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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 

 Công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đang trên đà phát triển 

mạnh mẽ, cùng với đó là vấn đề an toàn trong lao động, sản xuất cũng ngày càng 

gia tăng. Vấn đề an toàn điện của ngành điện nói riêng cũng không tránh được 

quy luật phát triển chung đó. Do vậy, hiện nay an toàn điện là sự quan tâm hàng 

đầu vì nó liên quan tới sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người lao động.  

 Với vai trò quan trọng và xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch đào tạo, chương 

trình môn học của trường Cao đẳng điện lực miền Bắc, tập thể tác giả khoa Điện 

đã biên soạn cuốn giáo trình Kỹ thuật an toàn điện dùng trong giảng dạy. Mục 

đích của giáo trình là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về kỹ thuật an 

toàn điện, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động trong ngành điện, đồng thời, 

rèn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản trong ngành.  

 Cấu trúc của giáo trình có nội dung như sau: 

- Chương 1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện 

- Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện 

- Chương 3. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện 

- Chương 4. Sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ trong ngành điện 

 Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài liệu 

giảng dạy môn học này của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng; Quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giáo 

trình vừa đạt yêu cầu cao về nội dung vừa thích hợp với đối tượng là học sinh, 

sinh viên của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. 

 Dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn để cuốn sách được hoàn 

chỉnh, song không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được những ý 

kiến đóng góp, bổ sung của độc giả. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                             Tập thể giảng viên 

                                                                                                KHOA ĐIỆN 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: Kỹ thuật an toàn điện 

Mã môn học: MH 18 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, 

thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật an toàn điện được bố trí vào học kỳ 2, năm thứ 1, sau 

các môn học kỹ thuật cơ sở. 

- Tính chất: Môn học Kỹ thuật an toàn điện là môn học lý thuyết chuyên ngành.  

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về an toàn điện; Phân tích an toàn 

trong các trường hợp tiếp xúc với điện; 

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện; phương pháp phòng 

chống cháy nổ cho thiết bị điện; 

- Về kỹ năng: 

+ Lựa chọn, sử dụng một số dụng cụ an toàn điện đúng quy cách, đảm bảo 

yêu cầu; 

+ Thực hiện được công tác cấp cứu người bị tai nạn gãy xương, chảy máu; 

tai nạn điện giật. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

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

+ Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổn

g số 

Lý 

thuyế

t 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thảo 

Kiể

m 

tra 
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luận, bài 

tập 

I. Chương 1. Những khái niệm cơ bản về 

an toàn điện 

5 5 0  

 1. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể 

con người, phân loại tai nạn điện. 

2 2   

 2. Các yếu tố quyết định mức độ nguy 

hiểm của dòng điện qua cơ thể người  

2 2   

 3. Các biện pháp giảm trị số dòng điện 

qua người 

1 1   

II. Chương 2. Phân tích an toàn trong các 

trường hợp tiếp xúc với điện 

9 8  1 

 1. Tiếp xúc trực tiếp vào điện áp của mạng 

điện 

5 5   

 2. Tiếp xúc gián tiếp vào điện áp của 

mạng điện 

3 3   

 Kiểm tra bài ĐK số 1 1   1 

III. Chương 3. Các biện pháp kỹ thuật an 

toàn điện 

10 8 1 1 

 1. Bảo vệ nối đất 2 2   

 2. Bảo vệ nối dây trung tính 2 2   

 3. Bảo vệ an toàn bằng các thiết bị chống 

dòng điện rò 

1 1   

 4. Phòng chống điện từ trường 2 2   

 5. Dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an 

toàn điện 

3 2 1  

 Kiểm tra bài ĐK số 2 1   1 

IV. Chương 4. Sơ cấp cứu và phòng chống 

cháy nổ trong ngành điện 

16  10 6  

 1. Sơ cấp cứu người bị điện giật 10 6 4  
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 2. Sơ cấp cứu người bị gãy xương, chảy 

máu 

5 3 2  

 3. Phòng chống cháy nổ đối với thiết bị 

điện 

1 1   

V. Chương V. Một số quy định chung về 

an toàn trong ngành điện 

5 4  1 

 1. An toàn thao tác thiết bị điện 2 2   

 2. Làm việc theo phiếu công tác, lệnh 

công tác 

2 2   

 Kiểm tra bài ĐK số 3 1   1 

 Cộng 45 35 7 3 

2. Nội dung chi tiết: 

 

CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN 

Giới thiệu 

            Trong chương này, các tác giả giới thiệu những khái niệm chung về an 

toàn điện, trong đó đưa ra những tác hại của dòng điện đi qua cơ thể con người, 

cách phân loại tai nạn điện và các ảnh hưởng của dòng điện tới cơ thể con người. 

 Ngoài ra còn giới thiệu các biện pháp giảm trị số dòng điện qua người. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được các tác hại của dòng điện qua cơ thể người, các phân loại 

tai nạn điện; 

- Trình bày được các yếu tố quyết định mức độ nguy hiểm của dòng điện qua 

cơ thể người như: trị só dòng điện qua người, điện trở người, đường đi của dòng 

điện qua người, tần số dòng điện; 

- Trình bày được các biện pháp giảm trị số dòng điện qua người. 

Nội dung  

1. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người. Phân loại tai nạn điện 

1.1.Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người 

- Dòng điện đi qua cơ thể người sẽ gây ra những tác hại sau: 
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+ Huỷ hoại hệ thần kinh điều khiển các giác quan; 

+ Tê liệt các cơ bắp; 

+ Huỷ hoại cơ quan hô hấp; 

+ Hủy hoại hệ thống tuần hoàn máu.  

- Nếu trong người có chất kích thích thì dòng điện đi qua cơ thể người còn gây 

nhiều tác hại nguy hiểm hơn. 

1.2. Phân loại tai nạn điện 

1.1.2. Chấn thương do điện 

Là sự phá hủy cục bộ các mô của cơ thể do dòng điện hoặc hồ quang điện gây 

nên. 

- Bỏng điện: Bỏng gây nên do dòng điện qua cơ thể con người, do tác động của 

hồ quang điện và một phần do kim loại nóng bắn vào gây bỏng. 

- Co giật cơ: Khi có dòng điện qua người các cơ bị co giật. 

1.1.3. Điện giật 

Dòng điện qua cơ thể sẽ gây kích thích các mô kèm theo co giật ở các mức độ 

khác nhau: 

- Cơ bị co giật nhưng không bị ngạt 

- Cơ bị co giật, người bị ngất nhưng vẫn duy trì được hô hấp và tuần hoàn 

- Người bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn  

- Chết lâm sàng (không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động) 

Điện giật chiếm tỷ lệ rất lớn, khoảng 80% trong tai nạn điện. 85% số vụ tai nạn 

điện chết người là do bị điện giật. 

Có hai dạng bị điện giật, đó là tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp. Cả hai 

trường hợp đều nguy hiểm. 

1.1.4. Hỏa hoạn do điện. 

- Do các vật liệu dễ cháy nổ đặt ngay cạnh các thiết bị điện hoặc đường dây dẫn 

điện, khi có dòng điện quá giới hạn cho phép chạy trong dây dẫn (quá tải, ngắn 

mạch) làm phát nhiệt, gây hư hỏng lớp cách điện dây dẫn, hoặc khi đóng cắt mạch 

điện đang mang tải phát sinh hồ quang điện, lúc này các thiết bị và đường dây có 

thể bắt lửa và bốc cháy. 

2. Các yếu tố quyết định mức độ nguy hiểm của dòng điện qua cơ thể người  
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2.1. Trị số dòng điện qua người 

- Dòng điện qua người là yếu tố trực tiếp gây nên tổn thương khi bị điện giật. Trị 

số dòng điện qua người phụ thuộc vào điện áp đặt vào người và điện trở của người.  

- Trị số dòng điện qua người được xác định theo biểu thức sau: 

   
ng

ng

ng
R

U
I =  

Trong đó:  Ing -  Trị số dòng điện qua người; 

                  Ung  -  Điện áp đặt vào người (Điện áp tiếp xúc); 

                  Rng - Điện trở của người. 

- Như vậy nếu cùng tiếp xúc vào một nguồn điện người nào có điện trở người nhỏ 

thì dòng điện qua người sẽ lớn hơn, mức độ tai nạn điện sẽ nghiêm trọng hơn và 

ngược lại. 

- Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người phụ thuộc vào trị số dòng điện 

qua người, được phân tích như bảng sau: 

Bảng 1. Ảnh hưởng của trị số dòng điện đối với cơ thể con người 

Trị số dòng 

điện 
Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người 

qua người 

(mA) 

Dòng điện xoay chiều có tần số 

f=(5060)Hz 

Dòng điện một chiều 

0,61,5 Bắt đầu thấy tê ngón tay Không có cảm giác gì 

23 Ngón tay tê rất mạnh Không có cảm giác gì 

57 Bắp thịt co và rung 
Đau như kim châm và thấy 

nóng 

810 

Tay khó rời vật mang điện;  

Cảm giác thấy đau ngón tay, khớp 

tay và bàn tay  

Nóng tăng lên 

2025 
Tay không thể rời vật mang điện và 

khó thở 

Nóng tăng lên, bắp thịt co 

quắp nhưng chưa mạnh 

50 - 80 
Cơ quan hô hấp bị tê liệt, tim đập 

mạnh 

Rất nóng, bắp thịt co quắp 

và khó thở 
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90100 
Hô hấp bị tê liệt, nếu kéo dài hơn 3 

giây thì tim bị tê liệt  và ngừng đập 

Cơ quan hô hấp bị tê liệt 

 

 

2.1.1. Điện trở người Rng 

*  Đặc điểm chung của điện trở người: 

-  Da có điện trở lớn nhất, chủ yếu do trên da có lớp sừng dày khoảng (0,05-0,2) 

[mm]. 

-  Xương có điện trở tương đối lớn. 

-  Thịt và máu có điện trở nhỏ nhất. 

Qua nghiên cứu thực nghiệm, có thể kết luận giá trị Rng trong một vài trường hợp 

như sau: 

+ Người có sức khỏe tốt, lớp da trai sừng thì Rng có thể đạt 330.000 . 

+ Người không có lớp da trai sừng thì Rng chỉ đạt khoảng 100.000 . 

+ Người có sức khỏe yếu, da ẩm ướt hoặc bị tổn thương thì Rng giảm còn từ 

(600800) .  

* Các  yếu tố ảnh hưởng đến Rng: 

- Đặc điểm riêng của từng người : Điện trở của cơ thể người phụ đặc điểm riêng 

của từng người, vì vậy mỗi người có Rng khác nhau. 

-  Trạng thái cơ thể mỗi người: Trong cơ thể mỗi người, Rng cũng rất không ổn 

định, phụ thuộc trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh và điều kiện 

tổn thương của cơ thể người….. 

- Thời gian dòng điện qua người : Dòng điện qua người càng lâu thì điện trở người 

càng giảm xuống vì nó làm cho lớp da bị nóng dần lên, lớp sừng trên da bị chọc 

thủng, mồ hôi vã ra làm cho điện trở người càng giảm nhanh. Qua thực nghiệm 

người ta thống kê được như sau: 

 

 

 

 

Bảng 2. Sự phụ thuộc của dòng điện qua người và thời gian nguy hiểm chết 

người trong tai nạn điện. 
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Dòng điện (mA) Thời gian có thể gây nguy hiểm chết người (s) 

500 0,1 

350 0,2 

250 0,5 

110 1,0 

100 2,0 

90 3,0 

60 10  30 

10 >30 

 

2.1.2. Điện trở trung gian và ảnh hưởng của môi trường xung quanh 

Điện trở trung gian là toàn bộ các điện trở ngoài điện trở người và gây ảnh hưởng 

đến trị số dòng điện qua người như: mũ, giầy dép, quần áo, găng tay,…. 

Nếu môi trường bụi bẩn, ẩm ướt hay nhiễm hóa chất,…. thì điện trở trung gian sẽ 

giảm, dòng điện qua người sẽ tăng và ngược lại. 

2.2. Đường đi của dòng điện qua người 

- Tùy theo đường đi của dòng điện qua người mà mức độ nguy hiểm khác nhau.  

- Người ta lấy tỷ lệ dòng điện qua tim để quy định mức độ nguy hiểm đối với con 

người.  

- Qua thí nghiệm người ta đã thống kê được tỷ lệ dòng điện qua tim và mức độ 

nguy hiểm đối với con người như ở bảng sau:  

Bảng 3. Mức độ nguy hiểm theo đường đi của dòng điện 

Đường đi 

của dòng điện 

Tỷ lệ dòng điện qua tim 

(%) 

Tỷ lệ nạn nhân bất tỉnh  

(%) 

Tay - Tay 3,3 83 

Tay trái - Chân 6,7 87 

Tay phải - Chân 3,7 80 

Chân - Chân 0,4 15 
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Đầu - Chân 6,8 88 

Đầu - Tay 7,0 92 

- Qua bảng thống kê, ta thấy: tỷ lệ dòng điện qua tim nhiều hay ít phụ thuộc vào 

đường đi của dòng điện qua người. Nguy hiểm nhất là trường hợp dòng điện đi từ 

đầu qua tay. Dòng điện từ chân qua chân ít nguy hiểm hơn, tuy nhiên sẽ rất nghiêm 

trọng  nếu người bị điện giật và bị ngã trong vùng có điện, hoặc ngã từ trên cao 

xuống. 

 

2.3. Tần số dòng điện 

Qua thực tế, nghiên cứu, thí nghiệm người ta cho biết khi người bị tai nạn điện 

trong mạng điện xoay chiều có tần số f = (50  60) Hz là nguy hiểm nhất, vì khi 

đó sẽ có hiện tượng cộng hưởng nhịp tim, làm tim bị tê liệt, tỷ lệ nạn nhân bị tử 

vong rất cao. 

 

3. Các biện pháp giảm trị số dòng điện qua người  

3.1. Giảm điện áp tiếp xúc  

- Áp dụng nguyên tắc đẳng thế trong các công việc bắt buộc phải chạm trực tiếp 

vào các phần có mang điện áp. 

- Đối với các công việc có nguy cơ cao tiếp xúc với các phần có điện thì điện áp 

của các phần đó phải nằm trong giới hạn cho phép. Các quốc gia có thể có các qui 

định Tiêu chuẩn điện áp cho phép khác nhau, ở Việt Nam quy định điện áp cho 

phép với điện xoay chiều là 42V và điện một chiều là 110V. 

- Nối đất bảo vệ trong hệ thống và các thiết bị điện. 

- Thực hiện tiếp địa di động trên các đường dây đã cắt điện khi tiến hành sửa chữa 

bảo dưỡng trang thiết bị trên đường dây. 

3.2. Tăng điện trở người 

Đối với các công việc về điện, để đảm bảo điện trở người không bị giảm, cần lưu 

ý: 

- Phải đảm bảo sức khỏe yêu cầu khi tiến hành công việc; 

- Không sử dụng rượu bia và các chất kích thích; 

- Giảm thời gian dòng điện qua người: 

        + Khi có nạn nhân bị tai nạn điện: nhanh chóng thực hiện các biện pháp an 



 

13 

 

toàn tách nạn nhân ra khỏi mạng điện. 

         + Cần tăng cường các thiết bị bảo vệ cắt nhanh trên hệ thống điện, đặc biệt 

là các thiết bị bảo vệ khi có tai nạn điện. 

3.3. Tăng điện trở trung gian 

- Sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ theo từng loại công việc theo quy định 

- Luôn giữ cho môi trường làm việc đảm bảo vệ sinh công nghiệp, không bụi bẩn, 

ô nhiễm, không làm việc khi điều kiện môi trường không đảm bảo theo quy trình 

an toàn điện 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo từng cấp điện áp trong quy trình an toàn 

điện. 

 

CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH AN TOÀN  

TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN 

Giới thiệu: 

        Trong chương này, các tác giả giới thiệu, phân tích về các trường hợp tiếp 

xúc trực tiếp và gián tiếp vào điện áp của mạng điện. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Phân tích được mạng điện 1 pha, mạng điện 3 pha có trung tính 

cách điện với đất và trung tính trực tiếp nối đất 

- Trình bày được các trường hợp điện áp tiếp xúc, điện áp bước của 

mạng điện 

Nội dung: 

1. Tiếp xúc trực tiếp vào điện áp của mạng điện 

1.1. Mạng điện một pha 

1.1.1. Mạng điện 1 pha có trung tính cách điện đối với đất 

a. Khi người tiếp xúc với hai cực của mạng điện (hình 2-1) 
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Trong mạng điện một pha, không kể là có nối đất hay không, trường hợp nguy 

hiểm nhất là khi tiếp xúc phải cả hai cực của mạng điện có điện áp U. 

Dòng điện qua người sẽ có trị số lớn nhất và bằng: 

  
ng

ng
R

U
I =       (2-1) 

Trong đó: Rng là điện trở của người. 

* Các biện pháp an toàn: 

Trong thực tế, tiếp xúc phải cả hai cực như vậy là rất ít, chỉ xảy ra với công nhân 

làm việc trên lưới: Một tay đang làm việc trên một cực, tay kia (hoặc đầu, tai, 

vai...) chạm phải cực khác. Khi đó, dù người có đứng trên ghế cách điện, thảm 

cách điện, đi ủng cách điện,... cũng không có tác dụng giảm được dòng điện qua 

người. 

Vì vậy, để đảm bảo an toàn có thể sử dụng các phương pháp sau: 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ kiến thức về an toàn điện. 

- Tổ chức công việc và thực hiện từng bước công việc sao cho không xảy ra tai nạn. 

-  Dùng điện áp cung cấp với giá trị thấp (<40V). 

b. Khi người tiếp xúc với một cực của mạng điện (hình 2-2) 

 

Hình 2-2:  Người tiếp xúc với 1 cực của mạng điện 

a. Sơ đồ lưới điện. 

b. Sơ đồ thay thế của mạng khi người chạm phải dây dẫn 1. 

1 

2 

U 

0 

Ing 

a) 

C 
Rcđ 

C 
Rcđ 

1 

2 

Ing 

Ung 

Rs 

b) 

Rcd1 
Xc1 

Rcd2 
Xc2 

U 

Rng 

1 

2 

U 

Rng Ing 

Hình 2-1: Người tiếp xúc với hai cực của mạng điện 
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Các ký hiệu trên sơ đồ:  

- U: điện áp giữa hai cực của mạng điện. 

- Rcd1, Rcd2: điện trở cách điện của dây dẫn đối với đất. 

- Xc1, Xc2: điện dung của dây dẫn đối với đất. 

- Ing: dòng điện đi qua cơ thể người. 

- Rng: điện trở của cơ thể người. 

- Rs: điện trở phụ nối nối tiếp với điện trở người (điện trở của thảm, nền cách 

điện mà người đứng trên đó, hay của giày cách điện...). 

Giả sử người đứng ở đất và chạm phải dây dẫn 1. Để tính toán ta sử dụng sơ đồ 

thay thế (hình 2-2b).  

Khi mạng điện có điện áp thấp thì điện dung đối với đất nhỏ, vì vậy Xc rất lớn so 

với điện trở, có thể bỏ qua. Dòng điện qua người là:  

Nếu Rcd1 = Rcd2 = Rcd: 

 
cdng

ng
RR2

U
I

+
=       (2-2) 

Trường hợp người đứng có một điện trở cách điện nhất định hay người ngăn cách 

đối với đất bằng các phương tiện bảo hộ lao động, trong mạch có một điện trở phụ 

Rs mắc nối tiếp với Rng do đó dòng điện chạy qua người: 

  
cdsng

ng
R)RR(2

U
I

++
=      (2-3) 

Trường hợp bất lợi: Rcd = 0, lúc đó dòng điện qua người sẽ là: 

sng

ng
RR

U
I

+
=       (2-4) 

* Các biện pháp an toàn: 

- Giảm điện áp vận hành của mạng. 

- Từ các biểu thức trên ta thấy, tăng Rcd đủ lớn có thể giảm được dòng điện Ing đến 

mức an toàn. 

Khi biết dòng điện an toàn qua người cho phép Ingcp, ta có thể xác định được trị số 

an toàn của điện trở cách điện để đảm bảo an toàn như sau: 

  ng

ngcp

at.cd R2
I

U
R −      (2-5) 
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Trong đó: Rcd.at là điện trở cách điện an toàn. 

Khi tính toán thường lấy: 

  Rng = (8001000) 

  Ingcp= (810)mA (khi tần số f = 50Hz). 

Vậy điều kiện để đảm bảo an toàn là: 

  Rcd  Rcd.at 

Trường hợp nguy hiểm nhất là khi tiếp xúc phải dây dẫn 1 trong lúc dây dẫn 2 bị chạm 

đất (Rcd2 = 0). Dòng điện qua người (như trường hợp a) có trị số lớn nhất theo biểu 

thức: 

ng

max.ng
R

U
I =  

- Từ các biểu thức trên, nếu tăng Rs thì dòng điện qua người giảm. Do đó để an 

toàn khi làm việc cần tăng thêm cách điện Rs bằng các thiết bị bảo hộ lao động 

như: Thảm cách điện, vật liệu cách điện... 

Ví dụ: Nếu lấy: Rng = 1000; Ingcp = 10mA. 

Ta tính được điện trở cách điện Rcd để đảm bảo an toàn đối với: 

+ Mạng điện áp U = 127V thì Rcd  10.700 

+ Mạng điện áp U = 220V thì Rcd  20.000 

1.1.2. Mạng điện 1 pha có trung tính trực tiếp nối đất 

a. Khi người tiếp xúc với  một cực của mạng điện có một dây dẫn 

Mạng điện một dây dẫn (hình 2-3) là mạng điện chỉ dùng một dây dẫn để dẫn điện 

đến nơi tiêu thụ, còn dây dẫn về lợi dụng các đường ray, đất... thường có điện áp 

thấp, do đó có thể bỏ qua điện dung của đường dây với đất. 

Khi người đứng ở dưới đất và chạm phải dây dẫn 1, sơ đồ thay thế để tính toán 

như (hình 2-3). 

 

 

 

 

 

U Rs 

Rcd 

R0 

Rng 
Ing 

1 

1 

U 

Hình 2-3: Sơ đồ mạng điện và thay thế khi người chạm vào dây dẫn 1. 

 

Rcd 

Ing 

Rng 

I0 

Rs R0 
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Dòng điện qua cơ thể người là:  

   (2-6) 

Trong đó: 

- R0: điện trở nối đất của mạng điện. 

- Rcd: điện trở cách điện của dây dẫn 1 đối với đất. 

- Rs: điện trở cách điện của người đối với đất. 

- U: điện áp của dây dẫn 1 đối với đất. 

Trường hợp mạng thực hiện nối đất tốt thì R0  0, ta sẽ có: 

                                                      

           

(2-7) 

 

Như vậy, dòng điện qua người tăng lên. 

Nguy hiểm nhất là khi nối đất tốt (R0 0), sàn nhà lại ẩm ướt, không có thảm, giầy 

cách điện (Rd  0).  

Khi đó, dòng qua người:  

* Các biện pháp an toàn: 

Từ biểu thức (2-6) ta thấy, để giảm dòng điện qua người có thể dùng các biện 

pháp sau: 

- Giảm điện áp cung cấp của lưới. 

- Tăng điện trở sàn. 

- Tăng điện trở nối đất của lưới điện, dòng điện sẽ nhỏ nhất nếu trung tính của 

lưới cách điện đối với đất. 

b.  Khi người tiếp xúc với  một cực của mạng điện có 2 dây dẫn. 

Mạng điện hai dẫy dẫn có nối đất được biều diễn trên (hình 2-4). Mạng điện này 

cũng thường gặp trong các máy hàn điện, mạng điện dùng cho các đèn di động, 

máy biến áp đo lường một pha...thường là điện áp 0,4kV. Bỏ qua điện dung của 

dây dẫn. 

0cd0cdsng

cd
ng

R.R)RR)(RR(

R.U
I

+++
=

sng

ng
RR

U
I

+
=

ng

max.ng
R

U
I =
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- Khi tiếp xúc với dây dẫn 1: 

+ Khi làm việc bình thường, trên dây dẫn có dòng điện làm việc Ilv và điện áp phân bố 

trên dây dẫn có dạng: 

 

Trong đó: 

- Rax: điện trở của đoạn dây dẫn tính từ a đến điểm xét x. 

- Ulv.x: điện áp tại điểm xét x. 

Vậy ta có: 

  Ulv.a = 0 

  Ulv.b = Ilv. Rab 

Như vậy Ulv.b có trị số lớn nhất, thường: Ulv.b = (0,010,015) Udm 

Với: Udm: điện áp định mức của mạng điện. 

Do đó, nếu tiếp xúc với dây dẫn 1 khi làm việc bình thường cũng chỉ chịu điện áp 

lớn nhất bằng: Unglv.max = (0,010,015)Udm
, trường hợp tiếp xúc với các điểm khác 

sẽ chịu một điện áp nhỏ hơn, như chạm phải điểm c chẳng hạn, ta có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi ngắn mạch xảy ra tại điểm b. 

axlvx.lv R.IU =

ab

ac
max.nglvaclvc.lvnglv

l

l
.UR.IUU ===

Hình 2-4: Mạng điện hai dây dẫn 

a) Chạm phải dây dẫn 2. 

b) Sự phân bố điện áp trên dây dẫn về 1 khi làm việc bình thường. 

c) Sự phân bố điện áp trên dây dẫn về 1 khi ngắn mạch tại b. 

2 

U Zpt 

1 

a) 

2 

Ilv 
Zpt 

1 

b) 

b a c 

Ub.lv 

2 

1 

c) 

b a c 

Ub.N 
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Ta có:   

Với: U: điện áp của mạng. 

Dòng điện qua người được xác định: 

     (2-8) 

Nếu người cách điện với đất bởi điện trở Rs thì dòng qua người là: 

    (2-9) 

Như vậy so với khi làm việc bình thường, điện áp đặt lên người khi ngắn mạch 

khá lớn vì vậy dòng qua người lớn rất nguy hiểm. Vì thế trong mạng phải đặt cầu 

chì, Aptomat để nhanh chóng cắt mạch điện khi ngắn mạch. 

- Khi tiếp xúc với dây dẫn 2. 

Trường hợp này mức độ nguy hiểm cũng giống như trường hợp đã xét trong 

trường hợp mạng điện một dây dẫn. Nghĩa là dòng điện qua người lớn nhất, được 

tính theo biểu thức: 

 

* Các biện pháp an toàn: 

Từ biểu thức (2-9) ta thấy dòng điện qua người không phụ thuộc điện trở cách 

điện của mạng mà chỉ phụ thuộc điện áp của nguồn cung cấp và điện trở sàn. Do 

đó để giảm dòng qua người dùng các phương pháp sau: 

- Giảm điện áp của mạng. 

- Tăng điện trở sàn. 

1.2. Mạng điện ba pha 

Trong mạng điện 3 pha, sự nguy hiểm khi tiếp xúc phải các phần mang điện 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: điện áp của mạng, tình trạng làm việc của 

điểm trung tính, trị số điện trở cách điện của các pha, điện dung của các pha đối 

với đất... 

1.2.1. Mạng điện ba pha có trung tính cách điện với đất 

a. Khi người tiếp xúc với 1 pha của mạng điện 

* Khi lưới điện có cả điện dung và điện trở cách điện: 

2

U
R.IU abNbN =

ng

ng
R.2

U
I =

)RR.(2

U
I

sng

ng
+

=

ng

max.ng
R

U
I =
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Khi tiếp xúc với 1pha của lưới điện 3 pha trung tính cách điện đối với đất, sẽ có 

dòng điện đi qua cơ thể người. Dòng điện này sẽ đóng kín qua điện trở cách điện 

và điện dung (hình 2-5).  

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Rcd1 = Rcd2 = Rcd3 = Rcd và C1 = C2 = C3 = C, ta có dòng điện qua người là: 

 (2-10) 

Khi mạng điện có điện dung nhỏ: 

Nếu người cách điện với đất bởi điện trở sàn là Rs. Dòng điện chạy qua người khi 

người tiếp xúc với một đoạn bị hỏng cách điện là: 

    (2-11) 

Ví dụ: Nếu điện áp U = 380V, Rng = 1000, Rcd = 10.000 và C = 10-10F (điện 

dung tương đối nhỏ) thì dòng điện chạy qua người có giá trị: 

 (A) 

 

* Các biện pháp an toàn: 

Từ các biểu thức (2-10), (2-11), ta thấy, để giảm dòng điện qua người có thể dùng 

các biện pháp sau: 

- Giảm điện áp của mạng cung cấp. 

- Tăng cường cách điện của mạng điện (cách điện càng lớn dòng qua người càng nhỏ). 

- Giảm điện dung của lưới với đất (điện dung của lưới điện càng lớn thì dòng điện 
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qua người sẽ càng lớn). 

- Tăng điện trở sàn Rs. 

b. Dòng điện qua người khi tiếp xúc với 2 hoặc 3 pha 

 

 

 

 

 

 

Khi người tiếp xúc với 2 hoặc 3 pha, điện áp đặt lên người là điện áp dây nên rất 

nguy hiểm, dòng điện qua người là: 

     (2-12) 

* Các biện pháp an toàn: 

Trường hợp tiếp xúc trực tiếp với 2 hoặc 3 dây dẫn rất ít xảy ra, thường chỉ xảy 

ra với công nhân làm việc trên lưới. Vì vậy có thể sử dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ kiến thức về an toàn điện. 

- Tổ chức công việc và thực hiện từng bước công việc sao cho không xảy ra tai nạn. 

-  Dùng điện áp cung cấp với giá trị thấp (<40V). 

1.2.2. Mạng điện ba pha có trung tính nối đất 

a. Dòng điện qua người khi tiếp xúc với 1 pha 

Khi tiếp xúc với 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính trực tiếp nối đất (hình 2-7), 

dòng điện qua người được xác định như sau (người cách điện với đất bởi Rs):  

    (2-13) 
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Hình 2-7: Người tiếp xúc với một dây dẫn trong mạng 

3 pha trung tính trực tiếp nối đất 

 

* Các biện pháp an toàn: 

Từ các biểu thức trên ta thấy, để giảm dòng điện qua người có thể dùng các biện 

pháp sau: 

- Giảm điện áp của lưới cung cấp. 

- Tăng điện trở Rs. 

- Tăng điện trở R0. 

b. Dòng điện qua người khi tiếp xúc với 2 hoặc 3 pha 

Khi tiếp xúc với 2 hoặc 3 pha, tương tự như lưới có trung tính cách điện với đất. 

2. Tiếp xúc gián tiếp vào điện áp của mạng điện 

2. 1. Tiếp xúc vào bộ phận kim loại, hoặc vỏ thiết bị điện có mang điện do bị hư 

hỏng cách điện - Điện áp tiếp xúc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bình thường các bộ phận bằng kim loại hay vỏ của các thiết bị điện (MBA, 

MC...) không mang điện vì được cách điện tốt. Nhưng khi cách điện bị hỏng hoặc 

chất lượng kém, sẽ có dòng điện truyền ra vỏ máy, nếu tiếp xúc với các bộ phận 

Rnd 

T.Bị 

Utx 

Hình 2-4 
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đó sẽ bị tai nạn điện. Vì vậy vỏ các thiết bị điện được nối đất (nối đất an toàn).  

- Khi cách điện của thiết bị điện bị đánh thủng, sẽ có dòng điện đi qua vỏ 

thiết bị và bộ phận nối đất tản vào trong đất, như vậy vật nối đất và vỏ thiết bị 

điện đều mang điện. Trong trường hợp này, nếu người tiếp xúc tay vào vỏ thiết bị 

(Hình 2-4) sẽ xuất hiện điện áp giữa vỏ thiết bị và chân người, điện áp đó được 

gọi là điện áp tiếp xúc (Utx ).  

2.2. Tiếp xúc với điện do di chuyển trong vùng có phân bố điện áp - Điện áp 

bước  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Khi một phần tử mang điện bị chạm đất, sẽ có dòng điện tản vào trong 

đất.  

- Để đơn giản, người ta giả thiết điện trở của đất là đồng nhất và đẳng 

hướng. Như vậy dòng điện tản vào trong đất theo mọi hướng đều nhau tại mọi 

điểm và cách điểm chạm đất một khoảng cách bằng nhau. 

- Nếu lấy điểm chạm đất làm tâm, thì sự phân bố điện áp trên mặt đất được 

minh họa như hình vẽ (Hình 2-5).  

- Các vòng tròn đồng tâm được gọi là các vòng tròn đẳng áp.  

- Nếu người di chuyển trong vùng có phân bố điện áp bước (≤ 20 m), mà 2 

chân người đặt ở 2 đường đẳng áp khác nhau thì giữa 2 chân người sẽ có điện áp. 

Điện áp đó gọi là điện áp bước (Ub).  

- Nếu người di chuyển trong vùng có phân bố điện áp bước, nhưng 2 chân 

người đặt trên cùng 1 đường đẳng áp, thì Ub = 0 mặc dù người đó đứng rất gần 

điểm chạm đất. 

Điểm 

chạm 

đất 

Điện thế chạm đất 

             Ub 

20 m 20 m Hình 2- 5 

Ub=0 

Ub=0 

20 m 
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- Khi người di chuyển ra khỏi vùng phân bố điện áp (cách điểm chạm đất 

trên 20 m) thì Ub = 0. 

2.3. Tiếp xúc với điện cao áp: vi phạm khoảng cách an toàn 

Ở điều kiện bình thường, chỉ tiêu phóng điện là 30kV/cm, như vậy, với mỗi 

cấp điện áp nhất định, nếu vi phạm 1 khoảng cách nhất định sẽ gây ra phóng điện, 

khoảng cách đó gọi là khoảng an toàn.  

Các đường dây điện cao áp và các trạm biến áp có cấp điện áp nhỏ hơn 

66kV thường đi gần vào khu dân cư để cấp cho các TBA hạ áp. Đường dây chỉ 

cao từ 6-10m nên dễ xảy ra các trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn và đã bị 

phóng điện gây tai nạn. 

Do vậy, phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định của Nhà nước. 

Khi cần làm công việc có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn cần có các trang 

bị che chắn, đảm bảo cách điện theo quy chuẩn.  

2.4. Sự phóng điện dung, ảnh hưởng của tĩnh điện và điện từ trường 

 Nhiều trường hợp người tiếp xúc với đường dây đã được cắt điện, đường 

dây thông tin, đường ống dẫn khí đốt…, nhưng vẫn bị tai nạn điện. Nguyên nhân 

là do: 

- Đường dây điện sau khi được cắt ra khỏi nguồn điện vẫn tích lũy điện tích do 

điện dung của lưới điện, đặc biệt ở đường dây điện áp cao, đường dây tải điện dài 

- Đường dây bị ảnh hưởng của tĩnh điện hay điện từ trường của đường dây bên 

cạnh đang mang điện 

- Đường dây mang điện áp do được nối với hệ thống tụ bù công suất phản kháng, 

sau khi cắt tụ bù ra khỏi lưới 

Giá trị của dòng điện chạy qua người trong trường hợp này phụ thuộc vào: 

- Điện áp của lưới điện 

- Khoảng cách giữa đường dây tạo nên ảnh hưởng tĩnh điện hay điện từ trường và 

vật mà người tiếp xúc 

- Điện trở người 

- Thời gian phóng điện 

 

Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 

Giới thiệu: 
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        Trong chương này, giới thiệu về các biện pháp kỹ thuật an toàn điện như bảo 

vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính, bảo vệ bằng các thiết bị chống dòng điện rò, 

phòng chống điện từ trường, các dụng cụ và phương tiện cần thiết cho an toàn/ 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

+ Trình bày được khái niệm, mục đích ý nghĩa, cách thực hiện nối đất, 

phạm vi áp dụng của bảo vệ nối đất, nối dây trung tính; 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, thực hiện bảo vệ bằng thiết bị 

chống dòng điện rò; 

+ Trình bày được ảnh hưởng của điện từ trường đối với sức khỏe của con 

người, các biện pháp phòng tránh; 

+ Trình bày được các dụng cụ, các trang bị an toàn cá nhân trong công 

việc. 

Nội dung: 

1. Bảo vệ nối đất 

1.1. Khái niệm 

Bảo vệ nối đất là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản đã được 

áp dụng từ lâu. Bảo vệ nối đất là nối tất cả các phần kim loại của thiết bị điện hoặc 

của các kết cấu kim loại mà có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với 

hệ thống nối đất. 

1.2. Mục đích, ý nghĩa 

1.2.1. Mục đích 

Bảo vệ nối đất nhằm bảo vệ an toàn cho người khi người tiếp xúc với thiết 

bị đã bị chạm vỏ bằng cách giảm điện áp trên vỏ thiết bị xuống một trị số an toàn. 

Chú ý: Ở đây ta hiểu chạm vỏ là hiện tượng một pha nào đó bị hỏng cách 

điện 

và có sự tiếp xúc điện với vỏ thiết bị. 

1.2.2. Ý nghĩa 

Để hiểu rõ ý nghĩa của bảo vệ nối đất ta xét mạng điện đơn giản sau (Hình 3-1a). 
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Hình 3-1. Bảo vệ nối đất 

Xét 1 thiết bị làm việc trong lưới điện 2 pha có điện áp U. Giả sử thiết bị 

điện A trong mạng điện trên được nối bảo vệ với điện trở nối đất là Rđ và xảy ra 

sự cố 1 pha chạm vỏ thiết bị trong lúc người đang tiếp xúc vỏ thiết bị. Điện trở 

cách điện hai pha tương ứng là R1, R2 và xem điện dung của các pha đối với đất 

là bé có thể bỏ qua, ta có sơ đồ thay thế của mạng như ở hình 3-1b. 

Điện áp đặt vào người: Ung = I0 . Rtđ  

Trong đó: I0 là dòng điện tổng 

                 Rtđ là điện trở tương đương: Rtđ = R1 // Rng // Rđ 

Gần đúng, ta xác định được dòng điện qua người: 

 

Từ đây ta thấy vì U, R2, Rng là những giá trị tương đối ổn định nên để giảm 

dòng điện qua người ta cần phải giảm điện trở Rd. 

Vậy ý nghĩa bảo vệ nối đất là tạo ra giữa vỏ thiết bị và đất một mạch điện có 

điện trở nhỏ làm giảm phân lượng dòng điện qua người (nói cách khác là giảm 

điện 

áp trên vỏ thiết bị đến một trị số an toàn, nhằm làm giảm dòng điện qua người khi 

người chạm vào vỏ thiết bị đã bị chạm vỏ). 

1.3. Thực hiện nối đất bảo vệ 

Có hai hình thức nối đất:  

1.3.1. Nối đất tập trung 

Hình 3-1a Hình 3-1b 
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Hình 3-2. Nối đất tập trung 

Nối đất tập trung là hình thức dùng một số cọc nối đất tập trung trong đất 

tại một chỗ, một vùng nhất định phía ngoài vùng bảo vệ. 

Nhược điểm của nối đất tập trung là trong nhiều trường hợp nối đất tập 

trung không thể giảm được điện áp tiếp xúc và điện áp đến giá trị an toàn cho 

người. 

Theo hình 3.2a điện áp tiếp xúc khi có sự chạm vỏ khi tiếp xúc với thiết bị 1 là 

Utx1 nhỏ hơn tiếp xúc với thiết bị 2 (Utx2) (thiết bị 2 đặt xa vật nối đất từ 20m trở 

lên). 

 

Càng xa vật nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn. Nhưng với điện áp bước thì 

ngược lại:  

 

1.3.2. Nối đất mạch vòng 

Để khắc phục nhược điểm của nối đất tập trung người ta sử dụng hình thức nối 

đất mạch vòng. Đó là hình thức dùng nhiều cọc đóng theo chu vi và có thể ở 

giữa khu vực đặt thiết bị điện (hình 3-3)  
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Hình 3-3. Nối đất mạch vòng 

Mặt cắt AB (Hình 3-3c) chỉ cách xây dựng đường thế hiệu của mỗi ống nối 

đất riêng rẽ, và sau đấy cộng tất cả tung độ của các đường cong này lại sẽ có mạng 

phân bố điện áp cho hệ thống nối đất trong vùng bảo vệ (đường liền nét). 

Trên hình (3-3a) chúng ta thấy rất nhiều điểm trên mặt đất có thế cực đại (các 

điểm nằm trên trục thẳng của vật nối đất), cho nên thế giữa các điểm trong vùng 

bảo vệ chênh lệch rất ít do đó giảm được điện áp tiếp xúc cũng như điện áp bước. 

Lưu ý: Ngoài vùng bảo vệ của mạng nối đất đường phân bố điện áp còn rất 

dốc nên điện áp bước nguy hiểm. Để tránh điều này người ta chôn các tấm bằng 

sắt và các tấm sắt này không nối với hệ thống nối đất. 

1.4. Phạm vi áp dụng bảo vệ nối đất 

Bảo vệ nối đất được áp dụng với tất cả các thiết bị có điện áp >1000V lẫn 

thiết bị có điện áp <1000V tuy nhiên trong mỗi trường hợp là khác nhau. 

Đối với các thiết bị có điện áp >1000V thì bảo vệ nối đất phải được áp dụng 

trong mọi trường hợp,không phụ thuộc vào chế độ làm việc của trung tính và loại 

nhà cửa. 
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Đối với các thiết bị có điện áp <1000V thì việc có áp dụng bảo vệ nối đất 

hay không là phụ thuộc vào chế độ làm việc của trung tính. 

Khi trung tính cách điện đối với đất thì phải áp dụng bảo vệ nối đất còn nếu 

trung tính nối đất thì thay bảo vệ nối đất bằng biện pháp bảo vệ nối dây trung tính. 

Trong mạng có trung tính cách điện đối với đất điện áp <1000V thì tùy theo 

điện áp mà chia ra các trường hợp sau: 

- Với mạng có trung tính cách điện và điện áp trên 150V đều phải được 

thực hiện nối đất trong tất cả các nhà sản xuất và các thiết bị điện đặt ngoài trời, 

không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 

- Khi mạng điện có trung tính cách điện đối với đất, điện áp 150V đến 65V 

thì cho phép chỉ cần thực hiện nối đất khi: 

+ nhà có nguy hiểm đặc biệt, nhà có khả năng dễ cháy nổ 

+ Thiết bị điện ngoài trời 

+ Các bộ phận kim loại mà con người có thể tiếp xúc đến như: tay cầm, cần 

điều khiển, thiết bị điện 

- Khi điện áp dưới 65V cho phép không cần thực hiện nối đất bảo vệ trừ 

các trường hợp đặc biệt. 

2. Bảo vệ nối dây trung tính 

2.1. Khái niệm 

Trong mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000V có trung tính trực tiếp 

nối đất, người ta không áp dụng hình thức bảo vệ nối đất mà thay nó bằng hình 

thức bảo vệ nối dây trung tính. Trong bảo vệ nối dây trung tính người ta nối các 

phần kim loại của thiết bị điện hoặc các kết cấu kim loại mà những bộ phận đó có 

thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với dây trung tính. 

2.2. Mục đích, ý nghĩa 

2.2.1. Mục đích 

Bảo vệ nối dây trung tính nhằm bảo đảm an toàn cho người khi có sự 

chạmvỏ 

của 1 pha nào đó bằng cách nhanh chóng cắt phần điện có sự chạm vỏ. 

2.2.2. Ý nghĩa 

Bảo vệ nối dây trung tính dùng để thay thế cho bảo vệ nối đất trong các 

mạng 

điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000 V có trung tính trực tiếp nối đất như ở 
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mạng điện 380/ 220 V, 220/ 127 V... 

Ý nghĩa của việc thay thế này xuất phát từ thực tế là trong mạng điện 3 pha 

4 dây trung tính trực tiếp nối đất mà vẫn áp dụng hình thức bảo vệ nối đất thì 

không thể bảo đảm an toàn cho người. Điều này có thể giải thích bằng ví dụ sau: 

* Giả sử ta có mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất, điện áp nhỏ 

hơn 1000 V như hình 3-4 và giả thiết ta vẫn bảo vệ an toàn cho người là bảo vệ 

nối đất tức là nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất có điện trở nối đất là Rd. 

Khi có sự chạm vỏ của 1 pha do cách điện bị hư hỏng (pha ở trong hình 3-4) sẽ 

có dòng điện qua vỏ thiết bị đi vào đất với trị số: 

 

Trong đó : 

- Uf  là điện áp pha của mạng điện. 

- R0 ,Rđ là điện trở nối đất của trung tính và của thiết bị cần bảo vệ. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-4. Thiết bị chạm vỏ trong mạng điện có trung tính nối đất điện áp dưới 

1000V 

Trị số dòng điện Iđ này lúc điện áp nhỏ hơn 1000 V không phải lúc nào 

cũng đủ lớn để làm cho các thiết bị bảo vệ (như cầu chì, áp tô mát ...) tác động 1 

cách chắc chắn và nhanh để cắt phần bị chạm vỏ ra, vì vậy trên vỏ thiết bị sẽ có 

một điện áp nguy hiểm tồn tại lâu dài là: 

Uđ = Iđ . Rđ 

 

Ví dụ: Mạng 380/220 V có trung tính trực tiếp nối đất với R0 = Rđ = 4Ω thì: 
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Dòng điện 27,5 A chỉ có thể làm cho cầu chì có dòng định mức của dây chảy có 

trị số khoảng 10A tác động.Thực tế dòng định mức của dây chảy có thể lớn hơn 

trị số 10 A trên nhiều (trị số đó phụ thuộc chủ yếu vào công suất và chế độ làm 

việc của các thiết bị điện). Lúc này các thiết bị bảo sẽ không tác động, và trên vỏ 

thiết sẽ có điện áp nguy hiểm là: 

Uđ = Iđ.Rđ = 27,5 . 4 = 110 V 

Điện áp này có thể tồn tại lâu dài. Ở đây Rđ = R0 nên: Uđ = Uf / 2. 

Nếu Rđ > R0 thì Uđ sẽ lớn hơn. 

* Để có thể giảm Uđ: 

- Giảm Rđ so với R0 nhưng như vậy sẽ không kinh tế. 

- Trong trường hợp trên nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể tăng dòng chạm vỏ 

Iđ đến một giá trị đủ lớn nào đó để các thiết bị bảo vệ có thể cắt nhanh chỗ bị sự 

cố chạm vỏ thì mới có thể bảo vệ an toàn được cho người. Biện pháp đơn giản 

nhất là dùng dây dẫn để nối vỏ thiết bị với dây trung tính. 

Như vậy ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính là biến sự chạm vỏ của thiết 

bị 

thành ngắn mạch một pha để các thiết bị bảo vệ cắt nhanh và chắc chắn phần bị 

chạm vỏ bảo đảm an toàn cho người. 

Cần lưu ý rằng bảo vệ nối dây trung tính chỉ tác động tốt khi có sự chạm vỏ 

thiết bị còn khi có sự chạm đất thì bảo vệ nối dây trung tính sẽ không tác dụng 

bảo vệ vì lúc đó dòng chạm đất bé nên có thể các thiết bị bảo vệ không tác động 

vì vậy sự cố chạm đất này sẽ tồn tại lâu dài nguy hiểm (trong mạng trung tính trực 

tiếp nối đất điện áp nhỏ hơn 1000 V cần phân biệt hai khái niệm chạm đất và chạm 

vỏ). 

2.3. Thực hiện bảo vệ nối dây trung tính 

Khi thực hiện bảo vệ nối dây trung tính thì tất cả các phần kim loại của các 

thiết bị điện, của các kết cấu kim loại (như vỏ thiết bị, khung bệ của thiết bị phân 

phối điện, vỏ kim loại của cáp...) mà có thể xuất hiện điện áp khi có sự cố chạm 

vỏ đều phải được nối một cách chắc chắn với dây trung tính.  

Trên hình 3-5 cho ta một cách thực hiện bảo vệ nối dây trung tính: 
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1 - Điểm nối vỏ thiết bị với dây trung tính. 

2 - Thiết bị đóng cắt bảo vệ (cầu dao, áp tô mát...) 

3 - Đèn chiếu sáng. 

4 - Thiết bị 2 pha. 

5 - Thiết bị 3 pha. 

6 - Nối đất lặp lại dây trung 

Hình 3-5. Ví dụ về nối dây trung tính các thiết bị 

 Khi thực hiện BV nối dây trung tính cần chú ý các yêu cầu sau: 

a. Tiết diện cho phép 

- Tiết diện của dây dẫn trung tính cần phải được chọn sao cho dòng điện sự cố ít 

nhất phải > 3 lần dòng điện định mức của cầu chì đối với thiết bị, bị sự cố gần 

nhất. 

       

- Để đảm bảo được độ bền cơ khí đối với đường dây trên không, tiết diện của dây 

dẫn trung tính bảo vệ phải lớn hơn: 

 + 6 (mm2) đối với dây đồng. 

 + 16 (mm2) đối với dây nhôm. 

 + Nếu dùng dây thép, thì tiết diện phải lớn hơn (15 20)lần tiết diện của dây 

đồng.  

Tiết diện tương đương của dây dẫn bằng đồng và bằng thép (bảng 3-1): 

Bảng 3-1 

Đồng, (mm2) 1,5 4 10 16 35 50 

Thép, (mm2) 30 80 150 240 600 800 

dmsc I 3I 
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- Đối với lưới bảo vệ dây trung tính, trung tính phải được tiếp đất lặp lại. 

Tiết diện cho phép của dây dẫn chính nối đến hệ thống tiếp đất được dùng trong 

bảo vệ dây trung tính như bảng 3-2: 

Bảng 3-2 

Loại dây dẫn nối đến hệ thống tiếp đất 
Tiết diện, (mm2) 

Chôn sâu Lắp nổi hoặc đặt trong hào 

Thép tròn, dẹt được mạ, sơn chống rỉ  100   100  

Dây bện bằng thép mạ  95  95 

Đồng  25  25 

b. Điện trở nối đất an toàn 

- Điện trở của hệ thống tiếp đất bảo vệ đối với lưới điện cao áp   0,5 . 

- Trường hợp trạm biến áp và trạm phân phối  4  . 

c. Các biện pháp bảo vệ phụ. 

Ngoài việc thực hiện phương pháp nối vỏ thiết bị điện đến dây trung tính, có thể 

sử dụng các phương pháp phụ sau: 

- Nối đất các vỏ thiết bị điện. 

- Dùng những phương tiện bảo vệ như: găng tay, ủng cách điện, sào... để ngăn 

cách người với thiết bị điện ở vùng thao tác. 

- Thực hiện nối đất phụ và liên kết phụ nối giữa vỏ các thiết bị với nhau thành một 

nhóm những phần tử dẫn điện tốt. Như vậy, nếu đường dây chính nối đến trung 

tính bị hư hỏng, dòng điện sự cố sẽ có đường khác để đi về trung tính. 

- Những dụng cụ điện cầm tay, dùng các thiết bị điện bảo hộ như găng tay, ủng 

hộ cách điện... như biện pháp bảo vệ an toàn phụ. 

Việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ an toàn phụ, trước tiên phải sử dụng các phần 

tử nối đất tự nhiên. 

- Để tránh trường hợp nguy hiểm khi đứt dây trung tính có thể nối đất lặp lại trung 

tính của đường dây trên không, nối đất lặp lại của dây trung tính được thực hiện 

ở những địa điểm sau: 

+ Dọc theo chiều dài đường dây, cứ 250 m nối đất lặp lại một lần. 

+ Điểm cuối của đường dây. 
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+ Điểm đường dây có phân nhánh khi nhánh rẽ > 250 m. 

+ Lưới điện hạ áp dùng cáp thì không cần có nối đất lặp lại vì cáp thường có dây 

trung tính riêng hoặc dùng vỏ kim loại của cáp làm dây trung tính... 

Trị số điện trở tản của nối đất lặp lại RL< 10. Khi công suất nguồn < 100kVA 

và có số điểm nối đất lặp lại > 3, điện trở nối đất lặp lại < 30. 

Ngoài ra trong lưới điện 3 pha, khi đứt dây trung tính nếu tải các pha không đối xứng 

thì pha có tải thấp sẽ có điện áp lớn hơn điện áp định mức, có thể bằng điện áp dây. 

Vì vậy có thể làm hỏng cách điện của thiết bị. 

2.4. Phạm vi ứng dụng của bảo vệ nối dây trung tính 

          Nói chung, không phụ thuộc vào môi trường xung quanh, trong các cơ sở 

sản xuất với các mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000 V có trung tính trực 

tiếp nối đất phải luôn luôn thực hiện biện pháp bảo vệ nối dây trung tính. Tuy vậy 

cần lưu ý một số điểm sau: 

        Với các mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất, điện áp 220/127 

V cho phép chỉ thực hiện bảo vệ nối dây trung tính trong các trường hợp sau: 

- Xưởng đặc biệt nguy hiểm về mặt an toàn. 

- Các thiết bị đặt ngoài trời. 

- Các bộ phận bằng kim loại của các thiết bị điện mà người thường tiếp xúc 

như tay cầm, cần điều khiển... 

+ Với các phòng làm việc, nhà ở có nền cao ráo thì với điện áp 380/220 V và 

220/127 V (trong mạng có trung tính nối đất) cho phép không cần bảo vệ nối dây 

trung tính. 

+ Trên các đường dây 3 pha 4 dây điện áp 380/ 220 V có trung tính trực tiếp nối 

đất các cột thép, xà thép phải được nối với dây trung tính. 

3. Bảo vệ an toàn bằng các thiết bị chống dòng điện rò 

3.1. Khái niệm chung 

Như đã phân tích ở chương 1, cơ thể người rất nhạy cảm với dòng điện, ví 

dụ: dòng điện nhỏ hơn 10mA thì người có cảm giác kim châm; lớn hơn 10mA thì 

các cơ bắp co quắp; dòng điện đến 30mA đưa đến tình trạng co thắt, ngạt thở và 

chết người.  

Khi thiết bị điện bị rò điện, chạm mát mà người sử dụng tiếp xúc vào sẽ 

nhận dòng điện đi qua người xuống đất. Trong nhiều trường hợp, dòng điện  chưa 

đủ để CB và cầu chì tác động ngắt nguồn điện với thiết bị, trong khi giá trị dòng 
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điện đã đủ gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc về lâu dài có thể gây cháy nổ 

mạch điện...  

Để an toàn hơn, người ta lắp đặt thiết bị chống dòng điện rò (TBCDR) để 

chúng ngắt điện khi phát hiện có dòng rò.  

Hiện nay, thiết bị này được sử dụng dụng rộng rãi trong công nghiệp và dân 

dụng. 

3.2. Nguyên lý hoạt động 

TBCDR hoạt động trên nguyên lý so lệch dòng điện, được thực hiện trên 

cơ sở cân bằng giữa tổng dòng điện vào và tổng dòng điện đi ra thiết bị tiêu thụ 

điện. 

Khi thiết bị tiêu thụ điện bị rò điện, một phần của dòng điện được rẽ nhánh 

xuống đất, đó là dòng điện rò. Khi có dòng điện về theo đường dây trung tính rất 

nhỏ và rơle so lệch sẽ dò tìm sự mất cân bằng này và điều khiển cắt mạch điện 

nhờ thiết bị bảo vệ so lệch. Sự ngắt này thông qua một mạch điện nhỏ, chủ yếu 

chúng khuếch đại dòng điện cảm ứng lên và có so sánh với mức chuẩn (15mA 

hay 30mA tùy từng loại) rồi kích hoạt để ngắt nguồn điện. 

3.3. Thực hiện bảo vệ bằng thiết bị chống dòng điện rò 

- Lắp một TBCDR tổng với một tham số lớn về tổng cường độ dòng điện chịu 

đựng qua nó có dòng rò cao, lắp các nhánh con các TBCDR có tham số nhỏ hơn. 

Cách lắp này giúp khoanh được vùng bị rò điện (tính chọn lọc) và cắt vùng điện 

rò để đảm bảo an toàn cho người. 

Ví dụ các tham số của TBCDR để đảm bảo chọn lọc: 

  

- Khi lắp đặt TBCDR, phải lắp đặt đúng dây pha vào cực L, dây trung tính vào 

cực N và sử dụng đúng điện áp định mức được ghi trên TBCDR để đảm bảo 

mạch bên trong không bị nguy hiểm, tùy vào nơi sử dụng mà ta nên chọn 

TBCDR phù hợp để ngắt mạch điện nhanh nhất. 
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Lưu ý: 

- Dòng điện tác động rò thực tế luôn thấp hơn dòng tác động rò danh định (ghi 

trên nhãn hiệu của TBCDR) khoảng 20 ÷ 40% khi dòng điện rò xuất hiện tăng 

dần hay đột ngột. 

- Thời gian tác động thực tế đều nhỏ hơn thời gian tác động được nhà sản 

xuất quy định (ghi trên nhãn hiệu) khoảng 20 ÷ 80%. Thông thường thời gian 

tác động cắt mạch được ghi trên nhãn hiệu của TBCDR là 0,1s và thời gian tác 

động cắt mạch thực tế nằm trong khoảng 0,02 ÷ 0,08s. 

 

4. Phòng chống điện từ trường 

4.1. Ảnh hưởng của điện từ trường đối với sức khoẻ con người  

            Ở nước ta, sau khi tham khảo tiêu chuẩn cường độ điện trường của nhiều 

nước trên thế giới; khuyến cáo của Uỷ ban quốc tế về bảo vệ bức xạ ion hoá 

(ICNIRP); của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và kết luận của các hội thảo khoa 

học về ảnh hưởng của điện từ trường của lưới truyền tải điện, các nhà nghiên cứu 

đã đưa ra nhận định: 

             Khi phải sống hoặc sinh hoạt lâu dài trong vùng ảnh hưởng của điện 

từ trường vượt quá giới hạn cho phép, sức khoẻ của con người bị giảm sút, biểu 

hiện là: cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, uể oải, khó ngủ. Nếu nặng thì rối loạn chức 

năng của hệ thống thần kinh trung ương, của hệ thống tim mạch, dẫn đến đau đầu, 

đau nhói ở vùng tim, gia tăng sự mệt mỏi và làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. 

            Bên cạnh đó, điện từ trường còn gây nên hiện tượng cảm ứng tĩnh điện. 

            Các vật dụng bằng kim loại cách điện đối với đất như: mái tôn, máng sối, 

dây phơi, dây ăng- ten... gần đường dây cao áp thì trên vật đó sẽ xuất hiện hiện 

tượng cảm ứng tĩnh điện. 

            Khi dùng bút thử điện chạm vào những vật này thì bút thử điện đều đỏ. 

            Nếu người vô tình chạm vào những vật này đều có cảm giác bị điện giật. 

            Dòng điện này gây cảm giác đau đớn, đặc biệt ở thời điểm bắt đầu tiếp 

xúc, đôi khi có hiện tượng phóng tia lửa điện kèm theo. 

            Tuy vậy, dù điện áp cảm ứng tương đối cao nhưng dòng điện thực tế tương 

đối nhỏ. Thường thì dòng điện này không đủ gây tai nạn chết người nhưng gây 

tâm lý hoang mang, lo sợ và khó chịu cho con người. 

4.2. Các biện pháp phòng tránh  
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            Để phòng tránh ảnh hưởng của điện từ trường tần số công nghiệp đối với 

sức khoẻ con người và môi trường, ở nước ta đã tiến hành các biện pháp sau: 

            Ban hành các quy định về trang bị điện đối với các đường dây cao áp và 

siêu cao áp. Ban hành các tiêu chuẩn về mức cường độ điện trường cho phép và 

quy định việc kiểm tra ở chỗ làm việc. Theo đó: 

            - Cường độ điện trường tác dụng trực tiếp lên người không được lớn hơn 

25 kV/m. 

            - Mức cho phép của cường độ điện trường (E) phụ thuộc vào thời gian (T) 

mà con người chịu tác động trực tiếp của điện trường được quy định theo biểu 

thức sau: 

            + T = 0 giờ khi E > 25 kV/m 

            + T = 1/6 giờ khi 20 kV/m < E ≤ 25 kV/m 

            + T = 50/E - 2 giờ khi 5 kV/m ≤ E ≤ 20 kV/m 

            + Không hạn chế khi E < 5 kV/m 

            - Cụ thể ta có thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm: 

 

            Không cho phép làm việc ở những nơi có cường độ điện trường lớn hơn 

25 kV/m nếu không có phương tiện bảo vệ. 

            - Tất cả các kết cấu kim loại của công trình, nhà cửa, cột, xà, dầm kim loại, 

hàng rào, dây căng kim loại…cách đường dây và trạm 500kV dưới 100m và 

220kV dưới 50m hay giao chéo với đường dây điện cao áp đều phải được nối đất. 

            - Hàng năm, các đơn vị cần tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ 

công nhân làm việc trong các trạm và đường dây 220kV, 500kV theo quy định. 

            - Phải đo cường độ điện trường ở chỗ làm việc của người lao động trong 

các trường hợp: 

            + Khi đưa thiết bị mới vào vận hành. 

            + Khi tổ chức chỗ làm việc mới. 

            + Khi thay đổi kết cấu của thiết bị và các phương tiện bảo vệ cố định để 

phòng tránh ảnh hưởng của điện trường. 

            + Khi sử dụng các sơ đồ thao tác mới. 
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            + Kiểm tra vệ sinh định kỳ. 

           Kết quả đo phải được ghi vào biên bản. 

 

5. Dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện 

5.1. Trang bị an toàn cá nhân 

5.1.1. Mũ nhựa an toàn cách điện (mũ an toàn) 

- Công dụng: Mũ nhựa an toàn có hai tác dụng: 

+ Trang bị cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp sản xuất ngoài công trường, nhằm 

phòng tránh tai nạn lao động, bảo vệ chống các va chạm mạnh như dụng cụ từ 

trên cao rơi xuống hoặc đầu va đập phải những vật cứng… 

+ Bảo vệ chống điện giật khi bất ngờ đầu chạm phải dây điện hạ áp.  

- Sử dụng: 

+ Trước khi sử dụng kiểm tra vỏ mũ, quai, 

nút điều chỉnh có chắc chắn hay không, 

nếu bị hỏng thì không sử dụng. 

+ Điều chỉnh bộ phận điều chỉnh vặn xiết 

ở phía sau mũ và quai cho phù hợp với 

người sử dụng. 

+ Người làm việc trên cao hoặc dưới đất 

đều phải sử dụng mũ nhằm phòng tránh tai 

nạn lao động, bảo vệ chống các va chạm 

mạnh như dụng cụ từ trên cao rơi xuống 

hoặc va đập phải những vật cứng. 

 

Hình 3-8. Mũ an toàn 

+ Cấm tuyệt đối khi đội mũ mà không cài quai trong mọi trường hợp và cho tất 

cả các đối tượng. 

5.1.2. Dây đeo an toàn 

   

http://www.hady.com.vn/Mu-cach-dien-an-toan_19.html
http://tanthekimsafety.com/product/detail/id/85
http://tanthekimsafety.com/static/images/Image/product/1311389565_Day%20dai%20D07.jpg
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Hình 3-9. Dây đeo an toàn 

- Công dụng:  

Trang bị cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp sản xuất ngoài công trường, nhằm 

phòng tránh tai nạn lao động khi làm việc trên cao. 

- Sử dụng:   

+ Trước khi sử dụng kiểm tra bên ngoài gồm khóa móc, đường chỉ,... xem có bị 

gỉ sét, nứt nẻ hoặc bị đứt. Nếu nghi ngờ phải cho thử trọng lượng ngay. Kiểm tra 

các khóa bảo đảm cứng vững không rạn nứt và các lò xo đàn hồi tốt, các đường 

chỉ may không bị đứt. 

+ Người lao động trước khi làm việc trên cao phải tự kiểm tra dây đeo an toàn của 

mình bằng cách đeo vào người rồi buộc dây vào vật chắc chắn ở dưới đất và chụm 

chân lại ngả người ra phía sau xem dây có hiện tượng bất thường gì không. 

+ Thực hiện trèo cột, leo trụ,… theo quy trình hiện hành. 

+ Khi di chuyển đến vị trí phức tạp hoặc vượt qua chướng ngại vật thì sử dụng 

dây móc phụ giữ người chắc chắn vào cột, xà,… trước sau đó chuyển dây móc 

chính qua chướng ngại vật, tháo dây móc phụ. 

5.2. Trang bị an toàn cách ly giữa người với đất 

5.2.1. Công dụng 

Bảo vệ cho người thao tác được cách điện với đất khi thao tác đóng cắt điện, thử 

điện cao áp, đóng dao tiếp địa, lắp tiếp địa di động… 

5.2.2. Một số trang bị 

- Ủng cách điện: được chế tạo từ cao su tự nhiên, với nhiều cấp điện áp định mức 

khác nhau, sử dụng khi thao tác đóng cắt điện, thử điện cao áp, đóng dao tiếp 

địa,… 

- Thảm cách điện: được chế tạo từ cao su tự nhiên, với nhiều cấp điện áp định 

mức khác nhau, được dùng phổ biến trong các phòng phân phối của trạm biến áp 

http://tanthekimsafety.com/product/detail/id/87
http://tanthekimsafety.com/product/detail/id/89
http://tanthekimsafety.com/product/detail/id/373
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110kV, các phòng thí nghiệm cao áp,… 

- Ghế cách điện, sàn thao tác:  thường được làm bằng thép, 4 chân là 4 quả sứ 

cách điện được sử dụng tại các trạm biến áp phân phối, hoặc tại các vị trí cột có 

cầu dao phân đoạn đường dây,... 

 

 

 

 

 

   

 

Hình 3-10. Ủng cách điện. Hình 3-11. Thảm cách điện. 

5.3. Trang bị an toàn cách điện giữa người với phần mang điện 

5.3.1. Công dụng 

Bảo vệ cho người thao tác cách điện với phần mang điện khi thao tác đóng cắt 

điện, đặt tiếp địa, thử điện cao áp… 

5.3.2. Một số trang bị 

- Găng tay cách điện: được chế tạo từ cao su tự nhiên, với nhiều cấp điện áp định 

mức khác nhau, sử dụng khi thao tác đóng cắt điện, thử điện cao áp, đóng dao tiếp 

địa,… 

- Sào cách điện:  

+ Dùng để đóng, cắt dao cách ly không có tay thao tác, SI,...   ngoài ra còn dùng 

để kết nối với thiết bị đo thông số trên lưới điện trung áp và để thử điện cho đường 

dây và thiết bị điện. 

+ Tùy theo mục đích sử dụng mà tại đầu phía trên của sào gắn mỏ thao tác hay 

bút thử điện. 

+ Khi sử dụng sào phải kết hợp với găng tay cách điện, ủng cách điện 

http://data.webdien.com/photo/up/407183396bd0847216e664434ed78554.jpg
http://thanglongcorp.com/images/stories/sanphammoi/antoandien/Tham-cach-dien.jpg
http://thanglongcorp.com/images/stories/sanphammoi/antoandien/TCD-01.jpg
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Hình 3-12. Găng tay cách 

điện. 

Hình 3-13. Sào cách điện. 

5.4. Thiết bị thử điện (bút thử điện) 

5.4.1. Công dụng 

- Kiểm tra không còn điện trên thiết bị trong các trường hợp theo quy định (trước 

khi đóng dao tiếp đất, lắp tiếp đất di động,…) 

- Lưu ý: Phải kiểm tra thiết bị thử ở nơi có điện trước, sau đó mới thử ở nơi không 

còn điện. Nếu ở nơi làm việc không có điện để thử thì được thử ở nơi khác trước 

lúc thử ở nơi làm việc và phải bảo quản tốt thiết bị thử điện khi chuyên chở. 

5.4.2. Bút thử điện hạ áp 

Dùng trong mạng điện áp nhỏ hơn 1000V. Gồm có: 1 mỏ kim loại, điện trở hạn 

chế, đèn tín hiệu và bộ phận cách điện (vỏ bút). 

5.4.3. Bút thử điện cao áp 

- Bút thử điện sử dụng 1 cấp điện áp. 

- Bút thử điện cảm ứng đa năng (Bút thử điện nhiều cấp): trước khi sử dụng phải 

chuyển công tắc chức năng về vị trí phù hợp với điện áp cần thử.  

- Khi sử dụng, bút thử điện phải được gắn với đầu trên của sào cách điện. 

http://tanthekimsafety.com/static/images/Image/product/1318410665_G__ng_c__ch___i__4c91ae6d82435_140x140.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/bd79e84c3876e1498fdf711c8c42a113.jpg
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Hình 3-14. Bút thử điện 35kV. 

 

 

 

Hình 3-15. Bút thử điện cảm ứng đa năng (Bút thử điện nhiều cấp). 

5.5. Tiếp địa di động 

- Công dụng: Dùng để chập 3 pha của thiết bị hay đường dây với 

 đất sau khi đã cắt điện, đề phòng bất ngờ có điện trở lại hoặc do điện cảm ứng, 

nhằm bảo đảm an toàn cho công tác sửa chữa. 

- Phân loại theo điện áp gồm có: 

+ Bộ tiếp địa di động hạ áp: sử dụng trong mạng hạ áp; 

+ Bộ tiếp địa di động cao áp: được sản xuất với nhiều cấp điện áp định mức khác 

nhau, phù hợp với các cấp điện áp trong lưới điện.  

http://data.webdien.com/photo/up/0446d4e5cf9b2a69601f9655e405840e.jpg
http://tanthekimsafety.com/static/images/Image/product/1311157582_but%20thu%20dien.jpg


 

43 

 

 

 

 

 

Hình 3-16. Bộ tiếp địa di động 35kV Hình 3-17. Bộ tiếp địa di động hạ 

áp 

 

5.6. Biển báo an toàn 

- Công dụng: Để cảnh báo cho mọi người không đến gần khu vực đang có điện 

hoặc khu vực đang thi công, nhằm bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào mục đích sử 

dụng mà người ta chọn loại biển báo an toàn cho phù hợp, đúng quy định. 

- Việc sử dụng các biển báo an toàn được quy định cụ thể trong Quy trình kỹ thuật 

an toàn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. 

- Ngoài ra còn có nhiều phương tiện khác như: Rào chắn tạm thời, xe công tác... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.webdien.com/photo/up/c5825382cceefdadd36d911f0ea0e972.jpg
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Chương 4. SƠ CẤP CỨU VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG 

NGÀNH ĐIỆN 

Giới thiệu: 

        Trong chương này giới thiệu phương pháp sơ cấp cứu người bị điện giật, sơ 

cấp cứu người bị gãy xương, chảy máu, cách phòng chống cháy nổ đối với thiết 

bị điện. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi mạch điện, cách cứu chữa nạn 

nhân sau khi tách ra khỏi mạch điện, phương pháp hồi sinh tổng hợp;  

- Trình bày được cách sơ cứu các vết thương; 

- Trình bày được nguyên nhân, cách phòng chống và cách chữa cháy cho 

động cơ điện, máy biến áp, đường dây tải điện. 

Nội dung: 

1. Sơ cấp cứu người bị điện giật 

Trong điều kiện bình thường con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay 

chiều trên 42 V là nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo thống kê, nếu bị tai nạn điện giật mà được cấp cứu kịp thời và đúng 

phương pháp thì tỉ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. 

 Bảng dưới đây cho thấy, nếu nạn nhân được cứu chữa ngay trong phút đầu 

tiên thì khả năng cứu sống đến 98%. Còn đến phút thứ 5 thì cơ hội cứu sống chỉ 

còn 25%. 

Thời gian (phút) 1 2 3 4 5 

Tỉ lệ % nạn nhân được cứu sống 98 90 70 50 25 

Các bước cơ bản để cứu người bị tai nạn điện: 

- Tách nạn nhân ra khỏi mạch điện. 

- Cứu chữa nạn nhân tại chỗ (kiểm tra tình trạng nạn nhân, tùy tình trạng mà có 

cách sơ cứu phù hợp). 

1.1. Tách nạn nhân ra khỏi mạch điện 

Nếu thấy có người bị tai nạn điện giật thì phải tìm mọi cách để tách nạn nhân ra 
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khỏi mạch điện. Để cứu nạn nhân và tránh không bị điện giật, người cứu nạn nhân 

phải thực hiện, như sau: 

1.1.1. Trường hợp cắt được mạch điện 

Cắt điện bằng những thiết bị đóng, cắt ở gần nhất, như: công tắc điện, cầu chì, cầu 

dao, máy cắt, hoặc rút phích cắm,…  

1.1.2. Trường hợp không cắt được mạch điện 

Trong trường hợp này, phải phân biệt người bị nạn đang chạm vào mạch điện hạ 

áp hay cao áp để áp dụng những cách như sau: 

a) Nếu là mạch điện hạ áp thì người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, 

đi dép hoặc ủng cao su (cách điện), đeo găng cao su (cách điện) để dùng tay kéo 

nạn nhân tách ra khỏi mạch điện. Nếu không có các phương tiện trên thì dùng gậy 

gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra, hoặc dùng tay khô hay có 

bọc lót ni lon, bìa giấy khô,… để nắm vào áo, quần khô của nạn nhân kéo ra. Nếu 

có kìm cách điện, búa, rìu cán bằng gỗ,… thì sử dụng những dụng cụ này để cắt, 

chặt đứt dây điện đang gây ra tai nạn. 

Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân, vì như vậy người đi cứu cũng 

bị điện giật. 

  

Hình 4-1. Dùng vật dụng cách điện để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 

b) Nếu là mạch điện cao áp thì người cứu phải có ủng, găng tay cách điện và dùng 

sào cách điện để gạt hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi mạch điện. 

1.2. Cứu chữa nạn nhân sau khi tách ra khỏi mạch điện 

Ngay sau khi nạn nhân được tách khỏi mạch điện phải căn cứ vào tình trạng của 

nạn nhân để xử lý cho thích hợp, cụ thể như sau:  

1.2.1. Nạn nhân chưa mất tri giác 

Nếu nạn nhân chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim còn đập, thở yếu thì phải để nạn 

nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó mời y, bác sỹ hoặc 
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nhẹ nhàng đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc. 

1.2.2. Nạn nhân mất tri giác 

 Nếu nạn nhân vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên 

tĩnh (trời rét phải đặt ở nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong 

mồm, đặt nạn nhân về tư thế nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên và mời 

y, bác sỹ đến để chăm sóc. 

1.2.3. Nạn nhân đã tắt thở 

Nếu tim nạn nhân ngừng đập thì tiến hành cấp cứu hồi sinh tổng hợp ngay, phải 

làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. 

1.3. Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp  

Phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện giật được thực hiện theo trình tự 

DRCAB (trong đó kỹ thuật CBA còn gọi là CPR – hồi sinh tim phổi cơ bản). 

Trình tự các bước thực hiện cụ thể như sau: 

1.3.1. Bước 1 (D) – Danger (Loại trừ nguy hiểm):  

Khi người lao động bị nạn cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp loại trừ các 

yếu tố nguy hiểm còn đang ảnh hưởng đến tính mạng của người bị nạn và những 

người xung quanh.  

1.3.2. Bước 2 (R) – Response (Phản ứng):  

Kiểm tra, đánh giá nhanh tình trạng sống của nạn nhân về não, hô hấp, tim. Nới 

rộng quần áo; nhanh chóng vận chuyển nạn nhân tới vị trí thuận lợi để có thể tiến 

hành hồi sinh tổng hợp ngay (nếu nạn nhân còn ở trên cao, dưới nước…) và kêu 

gọi sự hỗ trợ của người khác. 

- Kiểm tra xem nạn nhân còn tỉnh hay bất tỉnh bằng cách gọi, đập tay vào vai… 

(hạn chế lay nạn nhân - đề phòng trường hợp nạn nhân bị chấn thương cột sống). 

- Kiểm tra hô hấp: 

+ Nhìn: Lồng ngực  

+ Nghe và cảm nhận hơi thở qua miệng và mũi nạn nhân (hình 4-2). 
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                                    Hình 4-2. Kiểm tra hô hấp 

Quan sát, nghe ngóng và cảm nhận nhịp thở không được quá 10 giây để xác định 

nạn nhân có thở bình thường hay không. Nếu không chắc chắn là thở bình thường 

thì cũng đưa vào trường hợp như thở bất thường hoặc ngừng thở. 

- Kiểm tra mạch: kiểm tra động mạch cảnh, động mạch quay… (hình 4-3). 

                             

Hình 4-3. Kiểm tra động mạch cảnh, động mạch quay. 

Lưu ý: Quá trình kiểm tra tình trạng nạn nhân cần tiến hành nhanh, kiểm tra mạch 

trong khoảng 5s nhưng không nên quá 10s;  

Để đảm bảo thời gian kiểm tra không quá 10 giây, nên kết hợp đồng thời các thao 

tác kiểm tra: 1 tay bắt  mạch của nạn nhân, đồng thời áp tai vào gần miệng nạn 

nhân, mắt quan sát ngực/bụng nạn nhân để cảm nhận hơi thở.   

Bên cạnh việc kiểm tra quan trọng nhất là tuần hoàn và hô hấp thì đồng thời cũng 

phải chú ý đến các chấn thương khác như: gãy cột sống cổ, chấn thương ngực, 

chảy máu nhiều... Ngoài ra, nếu nạn nhân đang nằm sấp, cần nhanh chóng nhưng 

thận trọng đưa nạn nhân vể tư thế nằm ngửa (tránh làm nặng các chấn thương 

khác – nếu có). 

1.3.3. Bước 3 (C) – Circulation (Khôi phục hệ tuần hoàn):  

Ưu tiên ngay việc ấn tim ngoài lồng ngực 30 lần, tần số ấn tim từ 100 đến 120 

lần/phút và ấn sâu từ 5 đến 6 cm. Việc ấn tim cần phải được thực hiện ngay, kể cả 

khi nạn nhân còn đang ở vị trí chưa được thuận lợi (trên xe gầu…) nhưng có thể 

tiến hành ấn tim được.  

 Trình tự cụ thể như sau: 
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- Xác định vị trí ép tim: Xác định phần mỏm mũi kiếm của xương ức rồi ép ở điểm 

dịch lên phía trên (2÷3) cm.  

Có thể xác định nhanh vị trí ép tim bằng một trong các cách sau (hình 4-4):   

+ Xác định mũi xương ức; đặt ngang 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) lên mốc 

mũi xương ức; Khi đó, vị trí ép tim nằm sát phía trên 2 ngón tay.  

+ Đối với nam giới: điểm ép tim sẽ là điểm giao nhau giữa đường thẳng dọc xương 

ức và đường nối giữa 2 đầu ngực. 

+ Đặt bàn tay từ nách của nạn nhân, phía đối diện, kẻ vuông góc đến giữa ngực - 

đó là vị trí vị trí ép tim.  

Hình 4-4. Vị trí ép tim đối với người lớn 

Đối với trẻ nhỏ (dưới 8 tuổi): Vị trí ép tim nằm trên mũi xương ức (hình 4-5). 

Hình 4-5. Vị trí ép tim đối với trẻ dưới 8 tuổi 

- Đặt gót bàn tay thứ nhất lên trên vị trí ép tim đã xác định. Đặt bàn tay thứ 2 lên 

trên bàn tay thứ nhất, các ngón tay đan vào nhau và nắm chặt. 

- Vươn người lên sao cho khớp vai - khuỷu tay - cổ tay thành 1 đường thẳng 

vuông góc với mặt phẳng nạn nhân nằm. Dùng lực của phần thân trên ép thẳng 

xuống, biên độ ép: (5-6) cm, sau đó thả lỏng tay, cứ như vậy nhịp nhàng 30 lần, 

tần số ép: (100-120) lần/phút 

- Chú ý: Luôn giữ khớp vai - khuỷu tay - cổ tay thành 1 đường thẳng; tay không 

nhấc rời khỏi lồng ngực nạn nhân, không tỳ lên ngực nạn nhân sau mỗi lần ép. 

* Lưu ý:  

+ Đối với trẻ em từ 1 tuổi đến 8 tuổi chỉ cần dùng 1 tay, với trẻ sơ sinh dùng  2 
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ngón tay (hình 4-6). 

 

a) 

 

b) 

Hình 4-6. Ép tim đối với trẻ từ 1-8 tuổi (a) và trẻ sơ sinh (b) 

1.3.4. Bước 4 (A) – Airway (Khôi phục hệ hô hấp): Kiểm soát và làm thông đường 

thở.  

- Nạn nhân nằm ngửa, cổ ngửa ra sau và đầu nghiêng về phía người cấp cứu. Dùng 

một hoặc 2 ngón tay (có quấn gạc/vải sạch…) để móc đờm rãi hoặc các dị vật làm 

cản trở đường thở của nạn nhân….  

- Quay đầu nạn nhân ngửa ra, mở đường dẫn khí bằng cách ngửa đầu và nâng cằm 

(hình 4-7): 

+ Đặt 1 bàn tay lên trán, đẩy ngửa đầu nạn nhân ra sau  

+ Bàn tay còn lại đặt dưới cằm nạn nhân, nâng cằm lên  

(Thực hiện nhẹ nhàng, có thể dùng khăn/áo vo tròn và đặt phía dưới vai nạn nhân) 

 

Hình 4-7. Tư thế ngửa đầu nâng cằm 
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(Không được đẩy mạnh hàm nạn nhân vì động tác này có thể làm cột sống cổ bị 

tổn thương nặng hơn nếu có kèm chấn thương. Vì vậy, nên mở đường dẫn khí một 

cách thận trọng cho cả nạn nhân có hoặc không có tổn thương cột sống cổ).  

 Trong trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống cổ, có thể dùng thủ thuật 

ấn cằm: Dùng 2 - 3 ngón tay đặt dưới góc hàm 2 bên và đẩy hàm ra phía trước 

(hình 4-8). 

 

Hình 4-8. Thủ thuật ấn cằm 

1.3.5. Bước 5 (B) – Breathing (Hô hấp nhân tạo): Sau khi thực hiện bước 4 (A); 

người cấp cứu tiến hành hô hấp nhân tạo theo phương pháp miệng - miệng (là tốt 

nhất). Hô hấp nhân tạo 2 lần liên tục, mỗi lần hô hấp từ 01 giây đến 1,5 giây; 

lượng khí thổi vào miệng nạn nhân từ 0,8 đến 1,2 lít (hình 4-9) 

 Trình tự thực hiện: 

- Đặt gạc miếng, khăn hoặc vải sạch (nếu có) lên miệng nạn nhân.  

- Dùng các ngón tay của bàn tay đang đặt trên trán bóp chặt mũi nạn nhân  

- Mở miệng nạn nhân nhưng vẫn giữ được tư thế nâng cằm. 

- Hít một hơi thở sâu và đặt môi lên miệng nạn nhân. Đảm bảo tạo được điểm tỳ 

tốt 

- Thổi đủ mạnh vào miệng nạn nhân trong 1 giây như nhịp thở bình thường trong 

khi vẫn quan sát sự căng phồng của lồng ngực. 

Khi thổi hơi mà lồng ngực nạn nhân phồng lên là đúng. 

Nếu lồng ngực không phồng thì phải kiểm tra: 

(1) Đầu đã ngửa đúng chưa 

(2) lưỡi có tụt không 
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(3) còn dị vật trong đường thở không (nếu còn, tùy trường hợp, có thể dùng tay 

lấy dị vật hoặc nghiêng nạn nhân sang một bên, vỗ mạnh vào giữa hai xương bả 

vai để tống dị vật ra). 

- Giữ nguyên tư thế ngửa đầu và nâng cằm, để miệng ra khỏi miệng nạn nhân và 

quan sát lồng ngực nạn nhân xẹp xuống để thở khí ra. 

- Tiếp tục hít 1 hơi sâu và thổi vào miệng nạn nhân một lần nữa trong khi vẫn bóp 

mũi nạn nhân. 

 

 

 

Hình 4-9. Kỹ thuật thổi ngạt 

Thực hiện liên tục 5 chu kỳ Ép tim/Thổi ngạt (30 lần ép tim/2 lần thổi ngạt) 

+ luôn giữ mở thông đường thở. 

Chú ý trong thực hành cấp cứu nạn nhân:  

- Trong việc cấp cứu hồi sinh yêu cầu tranh thủ từng giây, rất khẩn trương và tránh 

gián đoạn. Trong trường hợp chưa có điều kiện thuận lợi để ấn tim (nạn nhân đang 

còn ở trên cao, dưới nước…) thì có thể vỗ vào vùng tim của nạn nhân 3 đến 5 cái 

nhằm kích thích tim đập trở lại. Mọi trường hợp cần phải nhanh chóng và phải ưu 

tiên cho việc ấn tim ngoài lồng ngực ngay. 

- Trong trường hợp có 02 người cấp cứu: sau khi tiến hành các bước DR thì một 

người ấn tim ngay 30 lần, người thứ 2 tiến hành bước 4 rồi 5. Sau đó duy trì: một 

người tiến hành C, người còn lại tiến hành B theo nhịp 30/2. 

- Nhanh chóng gọi sự hỗ trợ của các cơ quan y tế (Trung tâm cấp cứu 115, cơ sở 

y tế địa phương gần nhất, y tế cơ quan….).  

- Kiên trì cấp cứu nạn nhân và không được vận chuyển khi nạn nhân chưa tự thở 

được hoặc chưa có ý kiến của nhân viên y tế.  

 

2. Sơ cấp cứu người bị gãy xương chảy máu 

2.1. Sơ cứu vết thương nhỏ 
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- Những vết thương nhỏ do va đập, mảnh vụn kim loại văng vào hoặc do tiếp xúc, 

va chạm  vào các bộ phận truyền động làm xây xát chảy máu, rất  dễ cho vi trùng 

xâm nhập vào cơ thể, do đó cần giữ sạch vết thương ngay từ đầu để tránh viêm, 

nhiễm trùng vết thương (nhiễm trùng máu, uốn ván…) có thể gây nguy hiểm cho  

tính  mạng  của nạn nhân.  

- Tuyệt đối không được rửa vết thương bằng nước lã,  nước bẩn, không chạm tay 

bẩn vào vết thương hoặc băng bó vết thương bằng giẻ bẩn. 

- Phải kiểm tra kỹ vết thương nếu còn mảnh kim loại hay vật gây sát thương thì 

phải dùng các dụng cụ đã sát trùng để lấy ra, sau đó rửa sạch vết thương bằng 

dung dịch nước muối, nước ôxy già  hoặc thuốc tím, sau đó bôi thuốc sát trùng, 

dùng gạc, bông sạch băng kín vết thương. 

2.2. Sơ cứu vết thương chảy máu 

2.2.1. Chảy máu tĩnh mạch 

Vết thương làm đứt tĩnh mạch, máu chảy đỏ sẫm, trào lên miệng vết thương, khi 

ấn tay phía dưới vết thương thì máu ngừng chảy hoặc chảy ít đi. Đối với vết 

thương chảy máu tĩnh mạch phương pháp sơ cứu vết thương tương tự như vết 

thương nhỏ nêu ở trên, nhưng vết thương phải được băng chặt lại, sau đó đưa ngay 

nạn nhân đến bệnh viện hoăc cơ sở y tế để điều trị. 

2.2.2. Chảy máu động mạch 

- Vết thương làm đứt động mạch, máu chảy thành tia, máu đỏ tươi, khi ấn tay lên 

trên vết thương máu tạm ngừng chảy hoặc chảy giảm đi. 

- Đối với vết thương chảy máu động mạch, cần phải nhanh chóng thực hiện cầm 

máu ngay, bằng phương pháp đặt garô, để tránh nạn nhân bị mất máu, gây nguy 

hiểm cho tính mạng của nạn nhân. Garô được làm bằng dây cao su ytế chuyên 

dùng. Trường hợp xử lý tình thế có thể dùng dây băng gạc, dây vải, hoặc dây dù… 

có chiều dài, rộng thích hợp để làm dây garô.  

- Cách đặt garô như sau : 

+ Vị trí đặt dây garô ở phía trên vết thương, dùng miếng gạc quấn 1 vòng quanh 

chỗ quấn dây garô, sau đó quấn vài vòng dây garô xung quanh, lên vị trí vừa đặt 

miếng gạc, rồi dùng que xuyên qua một đầu dây ga rô, xoắn chặt lại đến khi máu 

ngừng chảy mới thôi, sau đó buộc cố định dây garô lại (thường quấn dây garô 3 

vòng, vòng 1 quấn vừa phải, vòng 2 quấn chặt, vòng 3 quấn rất chặt quyết định 

sự cầm máu). Sau đó bằng mọi cách đưa ngay nạn nhân đến bệnh viện gần nhất 

để cấp cứu . 
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+ Không được đặt garô quá lâu, trung bình cứ 30 phút phải nới garô ra một lần, 

mỗi lần không quá 1 phút, để tránh bị hoại tử vết thương. Tổng thời gian đặt garô 

không quá 6h. 

+ Khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện, cần phải ghi phiếu garô đi kèm nạn nhân 

để tiện cho việc theo dõi và chữa trị vết thương. 

2.3. Sơ cứu vết thương gẫy xương 

- Vết thương gãy xương, thường làm cho nạn nhân rất đau đớn, nếu sơ cứu không 

nhẹ nhàng, nạn nhân sẽ bị choáng, gây nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân.  

- Khi sơ cứu không nên lôi kéo nạn nhân, làm cho chỗ gãy bị kích động mạnh gây 

đau đớn. Gãy xương chỗ nào, có thể rạch quần áo chỗ đó, sau đó dùng dây mềm, 

nẹp tre giữ chỗ gãy cho thẳng. Nếu vết thương kèm theo chảy máu thì phải sơ cứu 

vết thương  như trên. 

- Khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện, phải đặt nạn nhân trên cáng thẳng, không 

cáng nạn nhân bằng võng hoặc cõng, vác nạn nhân, để tránh gây đau đớn cho nạn 

nhân. 

 

3. Phòng chống cháy nổ với thiết bị điện 

3.1. Động cơ điện 

3.1.1. Nguyên nhân 

Khi động cơ vận hành quá tải, bị đứt 1 pha, rôto bị kẹt (sát cốt), làm cho lõi thép 

và cuộn dây của động cơ phát nhiệt, nóng quá mức quy định, cuộn dây sẽ bị đánh 

thủng cách điện dẫn đến chạm chập, cháy động cơ.  

3.1.2. Phòng chống cháy cho động cơ điện 

Định kỳ kiểm tra, vệ sinh công nghiệp cho động cơ.  

3.1.3. Cách chữa cháy cho động cơ 

- Khi động cơ đang vận hành mà phát hiện có tia lửa, có khói trong động cơ  hoặc 

nhiệt độ vỏ động cơ quá nóng thì lập tức phải ngừng động cơ để kiểm tra. 

- Trường hợp động cơ bị cháy, phải cắt điện động cơ ngay, sau đó mới được tiến 

hành chữa cháy. Đối với động cơ điện có thể sử dụng phương pháp “đóng kín 

thùng hộp’’ hoặc dựng bình CO2, MFZ để chữa cháy. 

3.2. Máy biến áp   

3.2.1. Nguyên nhân 
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Trong máy biến áp có nhiều bộ phận dễ cháy như chất cách điện của cuộn dây, 

các phụ kiện bằng gỗ và dầu MBA. Khi máy biến áp vận hành quá tải quá mức 

quy định, hoặc bị ngắn mạch giữa các vòng dây do cách điện kém, hoặc dầu MBA 

bẩn ... đều có thể dẫn đến cháy máy biến áp. 

3.2.2. Phòng chống cháy cho máy biến áp  

Thí nghiệm định kỳ đúng quy định, thường xuyên kiểm tra trong vận hành, phát 

hiện những hư hỏng và hiện tượng không bình thường phát sinh trong quá trình 

vận hành, để kịp thời khắc phục, sửa chữa. 

3.2.3. Cách xử lý khi máy biến áp bị cháy 

- Báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến chữa cháy. 

- Cắt điện MBA, tách MBA ra khỏi lưới điện. 

- Mở van cho dầu chảy vào hố chứa dầu (nếu có và nếu thấy cần thiết). 

- Dùng bình chữa cháy CO2, hoặc MFZ để chữa cháy. 

3.3. Đường dây tải điện 

3.3.1. Nguyên nhân 

- Do lắp đặt không đúng kỹ thuật an toàn. Công tác kiểm tra định kỳ không tốt 

nên xảy ra chạm chập, gây ra cháy. 

- Các thiết bị  bảo vệ lựa chọn không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nên khi xảy ra 

chạm chập không tác động được. 

- Vận hành quá tải quá mức quy định hoặc do sự cố ngắn mạch trên đường dây, 

dẫn đến cháy dây dẫn sinh ra hoả hoạn. 

3.3.2. Phòng chống cháy cho đường dây tải điện 

Phải kiểm tra định kỳ đúng quy định, tu sửa  kịp thời các hư hỏng cách điện, các 

vị trí tiếp xúc kém …        

3.3.3. Cách xử lý khi đường dây tải điện bị cháy 

Khi đường dây bị cháy phải tìm mọi cách để cắt điện, sau đó mới được chữa cháy. 

Đối với đường dây hạ thế khi bị cháy có thể cắt điện bằng cầu dao, cầu chì  hoặc 

dùng kìm cách điện cắt đứt dây dẫn mới được chữa cháy. 

 

Chương 5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN  

TRONG NGÀNH ĐIỆN 
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Giới thiệu 

        Trong chương này giới thiệu một số quy định chung về an toàn điện trong 

ngành điện như: an toàn thao tác thiết bị điện, làm việc theo phiếu công tác, lệnh 

công tác; 

Mục tiêu 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được quy định chung về an toàn thao tác thiết bị điện, trách nhiệm 

của những người thực hiện;  

- Trình bày được phiếu công tác, các công việc thực hiện theo phiếu công 

tác, lệnh công tác, trách nhiệm của những chức danh trong phiếu công tác. 

Nội dung: 

1. An toàn thao tác thiết bị điện 

Điều 1. Quy định chung về an toàn thao tác thiết bị điện  

1. Trong chế độ bình thường, các thao tác ở thiết bị điện cao áp phải thực 

hiện theo Thông tư Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia của 

Bộ Công Thương. 

2. Trong chế độ sự cố, các thao tác ở thiết bị điện thực hiện theo Thông tư 

Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương. 

3. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp, phải do ít nhất 02 người 

thực hiện (trừ trường hợp thiết bị được trang bị đặc biệt và có quy trình thao tác 

riêng). Những người này phải hiểu rõ sơ đồ và vị trí của thiết bị tại hiện trường, 

một người thao tác và một người giám sát thao tác. Người thao tác phải có bậc 3 

an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên. 

4. Cấm đóng, cắt điện bằng sào thao tác và dao cách ly thao tác trực tiếp tại 

chỗ hoặc thay dây chì đối với thiết bị ở ngoài trời trong lúc mưa to nước chảy 

thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn hoặc đang có giông sét. 

5. Dao cách ly được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng 

điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách 

ly do đơn vị quản lý vận hành ban hành. Các trường hợp dùng dao cách ly để tiến 

hành các thao tác có điện được quy định cụ thể trong Thông tư Quy định quy trình 

thao tác trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương. 

6. Trường hợp đặc biệt được phép đóng, cắt dao cách ly khi trời mưa, giông 

ở những đường dây không có điện và thay dây chì của máy biến áp, máy biến điện 
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áp vào lúc khí hậu ẩm, ướt sau khi đã cắt dao cách ly cả hai phía cao áp và hạ áp 

của máy biến áp, máy biến điện áp. 

7. Đối với trạm điện KNT: 

a. Đơn vị quản lý vận hành và cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm xây dựng và thống nhất quy trình phối hợp vận hành trạm điện KNT để 

hướng dẫn nhân viên vận hành trong thao tác và xử lý sự cố. 

b. Đối với thao tác xa liên quan đến giao nhận thiết bị, Đơn vị quản lý vận 

hành có trách nhiệm cử nhân viên tổ thao tác lưu động đến trạm điện KNT để 

kiểm tra tại chỗ thiết bị, thực hiện biện pháp an toàn, giao nhận hiện trường cho 

đơn vị công tác. 

c. Quy định trường hợp không thực hiện thao tác xa: 

Khi có hiện tượng bất thường xảy ra (như: có sự khác biệt về trạng thái các 

thiết bị tại trạm và trên màn hình SCADA tại Trung tâm điều khiển hoặc Trung 

tâm điều độ, lệnh thao tác xa không đáp ứng, mất kết nối đường truyền thông tin, 

lỗi hệ thống điều khiển tại trạm) hoặc do yêu cầu đặc biệt khác. 

Không thực hiện thao tác xa đối với các dao tiếp đất hoặc các thiết bị không 

đủ điều kiện thao tác xa. 

8. Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây ra mất an toàn cho người và hư 

hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành được phép cắt các máy cắt, dao cách ly mà 

không phải có lệnh thao tác hoặc phiếu thao tác, nhưng sau đó phải báo cáo cho 

nhân viên vận hành cấp trên, người phụ trách trực tiếp và truyền đạt lại cho những 

nhân viên có liên quan biết nội dung những việc đã làm, đồng thời phải ghi đầy 

đủ vào sổ nhật ký vận hành. 

9. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu ít nhất 03 tháng. Trường hợp 

thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan phải 

được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. 

Điều 2.  Trách nhiệm của những người thực hiện  

1. Người ra lệnh thao tác phải hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao 

tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo đúng sơ đồ thực tế và chế độ 

vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình và 

xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi 

âm và ghi chép đầy đủ. 

2. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ 

lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao 
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tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh.  

Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. 

Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người 

giám sát thao tác và người thao tác mới được tiến hành thao tác.  

Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác 

thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận 

hành, ghi âm (nếu có) và có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng 

người giám sát thao tác. 

3. Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác và người 

thao tác phải thực hiện những quy định sau: 

a) Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo 

sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnh. Nếu nhận lệnh bằng điện thoại 

thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó và nhắc lại từng động tác trong 

điện thoại, ghi âm lại (nếu có), ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh, ngày, giờ truyền 

lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hành; 

b) Người giám sát thao tác và người thao tác sau khi xem xét không còn thắc 

mắc cùng ký vào phiếu thao tác, mang phiếu thao tác đến địa điểm thao tác; 

c) Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ thực tế và đối 

chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu thao tác, đồng 

thời kiểm tra xung quanh hay trên thiết bị còn gì trở ngại không, sau đó mới được 

phép thao tác; 

d) Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong 

phiếu thao tác. Người thao tác phải nhắc lại mới được làm động tác. Mỗi động tác 

đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong 

phiếu thao tác; 

e) Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện phải ngừng ngay 

thao tác để kiểm tra lại toàn bộ, nếu không có bất thường thì mới tiếp tục tiến 

hành. Nếu xuất hiện cảnh báo hoặc có những trục trặc về thiết bị và những hiện 

tượng bất thường thì phải ngừng ngay thao tác để kiểm tra và tìm nguyên nhân 

trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo; 

f) Nếu thao tác sai hoặc sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu 

thao tác và báo cáo cho người ra lệnh biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến 

hành theo một phiếu thao tác mới hoặc theo Quy trình xử lý sự cố; 

g) Sau khi thao tác cắt điện để làm việc, ở bộ phận truyền động của dao cách 
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ly, khóa điều khiển của máy mắt,... phải treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang 

làm việc”, đồng thời khoá tay truyền động, cử người canh gác nếu cần thiết để 

không thể đóng dao đưa điện vào thiết bị có người đang làm việc; 

h) Đóng, cắt dao cách ly tại chỗ trực tiếp bằng tay phải mang găng tay cách 

điện cao áp và đi ủng cách điện cao áp hoặc mang găng tay cách điện cao áp và 

đứng trên ghế cách điện. Chỉ được đóng, cắt dao cách ly (hoặc cầu chì tự rơi) trên 

cột với cấp điện áp ≤ 35 kV bằng sào cách điện khi điều kiện khoảng cách từ phần 

dẫn điện thấp nhất của các thiết bị này đến người thao tác không nhỏ hơn 3,0 m, 

trong trường hợp này người thao tác phải mang găng tay cách điện. 

4. Trong mọi trường hợp, người ra lệnh thao tác, người giám sát thao tác, 

người thao tác, người nhận chuyển lệnh thao tác (nếu có) phải chịu trách nhiệm 

về việc thao tác các thiết bị. Chỉ được cho là hoàn thành nhiệm vụ khi người giám 

sát thao tác báo cáo cho người ra lệnh thao tác đã thao tác xong. 

2. Làm việc theo phiếu công tác, lệnh công tác 

Điều 3. Phiếu công tác 

1. Phiếu công tác là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc với thiết bị, 

đường dây. Thời gian hiệu lực của PCT do người cấp phiếu ghi nhưng không quá 

30 ngày. Mẫu PCT quy định tại Mẫu 4, Phụ lục XI của Quy trình này. 

2. Khi làm việc theo PCT: 

a) Mỗi PCT chỉ được cấp cho 01 đơn vị công tác cho 01 công việc; 

b) Trường hợp cấp 01 PCT cho 01 đơn vị công tác để làm việc lần lượt ở 

nhiều vị trí trên cùng một đường dây, thì những vị trí cùng làm việc theo 01 PCT 

này phải được nhân viên vận hành thực hiện biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm 

việc và được người cho phép chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp các vị trí sẽ tiến 

hành công việc trước khi đơn vị công tác bắt đầu tiến hành công việc tại vị trí đầu 

tiên. 

3. Cấp PCT phải thực hiện như sau: 

a) Theo đúng mẫu, rõ ràng, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; không được 

để rách nát, nhòe chữ; cấm tẩy xóa.  

b) Lập thành 02 bản, do người cấp phiếu ký và giao cho người cho phép 

mang đến hiện trường để thực hiện việc cho phép làm việc. Tại hiện trường, sau 

khi kiểm tra đủ, đúng các biện pháp an toàn theo yêu cầu công việc của người cấp 

phiếu, người cho phép giao 01 bản cho người chỉ huy trực tiếp và giữ lại 01 bản. 

4. Trong khi tiến hành công việc, không được tự ý mở rộng phạm vi làm 
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việc. Nếu mở rộng phạm vi làm việc thì phải cấp PCT mới. 

5. Sau khi hoàn thành công việc, PCT được trả lại người cấp phiếu để kiểm 

tra, lưu giữ ít nhất 01 tháng (kể cả những phiếu đã cấp nhưng không thực hiện). 

Trường hợp khi tiến hành công việc, nếu để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì PCT phải 

được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. 

Điều 4.  Lệnh công tác   

1. Lệnh công tác là lệnh viết ra giấy hoặc trực tiếp ra lệnh bằng lời nói hoặc 

qua điện thoại, bộ đàm để thực hiện công việc ở thiết bị, đường dây. 

LCT phải được viết ra giấy và ghi sổ theo dõi. Trường hợp đặc biệt, theo yêu 

cầu công việc phải giải quyết cấp bách mà không thể ra lệnh viết được thì được 

phép truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm song phải ghi sổ theo dõi và 

ghi âm (nếu có điều kiện) theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 32 Quy trình 

này. 

2. Các đơn vị phải có quy định cụ thể về những công việc được thực hiện 

theo LCT quy định ở Khoản 1 Điều này để thống nhất áp dụng trong đơn vị. 

3. Mẫu LCT quy định tại Mẫu 5, Phụ lục XI của Quy trình này.  

4. Sau khi hoàn thành công việc, LCT phải được lưu giữ ít nhất 01 tháng (kể 

cả những lệnh đã ban hành nhưng không thực hiện). Trường hợp khi tiến hành 

công việc, nếu xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì LCT phải được lưu trong hồ sơ điều 

tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị. 

Điều 5.  Công việc thực hiện theo PCT, LCT 

1. Các công việc khi tiến hành trên thiết bị, đường dây, ở gần hoặc liên quan 

đến thiết bị, đường dây đang mang điện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn 

bị vị trí làm việc phải thực hiện theo PCT bao gồm: 

a) Làm việc cắt điện hoàn toàn; 

b) Làm việc có điện; 

c) Làm việc ở gần phần có điện; 

2. Các công việc thực hiện theo LCT bao gồm:  

a) Làm việc ở xa nơi có điện; 

b) Xử lý sự cố thiết bị, đường dây do nhân viên vận hành thực hiện trong ca 

trực, hoặc những người khác thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên vận hành; 

c) Làm việc ở thiết bị, đường dây điện hạ áp trong một số trường hợp do cấp 

có thẩm quyền của đơn vị quản lý thiết bị, đường dây quyết định. (Làm việc ở 
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thiết bị, đường dây điện hạ áp trong một số trường hợp như: cắt aptomat đầu cột, 

aptomat điện kế, sửa chữa nhánh dây cấp điện khách hàng,...). 

d) Công việc không cần phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị vị trí 

làm việc. 

Điều 6.  Các chức danh trong PCT 

1. Phiếu công tác có các chức danh sau: 

a) Người cấp PCT; 

b) Người cho phép; 

c) Người giám sát an toàn điện; 

d) Người lãnh đạo công việc; 

e) Người chỉ huy trực tiếp; 

f) Nhân viên đơn vị công tác. 

2. Trong 01 PCT, 01 người được phép đảm nhận 02 chức danh Người cấp 

phiếu công tác, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người 

giám sát an toàn điện (nếu có), hoặc đảm nhận nhiều nhất 03 chức danh Người 

cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). Khi 

đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh 

đảm nhận. Người cho phép không được kiêm nhiệm chức danh người chỉ huy trực 

tiếp. 

3. Những người được giao nhiệm vụ cấp PCT, cho phép, giám sát an toàn 

điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp hằng năm phải được huấn luyện về 

những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được người sử dụng lao 

động ra quyết định công nhận. 

Điều 7.  Các chức danh trong LCT 

1. Lệnh công tác có các chức danh sau: 

a) Người ra LCT; 

b) Người giám sát an toàn điện; 

c) Người chỉ huy trực tiếp (khi tổ chức thành đơn vị công tác), Người thi 

hành lệnh (khi thực hiện công việc một mình); 

d) Nhân viên đơn vị công tác. 
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2. Trong 01 LCT, 01 người được phép đảm nhận 02 chức danh Người ra 

lệnh, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người ra lệnh, Người giám sát an toàn điện 

(nếu có); 

3. Những người được giao nhiệm vụ ra LCT, giám sát an toàn điện, chỉ huy 

trực tiếp, thi hành lệnh hằng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên 

quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được người sử dụng lao động ra quyết định công 

nhận. 

Điều 8.  Người cấp PCT  

1. Người cấp PCT phải là người của đơn vị quản lý vận hành; phải nắm vững 

về vận hành lưới điện hoặc nhà máy điện do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết 

được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo an toàn điện để đề ra đủ, đúng các 

biện pháp an toàn về điện cho đơn vị công tác. Có bậc 5 an toàn điện và được 

công nhận chức danh “Người cấp phiếu công tác”, quy định cụ thể như sau:  

a) Tại các nhà máy điện: do Quản đốc, Phó Quản đốc, Kỹ thuật viên phân 

xưởng quản lý vận hành thiết bị. Trưởng ca đương nhiệm cấp PCT trong trường 

hợp người cấp PCT vắng mặt, công việc đột xuất hoặc khi sự cố; 

b) Tại các đơn vị truyền tải điện: do Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật; 

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng kỹ thuật; Đội trưởng và Đội phó đường dây, 

phân xưởng; Trạm trưởng, Trạm phó trạm biến áp; Trưởng kíp, Kỹ thuật viên; Tổ 

trưởng, tổ phó tổ thao tác lưu động đối với trạm điện KNT; 

c) Tại các đơn vị điện lực cấp quận, huyện: do Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ 

thuật; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng kỹ thuật, Kỹ thuật viên; Đội trưởng, 

Đội phó, Tổ trưởng, Tổ phó đội quản lý đường dây và trạm biến áp. Trực ban vận 

hành cấp PCT trong trường hợp người cấp PCT vắng mặt khi có công việc đột 

xuất hoặc khi sự cố; 

d) Tại các Chi nhánh lưới điện cao thế (hoặc cấp tương đương): do Giám 

đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng kỹ thuật, Kỹ 

thuật viên; Đội trưởng, Đội phó đường dây; Trạm trưởng trạm biến áp; Tổ trưởng, 

tổ phó tổ thao tác lưu động đối với trạm điện KNT. 

2. Trách nhiệm của người cấp PCT 

a) Ghi vào Mục 1 của PCT (có thể soạn thảo trên máy tính), ký cấp phiếu và 

giao phiếu cho người cho phép, kiểm tra và ký hoàn thành PCT ngay sau khi nhận 

lại từ người cho phép; 

b) Khi giao phiếu cho người cho phép phải chỉ dẫn những yêu cầu cụ thể và 
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những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện tại nơi làm việc để người cho phép hướng 

dẫn cho đơn vị công tác khi thực hiện việc cho phép làm việc để đảm bảo an toàn.  

Điều 9.  Người cho phép 

1. Người cho phép phải là nhân viên vận hành đang làm nhiệm vụ trong ca 

trực. Có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người cho 

phép”. 

Trường hợp ở nơi, thiết bị không có người trực thường xuyên thì người cho 

phép phải là nhân viên trực tiếp vận hành thiết bị đó (hoặc được cấp có thẩm 

quyền công nhận là nhân viên vận hành thiết bị đó), nhân viên tổ thao tác lưu động 

và phải được trưởng ca (trực chính) ca trực vận hành của đơn vị (Truyền tải điện 

khu vực; Trung tâm điều khiển xa; Chi nhánh Lưới điện cao thế; Công ty Điện 

lực/ Điện lực quận, huyện,...) điều hành, chỉ dẫn về thực trạng kết lưới, cấp điện 

nơi (vị trí) làm việc. 

2. Trách nhiệm của người cho phép  

a) Nhận PCT, tiếp nhận sự điều hành, chỉ dẫn của trưởng ca, trưởng kíp (đối 

với nhà máy điện); trưởng kíp, trực chính (đối với trạm biến áp); nhân viên vận 

hành (đối với lưới điện) ca trực vận hành của đơn vị để biết đầy đủ tình trạng vận 

hành của thiết bị nơi thực hiện công việc (nếu người cấp phiếu không phải người 

trong ca trực), kiểm tra biện pháp an toàn và thực hiện việc cho phép làm việc tại 

hiện trường để cho đơn vị công tác vào làm việc; 

b) Kiểm tra, xác định tại nơi làm việc không còn điện theo quy định tại Khoản 

2 Điều 10 Quy trình này (trường hợp làm việc có cắt điện); 

c) Kiểm tra (hoặc thực hiện nếu được người cấp phiếu giao) việc thực hiện 

đủ, đúng các biện pháp an toàn tại hiện trường thuộc trách nhiệm của mình để 

chuẩn bị chỗ làm việc cho đơn vị công tác, ghi những việc đã làm vào Mục 2 của 

PCT; 

d) Trường hợp nếu nơi làm việc có liên quan đến thiết bị của từ 02 đơn vị 

quản lý vận hành trở lên thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Quy 

trình này; 

e) Kiểm tra danh sách và bậc an toàn điện của nhân viên đơn vị công tác và 

người giám sát an toàn điện (nếu có) có mặt tại nơi làm việc theo đúng với đăng 

ký của đơn vị làm công việc;  

f) Chỉ dẫn nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết 

bị) có điện ở xung quanh và cảnh báo những nguy cơ gây ra mất an toàn cho toàn 
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đơn vị công tác và người giám sát an toàn điện (nếu có) để họ biết và phòng tránh; 

g) Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn những 

yếu tố nguy hiểm về an toàn điện cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an 

toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác biết để đảm bảo an toàn trong khi 

làm việc;    

h) Ghi thời gian bàn giao hiện trường làm việc, ký tên vào Mục 2 của PCT. 

Giao 01 bản PCT cho người chỉ huy trực tiếp sau khi người chỉ huy trực tiếp, 

người giám sát an toàn điện (nếu có) đã kiểm tra lại các biện pháp an toàn mà 

người cho phép giao theo yêu cầu, ký vào Mục 2 của PCT; 

i) Thực hiện và ghi vào Mục 5 của PCT (nếu có); 

j) Tiếp nhận lại PCT và nơi làm việc do người chỉ huy trực tiếp bàn giao khi 

đơn vị công tác làm xong công việc; kiểm tra nội dung công việc, nơi làm việc, 

viết, ký khóa PCT vào Mục 6.2 của PCT, giao trả lại PCT cho người cấp PCT.  

Điều 10.  Người giám sát an toàn điện  

1. Những trường hợp phải cử người giám sát an toàn điện riêng cho đơn vị 

công tác bao gồm: 

a) Đơn vị công tác làm các công việc (như: nề, mộc, cơ khí,…) ở nhà máy 

điện, trạm điện không có chuyên môn về điện; 

b) Đơn vị công tác làm các công việc căng, kéo dây, lấy độ võng đường dây 

giao chéo ở phía dưới hoặc gần đường dây đang vận hành; 

c) Đơn vị công tác làm việc ở những nơi đặc biệt nguy hiểm về điện; 

d)  Trường hợp làm việc theo LCT, nếu có yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến 

tai nạn điện trong khi làm việc đối với đơn vị công tác mà người chỉ huy trực tiếp 

không thể giám sát an toàn điện được thì phải cử người giám sát an toàn điện. 

2. Người giám sát an toàn điện được đơn vị làm công việc hoặc đơn vị quản 

lý vận hành cử để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. Có 

bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người giám sát an toàn 

điện”.  

3. Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện 

a) Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc 

để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện; 

b) Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho phép thực hiện việc cho phép 

làm việc; 
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c) Cùng người chỉ huy trực tiếp tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực hiện 

(nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào PCT hoặc LCT; 

d) Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện 

(cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không làm bất cứ 

việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện.  

Điều 11.  Người lãnh đạo công việc 

1. Người lãnh đạo công việc phải có bậc 5 an toàn điện và được công nhận 

chức danh “Người lãnh đạo công việc” do đơn vị làm công việc cử. 

2. Trách nhiệm của người lãnh đạo công việc 

 Chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị công tác, khi công việc 

do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện theo 

các PCT để đảm bảo an toàn. 

Điều 12.  Người ra LCT  

1. Người ra LCT phải nắm vững về vận hành lưới điện hoặc nhà máy điện 

do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo 

an toàn điện khi tiến hành công việc. Có bậc 5 an toàn điện và được công nhận 

chức danh “Người ra lệnh công tác”.  

2. Trách nhiệm của người ra LCT 

a) Khi ra LCT phải ghi đầy đủ các nội dung trong Phần A và Mục 1 Phần B 

của LCT (nếu lập thành quyển), trực tiếp ký và giao LCT cho người chỉ huy trực 

tiếp (hoặc người thi hành lệnh); tiếp nhận lại LCT, kiểm tra, ký sau khi hoàn thành 

công việc; 

b) Trường hợp ra lệnh bằng lời nói truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, 

bộ đàm, trước khi ra LCT người ra lệnh phải ghi vào sổ LCT những nội dung sau: 

người ra lệnh, họ tên của người chỉ huy trực tiếp (hoặc người thi hành lệnh), người 

giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên của đơn vị công tác, địa điểm làm việc, 

nội dung công tác, điều kiện tiến hành công việc, thời gian bắt đầu và kết thúc 

công việc, đồng thời dành một mục để ghi việc kết thúc công việc.  

Nếu người ra lệnh không trực tiếp ghi được thì phải thông báo về nơi trực 

vận hành để ghi vào sổ LCT đầy đủ các nội dung nêu ở trên và phải ghi âm (nếu 

có điều kiện); 

c) Phải chỉ dẫn những điều có liên quan đến công việc và các yếu tố nguy 

hiểm tại hiện trường cho người chỉ huy trực tiếp (hoặc người thi hành lệnh), người 

giám sát an toàn điện (nếu có) để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc; 
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d) Người ra lệnh công tác tiếp nhận báo cáo kết quả, thời gian hoàn thành 

sau khi thực hiện xong công việc từ người chỉ huy trực tiếp (hoặc người thi hành 

lệnh) và ghi vào sổ LCT theo quy định. 

Điều 13.  Người chỉ huy trực tiếp 

1. Người chỉ huy trực tiếp phải nắm vững thời gian, địa điểm, nội dung công 

việc được giao và các biện pháp an toàn phù hợp với yêu cầu của công việc; được 

đơn vị làm công việc cử để thực hiện công việc. Có bậc 4 an toàn điện trở lên và 

được công nhận chức danh “Người chỉ huy trực tiếp”. 

2. Trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp  

a) Trách nhiệm phối hợp: phải hợp tác chặt chẽ với các tổ chức liên quan và 

chỉ huy, kiểm tra đơn vị công tác để đảm bảo công tác an toàn và gìn giữ an toàn 

cho cộng đồng. 

b) Trách nhiệm kiểm tra: phải hiểu rõ nội dung công việc được giao, các biện 

pháp an toàn phù hợp với công việc. 

Kiểm tra, tiếp nhận biện pháp an toàn do người cho phép bàn giao và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết khác; 

Việc chấp hành các quy định về an toàn của nhân viên đơn vị công tác;  

Chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng trong khi làm việc. 

Kiểm tra thời hạn thử nghiệm cho phép sử dụng của máy, thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

Đặt, di chuyển, tháo dỡ các biển báo an toàn điện, rào chắn, nối đất di động 

trong khi làm việc và phổ biến cho tất cả nhân viên đơn vị công tác biết. 

c) Kiểm tra sơ bộ sức khoẻ công nhân: trước khi bắt đầu công việc, người 

chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra sơ bộ tình hình sức khỏe, thể trạng của nhân viên 

đơn vị công tác. Khi xét thấy sẽ có khó khăn cho nhân viên đơn vị công tác thực 

hiện công việc một cách bình thường thì không được để nhân viên đơn vị công 

tác đó tham gia vào công việc. 

d) Trách nhiệm giải thích: trước khi cho đơn vị công tác vào làm việc người 

chỉ huy trực tiếp phải giải thích cho nhân viên đơn vị công tác về nội dung, trình 

tự để thực hiện công việc và các biện pháp an toàn. 

e) Trách nhiệm giám sát: người chỉ huy trực tiếp phải có mặt liên tục tại nơi 

làm việc, giám sát và có biện pháp để nhân viên đơn vị công tác không thực hiện 

những hành vi có thể gây tai nạn trong quá trình làm việc. 
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Điều 14.  Người thi hành lệnh 

1. Người thi hành lệnh phải nắm vững thời gian, địa điểm, nội dung công 

việc được giao và các biện pháp an toàn phù hợp với yêu cầu của công việc; được 

đơn vị làm công việc cử để thực hiện công việc. Có bậc 4 an toàn điện trở lên và 

được công nhận chức danh “Người thi hành lệnh”. 

Trường hợp: i) công việc làm ở nơi có ít yếu tố nguy hiểm về an toàn điện; 

ii) làm việc ở xa nơi có điện; iii) xử lý sự cố thiết bị do nhân viên vận hành thực 

hiện trong ca trực; iv) người thực hiện công việc có kỷ luật lao động nghiêm và 

chuyên môn nghề nghiệp vững, biết rõ nơi làm việc và điều kiện an toàn thì người 

thi hành lệnh phải có bậc 3 an toàn điện trở lên. 

2. Trách nhiệm của người thi hành lệnh 

a) Nhận lệnh công tác từ người ra lệnh 

Trường hợp nhận lệnh bằng lời nói được truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện 

thoại, bộ đàm thì phải ghi âm (nếu có điều kiện) và ghi vào sổ LCT. Phải đọc kỹ 

nội dung LCT, nếu thấy bất thường hoặc chưa rõ thì phải hỏi lại ngay người ra 

lệnh;  

b) Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng 

trong khi làm việc; 

c) Kiểm tra và thực hiện các biện pháp an toàn để tiến hành công việc; 

d) Ghi nhật ký công tác và biện pháp an toàn vào Mục 2.3 của LCT; 

e) Khi thực hiện xong công việc, người thi hành lệnh phải ghi kết quả, thời 

gian hoàn thành vào LCT hoặc sổ của mình; báo cáo với người ra lệnh để biết và 

ghi vào sổ LCT theo quy định. 

Điều 15.  Nhân viên đơn vị công tác 

1. Nhân viên đơn vị công tác phải được huấn luyện về an toàn điện phù hợp 

với công việc được giao. 

2. Cử nhân viên đơn vị công tác: nhân viên đơn vị công tác do người được 

giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhân viên của đơn vị làm công việc cử. 

3. Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác 

a) Đảm bảo tốt thể chất và tinh thần để làm việc. Chủ động báo cáo với người 

chỉ huy trực tiếp tình trạng sức khỏe của mình để được giao công việc phù hợp; 

b) Phải nắm vững những yêu cầu về an toàn có liên quan đến công việc;  

c) Tự kiểm tra và bảo đảm đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; 
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d) Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm vi 

được phép làm việc, các yếu tố nguy hiểm cần phòng tránh, có thể hỏi lại người 

chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ. Khi thấy các điều kiện đảm bảo an 

toàn để làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp 

để xem xét giải quyết; 

e) Ký vào Mục 4 của PCT hoặc ký vào Mục 1.2 của LCT khi đến làm việc 

và rút khỏi nơi làm việc trong trường hợp đang thực hiện công việc. Nếu nhân 

viên đơn vị công tác không thể ký rút khỏi nơi làm việc (do đau ốm,…) thì người 

chỉ huy trực tiếp được phép ký thay; 

f) Chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tự bảo vệ 

để đảm bảo an toàn khi làm việc. Từ chối thực hiện công việc khi thấy không đảm 

bảo an toàn, nếu người chỉ huy trực tiếp không chấp thuận thì báo cáo lên cấp trên 

để giải quyết; 

g) Không được vào các vùng mà người chỉ huy trực tiếp cấm vào hoặc các 

vùng có nguy cơ xảy ra tai nạn; 

h) Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn.  
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