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Mã tài liệu: MĐ-C32 

 

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 

 Giáo trình “Lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110 kV” được biên soạn 

xuất phát từ nhu cầu học tập trong nhà trường và nhu cầu thực tế sản xuất, dành 

cho đối tượng là học sinh sinh viên đang học tập trong nhà trường, đồng thời là 

tài liệu tham khảo cho công nhân ngành điện, kỹ sư điện và những người quan 

tâm.  

Giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức kỹ năng trong 

giáo trình có trình tự logic chặt chẽ, bao gồm những kiến thức cơ bản về lắp đặt 

đường dây và trạm biến áp 110 kV, phương pháp sử dụng thiết bị và ứng dụng 

trong thực tế sản xuất. Tuy vậy, đây chủ yếu là các kiến thức, kỹ năng nền tảng, 

cơ bản đối với chuyên ngành đào tạo. Do đó, người dạy, người học cũng cần tham 

khảo thêm các giáo trình có liên quan để việc ứng dụng trong thực tế có hiệu quả 

hơn. 

 Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo những tài liệu mới, cập 

nhật những kiến thức mới phù hợp với thực tế sản xuất, đời sống để giáo trình có 

tính ứng dụng cao. Tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng nghiệp 

trong quá trình biên soạn và xuất bản cuốn giáo trình này. 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được 

sự góp ý của bạn đọc để lần tái bản sau giáo trình sẽ hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến 

đóng góp xin gửi về: Khoa điện - Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, Tân Dân 

– Sóc Sơn – Hà Nội.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

                                                                                            Tập thể giảng viên 

                                                                                              KHOA ĐIỆN 

 

 

 

 

  

  



4 

MỤC LỤC 

Bài 1. Trèo cột điện 110kV 8 

Bài 2. Lắp dựng cột điện 12 

Bài 3. Lắp đặt dây dẫn, dây chống sét 18 

Bài 4. Lắp đặt chống rung cho dây dẫn, dây chống sét 25 

Bài 5. Lắp đặt máy biến áp 28 

Bài 6. Lắp đặt máy cắt điện 34 

Bài 7. Lắp đặt dao cách ly 37 

 

  



5 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110kV 

Mã số mô đun: MĐ25 

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 106 giờ; 

Kiểm tra: 04 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN 

- Vị trí: Mô đun được bố trí trong học kỳ 1, năm thứ hai của chương trình đào tạo, 

sau khi học xong mô đun Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế. 

 - Tính chất: Mô đun Lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110kV là mô đun đào 

tạo chuyên ngành.  

- Vai trò: Đây là một trong những mô đun chuyên ngành trọng tâm nhất của ngành 

nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và TBA có điện áp 110kV trở xuống.  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng: 

- Về kiến thức:  

- Trình bày được kết cấu cơ bản của đường dây và trạm biến áp 110kV; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự thực hiện lắp đặt các thiết bị, cấu 

kiện cơ bản trên đường dây và trạm biến áp 110kV. 

- Về kỹ năng: 

- Làm được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt đường dây và trạm 

biến áp 110kV; 

- Đọc được các bản vẽ thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110kV; 

- Lắp đặt được các thiết bị, cấu kiệncơ bản trên đường dây và trạm biến áp 

110kV. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-  Có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị, chấp hành kỷ luật lao động trong thực 

thi công việc; 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác 5S. 

 

 

 

 



6 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

STT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra(*) 

1 Trèo cột điện 110kV 24 1 22 1 

2 Lắp dựng cột điện 20 2 17 1 

3 Lắp đặt dây dẫn, dây chống sét 20 2 20  

4 
Lắp đặt chống rung cho dây dẫn, dây chống 

sét 
16 2 13 1 

5 Lắp đặt máy biến áp 16 1 15  

6 Lắp đặt máy cắt điện 12 1 11  

7 Lắp đặt dao cách ly 12 1 10 1 

 Cộng 120 10 106 4 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được 

tính vào giờ thực hành 

2. Nội dung chi tiết 
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BÀI 1: TRÈO CỘT ĐIỆN 110KV 

Giới thiệu 

Bài học trang bị cho người học về các phương pháp trèo cột điện 110kV, rèn 

luyện kỹ năng ứng với các phương pháp này cùng với các biện pháp an toàn cần 

thiết. Đây là kỹ năng cơ bản, nền tảng để thực hiện các kỹ năng khác trong mô 

đun. 

Mục tiêu                                                                                                          

Học xong bài này, người học có khả năng: 

- Kiểm tra được dây đeo an toàn, guốc trèo cột bằng phương pháp thủ công 

trước khi trèo cột; 

- Xác định được phương pháp trèo cột ly tâm, cột thép lắp ghép phù hợp với 

địa hình thực tế; 

- Trèo được cột điện đúng phương pháp và đảm bảo an toàn. 

Nội dung 

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 

STT Tên dụng cụ ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Dụng cụ    

1 Guốc trèo Đôi 1  

2 Dây an toàn Chiếc 1 Dây có móc phụ 

3 Cột bê tông ly tâm  Cột 1 
Lộ 171 thao trường 

4 Cột thép lắp ghép Cột 1 

 

2. Trình tự các bước thực hiện 

TT 
Các 

bước 
Thao tác Yêu cầu kỹ thuật 

Biện pháp 

an toàn 

Ghi 

chú 

1 

Kiểm 

tra 

Guốc 

trèo 

Kiểm tra 

bằng mắt 

Không bị cong vênh, mối 

hàn không rạn nứt, đệm cao 

su không bị quá mòn 

 

 

Kiểm tra dây quai guốc 

xem có bị sờn, đứt không, 
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kiểm tra khóa quai guốc có 

bị biến dạng, bị gãy không 

Điều chỉnh vòng ôm của 

guốc trèo xem có bị kẹt 

không. 

 

 

Kiểm tra chịu 

lực 

Đặt guốc trèo vào gốc cột, 

xỏ chân vào bàn guốc và 

nhún thử cho guốc chịu 

trọng lượng của cơ thể. 

Nếu chịu được không rạn 

nứt, cong vênh là đạt yêu 

cầu.  

 

 

2 

Kiểm 

tra 

dây 

đeo an 

toàn 

Kiểm tra 

bằng mắt 

Kiểm tra xem dây đeo có 

bị sờn rách không 

 
 

Các móc khóa còn tốt   

Kiểm tra chịu 

lực 

Đeo vào người rồi buộc 

dây vào vật chắc chắn ở 

dưới đất, ngả người ra phía 

sau xem dây có hiện tượng 

gì không. 
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Tiến 

hành 

trèo 

cột 

điện  

Trèo cột bê 

tông ly tâm 

Đặt chân vào bàn đặt chân 

của guốc, thắt dây quai 

guốc cho phù hợp với bàn 

chân của mình. 

Không 

được để 

guốc trèo 

đè lên nhau 

trong quá 

trình trèo 

cột 

 

Thắt dây an toàn vào bụng, 

quàng dây đeo 1 vòng 

quanh thân cột, hai tay 

nâng dây an toàn ngang 

thân người. 

Luôn mắc 

dây an toàn 

quanh cột  

Dồn toàn bộ trọng lượng 

cơ thể vào guốc phía dưới, 

Khi vướng 

chướng 
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nhấc guốc phía trên rê 

trượt theo thân cột lên phía 

trên  

ngại vật 

cần sử 

dụng dây 

phụ 

Trong khi trèo cùng kết 

hợp với việc nắm 2 tay 

vào dây đeo và nâng dây 

an toàn theo chiều di 

chuyển 

 

 

Trèo cột thép 

lắp ghép 

 Kiểm tra các chân trèo trên 

cột bằng mắt thường. 

Trong quá 

trình trèo 

thì phải  

kiểm tra 

các chân 

trèo nếu có  

bu lông nào 

bị lỏng ê cu 

thì phải 

xiết lại cho 

chặt rồi 

mới tiếp 

tục trèo, 

không được 

bước qua 

gây mất an 

toàn. 

 

Đeo dây an toàn và thử dây 

an toàn. 
 

Khi trèo lên đến các điểm 

bắt các thanh giằng cột thì 

dùng dây móc phụ thắt vào 

đoạn thanh cái phía trên 

của các thanh giằng, sau 

đó mới tháo dây móc 

chính ra khỏi thanh cái và 

tiếp tục trèo.  

 

4 

Kết 

thúc 

công 

việc 

Xuống cột 
Khi xuống cột theo trình 

tự ngược lại khi lên 

 
 

Thu dọn dụng 

cụ 

Quấn dây đeo an toàn 

guốc trèo gọn  

 
 

Báo cáo kết thúc công việc   

 

3. Giáo viên thao tác mẫu 

Giáo viên thao tác mẫu theo trình tự, dừng lại ở thao tác khó, phân tích kỹ 

cho người học hiểu. 
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4. Các dạng sai hỏng thường gặp nguyên nhân và biện pháp xử lý, 

phòng tránh 

STT Dạng sai phạm Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Bị trượt guốc 

trong quá trình 

trèo 

Vòng ôm của guốc 

rộng quá so với đường 

kính của cột. 

Điều chỉnh vòng ôm của 

guốc cho phù hợp với 

đường kính của cột 

2 Hai guốc bị 

chồng, đè lên 

nhau trong quá 

trình  trèo 

Do khoảng cách di 

chuyển các bước trèo 

giữa 2 guốc không 

đều nhau. 

Điều chỉnh khoảng cách 

từ guốc trên đến guốc 

dưới cho  đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

 

5. Thực hành 

Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 
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BÀI 2: LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN (Cột thép lắp ghép) 

Giới thiệu 

Bài học trang bị kiến thức cơ bản về lắp dựng cột thép lắp ghép, từ khâu đọc 

bản vẽ thi công đến khi hoàn thiện công việc đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu kỹ 

thuật. Trong bài học có sử dụng nhiều trang thiết bị và yêu cầu làm việc theo nhóm 

với nhiều nhân lực, do vậy, người học còn được hướng dẫn thực hiện việc phối 

hợp làm việc nhóm hiệu quả, phân công công việc trong nhóm hợp lý.  

Mục tiêu 

- Đọc được bản vẽ thi công lắp dựng cột điện; 

- Lắp dựng cột điện đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, làm việc nhóm hiệu 

quả, trách nhiệm; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S. 

Nội dung        

1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực 

STT Tên dụng cụ , vật tư 
Đơn 

vị 
Số lượng Quy cách Ghi chú 

I Dụng cụ     

1 Tời cốt xay Bộ 1 5tấn  

2 Trụ leo Bộ 1 8m  

3 Cáp hãm ngọn trụ Cuộn 4 
11,5 

L=30m 

 

4 Cáp tời  Cuộn 1 13.5L=50m  

5 Đầu cáp  Sợi 4 11,5 L=1m  

6 Pu ly   Cái 4 3 tấn   

7 Cọc hãm  Cái 6 L65x65x6   

8 Dây thừng  Cuộn 2 L=30m  

9 Khoá CK Cái 4   

10 Mỏ lết Bộ 4 L=300  

11 Xà beng Cái 2   

12 Búa  Cái 1 5kg   

13 Dây an toàn Cái 4   

14 Thước cuộn Cái 1 15 m  
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15 Gỗ kê chân trụ Tấm 1   

16 Ống nước kiểm tra cốt Cái m 5  

II Vật tư     

1 Cột thép Cột 1 
Cột đỡ 

L=18m 

2tấn, 

Có bản 

vẽ kèm 

theo 

2 Móng cột Móng 1 
Loại 4 trụ đã 

đúc sẵn 

 

III Nhân lực Người 10   

 

2. Trình tự thực hiện 

- Đọc và phân tích bản vẽ lắp ghép cột 

- Khảo sát địa hình dựng cột, vận chuyển tập kết đầy đủ dụng cụ, vật tư đến vị trí 

dựng cột. 

- Đọc và phân tích bản vẽ lắp ghép cột 

- Kiểm tra tim cốt 4 trụ móng 

- Đưa trụ vào vị trí gốc trụ được đặt tại tâm móng, xác định và đóng cọc hãm trụ, 

buộc dây hãm trụ, treo pu li vào đầu trụ luồn cáp tời qua pu li. 

- Các vị trí cọc hãm ngọn trụ được đóng tạo thành hình vuông cách đều tâm móng 

một khoảng > 1,3 lần chiều cao của cột. 

+Dựng trụ: 

- Tập chung nhân lực nâng ngọn trụ lên kết hợp với dây hãm trụ dựng trụ, chỉnh 

và khóa chắc trụ. 

- Xác định điểm đặt tời, đóng cọc hãm tời lắp pu li chuyển hướng cáp tời dưới 

chân trụ. 

- Lắp dựng đoạn cột thứ nhất: 

- Dùng cáp hãm ngọn trụ điều chỉnh ngọn trụ tới vị trí thích hợp để lắp thanh cái 

cột. 

- Thanh cái cột được đưa vào vị trí lắp đặt bằng cáp đến tời luồn qua pu ly trên 

ngọn trụ và được điều chỉnh cân bằng nhờ các dây thừng buộc vào thanh cái.  
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- Trình tự lắp từng thanh cái vào đế trụ trước sau đó lắp các thanh giằng từ dưới 

lên đến hết đoạn thứ nhất. Sơ đồ lắp đặt như hình vẽ sau: 

Các hình vẽ minh họa 

SƠ ĐỒ LẮP LẮP DỰNG CỘT (ĐOẠN THỨ NHẤT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1- Trụ leo 

2- Dây tăng trụ 

3- Pu li 

 4- Thanh chi tiết 

5- Cáp nâng thanh  

6- Dây điểu chỉnh thanh khi nâng 

 

Gỗ chống lún 

 Cáp ra tời 

 

1 

2 

2 

5 

6 

3 

4 

3 

Trụ móng cột Trụ móng 

300 
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- Kết thúc đoạn cột thứ nhất  thì tiến hành nâng trụ lên để thi công lắp dựng 

đoạn cột 2. Trụ được nâng lên nhờ hệ thống tời, cáp, pu ly theo sơ đồ và 

khóa  vào thanh cái đoạn thứ nhất 

Sơ đồ nâng trụ lên đoạn trên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

2. Dây tăng trụ  

  4. Pu li                                                       6. Dây cáp nâng thanh 

7. Dây điều chỉnh nâng trụ                         8. Dây cáp nâng trụ lên đoạn trên  

Cáp ra tời 

 

6 

2 
2 

4 

6 

4 

4 

4 

Trụ móng cột Trụ móng 

cột 

8 

8 

7 

7 
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-    Trình tự lắp các đoạn cột tiếp theo cũng tương tự như đoạn thứ 2 cho đến hết 

các đoạn thân cột. 

-    Lắp xà: 

+  Các tầng xà có thể lắp theo mảng hoặc từng thanh: cần tính toán trọng 

lượng của xà, lực nâng các mảng xà, tời, dây nâng (cáp 13,5), pu li, cọc tăng 

phải đảm bảo. 

+   Mảng xà được xiết chặt tại mặt đất, sau đó mới được đưa lên vị trí   lắp 

đặt trên thân cột. 

+   Xiết bu lông cột, xà.  

-    Tháo hạ trụ tru leo thu dọn dụng cụ kết thúc công việc. 

3. Yêu câù kỹ thuật 

- Trong quá trình vận chuyển cũng như lắp dựng cột thép phải lưu ý không được 

để các thanh cột bị cong, vênh, biến dạng, bong lớp mạ. 

- Kiểm tra các kích thước tim trụ móng, đường chéo, bố trí mặt bằng để trụ, tời 

cột hợp lý, xếp các thanh cột theo từng nhóm, kiểm tra tổng thể số lượng thanh 

theo bản vẽ lắp ráp, số lượng, chủng loại thanh và bu lông. 

-  Các thanh chi tiết và bu lông phải được lắp đúng chiều quy định và lực xiết   

đảm bảo đạt lực xiết thiết kế 

-  Cột sau khi hoàn thiện đoạn gốc tiến hành lắp dây tiếp địa vào cột theo bản vẽ 

thiết kế, yêu cầu lắp tiếp địa phải đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ đảm bảo theo 

đúng yêu cầu thiết kế.  

 - Lắp đặt biển báo, biển số thứ tự cột đầy đủ, đảm bảo theo quy định, yêu cầu 

thiết kế. 

 4. Các biện pháp an toàn trong quá trình thi công lắp dựng cột 

- Những người không đủ sức khoẻ tuyệt đối không được thi công lắp dựng cột 

trên cao, dụng cụ phải được kiểm tra kỹ và phải được chạy thử trước khi đưa vào 

thi công. 

- Khi dựng cột gần đường sắt, đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã 

phải có biển báo. 
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- Trong qúa trình thi công mọi hoạt động phải tuân thu theo chỉ dẫn, hiệu lệnh của 

người trong chỉ huy. Do đặc thù của công việc, làm việc theo nhóm nên việc phối 

hợp, thống nhất giữa các thành viên trong nhóm phải được kiểm soát chặt chẽ. 

- Người làm việc trên cao phải được khám sức khỏe và có giấy chứng nhận của 

cơ quan y tế  chứng nhận, có đủ sức khỏe để làm việc trên cao. 

- Thực hiên đúng quy trình quy phạm khi làm việc trên cao. 

 

5. Thực hành 

Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 
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BÀI 3: LẮP ĐẶT DÂY DẪN, DÂY CHỐNG SÉT 

Giới thiệu 

 Việc lắp đặt đay dẫn, dây chống sét ở đường dây 110kV có gì khác so với 

ở đường dây trung hạ thế? Sau bài học này, người học sẽ được làm sáng tỏ và rèn 

luyện kỹ năng này. 

Mục tiêu:                                                                                          

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt dây dẫn, dây chống sét; 

- Lắp đặt đây dẫn, đây chống sét đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S. 

Nội dung                                                 

1. Các phương pháp rải dây dẫn điện  

- Căn cứ vào chiều dài của lô dây, trước khi rải dây ta phải nghiên cứu bản 

vẽ, căn cứ bản vẽ cắt dọc tuyến, kết hợp khảo sát tuyến để xác định điểm đặt ru lô 

dây cho phù hợp.  

- Các phương pháp rải dây: 

+ Rải dây bằng cơ giới: (Phương tiện chuyên dùng  như: xe , máy móc...). 

+ Rải dây bằng phương pháp thủ công. 

1.1. Rải dây bằng phương pháp thủ công. 

1.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực 

STT Tên dụng cụ, vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Dụng cụ :    

1 Mễ kê dây + máy hãm Bộ 01  

2 Pu ly + cáp treo Chiếc Tuỳ thuộc vào số lượng cột, chiều 

dài cuộn dây 

3 Dụng cụ nối dây Bộ 01 Trọn bộ 

4 Dụng cụ bảo vệ dây, 

dây thừng, tre làm giáo. 

 Nếu có vượt chướng ngại vật 

II Vật tư :    

1 Dây dẫn m  Theo thiết kế 

2 Vật tư nối dây Bộ  
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III Nhân lực Người 12 Cho một nhóm 

1.1.2. Trình tự thực hiện 

- Vận chuyển dây dẫn và dụng cụ đến điểm đặt đã chọn. 

- Kê giá đỡ dây và bố trí dụng cụ, phương tiện  ra dây theo từng phương pháp 

thi công cụ thể (Thi công bằng cơ giới hay thủ công). 

- Để đảm bảo an toàn trong quá trình rải dây phải có sự liên lạc giữa các 

nhóm với người chỉ huy, giữa các nhóm với nhau và phải làm theo lệnh của chỉ 

huy. Tổ chức họp thống nhất hiệu lệnh cho mọi người biết để thực hiện và phân 

công công việc cho các nhóm. 

+ Công việc kéo dây cần lưu ý:  Không kéo dây trượt trên mặt đất hoặc mặt 

xà. Kéo đều đều, không kéo giật cục làm cho dây và máy hãm chịu xung lực, 

những điểm dây bị xoắn, gập phải được gỡ ra rồi mới tiếp tục kéo. Khi gặp chướng 

ngại vật phải tìm cách xử lý để tránh xước, tở dây.  

1.2. Rải dây bằng phương pháp rải cáp mồi kết hợp với tời máy 

1. 2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực: 

STT Tên dụng cụ, vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Dụng cụ    

1 Mễ kê dây + máy hãm Bộ 01  

2 Pu ly + cáp treo Chiếc Tuỳ thuộc vào số lượng cột, 

chiều dài cuộn dây 

3 Dụng cụ nối dây Bộ 01  

4 Tời máy Bộ 01  

5  Cọc hãm Chiếc 03  

6 Rọ cáp + khớp mối Bộ 01  

7 Dụng cụ bảo vệ dây, dây 

thừng, tre làm giáo. 

 Nếu có vượt chướng ngại vật 

8 Dây cáp mồi m Tuỳ thuộc vào chiều dài khoảng 

rải dây 

II Vật tư    

1 Dây dẫn  m  Theo thiết kế 

2 Vật tư nối dây Bộ  

III Nhân lực Người 12 Cho một nhóm 

thực  hành 
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1.2.2: Trình tự thực hiện 

- Vận chuyển dây dẫn và dụng cụ đến điểm đặt đã chọn. 

- Kê giá đỡ dây, máy hãm và bố trí dụng cụ ra dây tại điểm đặt lô dây đã chọn 

(Đầu khoảng rải dây). 

- Đặt tời máy và đóng cọc hãm tời tại điểm cuối khoảng rải dây. 

- Rải và đưa cáp mồi lên pu ly treo trên cột trong khoảng rải dây từ điểm đặt 

lô dây đến điểm đặt tời. 

- Đưa dây dẫn vào máy hãm, lắp dây dẫn vào rọ cáp và khớp nối, nối với cáp 

mồi.  

- Lắp cáp mồi vào tời và tiến hành cho tời chạy để rải dây.  

- Để đảm bảo an toàn trong quá trình rải dây phải có sự liên lạc giữa các 

nhóm với người chỉ huy, giữa các nhóm với nhau và phải làm theo lệnh của chỉ 

huy. Tổ chức họp thống nhất hiệu lệnh cho mọi người biết để thực hiện và phân 

công công việc cho các nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phương pháp lấy độ võng  

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực cho một khoảng néo gồm 3 khoảng cột 

STT Dụng cụ, vật tư, 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Quy cách Ghi chú 

I Dụng cụ     

1 Tời hoặc ty pho 
Bộ 01 

Tải trọng 

phù hợp 

 

Đến tời kéo 

Ru lô 

dây 

Pul

y 

Máy 

Cột 

điện 
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2 Khoá kẹp dây Chiếc 01   

3 Puly + cáp treo puly Bộ 04   

4 Mỏlết Chiếc 04   

5 Kìm vạn năng Chiếc 02 500V  

6 Thước lá Chiếc 01 L500  

7 Túi đựng dụng cụ Chiếc 04   

8 Guốc trèo Đôi 04   

9 Dây đeo an toàn Chiếc 04   

10 Dây thừng Cuộn 04   

11 Cọc hãm Chiếc 02   

12 Búa tạ Chiếc 01   

13 Thước ngắm độ võng Chiếc 01   

II Vật tư     

 Dây dẫn m    

III Nhân lực Người 12   

2.2. Trình tự tiến hành 

- Làm các biện pháp an toàn cho xà và cột: Néo xà, néo cột trước khi lấy 

độ võng. 

- Khoá dây dẫn tại vị trí cột đầu bằng khoá chuyên dùng cho sứ chuỗi. 

- Treo puly lên vị trí thích hợp trên xà ở cột cuối. 

- Dồn dây dẫn về vị trí cột cuối, kéo sơ bộ độ võng cho đường dây. 

- Lắp đặt thiết bị ngắm độ võng. 

- Sử dụng thiết bị kéo độ võng kết hợp với thiết bị ngắm độ võng lấy độ 

võng cho đường dây. 

- Xác định vị trí lắp khoá néo dây trên dây dẫn và cố định dây dẫn tại vị trí 

cột cuối. Bằng cách: 

+ Kéo sơ bộ độ võng, khi độ võng đã đạt thì đánh dấu lên dây cáp tời một 

điểm tương ứng với vị trí treo chuỗi sứ  trên xà . 

+ Chuyển điểm vừa lấy dấu từ dây cáp tời (hoặc ty pho) sang vị trí tương 

ứng lên dây dẫn (điểm A). 



21 

+ Hạ dây dẫn xuống đất để lắp chuỗi sứ. 

+ Lắp đặt chuỗi sứ với dây dẫn tại vị trí cách vị trí vừa đánh dấu (Điểm A) 

một khoảng bằng chiều dài của chuỗi sứ và phụ kiện (điểm B).Chú ý:  điểm B 

nằm phía trước điểm A tính theo hướng kéo dây. 

Cách xác định điểm cố định dây dẫn vào chuỗi sứ cột néo đầu 

 

 

 

` 

 

 

 

 

            

- Kéo sứ và dây dẫn lên tiến hành lắp sứ vào xà. 

- Đưa dây dẫn  từ puly lắp vào khoá đỡ dây tại các vị trí cột trung gian. 

- Vệ sinh công nghiệp thu hồi dụng cụ.  

3. Đối với dây chống sét 

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nhân lực 

STT 
Dụng cụ, vật tư, thiết bị Đơn vị 

Số 

lượng 
Quy cách Ghi chú 

I Dụng cụ:     

1 Tời (Tyfo) Bộ 01 
Tải trọng 

phù hợp 
 

2 Khoá kẹp dây Chiếc 01   

3 Puly + cáp treo puly Chiếc Tuỳ 

theo vị 

trí làm 

việc và 

khối 

  

4 Cờ lê hoặc mỏ lết Chiếc   

5 Kìm vạn năng Chiếc   

6 Thước lá Chiếc   

7 Túi đựng dụng cụ Chiếc   

 Dây dẫn 

Điểm đánh dấu 

dây dẫn với  vị trí 

treo chuỗi sứ trên 

xà. 

Chiều dài chuỗi sứ và phụ kiện 

Chiều dài phần dây dẫn không được tính 

vào trong khoảng néo                                      

Điểm cố định giữa 

dây dẫn với  chuỗi 

sứ 
Xà 

 Xà 

 Puly   
A 

B 

Hướng kéo dây 
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8 Guốc trèo Đôi lượng 

công 

việc 

  

9 Dây đeo an toàn Chiếc   

10 Dây chão Cuộn   

11 Cọc hãm Chiếc 01-02   

12 Búa tạ Chiếc 01-02   

13 Thiết bị ngắm độ võng Chiếc 
 

Thước ngắm, máy 

ngắm, hoặc lực kế 

II Vật tư:    
Theo thiết 

kế, 

Theo vị trí 

1 Dây chống sét m   

2 Khóa hãm dây, đỡ dây Chiếc   

3 Dây lèo Bộ   

III Nhân lực: Người   

Theo khối 

lượng công 

việc 

3.2. Trình tự tiến hành 

- Làm các biện pháp an toàn cho xà và cột: Néo xà, néo cột trước khi lấy 

độ võng. 

- Khoá dây dẫn tại vị trí cột đầu bằng khoá chuyên dùng cho dây chống sét. 

- Treo pu ly tại vị trí thích hợp ở cột cuối. 

- Dồn dây dẫn về vị trí cột cuối, kéo sơ bộ độ võng cho dây chống sét. 

- Lắp đặt thiết bị ngắm độ võng, ngắm độ võng. 

- Sử dụng thiết bị kéo độ võng kết hợp với thiết bị ngắm độ võng lấy độ 

võng cho  dây chống sét. 

- Xác định vị trí lắp khoá néo dây trên dây chống sét và cố định dây dẫn tại 

vị trí cột cuối. Bằng cách: 

+ Kéo sơ bộ độ võng, khi độ võng đã đạt thì đánh dấu lên dây cáp tời một 

điểm tương ứng với vị trí treo khóa néo trên xà . 

+ Chuyển điểm vừa lấy dấu từ dây cáp tời (hoặc typho) sang vị trí tương 

ứng lên dây chống sét. 

+ Hạ dây dẫn xuống đất để lắp khóa néo. 

+ Lắp đặt khóa néo với dây chống sét tại vị trí cách vị trí vừa đánh dấu một 

khoảng bằng chiều dài của chuỗi khóa néo dây chống sét về phía căng dây. 
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- Kéo dây chống sét lên tiến hành lắp vào vị trí lắp trên xà, lắp dây lèo cho 

dây chống sét.  

- Đưa dây chống sét  từ puly lắp vào khoá đỡ dây tại các vị trí cột trung 

gian, lắp dây lèo cho dây chống sét. 

- Một đầu của dây lèo được lắp vào dây chống sét bằng khóa kẹp, đầu còn 

lại được ép vào đầu cốt và bắt vào hệ thống nối đất của cột. 

- Vệ sinh công nghiệp thu hồi dụng cụ.  

4. Các biện pháp an toàn trong thi công rải dây căng dây lấy độ võng 

- Khi rải dây qua đường sắt, đường quốc lộ, các đường dây điện và thông 

tin thì tại vị trí vượt đó phải làm giàn giáo cho dây vượt qua. Chiều rộng của giàn 

giáo phải lớn hơn chiều dài của cánh xà. 

- Khi rải dây căng dây lấy độ võng ở khu vực có đông người qua lại thi phải 

làm rào chắn,treo biển báo và cử người cảnh giới; 

- Những cuộn dây bị vỡ rulô thì phải sửa chữa trước khi đem ra công trường 

tránh cho dây không bị cọ xát vào đinh hay cạnh sắc của gỗ làm xước dây. Nếu 

ru-lô bị vỡ nhiều thì thay ru-lô mới; 

- Sự liên lạc giữa các nhóm với nhau phải nhất quán và phải tuân theo mệnh 

lệnh của chỉ huy; 

- Phải có biện pháp hợp lý tuỳ theo điều kiện thực tế để dây dân không bị 

xây xước 

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật về độ võng  

- Độ võng của đường dây phải đúng với độ võng thiết kế quy định; 

- Trong quá trình kéo độ võng không được làm gập gãy, biến dạng hoặc đứt 

dây dẫn; 

- Tại các vị trí cố định dây dẫn phải thực hiện đúng phương pháp đạt yêu 

cầu kỹ thuật. 

6. Thực hành: Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 
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BÀI 4: LẮP ĐẶT CHỐNG RUNG CHO DÂY DẪN, DÂY CHỐNG SÉT 

 Giới thiệu 

 Chống rung là phụ kiện được dùng trên các đường dây truyền tải 110kV, 

220kV, 500kV ... Đó là phần tử không thể thiếu trên các đường dây. Chống rung 

được lắp đặt cách cột với một khoảng cách nhất định được tính toán thiết kế trước 

tùy thuộc vào điều kiện nơi thi công xây lắp. Bài học này sẽ giúp cho người học 

nắm được trình tự thực hiện công việc lắp đặt chống rung, thông qua luyện tập để 

hình thành kỹ năng. 

Mục tiêu 

Học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt dây dẫn, dây chống sét; 

- Lắp đặt chống rung cho dây dẫn, dây chống sét đảm bảo an toàn và đạt yêu 

cầu kỹ thuật; 

- Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S. 

Nội dung        

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công 

STT Tên dụng cụ ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Dụng cụ    

1 Guốc trèo Đôi 1  

2 Dây an toàn Chiếc 1 Dây có móc phụ 

3 Kìm vạn năng Chiếc 1  

4 Mỏ lết Chiếc 2 250 

5 Thước cuộn Chiếc 1 2m 

6 Dây thừng Cuộn 1 40m 

7 Túi đựng dụng cụ Chiếc 1  

8 Chống rung dây dẫn Quả 1  

9 Chống rung chống sét Quả 1  

10 Cột bê tông ly tâm  Cột 1 

Lộ 171 thao trường 11 Cột thép lắp ghép Cột 1 

II Nhân lực Người 2 
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2. Trình tự các bước thực hiện 

TT 
Các 

bước 
Thao tác Yêu cầu kỹ thuật 

Biện pháp 

an toàn 

Ghi 

chú 

1 

Kiểm 

tra 

Guốc 

trèo 

Kiểm tra bằng mắt 

Không bị cong vênh, 

mối hàn không rạn 

nứt, đệm cao su không 

bị quá mòn 

 

 

Điều chỉnh vòng ôm 

của guốc trèo xem có 

bị kẹt không. 

 

 

Kiểm tra chịu lực 

Đặt guốc trèo vào gốc 

cột, xỏ chân vào bàn 

guốc và nhún thử cho 

guốc chịu trọng lượng 

của cơ thể.  

 

 

2 

Kiểm 

tra 

dây 

đeo an 

toàn 

Kiểm tra bằng mắt 

Kiểm tra xem dây đeo 

có bị sờn rách không 

 
 

Các móc khóa còn tốt   

Kiểm tra chịu lực 

Đeo vào người rồi 

buộc dây vào vật chắc 

chắn ở dưới đất, ngả 

người ra phía sau xem 

dây có hiện tượng gì 

không. 

Khi ngả 

người có 

người phụ 

đỡ sau 
 

3 

Thực 

hiện 

lắp 

đặt 

chống 

rung 

Trèo lên vị trí 

Trèo vị trí cột bê tông 

ly tâm 

Tránh 

không để 

trượt guốc 

 

Trèo vị trí cột thép lắp 

ghép 

Luôn sử 

dụng dây 

phụ khi di 

chuyển 

 

Thực hiện xuống dây 

dẫn  tại vị trí lắp đặt 

 
 

Lắp đặt chống rung 
Dùng thước xác định 

vị trí lắp đặt 

Khi đứng, 

ngồi trên 
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Lắp chống rung vào vị 

trí đã xác định 

dây dẫn 

mắc dây an 

toàn vừa đủ 

để luôn giữ 

người ở thế 

cân bằng 

 

 

4 

Kết 

thúc 

công 

việc 

Xuống cột 

Khi xuống cột theo 

trình tự ngược lại khi 

lên 

 

 

Thu dọn dụng cụ 

Quấn dây đeo an toàn 

guốc trèo gọn  

 
 

Báo cáo kết thúc công 

việc 

 
 

 

3. Các dạng sai hỏng thường gặp nguyên nhân và biện pháp xử lý, phòng 

tránh 

STT Dạng sai phạm Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Lệch vị trí theo 

bản vẽ thiết kế 

Xác định sai vị trí do 

tư thế làm việc không 

thuận lợi 

Điều chỉnh độ ngắn dài 

cửa dây an toàn sao cho 

người thăng bằng nhất 

2 Chống rung lắp 

đặt bị vênh 

Người phụ việc chưa 

hợp tác chỉnh sửa  

Hợp tác giữa 2 người để 

lắp chống rung không bị 

vênh 

4. Thực hành 

Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 

Ghi chú: Với vị trí cột néo chống rung được lắp đặt cùng với cách điện khi 

căng độ võng. 
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BÀI 5: LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 

Giới thiệu 

Máy biến áp được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tuân thủ đầy đủ các yêu 

cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Bên cạnh việc quản lý vận hành, bảo dưỡng MBA theo 

đúng quy trình thì việc lắp đặt MBA theo đúng quy định, đúng yêu cầu kỹ thuật 

cũng góp phần rất lớn vào việc kéo dài tuổi thọ của máy. Quy trình lắp đặt MBA 

sẽ được giới thiệu chi tiết trong bài này. 

Mục tiêu 

Học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp 110kV 

- Hiểu được công việc chuẩn bị trước khi tiến hành lắp đặt máy biến áp. 

- Lắp đặt được các thiết bị phụ kèm theo máy biến áp. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình lắp đặt. 

Nội dung                            

1. Giới thiệu về máy biến áp điện lực  

* Kết cấu của máy biến áp 110kV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Máy biến áp ba pha điện áp 110kV. 
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1- Móc vận chuyển; 2 - Sứ cao áp 110kV; 3 - Sứ trung gian; 4 - Trụ ba kê lítđầu 

vào sứ cao áp; 5 – Sứ hạ áp; 6 - Bộ điều chỉnh điện áp không tải; 7 - Ống phòng 

nổ; 8- Rơ le khí; 9- Bình giãn dầu (Bình dầu phụ); 10 - Thước chỉ mức dầ; 11- 

Móc để nâng ruột máy biến áp; 12 – Xà ép gông; 13 - Bộ lọc khí ( bình thở); 14 - 

Đầu dây cao áp; 15 - Thiết bị chuyển mạch cao áp (bộ OLTC); 16 – Dây quấn cao 

áp; 17 – Các cuộn dây màn chắn của cuộn cao áp; 18 – Bình xi phông nhiệt (Bình 

đối lưu dầu); 19 – Xà tăng cường độ cứng của đáy để vận chuyển bằng xe gồng; 

20 - Chỗ để kích khi cần; 21 – Van xả dầu; 22 - Vỏ thùng; 23 - Bộ tản nhiệt; 24 – 

Cáp cấp điện cho động cơ; 25 - Động cơ quạt gió làm mát bộ tản nhiệt.  

2. Công tác chuẩn bị trước khi lắp đặt máy biến áp 

- Chuẩn bị mặt bằng để bố trí các thiết bị thi công;. 

- Chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ, kích kéo 

cầu trục. 

- Chuẩn bị phương án phòng chống cháy nổ, phổ biến phương án này và quy 

trình kỹ thuật an toàn cho toàn đội. 

2.1. Lắp đặt xi phông nhiệt 

2.1.1. Giới thiệu về bình xi phông nhiệt (bình đối lưu) máy biến áp: 

 

 

1 - Cổ dưới;  

2 - Lưới ngăn;  

3 - Hạt hút ẩm;  

4 - Vỏ bình;  

5 - Cổ trên;  

6, 7 - Ống dẫn dầu  

Hình 3. Bình xi phông nhiệt máy biến áp 
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2.1.2. Công dụng bình xi phông nhiệt của máy biến áp: 

Dầu lưu thông tuần hoàn liên tục trong máy biến áp theo nguyên tắc đối 

lưu. Bộ xi phông được lắp vào máy biến áp tương tự như lắp cánh tản nhiệt. Bình 

Xi-phông hình trụ cao gần bằng độ cao của máy biến áp chứa khoảng hơn 200kG 

hạt chống ẩm Silicazen, chiếm 0,75 dến 1,25 trọng luợng dầu trong máy biến áp. 

Các chất bẩn và axit hoà tan được lọc sạch qua bình xi phông. Sau một năm vận 

hành đầu tiên nguời ta thay hạt Silicazen mới, về sau chỉ phải thay hạt Silicazen 

nếu thấy trị số axit của dầu lớn hơn 0,014mgKOH. 

Chú ý: Phải sấy hạt Silicazen truớc khi nạp vào bình Xi - phông. 

2.1.3. Chuẩn bị dụng cụ vật tư, thiết bị, nhân lực: 

STT Tên dụng cụ vật tư, thiết bị Đơn vị Số lượng Quy cách 

I Vật tư    

1 Hạt chống ẩm Kg  Tuỳ theo từng 

loại bình thở 

2 Rẻ lau sạch Kg 01  

II Dụng cụ    

1 Mỏ lết Chiếc 02 (250-350)mm 

2 Khay đựng dụng cụ  Chiếc 01  

3 Thang di động Chiếc 01  

4 Mũ an toàn Chiếc 08  

5 Bình cứu hỏa (bình bọt) Bình 02  

6 Tó Bộ 01  

7 Pa lăng xích Chiếc 01  

8 Cọc hãm Chiếc 03  

9 Búa tạ Chiếc 01  

10 Xà beng Chiếc 03  

11 Dây thừng Cuộn 02  

12 Dây an toàn Bộ 01  

13 Phi đựng dầu Chiếc 01  

III Nhân lực Người 08  
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2.1.4. Các biện pháp an toàn trong quá trình thi công: 

- Bổ sung thêm các biện pháp an toàn nếu cần thiết.  

- Kiểm tra đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân. 

     - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện khi lắp đặt 

2.1.5. Trình tự thực hiện: 

- Làm rào chắn tạm thời tại các vị trí cần đặt rào chắn và đặt các loại biển 

báo cần thiết. 

- Tiến hành ghép tó, dựng tó và treo pa lăng xích để lắp bình xi phông nhiệt. 

- Vệ sinh bình xi phông nhiệt sạch sẽ. 

- Tiến hành lắp đặt xi phông nhiệt vào thân máy 

- Thực hiện hạ tó và pa lăng xích. 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp 

2.2. Lắp đặt cánh tản nhiệt máy biến áp 

2.2.1. Giới thiệu về cánh tản nhiệt máy biến áp: 

 

Hình 4. Cấu tạo cánh tản nhiệt 

1, 2, 6 - Hộp chính( hộp góp); 3 - Ống tản nhiệt; 4 - Mặt bích; 5 - Ống nối; 7 – 

Nút xả khí; 8 – Quai xách( móc treo); 9, 10,11, 12 – Các chi tiết cố định ống 
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2.2.2. Công dụng của cánh tản nhiệt của máy biến áp: 

- Cánh tản nhiệt có vai trò quan trọng trong việc giảm nhiệt độ của máy biến 

áp trong vận hành. Cánh tản nhiệt có cấu tạo theo kiểu dàn ống rỗng tròn hoặc 

dẹt. Mỗi một dàn cánh tản nhiệt được liên hệ với thùng dầu chính thông qua hai 

van cánh bướm đặt ở trên và dưới dàn cánh tản nhiệt. 

- Cánh tản nhiệt làm việc theo nguyên tắc đối lưu, khi có sự chênh lệch nhiệt 

độ giữa lớp dầu phía trên và dưới thì dầu có nhiệt độ cao sẽ đảo lên trên và dầu có 

nhiệt độ thấp lại chuyển xuống dưới. Cánh dầu có tác dụng làm tăng khả năng tiếp 

xúc của dầu với môi trường không khí tự nhiên. Để tăng hiệu quả tản nhiệt người 

ta dùng thêm quạt gió, dùng bơm dầu cưỡng bức để tăng tốc độ đối lưu của dầu. 

2.2.3. Chuẩn bị dụng cụ vật tư, thiết bị, nhân lực: 

STT Tên dụng cụ vật tư, thiết bị Đơn vị Số lượng Quy cách 

I Vật tư    

1 Que hàn điện Kg 02  

2 Rẻ lau sạch Kg 01  

3 Dầu máy biến áp Lít 200  

II Dụng cụ, thiết bị    

1 Mỏ lết Chiếc 02 (300-350)mm 

2 Khay đựng dụng cụ  Chiếc 01  

3 Thang di động Chiếc 01  

4 Mũ an toàn Chiếc 10  

5 Bình cứu hỏa (bình bọt) Bình 02  

6 Dây an toàn Chiếc 02  

7 Tó Bộ 01  

8 Pa lăng xích Chiếc 01  

9 Cọc hãm Chiếc 03  

10 Búa tạ Chiếc 01  

11 Xà beng Chiếc 03  

12 Dây thừng Cuộn 02  

13 Máy hàn điện Chiếc 01  

14 Bơm ly tâm Bộ 01  

15 Phi đựng dầu Chiếc 02  

16 Máy mài cầm tay Máy 01  

17 Gioăng cao su Chiếc 04  
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18 Nguồn điện xoay chiều   220V-50Hz 

III Nhân lực Người 8-10  

 

2.2.4. Các biện pháp an toàn trong quá trình thi công: 

- Cắt điện MBA và bổ sung thêm các biện pháp an toàn cần thiết.  

- Kiểm tra đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân. 

     - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện khi lắp đặt. 

2.2.5. Trình tự thực hiện: 

- Làm rào chắn tạm thời tại các vị trí cần đặt rào chắn và đặt các loại biển báo 

cần thiết. 

- Tiến hành ghép tó, dựng tó, treo pa lăng xích để tháo cánh tản nhiệt 

- Tiến hành lắp cách tản nhiệt vào thân máy biến áp. 

- Tiến hành mở van cánh bướm cho dầu lưu thông trở lại và kiểm tra sự rò rỉ 

dầu sau khi xử lý. 

- Hạ tó, pa lăng xích và tiến hành bơm dầu, bổ sung dầu máy biến áp bằng bơm 

ly tâm lên bình dầu phụ máy biến áp. 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp. 
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BÀI 6: LẮP ĐẶT MÁY CẮT ĐIỆN 

Giới thiệu 

 Máy cắt điện cao áp là cơ cấu đóng mở cơ khí có khả năng đóng, dẫn liên 

tục và cắt dòng điện trong điều kiện bình thường và cả trong thời gian giới hạn, 

khi xẩy ra điều kiện bất thường trong mạch, như khi ngắn mạch, quá tải. Nghĩa là 

máy cắt có thể đóng hay cắt mọi giá trị của dòng điện trong phạm vi dung lượng 

định mức của nó. Ở cấp điện áp 110kV, máy cắt có kích thước lớn. Việc lắp đặt 

máy cắt cũng có những phức tạp hơn. 

Mục tiêu 

Học xong bài này, người học có khả năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt máy cắt điện; 

- Lắp đặt máy cắt điện đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S. 

Nội dung        

1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị: 

STT Tên dụng cụ, vật tư 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Quy cách Ghi chú 

I Dụng cụ     

1 Tó Bộ 01   

2 Pa-lăng xích Bộ 
01 

Tải trọng lớn hơn 

trọng lượng MC 
 

3 Xà beng Chiếc 03   

4 Cáp nâng MC Sợi 01 Ф≥ 11,5mm; l=5m  

5 Pu-ly mở má Chiếc 01   

6 Dây thừng Cuộn 02 l=30m;Ф≥20mm  

7 Cọc hãm tó Chiếc 03 V:65x65x6; l=1,5m  

8 Búa tạ Chiếc 01 5kg  

9 Mỏ-lết Chiếc 4 250 - 300  

10 Thước cuộn Chiếc 01 5m  

11 Thước li vô Chiếc 01   
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12 Túi đựng dụng cụ Chiếc 01   

13 Thang di động Chiếc 01 3m  

14 Găng tay BHLĐ Đôi 02   

15 Dây đeo an toàn Chiếc 02   

16 Tuốc-nơ-vít Chiếc 01   

17 Kìm vạn năng Chiếc 01   

II Vật tư, thiết bị     

1 Máy cắt Chiếc 01 Theo thiết kế 35kV 

2 Dây cáp đấu nối 

mạch nhất thứ  

M 
Theo thiết kế 

Đã được 

ép cốt  

3 Dây đấu mạch điều 

khiển 

M 
Theo thiết kế 

 

II Nhân lực Người 07   

 

2. Trình tự lắp đặt máy cắt điện  

STT Các bước thực hiện Nội dung Yêu cầu 

1 Kiểm tra bộ phận trụ 

đỡ máy cắt. 

Dùng thước cuộn kiểm 

tra xem có đúng kích 

thước với thiết kế không. 

Đúng kích thước với bản 

vẽ thiết kế. 

2 Lắp đặt các pha máy 

cắt vào giá đỡ. 

Lắp từng pha máy cắt 

với giá đỡ 

Đảm bảo chính xác, chắc 

chắn. 

3 Lắp đặt máy cắt lên 

trụ đỡ. 

- Vận chuyển máy cắt 

đến vị trí thích hợp. 

- Vận chuyển đúng quy 

trình. 

 - Ghép tó, dựng tó, treo 

pa-lăng và đóng cọc hãm 

tại vị trí thích hợp. 

- Đúng kỹ thuật, đạt yêu 

cầu. 

 - Dùng pa-lăng xích đưa 

máy cắt lên vị trí lắp đặt 

và tiến hành lắp đặt. 

- MC luôn ở tư thế cân 

bằng, không bị va chạm 

mạnh. 

 - Căn chỉnh đạt yêu cầu 

rồi siết chặt các bu-lông 

cố định máy cắt. 

Đảm bảo, các bu-lông 

phải có long đen, đầu bu-

lông phải thừa ít nhất hai 

vòng ren. 
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4 Lắp đặt cơ cấu truyền 

động 

Lắp cơ cấu truyền động 

với từng pha của máy 

cắt. 

Đảm bảo vận hành chính 

xác. 

5 Lắp mạch động lực và 

mạch điều khiển. 

- Kết nối máy cắt với 

thiết bị khác trong TBA 

(dao cách ly, máy biến 

áp…). 

- Đảm bảo chắc chắn, 

tiếp xúc tốt. 

 - Đấu nối mạch điều 

khiển. 

- Đúng sơ đồ 

3. Các biện pháp an toàn: 

- Sử dụng triệt để trang bị bảo hộ lao động cá nhân. 

- Phải kiểm tra kỹ các dụng cụ vật tư thiết bị trước khi thực hiện công việc 

(palăng xích, dây cáp…); 

- Thực hiện lắp đặt theo đúng trình tự; 

- Máy cắt luôn được giữ ở tư thế thẳng đứng; 

- Có biện pháp che chắn cho các trụ sứ của máy cắt, không để trụ sứ máy cắt 

va chạm với chân tó trong quá trình lắp đặt; 

4. Thực hành 

Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 
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BÀI 7: LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY 

Giới thiệu 

Bài học hướng dẫn quy trình lắp đặt Dao cách ly 110kV với đầy đủ các yêu 

cầu kỹ thuật và biện pháp an toàn cần thiết. 

Mục tiêu 

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt dao cách ly; 

- Lắp đặt dao cách ly đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác 5S. 

Nội dung       

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư:                

STT Tên dụng cụ, vật tư 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Quy cách Ghi chú 

I Dụng cụ     

1 Pu-ly mở má Chiếc 01   

2 Dây thừng Cuộn 02 l=30m;Ф≥20mm  

3 Cọc hãm Chiếc 01 V:65x65x6; 

l=1,5m 
 

4 Búa tạ Chiếc 01 5kg  

5 Cờ-lê hoặc mỏ-lết Chiếc 02 250 ÷300  

6 Thước cuộn Chiếc 01 5m  

7 Thước li vô Chiếc 01   

8 Túi đựng dụng cụ Chiếc 01   

9 Khăn lau sạch Kg 0,3   

10 Tó Bộ 01   

11 Pa-lăng xích Bộ 01   

12 Thang di động Chiếc 01 3m  

13 Dây đeo an toàn Chiếc 02   

II Vật tư, thiết bị     

1 Dao cách ly 110kV Bộ 01 Theo thiết kế  

2 Dây cáp đấu nối  M  Theo thiết kế  
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3 Cồn công nghiệp Lít 0,5   

III Nhân lực Người 06   

 

2. Trình tự thực hiện 

STT Các bước thực hiện Nội dung thực hiện Yêu cầu 

1 Đọc và nghiên cứu bản 

vẽ 

  

2 Kiểm tra bộ phận xà đỡ, 

trụ đỡ DCL 

Kiểm tra kích thước, độ 

thăng bằng. 

Kích thước phải phù 

hợp với bộ DCL cần 

lắp đặt 

3 Dựng tó treo pa-lăng 

xích 

dựng và căn chỉnh đúng 

vị trí 

 

4 Treo pu-ly, luồn dây 

thừng qua pu-ly và đóng 

cọc hãm. 

Tiến hành treo pu-ly, luồn 

đây thừng qua pu-ly, 

đóng cọc hãm tại vị trí 

thích hợp. 

Đúng kỹ thuật, đảm 

bảo chắc chắn. 

5 Lắp đặt các pha của bộ 

DCL 

- Lắp đặt bộ phận giá đỡ 

DCL 

- Đảm bảo chắc 

chắn, cân bằng. 

 - Lắp đặt lần lượt từng 

pha của bộ DCL 

Đúng vị trí, đúng kỹ 

thuật theo yêu cầu 

của nhà chế tạo 

6 Lắp đặt cơ cấu truyền 

động và bộ phận điều 

khiển 

Lắp cơ cấu truyền động 

với bộ DCL và lắp bộ 

điều khiển (nếu có) 

Đảm bảo vận hành 

chính xác, các pha 

đóng cắt đồng thời 

với nhau. 

7 Kết nối dao cách ly với 

đường dây và các thiết 

bị trong TBA 

- Đấu nối thanh dẫn từ 

DCL đến các thiết bị 

khác. 

- Chắc chắn, tiếp 

xúc tốt. 
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3. Các biện pháp an toàn 

- Chấp hành tốt các quy trình an toàn khi làm việc, nhất là khi làm việc trên 

cao. 

- Triệt để sử dụng các trang bị bảo hộ lao động cá nhân. 

- Kiểm tra kỹ dụng cụ, vật tư, thiết bị trước khi làm việc. 

- Thực hiện che chắn cho các thiết bị ở phía dưới.  

4. Thực hành 

Phân công người học theo từng nhóm, theo hướng dẫn và có giáo viên kèm 

cặp, đánh giá từng nội dung. 
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