi cắt điện đường dây không tải có thể gây hư hỏng cách 

điện đường dây và các thiết bị trong TBA. 

b. Biện pháp khắc phục 

- Cắt điện theo đúng chế độ phiếu thao tác. 

- Cắt đường dây không tải theo đúng trị số dòng điện dung quy định trong 

quy phạm. 

 

2. Quá điện áp khi cắt điện máy biến áp không tải 

2.1. Nguyên nhân  

 

Hình 4-2: Quá điện áp khi cắt điện máy biến áp không tải 

- Khi máy biến áp làm việc không tải, có các thông số điện cảm (L) rất 

lớn, điện dung (C) rất nhỏ (trong MBA có mạch L - C). Khi cắt điện không tải 

MBA bằng máy cắt dòng điện không tải về 0 tức thời .Trong mạch L- C có sự 

trao đổi năng lượng rất nhanh giữa từ trường và điện trường, gây ra quá điện 

áp. 

- Trị số năng lượng đó được xác định: 
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- Trong đó: 

Io - Dòng điện không tải; 

Uo- Điện áp không tải; 

L, C - Điện cảm, điện dung của MBA. 

- Trị số quá điện áp có thể đạt đến: 

+ Uo = 3 UPha khi trung tính máy biến áp nối đất; 

+ Uo = (4  5)UPha khi trung tính MBA không nối đất. 

2.2. Tác hại và biện pháp khắc phục  

a. Tác hại 

Quá điện áp có thể đánh thủng cách điện cuộn dây của MBA và các thiết 

bị trong TBA. 

b. Biện pháp khắc phục 

- Cắt điện theo đúng chế độ phiếu thao tác. 

- Thao tác cắt điện MBA không tải phải theo đúng quy định trong quy 

phạm. 

 

3. Quá điện áp trong hệ thống 3 pha trung tính cách điện 

3.1. Nguyên nhân 

- Đối với lưới điện 3 pha có trung tính cách điện, khi bị chạm đất 1 pha sẽ 

có 2 khả năng xảy ra: Chạm đất hoàn toàn (chạm đất ổn định) và chạm đất 

không hoàn toàn (chập chờn). 

+ Khi chạm đất chập chờn, các vị trí tiếp xúc kém sẽ bị phóng điện dẫn 

đến làm đứt dây dẫn, gây sự cố mất điện. 

+ Khi chạm đất hoàn toàn: Giả thiết pha C chạm đất. 
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Hình 4-3: Quá điện áp trong hệ thống 3 pha trung tính cách điện 

Khi pha C chạm đất, điện áp 2 pha còn lại dịch chuyển đi một véctơ - , 

hay coi tại chỗ chạm đất có đặt thêm một véc tơ điện áp -  

Trên cơ sở đó ta có thể xây dựng đồ thị véctơ (Hình 4-3)  

'

AU  = AU  - CU  = ABU   ( )Pd UU .3=  

                 
'

BU  = BU  - CU  = BCU  

  
'

CU  = CU  - CU  = 0    

Như vậy khi pha C chạm đất điện áp UC = 0, điện áp của 2 pha còn lại tăng 

lần bằng điện áp dây, gây ra quá điện áp cho pha A và pha B. 

3.2. Tác hại và biện pháp khắc phục  

a. Tác hại  

- Khi chạm đất chập chờn, do ảnh hưởng của hồ quang điện sẽ gây quá 

điện áp cho đường dây, gây hư hỏng cách điện. 

- Khi chạm đất hoàn toàn, không phát hiện và khắc phục kịp thời nếu xảy 

ra chạm đất trên pha khác sẽ gây ra ngắn mạch 2 pha với đất gây sự cố mất điện 

đường dây. 

b. Biện pháp khắc phục 

CU

CU

3
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- Thiết kế, lắp đặt cách điện cho mạng trung tính cách điện chịu được điện 

áp dây. 

- Nối đất trung tính qua cuộn dập hồ quang,để hạn chế dòng điện tại điểm 

chạm đất khi dòng điện điện dung sinh ra trên đường dây lớn. 
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