CHƯƠNG 1: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG.
1. Phòng chống nhiễm độc:
2.Phòng chống bụi:
2.1 Định nghĩa và phân loại bụi:
a/ §Þnh nghÜa:
Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn, nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong
không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi,
khói, mù: khi những hạt bụi nằm lơ lửng trong không khí gọi là aerozon, khi
chúng đọng lại trên bề mặt vật thể nào đó gọi là aerogen.
b/ Ph©n lo¹i:
- Theo nguồn gốc:Bụi kim loại (Mn, Si, rỉ sắt,…); bụi cát, bụi gỗ, bụi động
vật, bụi lông, bụi xương, bụi thực vật, bụi bông, bụi gai, bụi hóa chất (grafit, bột
phấn, bột hàn the, bột xà phòng, vôi…).
- Theo kích theóc hạt bụi: Bụi bay có kích thứoc từ 0,001 ÷ m; các hạt
từ 0,1÷ 10 m gọi là mù, các hạt từ 0,001÷ 0,1 m gọi là khói chúng, chuyển động
Brao trong không khí. Bụi lắng có kích thước >m thường gây tác hại cho mắt.
Theo tác hại: Bụi gây nhiễm độc (Pb, Hg, benzen…); bụi gây dị ứng; bụi
gây ung thư như nhựa đường, phóng xạ, các chất brôm; bụi gây xơ phổi như bụi
silic, amiăng…
2.2.Tác hại của bụi công nghiệp đối với cơ thể:
Bụi có tác hại đến da, mắt, cơ quan hô hấp, cơ quan tiêu hóa. Các hạt bụi
này bay lơ lửng trong không khí, khi bị hít vào phổi chúng sẽ gây thương tổn
đường hô hấp.
Khi chúng ta thở nhờ có lông mũi và màng niêm dịch của đường hô hấp
nên những hạt bụi có kích thước lớn hơn 5μm bị giữ lại ở hốc mũi (tới 90%). Các
hạt bụi kích thước 2-5μm dễ dàng theo không khí vào tới, phế quản, phế nang, ở
đây bụi được các lớp thực bào bao vây và tiêu diệt khoảng 90% nữa, số còn lại
đọng ở phổi gây nên bệnh bụi phổi và các bệnh khác (bệnh silicose, asbestose,
siderose…)
Bệnh phổi nhiễm bụi thường gặp ở những công nhân khai thác, chế biến,
vận chuyển quặng đá, kim loại, than v.v…
Bệnh silicose là bệnh phổi bị nhiễm bụi silic ở thợ đúc, thợ khoan đá, thợ
mỏ, thợ làm gốm sứ và vật liệu chịu lửa… Bệnh này chiếm 40 -70% trong tổng số
các bệnh về phổi. Ngoài ra còn có các bệnh asbestose (nhiễm bụi amiăng),
aluminose (bụi boxit, đất sét), siderose (bụi sắt).
Bệnh đường hô hấp: Bao gồm các bệnh như viêm mũi, viêm họng, viêm
phế quản, viêm teo mũi do bụi crôm, esen…
Bệnh ngoài da: bụi có thể dính bám vào da làm viêm da, làm bịt kín các lỗ
chân lông và ảnh hưởng đến bài tiết, bụi có thể bịt các lỗ của tuyến nhờn gây ra
mụn, lở loét ở da, viêm mắt, giảm thị lực, mộng thịt...

Bệnh đường tiêu hóa: Các loại bụi sắc cạnh nhọn vào dạ dày có thể làm tổn
thương niêm mạc dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa.
Chấn thương mắt: Bụi kiềm, axit có thể gây ra bỏng giác mạc, giảm thị lực.
2.3. Những biện pháp đề phòng, chống bụi trong sản xuất:
a. Biện pháp kỹ thuật:
- Cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất sinh bụi để công nhân không phải
tiếp xúc với bụi và bụi ít lan tỏa ra ngoài.
- Thay đổi bằng biện pháp công nghệ như vận chuyển bằng hơi, dùng máy hút,
làm sạch bằng nước thay cho việc làm sach bằng phun cát...
- Bao kín thiết bị và có thể cả dây chuyền sản xuất khi cần thiết.
- Thay đổi vật liệu sinh nhiều bụi bằng vật liệu ít sinh bụi hoặc không sinh bụi...
- Sử dụng hệ thống thông gió, hút bụi trong các phân xưởng có nhiều bụi.
b. Biện pháp y học
- Khám và kiểm tra sức khỏa định kỳ, phát hiện sớm bệnh để chữa trị, phục hồi
chức năng làm việc cho công nhân.
- Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, mặt nạ, khẩu trang...)
2.4. Läc bôi trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp
Ở các nhà máy sản xuất công nghiệp lượng bụi thảivào môi trường không khí rất
lớn như các nhà máy xi măng, nhà máy dệt, nhà máy luyện kim v.v…
Để làm sạch không khí trước khi thải ra môi trường, ta phải tiến hành lọc
sạch bụi đến giới hạn cho phép. Ngoài ra có thể thu hồi các bụi quý.
Để lọc bụi người ta sử dụng nhiều thiết bị lọc bụi khác nhau và tùy thuộc
vào bản chất các lực tác dụng bên trong thiết bị, người ta phân ra các nhóm chính
sau:
* Buồng lắng bụi: Quá trình lắng xảy ra dưới tác dụng của trọng lực.
* Thiết bị lọc bụi kiểu quán tính: Lợi dụng lực quán tính khi thay đổi chiều
hướng chuyển động để tách bụi ra khỏi dòng không khí.
* Thiết bị lọc bụi kiểu ly tâm – xiclon: Dùng lực ly tâm để đẩy các hạt bụi
ra xa tâm quay rồi chạm vào thành thiết bị, hạt bụi bị mất động năng và rơi xuống
dưới đáy.
* Lưới lọc bằng vải, lưới thép, giấy, vật liệu rỗng bằng khâu sứ, khâu kim
loại…Trong thiết bị lọc bụi loại này các lực quán tính, lực trọng trường và cả lực
khuếch tán đều phát huy tác dụng.
Hiện nay có rất nhiều thiết bị lọc bụi trong công nghiệp với nhiều nguyên lý
khác nhau nhưng có thể chia thành 2 loại: Loại khô và loại ướt. Trong công nghiệp
khi một loại thiết bị không đáp ứng được yêu cầu thì người ta có thể tổ hợp nhiều
loại thiết bị lọc bụi trong cùng một hệ thống.
3. Phòng chống cháy, nổ:
3.1. Nguyãn nhán gáy ra hoía hoaûn, näø
- Nguyên nhân cháy do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất như que diêm,
dăm bào, gỗ (750 – 8000) nhw khi hàn hơi, hàn điện...

-Nguyên nhân cháy do ma sát (mài, máy bay rơi).
- Nguyên nhân cháy do tác dụng cảu hóa chất.
- Nguyªn nh©n ch¸y do sÐt ®¸nh, do chËp ®iÖn, do ®ãng cÇu dao ®iÖn.
- Nguyªn nh©n sö dông c¸c thiÕt bÞ cã nhiÖt ®é cao như lß ®èt, lß nung, c¸c đường
èng dÉn khÝ ch¸y, c¸c bÓ chøa nhiªn liÖu dÔ ch¸y, gÆp löa hay tia löa ®iÖn cã thÓ
g©y ch¸y, næ…
- Nguyªn nh©n do ®é bÒn thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o.
- Nguyªn nh©n người s¶n xuÊt thao t¸c kh«ng ®óng quy ®Þnh
* Næ lý häc: là trường hîp næ do ¸p suÊt trong mét thÓ tÝch t¨ng cao mà vá b×nh
chøa kh«ng chÞu næi ¸p suÊt nÐn ®ã nªn bÞ næ.
* Næ ho¸ häc: là hiện tượng næ do ch¸y cùc nhanh g©y ra (thuèc sóng, bom, ®¹n,
m×n... ).
3.2. Caïc biãûn phaïp phoìng chäúng chaïy, näø
Nổ thường có tính cơ học và tạo ra môi trường xung quanh áp lực lớn làm
phá hủy nhiều thiết bị, công trình…Cháy nhà máy, cháy chợ, các nhà kho...Gây
thiệt hại về người và của, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và của tư nhân, ảnh
hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y, næ mét c¸ch h÷u hiÖu.
* Nguyªn lý phßng, chèng ch¸y, næ:
Nguyªn lý phßng ch¸y, næ là t¸ch rêi 3 yÕu tè là chÊt ch¸y, chÊt «xy ho¸ và
måi b¾t löa th× ch¸y næ kh«ng thÓ x¶y ra được.
Nguyªn lý chèng ch¸y, næ là h¹ thÊp tèc ®é ch¸y cña vËt liÖu ®ang ch¸y ®Õn møc
tèi thiÓu và ph©n t¸n nhanh nhiÖt lượng cña ®¸m ch¸y ra ngoài.
§Ó thùc hiÖn 2 nguyªn lý này trong thùc tÕ cã thÓ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kh¸c
nhau:
- H¹n chÕ khèi lượng cña chÊt ch¸y (hoÆc chÊt «xy ho¸) ®Õn møc tèi thiÓu cho
phÐp vÒ phương diÖn kü thuËt.
- Ng¨n c¸ch sù tiÕp xóc cña chÊt ch¸y và chÊt «xy ho¸ khi chóng chưa tham gia
vào qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c kho chøa ph¶i riªng biÖt và c¸ch xa c¸c n¬i ph¸t nhiÖt.
Xung quanh c¸c bÓ chøa, kho chøa cã tường ng¨n c¸ch b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
- Trang bÞ phương tiÖn PCCC (b×nh bät AB, B×nh CO2, bét kh« như c¸t, nước.
HuÊn luyÖn sö dông c¸c phương tiÖn PCCC, c¸c phương ¸n PCCC. T¹o vành ®ai
phßng chèng ch¸y.
- C¬ khÝ và tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã tÝnh nguy hiÓm vÒ ch¸y, næ.
- ThiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o kÝn, ®Ó h¹n chÕ tho¸t h¬i, khÝ ch¸y ra khu vùc s¶n xuÊt.
- Dïng thªm c¸c chÊt phô gia tr¬, c¸c chÊt øc chÕ, c¸c chÊt chèng næ ®Ó gi¶m tÝnh
ch¸y næ cña hçn hîp ch¸y.
- C¸ch ly hoÆc ®Æt c¸c thiÕt bÞ hay c«ng ®o¹n dÓ ch¸y næ ra xa c¸c thiÕt bÞ kh¸c và
nh÷ng n¬i tho¸ng giã hay ®Æt h½n ngoài trêi.
- Lo¹i trõ mäi kh¶ n¨ng ph¸t sinh ra måi löa t¹i nh÷ng chç s¶n xuÊt cã liªn quan
®Õn c¸c chÊt dÓ ch¸y næ.
* Các phương tiện chữa cháy:
* C¸c chÊt ch÷a ch¸y: là các chất đưa vào đám cháy nhằm dập tắt nó như:

- Nước: Nước có ẩn nhiệt hóa hơi lơn làm giảm nhanh nhiệt độ nhờ bốc hơi. Nước
được sử dụng rộng rãi để chống cháy và có giá thành rẻ. Tuy nhiªn kh«ng thÓ
dïng nước ®Ó ch÷a ch¸y c¸c kim lo¹i ho¹t ®éng như K, Na, Ca hoÆc ®Êt ®Ìn và c¸c
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®¸m ch¸y cã nhiÖt ®é cao h¬n 1700 C.
- Bụi nước: Phun nước thành dạng bụi làm tăng đáng kể bề mặt tiếp xúc của nó
với đám cháy. Sự bay hơi nhanh các hạt nước làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh
và pha loãng nồng độ chất cháy, h¹n chÕ sù x©m nhËp cña «xy vào vïng ch¸y. Bôi
nước chØ được sö dông khi dßng bôi nước trïm kÝn được bÒ mÆt ®¸m ch¸y.
- H¬i nước: H¬i nước c«ng nghiÖp thường cã ¸p suÊt cao nªn kh¶ n¨ng dËp t¾t
®¸m ch¸y tương ®èi tèt. T¸c dông chÝnh cña h¬i nước là pha lo·ng nång ®é chÊt
ch¸y và ng¨n c¶n nång ®é «xy ®i vào vïng ch¸y. Thùc nghiÖm cho thÊy lượng h¬i
n íc cÇn thiÕt ph¶i chiÕm 35% thÓ tÝch n¬i cÇn ch÷a ch¸y th× míi cã hiÖu qu¶.
- Bät ch÷a ch¸y: cßn gäi l bät ho¸ häc. Chóng ® îc t¹o ra bëi ph¶n øng gi÷a 2
chÊt: sunph¸t nh«m Al2(S04)3 v bicacbonat natri (NaHCO3). C¶ 2 ho¸ chÊt tan
trong n íc v b¶o qu¶n trong c¸c b×nh riªng. Khi sö dông ta trçn 2 dung dÞch víi
nhau, khi ®ã ta cã c¸c ph¶n øng:
Al (S0 ) + 6H O → 2Al(OH) ↓ + 3H SO
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H SO + 2NaHCO → Na SO +2H O + 2CO ↑
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Hydroxyt nh«m Al(OH) l kÕt tña ë d¹ng h¹t m u tr¾ng t¹o ra c¸c m ng máng
3
v nhê cã CO l mét lo¹i khÝ m t¹o ra bät. Bät cã t¸c dông c¸ch ly ®¸m ch¸y
2
víi kh«ng khÝ bªn ngo i, ng¨n c¶n sù x©m nhËp cña «xy v o vïng ch¸y. Bät ho¸
häc ® îc sö dông ®Ó ch÷a ch¸y x¨ng dÇu hay c¸c chÊt láng kh¸c.
- Bét ch÷a ch¸y: l chÊt ch÷a ch¸y r¾n dïng ®Ó ch÷a ch¸y kim lo¹i, c¸c chÊt r¾n
v chÊt láng. VÝ dô ®Ó ch÷a ch¸y kim lo¹i kiÒm ng êi ta sö dông bét kh« gåm
96% CaCO3 + 1% graphit + 1% x phßng ...
- C¸c chÊt halogen: lo¹i n y cã hiÖu qu¶ rÊt lín khi ch÷a ch¸y. T¸c dông chÝnh
l k×m h·m tèc ®é ch¸y. C¸c chÊt n y dÓ thÊm ít v o vËt ch¸y nªn hay dïng
ch÷a ch¸y c¸c chÊt khã hÊm ít nh b«ng, v¶i, sîi v.v.. §ã l Brometyl (CH Br)
3
hay Tetraclorua cacbon (CCl4).
* Xe ch÷a ch¸y chuyªn dông: ® îc trang bÞ cho c¸c ®éi ch÷a ch¸y chuyªn
nghiÖp cña th nh phè hay thÞ x·. Xe ch÷a ch¸y lo¹i n y gåm: xe ch÷a ch¸y, xe
th«ng tin v ¸nh s¸ng, xe phun bät ho¸ häc, xe hót khãi v.v..Xe ® îc trang bÞ
dông cô ch÷a ch¸y, n íc v dung dÞch ch÷a ch¸y (l îng n íc ®Õn 400 – 5.000
lÝt, l îng chÊt t¹o bät 200 lÝt.)
* Ph ¬ng tiÖn b¸o v ch÷a ch¸y tù ®éng: Ph ¬ng tiÖn b¸o tù ®éng dïng ®Ó
ph¸t hiÖn ch¸y tõ ®©u v b¸o ngay vÒ trung t©m chØ huy ch÷a ch¸y. Ph ¬ng tiÖn
ch÷a ch¸y tù ®éng l ph ¬ng tiÖn tù ®éng ® a chÊt ch¸y v o ®¸m ch¸y v dËp
t¾t ngän löa.
* C¸c trang bÞ ch÷a ch¸y t¹i chç: ®ã l c¸c lo¹i b×nh bät ho¸ häc, b×nh CO2,
b¬m tay, c¸t, xÎng, thïng, x« ®ùng n íc, c©u liªm v.v..C¸c dông cô n y chØ cã

t¸c dông ch÷a ch¸y ban ®Çu v
kho t ng.

® îc trang bÞ réng r·i cho c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp,

4. Thông gió trong công nghiệp:
4.1.Mục đích của thông gió công nghiệp:
Môi trường không khí có tính chất quyết định đối với việc tạo ra cảm giác
dễ chịu, không bị ngột ngạt, không bị nóng bức hay quá lạnh.
Trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp nguồn tỏa ra độc hại
chủ yếu do các thiết bị và quá trình công nghệ tạo ra. Môi trường làm việc luôn bị
ô nhiễm bởi các hơi ẩm, bụi bẩn, các chất khí do hô hấp thải ra và bài tiết của con
người như CO2, NO2, các hơi axit, bazơ…
Thông gió trong các xí nghiệp nhà máy sản xuất có 2 nhiệm vụ chính sau:
Thông gó chống nóng nóng: Thông gió chống nóng nhằm mục đích
đưa không khí mát, khô ráo vào nhà và đẩy không khí nóng ẩm ra ngoài tạo điều
kiện vi khí hậu tối ưu. Tại những vị trí thao tác với cường độ cao, những chỗ làm
việc gần nguồn bức xạ có nhệt độ cao người ta bố trí những hệ thống quạt với vận
tốc gió lớn (2-5m/s) để làm mát không khí.
Thông gió khử bụi và hơi độc: ở những nơi có tỏa bụi hoặc hơi khí
có hại, cần bố trí hệ thống hút không khí bị ô nhiễm để thải ra ngoài, đồng thời
đưa không khí sạch từ bên ngoài vào bù lại phần không khí bị thải đi. Trước khi
thải có thể cần phải lọc hoặc khử hết các chất độc hại trong không khí để tránh ô
nhiễm khí quyển xung quanh
4.2Các biện pháp thông gió.
Dựa vào nguyên nhân đổi gió và trao đổi khí,có thể chia biiện pháp thông
gió thành thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo.Dựa vào phạm vi tác dụngcủa
hệ thống thông gió có thể chia thành thông gió chung và thông gió cục bộ.
a/Thông gió tự nhiên:
Thông gió tự nhiên là trường hợp thông gió mà sự lưu thông không khí từ
bên ngoài vào nhà và từ nhà thoát ra ngoài thực hiện được nhờ những yếu tố tự
nhiên như nhiêt thừa và gió tự nhiên .
Dựa vào nguyên lý không khí nóng trong nhà đi lên còn không khí nguội
xung quanh đi vào thay thế, người ta thiết kế và bố trí hợp lý các cửa vào và gió ra
các cửa có cấu tạo lá chớp khép mở được , làm lá hướng dòng và thay đổi diện tích
cửa ... để thay đổi được đường đi của gió cũng như điều chỉnh được lượng gió vào
ra....
b/Thông gió nhân tạo:
Thông gió nhân tạo là thông gió có sử dụng máy quạt chạy bằng động cơ
điện để làm không khí vận chuyển từ nơi nay đến nơi khác. Trong thực tế thường
dùng hệ thống thông gió thổi vào và hệ thống thông gió hút ra .Có 2 phương pháp
để thông gió nhân tạo:
*Thông gió chung:
Là hệ thống thông gió thổi vào hoặc hút ra có phạm vi tác dụng trong toàn
bộ không gian của phân xưởng . Nó phải có khả năng khử nhiệt thừa và chất độc

hại tỏa ra trong phân xưởng để đưa nhiệt độ và nồng độ độc hại xuống dứa mức
cho phép .Có thể sử dụng thông gió chung theo nguyên tắc thông gió tự nhiên
hoặc theo nguyên tắc thông gió nhân tạo.
*Thông gió cục bộ:
Là hệ thống thông gió có phạm vi tác dụng trong từng vùng hẹp riêng biệt
của phân xưởng .Hệ thống này có thể chỉ thổi vào cục bộ hoặc rút ra cục bộ.
-Hệ thống thổi cục bộ::Thường sử dụng hệ thống hoa sen không khí và
thường được bố trí để thổi không khí sạch và mát vào những vị trí thao tác cố
định của công nhân , mà tại đó tỏa nhiều khí hơi có hại và nhiều nhiệt (ví dụ như ở
các cửc lò nung ,lò đúc, xưởng rèn...).
-Hệ thống hút cục bộ:Dùng để hút chất độc hại ngay tại nguồn sing sản ra
chúng và thải ra ngoài , không cho lan tỏa các vùng xung quanh trong phân xưởng
. Đây là biện pháp thông gió tích cực và triệt để nhất để khử độc hại (ví dụ các tủ
hóa nghiệm ,bộ phận hút bụi đá mài, bộ phận hút bụi trong máy dỡ khuôn đúc...)

CHƯƠNG 2: AN TOÀN ĐIỆN
BÀI 1: ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN
ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI (1 tiãút)
2.1. Âiãûn tråí cuía ngæåìi
Thán thãø ngæåìi gäöm da, thët, xæång, tháön kinh, maïu.. . taûo thaình. Låïp da coï
âiãûn tråí låïn nháút maì âiãûn tråí cuía da laûi da âiãûn tråí cuía låïp sæìng trãn da quyãút âënh.
Âiãûn tråí cuía ngæåìi laì mäüt âaûi læåüng ráút khäng äøn âënh vaì khäng chè phuû thuäüc vaìo
traûng thaïi sæïc khoíe cuía cå thãø tæìng luïc maì coìn phuû thuäüc vaìo mäi træåìng xung
quanh, âiãöu kiãûn täøn thæång.. . Thæûc tãú âiãûn tråí naìy thæåìng haû tháúp nháút laì luïc da
bë áøm, khi thåìi gian taïc duûng cuía doìng âiãûn tàng lãn koàûc khi tàng âiãûn aïp. Âiãûn
tråí cuía ngæåìi coï thãø thay âäøi tæì 600  âãún vaìi chuûc k.
Thê nghiãûm cho tháúy giæîa doìng âiãûn âi qua ngæåìi vaì âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi
coï sæû lãûch pha. Nhæ váûy âiãûn tråí ngæåìi laì mäüt âaûi læåüng khäng thuáön nháút.
Âiãûn tråí ngæåìi luän thay âäøi trong mäüt giåïi haûn ráút låïn. Khi da áøm hay do
tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi næåïc bãn ngoaìi hoàûc do mäö häi thoaït ra âãöu laìm âiãûn tråí
giaím xuäúng.
Màût khaïc nãúu da ngæåìi bë áún maûnh vaìo caïc cæûc âiãûn , âiãûn tråí da cuîng giaím
âi. Våïi âiãûn aïp tháúp (50  60V) coï thãø xem âiãûn tråí da tè lãû nghëch våïi âiãûn têch
tiãúp xuïc. Mæïc âäü tiãúp xuïc hay aïp læûc caïc âáöu tiãúp xuïc cuía caïc cæûc âiãûn vaìo da
ngæåìi laìm âiãûn tråí thay âäøi theo. Sæû thay âäøi naìy ráút dãù nhçn tháúy trong vuìng aïp
læûc nhoí hån 1kG/cm2

Khi coï doìng âiãûn âi qua ngæåìi, âiãûn tråí thán ngæåìi giaím âi. Âiãöu naìy coï thãø
giaíi thêch laì luïc doìng âiãûn âi vaìo thán ngæåìi, da bë âäút noïng, mäö häi thoaït ra vaì
laìm âiãûn tråí giaím xuäúng. Thê nghiãûm cho tháúy:
Våïi doìng âiãûn 0,1mA âiãûn tråí ngæåìi Rng= 500.000 .
Våïi doìng âiãûn 10mA âiãûn tråí ngæåìi Rng= 8.000 .
Âiãûn tråí ngæåìi giaím tè lãû våïi thåìi gian taïc duûng cuía doìng âiãûn. Âiãöu naìy coï
thãø giaíi thêch vç da bë âäút noïng vaì coï sæû thay âäøi vãö âiãûn phán.
Âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi ráút aính hæåíng âãún âiãûn tråí cuía ngæåìi vç ngoaìi hiãûn
tæåüng âiãûn phán noïi trãn coìn coï “hiãûn tæåüng choüc thuíng”. Våïi låïp da moíng hiãûn
tæåüng choüc thuíng coï thãø xuáút hiãûn åí âiãûn aïp 10  30V. Nhæng noïi chung aính
hæåíng cuía âiãûn aïp thãø hiãûn roî rãût nháút laì æïng våïi âiãûn aïp tæì 250V tråí lãn: luïc naìy
âiãûn tråí ngæåìi coï thãø xem nhæ tæång âæång våïi luïc ngæåìi bë boïc hãút låïp da ngoaìi.
2.2. Trë säú doìng âiãûn
Doìng âiãûn laì nhán täú váût lê træûc tiãúp gáy ra täøn thæång khi bë âiãûn giáût. Âiãûn
tråí cuía thán ngæåìi, âiãûn aïp âàût vaìo thán ngæåìi chè laì âãø biãún âäøi trë säú doìng âiãûn
noïi trãn maì thäi.
Våïi mäüt trë säú doìng âiãûn nháút âënh thç sæû taïc âäüng cuía noï vaìo cå thãø ngæåìi
háöu nhæ khäng thay âäøi. Baíng 1 cho chuïng ta tháúy sæû taïc duûng cuía doìng âiãûn phuû
thuäüc vaìo trë säú cuía noï. Khi phán têch vãö tai naûn do âiãûn giáût khäng nãn nhçn âån
thuáön theo trë säú doìng âiãûn maì phaíi xeït âãún mäi træåìng, hoaìn caính xaíy ra tai naûn
vaì phaín xaû cuía cå thãø ngæåìi. Theo nghiãn cæïu ngæåìi ta chæïng minh ràòng khi coï
doìng âiãûn chè vaìo khoaíng 510mA âaî laìm chãút ngæåìi. Chênh vç váûy hiãûn nay våïi
doìng âiãûn âiãûn xoay chiãöu táön säú 50  60Hz trë säú doìng âiãûn an toaìn láúy bàòng
10mA. Tæång æïng våïi trãn åí trãn åí doìng âiãûn mäüt chiãöu trë säú naìy bàòng 50mA.
2.3. Táön säú
Täøng tråí cuía cå thãø ngæåìi giaím xuäúng luïc táön säú tàng lãn. Nhæng trong thæûc
tãú khi tàng táön säú lãn caìng cao mæïc âäü nguy hiãm caìng giaím âi. Viãn nghiãn cæïu
vãö bãûnh nghãö nghiãûp åí Leningrat cuî duìng choï thê nghiãûm vaì thu âæåüc kãút quaí sau:
Baíng 1
Táön säú doìng âiãûn
Âiãûn aïp
Säú choï thê nghiãûm Xaïc xuáút chãút
Säú
TT
(Hz)
(V)
(con)
(%)
1
50
117120
15
100
2
100
117120
21
45
3
125
100121
10
20
4
150
120125
10
0

Âäúi våïi ngæåìi thç caïc nhaì nghiãn cæïu cho ràòng táön säú 50  60 Hz nguy hiãøm nháút.
Khi trë säú táön säú låïn hån hoàûc beï hån caïc trë säú noïi trãn mæïc âäü nguy hiãøm seî
giaím xuäúng.
Trong thæûc tãú saín xuáút våïi caïc loaûi maïy phaït táön säú 3.000Hz, 10.000Hz hay låïn
hån coï cäng suáút 10 kW khäng bao giåì xaíy ra hiãûn tæåüng âiãûn giáût chãút ngæåìi.
Nhæng våïi caïc loaûi thiãút bë cäng suáút låïn (thiãút bë sáúy, âeìn âäút âiãûn tæì), âiãûn aïp
6,10 kV våïi táön säú 500.000Hz váùn laìm chãút ngæåìi.
Khi nghiãn cæïu taïc haûi cuía doìng âiãûn mäüt chiãöu âäúi våïi ngæåìi tháúy ràòng åí træåìng
håüp mäüt chiãöu âiãûn tråí cuía ngæåìi låïn hån åí xoay chiãöu. Ngæåìi ta nghiãn cæïu tháúy
ràòng khi doìng âiãûn mäüt chiãöu låïn hån 80mA måïi aính hæåíng âãún tim vaì cå quan hä
háúp cuía con ngæåìi.
2.4. Thåìi gian
Yãúu täú thåìi gian taïc âäüng cuía doìng âiãûn vaìo cå thãø ngæåìi ráút quan troüng vaì
biãøu hiãûn dæåïi nhiãöu hçnh thaïi khaïc nhau. Âáöu tiãn chuïng ta tháúy thåìi gian taïc
duûng cuía doìng âiãûn aính hæåíng âãún âiãûn tråí cuía ngæåìi. Thåìi gian taïc duûng caìng
láu, âiãûn tråí ngæåìi caìng bë giaím xuäúng vç låïp da bë noïng dáön vaì låïp sæìng trãn da bë
choüc thuíng caìng nhiãöu. Nhæ váûy taïc haûi cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi caìng
tàng lãn.
Khi doìng âiãûn taïc âäüng trong thåìi gian ngàõn thç tênh cháút nguy hiãøm phuû
thuäüc vaìo nhëp âáûp cuía tim. Mäùi chu kç co daîn cuía tim keïo daìi âäü 1 giáy. Trong
chu kyì coï khoaíng 0,4 giáy tim nghè laìm viãûc (giæîa traûng thaïi co vaì daîn) vaì åí thåìi
kyì naìy tim ráút nhaûy caím våïi doìng âiãûn âi qua noï. Nãúu thåìi gian doìng âiãûn âi qua
ngæåìi låïn hån 1 giáy thç thãú naìo cuîng truìng våïi thåìi âiãøm noïi trãn cuía tim. Thê
nghiãûm cho tháúy ràòng duì doìng âiãûn låïn (gáön bàòng 10A) âi qua ngæåìi maì khäng
gàûp thåìi âiãøm nghè cuía tim thç cuîng khäng nguy hiãøm gç.
Càn cæï nhæîng lê luáûn trãn chuïng ta coï thãø giaíi thêch taûi sao åí caïc maûng âiãûn
cao aïp nhæ 110kV, 35kV, 10kV, 6KVtai naûn do âiãûn áy ra êt dáùn âãún træåìng håüp
tim ngæìng âáûp hay ngæìng hä háúp. Våïi âiãûn aïp cao doìng âiãûn xuáút hiãûn træåïc khi
ngæåìi chaûm vaìo vaìo vtj mang âiãûn. Naûn nhán chæa këp chaûm vaìo váût mang âiãûn thç
häö quang âaî phaït sinh vaì doìng âiãûn âi qua ngæåìi ráút låïn (coï thãø âãún vaìi A). Doìng
âiãûn naìy taïc âäüng ráút maûnh vaìo ngæåìi vaì gáy cho cå thãø ngæåìi mäüt sæû phaín xaû
phoìng thuí ráút maînh liãût. Kãút quaí laì häö quang bë dáûp tàõt ngay (hoàûc chuyãøn sang bäü
pháûn mang âiãûn bãn caûnh), doìng âiãûn chè täön taûi trong thåìi gian khoaíng vaìi pháön
cuía giáy. Våïi thåìi gian ngàõn nhæ váûy ráút êt khi laìm tim ngæìng âáûp hay hä háúp bë tã
liãût. ÅÍ chäù bë âäút seî sinh ra mäüt låïp hæîu cå caïch âiãûn cuía thán ngæåìi vaì chênh låïp
naìy ngàn caïch doìng âiãûn âi qua ngæåìi mäüt caïch hiãûu quaí.

Tuy nhiãn khäng nãn kãút luáûn âiãûn aïp cao khäng nguy hiãøm vaì doìng âiãûn
låïn naìy qua cå thãø ngæåìi trong thåìi gian ngàõn nhæng cuîng coï thãø âäút chaïy nghiãm
troüng hay laìm chãút ngæåìi.
2.5. Âæåìng âi cuía doìng âiãûn
Pháön låïn caïc nhaì nghiãn cæïu âãöu cho ràòng âæåìng âi cuía doìng âiãûn giáût qua cå thãø
ngæåìi coï táöm quan troüng låïn. Âiãöu chuí yãúu laì coï bao nhiãu pháön tràm cuía doìng
âiãûn täøng qua cå quan hä háúp vaì tim.
Caïc nhaì baïc hoüc Liãûn Xä (cuî) âaî thê nghiãûm nhiãöu láön vaì ghi âæåüc caïc kãút quaí sau:
- Doìng âiãûn âi tæì tay sang tay seî coï 3,3% doìng âiãûn täøng âi qua tim
- Doìng âiãûn âi tæì tay phaíi sang chán seî coï 6,7% doìng âiãûn täøng âi qua
tim
- Doìng âiãûn âi tæì chán sang chán seî coï 0,4% cuía doìng âiãûn täøng âi qua
tim
Chuïng ta coï caïc kãút luáûn sau:
a) Âæåìng âi cuía doìng âiãûn coï yï nghéa quan troüng vç læåüng doìng âiãûn qua tim
hay qua cå quan hä háúp phuû thuäüc vaìo caïch tiãúp xuïc cuía ngæåìi våïi maûch
âiãûn
b) Doìng âiãûn phán bäú tæång âäúi âãöu trãn caïc cå läöng ngæûc.
c) Doìng âiãûn âi tæì tay phaíi âãún chán våïi phán læåüng qua tim nhiãöu nháút vç
pháön låïn doìng âiãûn qua tim theo truûc doüc maì truûc naìy nàòm trãn âæåìng tæì tay
phaíi âãún chán.
2.6. Mäi træåìng
Mäi træåìng xung quanh coï buûi dáùn âiãûn, nhiãût âäü cao, âàûc biãût laì coï âäü áøm cao seî
laìm giaím âiãûn tæí cuía ngæåìi vaì caïc váût caïch âiãûn (trong thiãút bë âiãûn). Do âoï laìm
doìng âiãûnqua ngæoìi tàng lãn.
2.7. Âiãûn aïp
Khi noïi âãún tiãu chuáøn cuía âiãûn aïp cho pheïp chuïng ta phaíi nhåï ràòng hiãûn
nay vãö phæång diãûn ké thuáût phán biãût âiãûn aïp cao vaì âiãûn aïp tháúp nhæng âiãûn aïp
tháúp åí âáy khäng coï nghéa laì an toaìn âäúi våïi ngæåìi.
Theo caïch phán biãût trãn, thiãút bë âiãûn aïp tháúp tæïc laì thiãút bë maì báút cæï dáy naìo cuía
hãû thäúng naìy âäúi våïi âáút âãöu coï âiãûn aïp beï hån 250V. Thæûc tãú cho tháúy âiãûn aïp cuía
maïy haìn beï hån 65V nhæng váùn coï hiãûn tæåüng chãút ngæåìi vç âiãûn giáût.
Âäúi våïi âiãûn aïp 40V khäng tháúy xaíy ra hiãûn tæåüng chãút ngæåìi. Tuy nhiãn
trong nhæîng nåi laìm viãûc âàûc biãût nguy hiãøm coï khi xaíy ra tai naûn åí thiãút bë âiãûn
aïp 12V.
Tiãu chuáøn cuía âiãûn aïp cho pheïp åí mäùi næåïc mäüt khaïc:

- Ba Lan, Thuûy Sé, Tiãûp Khàõc âiãûn aïp cho pheïp laì 50V.
- Haì Lan, Thuûy Âiãøn âiãûn aïp cho pheïp laì 24V.
- Phaïp âiãûn aïp xoay chiãöu cho pheïp laì 24V.
2.8. Tênh cháút cuía nguäön âiãûn (mäüt chiãöu, xoay chiãöu)
Baíng 2
Trë säú doìng
Taïc duûng doìng âiãûn xoay chiãöu
Taïc duûng cuía doìng âiãûn
âiãûn (mA)
5060Hz
mäüt chiãöu
0,61,5
Bàõt âáöu tháúy ngoïn tay tã
Khäng coï caím giaïc gç
23
Ngoïn tay tã ráút maûnh
Khäng coï caím giaïc gç
37
Bàõp thët co laûi vaì rung
Âau nhæ kim chám caím
tháúy noïng
810
Tay âaî khoï råìi khoíi váût coï âiãûn nhæng Noïng tàng lãn
váùn råìi âæåüc
Ngoïn tay, khåïp tay, loìng baìn tay caím
tháúy âau
2025
Tay khäng råìi khoíi váût coï âiãûn, âau,
Noïng caìng tàng lãn, thët
khoï thåí
co quàõp laûi nhæng chæa
maûnh
5080
Cå quan hä háúp bë tã liãût. Tim bàõt âáöu
Caím giaïc noïng maûnh.
âáûp maûnh
Bàõp thët åí tay co ruït, khoï
thåí
90100
Cå quan hä háúp bë tã liãût. Keïo daìi 3
Cå quan hä háúp bë tã liãût
giáy hoàûc daìi hån tim bë tã liãût âãún
ngæìng âáûp
2.9. Tám lyï
Cuìng chaûm vaìo âiãûn aïp nhæ nhau ngæåìi bë tim maûch tháön kinh, ngæåìi sæïc khoíe yãúu
seî nguy hiãøm hån vç hãû thäúng tháön kinh choïng bë tã liãût. Hoü ráút khoï giaíi phoïng ra
khoíi nguäön âiãûn.

BÀI 2: TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
Một số biện pháp kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện

I - Biện pháp kĩ thuật an toàn đối với thiết bị điện và khí cụ điện
1 - Phải nối đất các bộ phận kim khí của các thiết bị điện, các thiết bị đặt trong nhà cũng
như các thiết bị đặt ngoài trời mà có thể xẩy ra có điện khi thiết bị bị hư hỏng (H1)
a/ Các bộ phận phải nối đất đó là:
-Thân và vỏ máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, các máy điện di động, máy điện
cầm tay và các khí cụ điện khác;
- Các khung kim loại của các bảng phân phối và các bảng điều khiển;
- Các bộ phận truyền động của các khí cụ điện;
- Các kết cấu bằng kim loại của trạm biến thế và của các thiết bị phân phối, vỏ hộp nối
cáp bằng kim loại, các vỏ cáp, các ống thép của các dây dẫn điện;
- Vật chướng ngại, rào ngăn cách bằng lưới kim loại hoặc bằng lưới hoặc tấm kim loại ở
các bộ phận đang có điện và các bộ phận khác có thể xảy ra có điện như các kết cấu kim
loại khác trên đó đặt các thiết bị điện;
- Các cột kim loại và cột bê tông cốt thép của đường dây dẫn điện trên không, nơi có
nhiều người thường xuyên qua lại;
b/ Tiết diện của dây nối đất và cọc nối đất phải đảm bảo ổn định về nhiệt và phù hợp các
yêu cầu sau:
TT
Loại vật liệu
1 Thép tròn, đường kính (mm)
Thép dẹt, tiết diện (mm2) và
2
phải có độ dày tối thiểu (mm)
3 Thép góc, có độ dày tối thiểu (mm)
4 Dây đồng, đường kính (mm)
5 Dây nhôm, đường kính (mm)

Trong nhà
6
24
4
3
4
10

Ngoài trời
6
3
48
4
4
10

Trong đất
8
48
4
4
6
cấm

Cọc nối đất phải chôn sâu từ 0,5 - 0,8m tính từ mặt đất đến đầu cọc hoặc mặt dẹt chôn
xuống đất.
Chỗ nối dây tiếp đất và cọc tiếp đất phải được hàn chắc chắn. Dây tiếp đất bắt vào vỏ
thiết bị, bắt vào kết cấu công trình hoặc nối giữa các dây tiếp đất với nhau có thể bắt
bằng bu lông hoặc hàn. Cấm nối bằng cách vặn xoắn.
2/ Trong hệ thống điện có điện áp dưới 1000 vôn (V) có trung tính nguồn nối đất trực
tiếp, thì: vỏ của tất cả các máy điện, cột sắt, xà sắt, cốt sắt của cột bê tông của đường dây
dẫn điện phải nối với dây trung tính nguồn (nối không), Khi đó, dây trung tính của hệ

thống điện phải được nối đất lặp lại.(khu vực đông dân cư, trung bình từ 200 - 250 m đặt
1 bộ)
Nối đất được phép sử dụng thay thế cho nối không ở các điểm cơ khí nhỏ, trên các công
trường xây dựng hoặc ở các xưởng thủ công ... thường sử dụng các máy điện, các thiết bị
điện di động cầm tay có công suất nhỏ. Nếu kéo "dây không" đến chỗ dùng điện gặp khó
khăn, không kinh tế thì có thể sử dụng biện pháp nối đất thay cho nối không, với điều
kiện phải đảm bảo điều kiện cắt.
R nối đất < 4 ôm
3/ Máy điện phải đặt ở những nơi khô ráo (trừ các máy điện có cấu tạo đặc biệt để làm
việc ở những nơi ẩm ướt) và phải dùng bu lông bắt chặt vào bệ máy. Hộp đầu nối dây
của máy phải có nắp bảo vệ; cấm lấy nắp ra trong khi máy đang làm việc.
4/ Khi xảy ra tai nạn hoặc phát hiện thấy có những hiện tượng không bình thường như:
sau khi đóng điện mà động cơ không quay, khi đang làm việc thấy có khói hoặc toé lửa
trong máy điện, số vòng quay bị giảm, đồng thời máy điện bị nóng lên rất nhanh... thì
phải cắt điện ngay. Sau khi kiểm tra tìm ra nguyên nhân và sửa chữa xong mới được
đóng điện chạy lại.
5/ Tuỳ theo điều kiện làm việc, từng thời gian phải có kế hoạch làm vệ sinh máy điện
nhất là các động cơ điện làm việc ở nơi có nhiều bụi.
6/ Các bộ phận để hở của trục và các bộ phận quay của máy như puli hộp nối trục... phải
được che chắn.
7/ ở các trạm phát điện và phân phối điện cần phải có:
a/ Toàn bộ các sơ đồ sử dụng điện và dẫn điện của tất cả các nơi nối vào.
b/ Qui trình kĩ thuật vận hành và sử dụng an toàn các thiết bị điện.
c/ Các sổ sách ghi chép cần thiết như sổ nhật kí công tác...
d/ Các dụng cụ phòng hộ cần thiết như găng tay cách điện, thảm cách điện...
e/ Kìm cách điện, đèn chiếu sáng sự cố, nếu không có nguồn điện dự phòng thì có thể
dùng đèn dầu, đèn pin nhưng phải có đủ độ sáng cần thiết.
g/ Dụng cụ, thiết bị chữa cháy như: xẻng, cát, bình bọt...
h/ Nội qui ra vào trạm.
8/ Các trạm phát điện và phân phối điện phải có cửa khoá. Cửa mở ra phía ngoài, khoá
phải có 2 chìa (1 dự trữ). Treo biển ở cửa "không nhiệm vụ cấm vào". Phải có nội qui cụ
thể cho phép người ngoài được vào trạm và phải hướng dẫn cho họ nắm được nội qui
trước khi vào trạm.
9/ Trên cầu dao điện và các khoá điều khiển ở trạm phân phối, bảng điều khiển phải ghi
rõ nhiệm vụ và vị trí thao tác. Thí dụ cầu dao điện số mấy cho đường dây nào, động cơ

nào nối vào, chiều dòng cắt của nó...
Trên các động cơ điện và các máy do động cơ kéo phải có chiều mũi tên chỉ chiều quay.
10/ Cầu dao điện phải đặt ở vị trí dễ dàng thao tác, phía dưới không để vật gì vướng mắc,
chỗ đặt phải rộng rãi, sáng sủa, phải bắt chặt vào tường hay cột nhà, phải có hộp che cẩn
thận; nếu hộp che bằng kim loại thì phải nối đất bảo vệ.
11/ Khi thao tác cầu dao chính của bảng điện ở trạm phát điện, buồng phân phối điện
phải đeo găng tay cách điện, đứng trên thảm cách điện hoặc ghế cách điện (trừ khi bảng
điện đặt trên sàn gỗ cách điện hoàn toàn). Trong trường hợp đóng cắt các cầu dao riêng
của từng động cơ thì có thể đeo găng tay vải bạt.
Không được đóng cắt cầu dao điện bằng cách dùng đòn gánh hoặc gậy để gạt hoặc dùng
dây buộc để giật (trừ trường hợp tại cầu dao đang bị cháy) mà phải đóng cắt trực tiếp
bằng tay.
Khi thao tác cầu dao chính (cầu dao tổng) bắt buộc phải có 2 người; 1 người làm nhiệm
vụ thao tác, 1 người giám sát.
12/ Dây chảy của các cầu chì ở các cầu dao điện phải thích hợp với dòng điện cho phép
của các thiết bị điện nối vào sau cầu dao đó. Khi sử dụng dây chảy phải biết dòng điện
chảy, dòng định mức của nó. Dây chảy chỉ được dùng bằng dây chì hoặc dây nhôm.
13/ Khi tiến hành sửa chữa, thay thế một bộ phận nào đó trong trạm phân phối hay bảng
điều khiển phải cắt điện bộ phận đó, đặt nối đất di động tạm thời và gắn mạch các bộ
phận đã cắt điện, treo biển "cấm đóng điện - có người làm việc" tại các cầu dao đã ngắt
điện nối vào.
Nếu trong lúc tiến hành công việc mà công nhân có thể chạm vào các bộ phận đang có
điện khác hoặc có thể xảy ra có điện thì phải cắt điện cả những bộ phận đó. Nếu vì lí do
nào đó không cắt điện được thì phải rào chắn sao cho người làm việc vô ý cũng không
chạm vào được.
Khi tiến hành các công việc trên phải đeo găng tay cách điện, đi ủng cách điện, dùng kìm
cách điện. Nếu không đặt được dây nối đất di động tạm thời thì người thừa hành công
việc còn bắt buộc phải đứng trên ghế cách điện và dùng chất cách điện lót giữa các tiếp
điểm, khoá...
Các máy điện đang vận hành, muốn tiến hành bất kì công việc gì trên nó đều phải cắt
điện, trừ các việc như vặn lại bulông máy hoặc bệ máy...
14/ Những nơi có đặt thiết bị điện như: trạm phân phối điện, trạm bơm nước, trạm xay
xát.... phải đặt hệ thống chống sét đánh theo đường dây dẫn điện vào trạm.
Bộ phận nối đất của hệ thống chống sét nên đặt riêng biệt với bộ phận trung tính của

mạng điện.
Nếu như trạm không có thiết bị chống sét đánh theo đường dây dẫn điện vào trạm thì
không nên dùng dây dẫn điện trần trên không đặt trực tiếp từ trạm ra.
II - Biện pháp kỹ thuật an toàn đối với đường dây dẫn điện
1/ Dây dẫn điện từ máy phát điện đến bảng điện và từ cầu dao ở bảng điều khiển đến
động cơ điện nên đặt ngầm hoặc dùng dây cáp bọc cao su cách điện đặt nổi. Dây điện
ngầm phải đặt trong ống bảo vệ bằng kim loại. Nếu dùng cáp bọc cao su cách điện để
nổi, thì phải đặt sao cho khi thao tác máy điện người thợ không chạm vào dây dẫn, và
không được kéo lê dây dẫn trên mặt đất, nhất là ở các lối đi lại.
2/ Dây dẫn điện xuyên qua tường, mái nhà phải được đặt trong ống nhựa hoặc ống sứ
bảo vệ. Không được để nước mưa đọng lại trong ống hoặc chảy theo ống vào nhà.
Dây dẫn điện đi trong nhà phải dùng dây có bọc cách điện chất lượng tốt, không được
dùng dây dẫn trần, trừ những trường hợp mà quy trình sản xuất bắt buộc.
Tại đầu hồi của nhà có thể dùng giá đỡ bắt chặt vào tường để đỡ dây điện vào nhà.
Khoảng cách từ sứ trên giá đỡ đến mặt đất không được nhỏ hơn 3,5 m.
3/ Dây súp hoặc dây dẫn bọc cách điện, khi cần đặt ngoài trời thì không đựơc bện vào
nhau.
Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn điện hạ áp trên không (dây trần, dây bọc, cáp điện)
đến mặt đất, mặt nước, công trình trong điều kiện không có gió không được nhỏ hơn quy
định sau:
Đặc điểm của khu vực
- Đến mặt đất, khu vực đông dân cư; đuờng giao
thông có ô tô, xe lửa qua lại
- Đến mặt đất khu vực thưa dân cư
- Đến vỉa hè, đưòng dành cho người đi bộ ở đoạn
nhánh rẽ vào nhà
- Đến mái nhà, sân thượng
- Đến mức nước cao nhất của kênh, rạch, ao, hồ...
không có tầu, thuyền qua lại
- Đến mức nước cao nhất của sông, kênh, rạch có
tầu thuyền qua lại
- Cây trồng dưới đường dây phải cách dây dưới
cùng

Khoảng cách (m)
6
5
3,5
2,5
2
Tĩnh không theo cấp kỹ thuật của
đường thuỷ +1,5 m
1

4/ Khoảng cách ngang tù dây dẫn ngoài cùng của đường dây trần khi bị gió thổi lệch đi
nhiều nhất tới các phần xây dựng của nhà cửa, công trình không được nhỏ hơn quy định

sau:
Đặc điểm của khu vực
- Đến cửa sổ, ban công, sân thượng, bộ phận gần nhất của cầu
- Đến tường xây kín, đến cây cối
- Đến tường xây kín, nếu dây dẫn được đặt trên giá đỡ gắn vào tường,
khoản cách giá đỡ < 30 m
- Đến cột xăng, dầu, kho chứa hoá chất dễ cháy nổ

Khoảng cách
(m)
1,5
1,0
0,3
10

5/ Không được đặt dây dẫn điện ở trên mái nhà. Không được kéo dây dẫn điện đi qua
trên mái nhà tranh. Được phép kéo dây dẫn điện đi qua trên mái nhà dốc bằng ngói,
nhưng phải cách bất kỳ điểm nào của nhà ít nhất là 2,5m.
6/ Đường dây dẫn điện lực 3 pha phải dùng dây nhiều sợi vặn xoắn (cấm dùng dây dẫn
một sợi hoặc một số sợi được tháo từ dây nhiều sợi ra), tiết diện dây không nhỏ hơn quy
định sau:
Loại dây

Điều kiện bình thường

Dây nhôm (A)
Dây nhôm lõi thép (AC)
Dây đồng (M)
Cáp thép (C)

16 mm2
10 mm2
10 mm2
25 mm2

Vượt đường giao thông và
thông tin cấp 1
35 mm2
16 mm2
16 mm2
Cấm

7/ Đường dây dẫn điện trên không đi gần các kho tàng, công xưởng dễ cháy nổ thì
khoảng cách từ dây dẫn điện gần nhất đến hàng rào ngoài cùng của công trình đó ít nhất
phải bằng 1,5 lần chiều cao cột điện cao nhất của đoạn đi gần. Tuyệt đối cấm kéo đường
dây dẫn điện đi trên các nhà kho, công trình có chứa các chất dễ cháy nổ.
8/ Đường dây dẫn đi qua chỗ có cây cối thì phải bảo đảm sao cho khi có gió bão cành
cây hoặc cây không chạm hoặc đổ vào đường dây. Hàng năm, trước mùa mưa bão phải
chặt các cành cây có thể chạm vào dây dẫn dọc theo tuyến của nó.
9/ Dây dẫn điện trần trên không phải được bắt chặt vào sứ cách điện, khoảng cách giữa
các dây dẫn (giữa các pha) trên không được nhỏ hơn các trị số sau:
- Dây bố trí nằm ngang
Khoảng cột(m)
Đến 30
Khoảng cách giữa các dây (cm)
20

40
25

50
30

60
35

70
40

>70
50

- Dây bố trí theo chiều thẳng đứng: Khoảng cách giữa các pha không được nhỏ hơn 40

cm
- Khoảng cách giữa 2 mạch hạ áp đi chung một cột không được nhỏ hơn 40 cm
- Khoảng cách từ dây dẫn đến bề mặt của cột, xà không được nhỏ hơn 5 cm
10/ Dây dẫn bọc cách điện :
Khoảng cách giá đỡ (m)
Khoảng cách giữa 2 dây (cm)

Nhỏ hơn 6
10

Từ 6 trở lên
15

- Sứ đỡ dây dẫn điện phải đủ độ bền chắc, cách điện tốt. Không được dùng sứ phế phẩm.
11/ Cấm quấn dây dẫn điện trên cột điện và các cây cối khác, nhất là quấn dây trên cột
hoặc cây mà khoảng cách giữa các pha đặt theo chiều thẳng đứng.
Có thể lợi dụng những cây còn chắc để mắc dây điện nhưng phải đặt dây trên sứ và chặt
hết các cành cây có thể chạm vào dây.
12/ Cột điện có thể làm bằng sắt, bê tông cốt thép hoặc bằng gỗ, tre. Nhưng dù loại nào
cũng phải bảo đảm đúng kích thước. Cột gỗ nên dùng loại gỗ tròn, cũng có thể dùng loại
gỗ xẻ, nhưng phải bảo đảm đủ độ bền chắc.
Cột điện phải trồng chắc chắn, chỗ nào đất không chắc phải đắp thêm hoặc làm dây
chằng. Dây chằng phải bắt vào dưới dây dẫn, nếu bắt ở độ cao lớn hơn 2,5 mét (tính từ
dưới mặt đất ) thì phải được nối đất bảo vệ với điện trở nối đất không quá 10W.
Cột gỗ và cột tre phải có biện pháp xử lý chống mục và sử dụng được tối thiểu là 3 năm.
Cột sắt và cột bê tông cốt thép trong phạm vi xí nghiệp và nơi có nhiều người thường
xuyên qua lại phải được nối đất bảo vệ. Chân sứ trên cột gỗ không cần nối đất nếu không
có yêu cầu về chống sét.
13/ Khi sửa chữa đường dây dẫn điện trên không (dây dẫn, sứ, xà cột...) phải cắt điện
đường dây đó và các đường dây khác có liên quan. Các việc chính phải làm là : cắt cầu
dao mà đường dây đó nối vào; treo biển “cấm đóng điện, có người làm việc” tại cầu dao
đó; thử điện đường dây đã cắt; đặt dây nối đất di động tạm thời và ngắn mạch phần đã
cắt điện; rào chắn và treo biển báo ở 2 đầu đường dây đang sửa chữa.
Khi đã biết chắc rằng đường dây không còn điện và các công việc đảm bảo an toàn đã
thực hiện đầy đủ thì mới cho phép người sửa chữa bắt đầu làm việc.
Người nhận việc phải trực tiếp thấy người giao việc thử điện đường dây không còn điện
nữa, các biện pháp bảo đẩm an toàn đầy đủ và chắc chắn mới tiến hành công việc được
giao.
14/ Khi làm việc trên cao phải sử dụng dây an toàn. Các dụng cụ đưa từ dưới lên phải

dùng dây hoặc sào, không được ném từ dưới lên. Không được để người đứng dưới chỗ
đang làm việc đề phòng dụng cụ rơi vào người.
Người đứng quan sát phải luôn luôn chú ý theo dõi người đang làm việc trên cao, không
được bỏ đi nơi khác...
15/ Nếu công việc làm không làm xong trong một buổi hay trong một ngày thì phải rào
và treo biển “nguy hiểm chết người, cấm lại gần” ở hai đầu đường dây đó. Trước khi trở
lại làm việc phải thử lại đường dây điện và kiểm tra lại các biện pháp bảo đảm an toàn.
16/ Khi có mưa bão, sấm sét hoặc kể cả khi có cơn giông, mưa nhỏ, cấm tiến hành bất kỳ
công việc gì trên đường dây điện hoặc đứng dưới đường dây điện.
17/ Khi sửa chữa xong, muốn đóng điện đường dây phải tháo hết dây nối đất di động tạm
thời, dây ngắn mạch, kiểm điểm đủ số người phụ trách sửa chữa đường dây đó. Tuyệt đối
cấm đóng điện theo thời gian hẹn trước.
Đối với các đường dây điện mà các trạm chịu trách nhiệm phân phối trực tiếp đến hộ tiêu
dùng, và các trạm phân phối điện khác, trước khi đóng điện chính thức vào đường dây,
phải đóng thử hai lần. Cách đóng thử hai lần đó là đóng vào và cắt ra ngay.
18/ Đường dây điện nghỉ làm việc trên một tháng, trước khi sử dụng lại phải thử cách
điện dây dẫn, kiểm tra lại đường dây, mối nối và các chi tiết khác, khi thấy còn tốt mới
được đóng điện
19/ Hệ thống đường dây điện ở các trạm dùng điện khi không sử dụng nữa thì phải cắt ra
khỏi nguồn điện; tốt hơn là nên gỡ đầu dây ra khỏi cầu dao chính và treo biển “cấm nối
vào” tại đầu dây đó. Nếu không sử dụng nữa mà không có người trông coi thì phải tháo
dỡ ngay.
20/ Phải thường xuyên kiểm tra, xem xét đường dây, nhất là khi có giông bão, sấm sét.
Nội dung xem xét:
+ Dây có bị đứt, cháy hoặc bị võng xuống nhiều không?
+ Sứ có bị vỡ, nứt không ?
+ Cột có bị nghiêng, đổ hoặc cháy bộ phận nào không ?
+ Dọc đường dây có cành cây chạm, cây đổ hoặc sắp đổ vào đường dây không ?
Khi xem xét, nếu thấy dây điện bị đứt, cột đổ hoặc có nguy cơ đổ, thì phải cắt cử người
canh gác, rào chắn, treo biển báo ở hai đầu khu vực rào chắn ngăn không cho mọi người
qua lại chỗ đó. Sau đó tiến hành sửa chữa theo thủ tục đã quy định ở trên.
21/ Phải thường xuyên kiểm tra việc mắc dây điện và việc sử dụng điện trong nhà dân.

BAÌI 4: CÁÚP CÆÏU NAÛN NHÁN KHI BË TAI NAÛN VÃÖ ÂIÃÛN

Nguyên nhân chínhlàm chết người vì điện giật do hiện tượng kích thích là chính
chứ không phải do bị chấn thương. Vì vậy khi bị tai nạn điện, việc tiến hành sơ
cứu nhanh chóng, kịp thời và đúng phương pháp là những yếu tố quyết định để
cứu sống nạn nhân. Thí nghiệm và thực tế cho thấy rằng từ lúc bị điện giật đến
một phút sau nếu được cứu chữa ngay thì 90% trường hợp cứu sống được, để 6
phút sau mới cứu chỉ có thể cứu sống 10%. nếu từ 10 phút mới cấp cứu thì rất ít
trường hợp cứu sống được.
Khi sơ cứu người bị nạn cần thực hiện hai bước cơ bản: Tách nạn nhân ra khỏi
nguồn điện sau đó là hô hấp nhân tạo.
4.1. Phæång phaïp taïch naûn nhán ra khoíi maûch âiãûn
a. Træåìng håüp càõt âæåüc maûch âiãûn: Cáúch täút nháút laì nhæîng thiãút bë âoïng, càõt
gáön nháút nhæ: cäng tàõc âiãûn, cáöu chç, phêch càõm, cáöu dao.
b. Træåìng håüp khäng càõt âæåüc maûch âæåüc: træåìng håüp naìy cáön phán biãût
ngæåìi bë naûn âang chaûm vaìo âiãûn cao aïp hay haû aïp âãø aïp duûng caïc caïch sau:
* Maûch âiãûn haû aïp: Ngæåìi cæïu phaíi âæïng trãn baìn ghãú hoàûc táúm gäù khä, âi
deïp hoàûc uíng cao su, âeo gàng tay cao su âãø duìng tay keïo naûn nhán taïch khoíi
maûng âiãûn. Nãúu khäng coï caïc phæång tiãûn trãn, duìng tay nàõm quáön aïo khä cuía naûn
nhán keïo ra hoàûc duìng gáûy gäù, tre khä gaût dáy âiãûn hoàûc âáøy naûn nhán ra. Coï thãø
duìng kçm, buïa, rçu caïn bàòng gäù âãø càõt âæït dáy âiãûn gáy tai naûn. Tuyãût âäúi khäng
âæåüc chaûm træûc tiãúp vaìo ngæåìi naûn nhán vç ngæåìi âi cæïu cuîng bë âiãûn giáût.

* Maûch cao aïp:
- Täút nháút laì phaíi coï uíng vaì gàng caïch âiãûn, duìng saìo caïch âiãûn âãø gaût hay
âáøy naûn nhán ra khoíi maûch âiãûn.
- Coï thãø duìng såüi dáy kim loaûi tiãúp âáút mäüt âáöu, neïm âáöu kia vaìo caí ba pha
laìm ngàõn maûch âãø âæåìng dáy bë càõt âiãûn.
4.2. Phæång phaïp cáúp cæïu naûn nhán sau khi taïch khoíi maûch âiãûn
a. Naûn nhán chæa máút tri giaïc

Khi ngæåìi bë naûn chæa máút tri giaïc, chè bë hän mã trong giáy laït, tim coìn âáûp,thåí
yãúu thç phaíi âãø naûn nhán ra chäù thoaïng khê chàm soïc cho häöi ténh. Sau âoï måìi y,
baïc sé hay âem âãún cå qun y tãú.
b. Naûn nhán báút ténh
Ngæåìi bë máút tri giaïc nhæng váùn coìn thåí nheû, tim âáûp yãúu thç âàût naûn nhán nåi
thoaïng khê,yãn ténh. Nåïi räüng quáön aïo, thàõt læng, moi nhåït trong mäöm naûn nhán ra.
Cho naûn nhán ngæíi amäniac, næåïc tiãøu, ma saït toaìn thán cho noïng lãn vaì cho
ngæåìi âi måìi y, baïc sé âãún chàm soïc.
c. Naûn nhán ngæìng thåí
Nãúu ngæåìi bë naûn khäng coìn thåí, tim ngæìng âáûp, toaìn thán co giáût giäúng nhæ chãút
thç phaíi âæa naûn nhán ra nåi thoaïng khê,yãn ténh. Nåïi räüng quáön aïo, thàõt læng, moi
nhåït trong mäöm naûn nhán ra. Nãúu læåîi bë thuût vaìo thç keïo ra. tiãún haình laìm hä háúp
nhán taûo vaì haì håi thäøi ngaût ngay. Phaíi laìm liãn tuûc, kiãn trç cho âãún khi coï yï kiãún
cuía y, baïc syî måïi thäi.
4.3. Caïc phæång phaïp hä háúp nhán taûo
a. Phæång phaïp âàût naûn nhán nàòm sáúp
Âàût naûn nhán nàòm sáúp, mäüt tay âàût dæåïi âáöu. Âàût âáöu nghiãng vaì tay coìn laûi
âãø duäùi thàóng. Ngæåìi cæïu chæîa quyì trãn læng vaì hai tay cæï boïp theo håi thåí cuía
mçnh, áún vaìo hoaình caïch mä theo hæåïng tim. (hçnh 24).
Khi tim âaûp âæåüc thç hä háúp cuîng seî dáön häöi phuûc âæåüc.
Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì khäúi læåüng khäng khê vaìo trong phäøi
êt.
Æu âiãøm cuía phæång phaïp nàòm sáúp laì våïi vë trê âàût naûn nhán nhæ trãn, caïc
cháút dëch vë vaì næåïc miãúng khäng theo âæåìng khê quaín vaìo bãn trong vaì caín tråí sæû
hä háúp.

.

b. Phæång phaïp âàût naûn nhán nàòm ngæía
Nãúu ngæåìi cáúp cæïu coï thãm ngæåìi giuïp viãûc thç âàût naûn nhán nàòm ngæía.
Dæåïi læng âàût thãm aïo quáön cho âáöu ngæía ra sau vaì läöng ngæûc âæåüc räüng raîi
thoaíi maïi. Ngæåìi cáúp cæïu quyì åí âàòng âáöu cáöm hai tay naûn nhán keïo klãn thaí xuäúng
theo nhëp thåí cuía mçnh. Ngæåìi giuïp viãûc thç keïo læåîi. Nãúu coï hai ngæåìi giuïp viãûc
thç cäng viãûc keïo hai tay lãn xuäúng do hai ngæåìi laìm, coìn ngæåìi åí phêa âáöu chè keïo
læåîi. Phæång phaïp naìy coï nhæåüc âiãøm laì naûn nhán nàòm ngæía nãn dëch vë dãù chaûy
lãn cuäúng hoüng laìm caín tråí hä háúp. Khi tháúy coï hiãûn tæåüng täút (mê màõt rung rinh,
mäi rung) thç láûp tæïc nghè hä háúp nhán taûo vaìi giáy âãø naûn nhán tæû hä háúp. Luïc naûn
nhán âaî tæû thåí âæåüc phaíi boüc cho hoü tháût áúm vaì khäng cho cæí âäüng vç tim luïc áúy
haîy coìn yãúu coï thãø naûn nhán bë ngáút laûi. (hçnh 25).

c. Phæång phaïp haì håi thäøi ngaût
Trong cáúp cæïu naûn nhán bë ngæìng thåí hay ngáút, træåïc kia ta thæåìng laìm theo
hai phæång phaïp noïi trãn. Caïc phæång phaïp naìy keïm hiãûu quaí vç chè âem ráút êt
læåüng khäng khê vaìo phäøi. Ngoaìi ra coìn coï khoï khàn nãúu coï thãm pháön thæång täøn
khaïc nhæ naûn nhán bë gaîy xæång sæåìn, gaîy cäüt säúng... vç caïc âäüng taïc naìy quaï
maûnh. Tuy váûy âäúi våïi træåìng håüp bë thæång åí haìm màût caïc phæång phaïp trãn váùn
coï taïc duûng. Nhæîng nàm gáön âáy åí trãn thãú giåïi, phæång phaïp hä háúp nhán taûo
âæåüc thay thãú bàòng phæång phaïp thäøi ngaût. Cæïu chæîa theo phæång phaïpa naìy læåüng
khäng khê vaìo phäøi nhãöi hån hai phæång phaïp trãn tæì 6 âãún 15 láön.
Caïch thæûc hiãûn

1. Træåïc mäüt naûn nhán ngæìng thåí hay thoi thoïp viãûc træïc tiãn laì phaíi thäøi
ngaût ngay. Âàût naûn nhán nàòm ngæía, ngæåìi cáúp cæïu quyì bãn caûnh saït
ngang vai, nhçn màõt naûn nhán. Mäüt tay náng gaïy, mäüt tay náng càòm,
ngæía hàón âáöu naûn nhán ra phêa træåïc âãø cho cuäúng læåîi khäng bë bët kên
âæåìng hä háúp. Cuîng coï khi chè duìng âäüng taïc naìy naûn nhán âaî bàõt âáöu
thåí âæåüc. (hçnh 26).

Nãúu naûn nhán chæa thåí âæåüc, ngæåìi cáúp cæïu váùn âãú âáöu naûn nhán åí tæ thãú trãn, mäüt
tay måí miãûng, mäüt tay luäön mäüt ngoïn coï vaíi saûch, kiãøm tra trong hoüng naûn nhán,
lau hãút âåìm, cháút nän vaì moi hãút nhåït, ràng giaí, ràng gaîy... âang laìm vướng cäø
hoüng. Âàût mäüt miãúng gaûc moíng che kên miãûng naûn nhán
Ngæåìi cáúp cæïu hêt tháût maûnh. mäüt tay váùn måí miãûng. mäüt tay boïp hai bãn
bët kên muîi naûn nhán, aïp kên miãûng mçnh vaìo miãûng naûn nhán räöi thäøi maûnh.
Ngæûc naûn nhán phäöng lãn, ngæåìi cáúp cæïu ngáøng âáöu lãn hêt håi thæï hai, khi
âoï naûn nhán seî tæû thåí ra âæåüc do sæïc âaìn häöi cuía läöng ngæûc.
Tiãúp tuûc nhæ thãú våïi nhëp âäü khoaíng 10 láön 1 phuït, liãn tuûc cho âãún khi naûn
nhán häöi ténh: hoi thåí tråí laûi, mäi màõt häöng haìo, hoàûc choï âãún khi naûn nhán coï dáúu
hiãûu âaî chãút hàón biãøu hiãûn bàòng âäöng tæí trong màõt daîn to (thæåìng laì 1-2 giåì sau).
2. Thäøi ngaût kãút håüp våïi áún tim ngoaìi läöng ngæûc
Nãúu gàûp naûn nhán mã man, khäng nhuïc nhêch, têm taïi, ngæìng thåí, khäng
nghe tháúy tim âáûp phaíi láûp tæïc áún tim ngoaìi läöng ngæûc kãút håüp våïi thäøi ngaût.
Mäüt ngæåìi tiãún haình thäøi ngaût nhæ trãn.
Ngæåìi thæï hai laìm viãûc án stim:

Hai baìn tay chäöng lãn nhau, âeì vaìo 1/3 dæåïi xæång æïc, áún maûnh bàòng caí sæïc
cå thãø, tç xuäúng vuìng xæång æïc (khäng tç sang phêa xæång sæåìn).
Sau mäùi láön áún xæåïng, laûi nåïi nheû tay âãø läöng ngæûc tråí laûi nhæ cuî.
Nhëp âäü phäúi håüp giæîa hai ngæåìi nhæ sau: cæï áún tim 5 âãún 6 láön laûi
phäúi håüp thäøi ngaût 1 láön, tæïc laì áún 50 âãún 60 láön trong 1 phuït.
Thäøi ngaût kãút håüp våïi áún tim laì phæång phaïp hiãûu quaí nháút nhæng
cáön chuï yï laì khi naûn nhán bë täøn thæång cäüt säúng khäng nãn laìm âäüng taïc
áún tim.

BAÌI 5: CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ KHI
SỦ DỤNG ĐIỆN.

3.1. Doìng âiãûn taín trong âáút
Khi caïch âiãûn cuía thiãút bë âiãûn bë choüc thuíng seî coï doìng âiãûn chaûm âáút, doìng âiãûn
naìy âi vaìo âáút træûc tiãúp hay qua mäüt cáúu truïc naìo âáúy. Vãö phæång diãûn an toaìn maì
noïi, doìng âiãûn chaûm âáút laìm thay âäøi cå baín traûng thaïi cuía maûng âiãûn (âiãûn aïp
giæîa dáy dáùn vaì âáút thay âäøi, xuáút hiãûn caïc thãú hiãûu khaïc nhau giæîa caïc âiãøm trãn
màût âáút gáön chäù chaûm âáút). Doìng âiãûn âi vaìo âáút seî taûo nãn åí âiãøm chaûm âáút mäüt
vuìng doìng âiãûn roì trong âáút vaì âiãûn aïp trong vuìng naìy phán bäú theo mäüt âënh luáût
nháút âënh. Âãø dån giaín viãûc nghiãn cæïu hiãûn tæåüng naìy giaí thiãút doìng âiãûn chaûm
âáút âi vaìo âáút qua mäüt cæûc kim loaûi hçnh baïn cáöu. Âáút coï tênh cháút thuáön nháút vaì coï

âiãûn tråí suáút  tênh bàòng .cm. Nhæ thãú coï thãø xem nhæ doìng âiãûn taín tæì tám baïn
cáöu toía ra theo âæåìng baïn kênh.
Trãn cå såí cuía lyï thuyãút tæång tæû chuïng ta coï thãø xem træåìng cuía doìng âiãûn âi
trong âáút giäúng daûng træåìng trong ténh diãûn, nghéa laì táûp håüp nhæîng âæåìng sæïc vaì
âæåìng dàóng thãú cuía chuïng giäúng nhau.
Âaûi læåüng cå baín trong âiãûn træåìng cuía mäi træåìng dáùn âiãûn laì máût âäü doìng
âiãûn j. Vectå naìy hæåïng theo hæåïng cuía vectå cæåìng âäü âiãûn træåìng.
Phæång trçnh âãø khaío saït âiãûn træåìng trong âáút laì phæång trçnh theo âënh
luáût Om dæåïi daûng vi phán:
j= 
hay laì
=j
åí âáy:
: âiãûn dáùn suáút
: âiãûn tråí suáút
: âiãûn aïp trãn âån vë chiãöu daìi doüc theo âæåìng âi cuía doìng âiãûn
Máût âäü cuía doìng âiãûn taûi âiãøm caïch tám baïn cáöu laì x bàòng:
 Iâ 
2 
 2x 

j =

ÅÍ âáy Iâ - Doìng âiãûn chaûm âáút
Âiãûn aïp trãn mäüt âoaûn vä cuìng beï dx doüc trãn âæåìng âi cuía doìng âiãûn:
du =  dx

= j  dx =

Id
dx
2x 2

Âiãûn aïp mäüt âiãøm A naìo âáúy cuîng tæïc laì hiãûu säú âiãûn aïp giæîa âiãøm A vaì âiãøm vä
cuìng xa (âiãûn aïp cuía âiãøm vä cuìng xa coï thãø coi nhæ bàòng khäng) bàòng:

I d  dx
I 
 A = uA =
= d
(3-4)

2
x du =
2 x A
2x A
1

Hçnh 3-1: Doìng âiãûn phán taïn trong âáút
qua váût näúi âáút hçnh baïn cáöu
Váût näúi âáút

xA
A
2xA2
2x2

Nãúu dëch chuyãøn âiãøm A âãún gáön màût cuía váût näúi âáút chuïng ta coï âiãûn aïp cao nháút
âäúi våïi âáút:
Id 
uâ
=
(3-5)
2x d
åí âáy, xâ - baïn kênh váût näúi âáút hçnh baïn cáöu (baín thán caïi näúi âáút xem nhæ
váût maì caïc âiãøm cuía noï coï âiãûn aïp nhæ nhau). Giaí thiãút naìy dæûa trãn cå såí váût näúi
âáút coï âiãûn dáùn ráút låïn (vê duû, âiãûn dáùn cuía theïp gáön bàòng 109 láön âiãûn dáùn cuía
âáút).
Âem chia (3-4) cho (3-5) chuïng ta coï:
x
uA
= d
ud
xA

hay

uA

= ud

xd
xA

Thay têch säú cuía caïc hàòng säú Uâxâ bàòng K chuïng ta coï phæång trçnh hypecbon sau:
uA = K/xA
Nhæ thãú sæû phán bäú âiãûn aïp trong vuìng doìng âiãûn roì trong âáút âäúi våïi âiãøm
xa vä cuìng ngoaìi vuìng doìng âiãûn roì coï daûng âæåìng hypecbon.
Âæåìng phán bäú diãûn aïp trãn goüi laì âæåìng thãú hiãûu.
Taûi âiãøím chaûm âáút trãn màût cuía váût näúi âáút chuïng ta coï âiãûn aïp âäúi våïi âáút laì cæûc
âaûi.
Chuïng ta duìng caïch âo træûc tiãúp âiãûn aïp tæìng âiãøm vaì veî thaình âæåìng cong phán
bäú âiãûn aïp âäúi våïi âáút trong vuìng doìng âiãûn taín trong âáút (hçnh3-2).
Trong vuìng gáön 1m caïch váût näúi âáút coï âäü 68% âiãûn aïp råi. Nhæîng âiãøm trãn màût
âáút nàòm ngoaìi 20m caïch chäù chaûm âáút thæûc tãú coï thãø xem nhæ ngoaìi vuìng doìng
âiãûn nguy hiãøm hay goüi laì nhæîng âiãøm coï âiãûn aïp bàòng khäng  âáút. Trong khoaíng
caïch noïi trãn âiãûn aïp råi trãn 1 m khäng væåüt quaï 1V.
Trong khi âi vaìo âáút doìng âiãûn taín bë âiãûn tråí cuía âáút caín tråí. Âiãûn tråí naìy
goüi laì âiãûn tråí taín hay goüi laì âiãûn tråí cuía váût näúi âáút.
Âiãûn tråí cuía váût näúi âáút chuïng ta seî hiãøu laì tè säú giæîa âiãûn aïp xuáút hiãûn trãn
váût näúi âáút våïi doìng âiãûn chaûy qua váût näúi âáút vaìo âáút
Râ = Uâ/Iâ
Nãúu goüi rphâ  âiãûn tråí taín cuía doìng âiãûn taûi chäù chaûm âáút vaì ro  âiãûn tråí
taín cuía váût näúi âáút lam viãûc chung sta coï âiãûn aïp cuía pha A âäúi våïi âáút:
UA = Iâ rphâ (3-6)
Âiãûn aïp cuía dáy trung tênh âäúi våïi âáút:
Uo = Iâ.ro
(3-7)

Nãúu chuïng ta âo âæåüc træûc tiãúp caïc trë säú UA, Uo, vaì Iâ thç âiãûn tråí taín cuía
doìng âiãûn taûi chäù chaûm âáút rphâ vaì âiãûn tråí näúi âáút laìm viãûc ro coï thãø tênh âæåüc
bàòng caïc phæång trçnh (3-6) vaì (3-7) nhæ sau:
rphâ = UA/Iâ vaì ro = Uo/Iâ
Toïm laûi âiãûn tråí taín laì tè säú giæîa âiãûn aïp xuáút hiãûn trãn váût näúi âáút (hay dáy
dáùn chaûm âáút) våïi doìng âiãûn âi qua váût näúi âáút (hay dáy dáùn) vaìo trong âáút.
Âënh nghéa naìy váùn âuïng våïi træåìng håüp dáy dáùn khäng näúi âáút:
Uâ = Iâ.Z
åí âáy: Iâ  vectå doìng âiãûn taín qua âiãûn tråí toaìn pháön liãn hãû giæîa dáy dáùn vaì âáút;
Z  âiãûn tråí toaìn pháön daûng säú phæïc.
Z = rât  jxât.
rât vaì xât. âiãûn tråí caïch âiãûn vaì âiãûn dung dáy dáùn âäúi våïi âáút. Så âäö song song vaì
så âäö näúi tiãúp âiãûn tråí caïch âiãûn vaì âiãûn dung âæåüc veî trãn hçnh 3-4

Iâ
xât
Uâ x
ât

rât

rât

Z = rât  jxât

Hçnh 3-4 Så âäö liãn hãû giæîa dáy dáùn våïi âáút trong træåìng håüp chung
3.1.2. Âiãûn aïp tiãúp xuïc
Trong quaï trçnh tiãúp xuïc våïi thiãút bë âiãûn nãúu coï maûch âiãûn kheïp kên qua
ngæåìi thç âiãûn aïp giaïng trãn ngæåìi låïn hay nhoí tuìy thuäüc vaìo caïc âiãûn tråí khaïc màõc
näúi tiãúp våïi thán ngæåìi (âiãûn tråí cuía gàng, uíng, thaím caïch âiãûn, nãön nhaì).
Pháön âiãûn aïp âàût vaìo thán ngæåìi goüi laì âiãûn aïp tiãúp xuïc (Utx).
Vç chuïng ta nghiãn cæïu an toaìn trong âiãöu kiãûn chaûm vaìo mäüt cæûc (mäüt
pha) laì chuí yãúu nãn coï thãø xem âiãûn aïp tiãúp xuïc laì thãú giæîa hai âiãøm trãn âæåìng âi
cuía doìng âiãûn maì ngæåìi coï thãø chaûm phaíi. Vê duû giæîa voí thiãút bë vaì chán cuía
ngæåìi.
Trãn hçnh 3-5 veî hai âäüng cå, voí caïc âäüng cå naìy näúi våïi váût näúi âáút coï
âiãûn tråí Râ. Trãn voí thiãút bë 1 bë choüc thuíng caïch âiãûn cuía mäüt pha.
Trong træåìng håüp naìy váût näúi âáút vaì voí thiãút bë âãöu mang âiãûn aïp âäúi våïi
âáút laì:
Uâ = IâRâ

U’â=IâRâ=Uâ-Uch

åí âáy : Iâ  doìng âiãûn qua váût näúi âáút

Hçnh 3-5. Âiãûn aïp tiãúp xuïc
Ngæåìi chaûm vaìo báút cæï âäüng cå naìo cuîng âãöu coï thãú laì Uâ. Màût khaïc thãú åí
chán ngæåìi Uch phuû thuäüc khoaíng caïch tæì chäù âæïng âãún váût näúi âáút. Kãút quaí laì
ngæåìi bë taïc duûng cuía hiãûu säú âiãûn aïp Uâ vaì Uch.
Utx = Uâ  Uch
Nhæ váûy âiãûn aïp tiãúp xuïc phuû thuäüc vaìo khoaíng caïch tæì voí thiãút bë âæåüc näúi
âáút âãún váût näúi âáút, vaì mæïc âäü cán bàòng thãú
Vç thãú cuía màût âáút caìng giaím khi caìng xa váût näúi âáút cho nãn åí khoaíng caïch
tæì 20m tråí lãn âiãûn aïp tiãúp xuïc coï thãø xem nhæ bàòng Uâ
Utx = Uâ
Træåìng håüp chung coï thãø biãøu diãùn âiãûn aïp tiãúp xuïc nhæ sau:
Utx = Uâ
åí âáy:   hãû säú tiãúp xuïc (<1).
Trong thæûc tãú âiãûn aïp tiãúp xuïc luän luän beï hån âiãûn aïp giaïng trãn váût näúi
âáút (dáy chaûm âáút).
Âiãûn aïp tiãúp xuïc cho pheïp khäng tiãu chuáøn hoïa.
3.1.3. Âiãûn aïp bæåïc
Trãn hçnh 3-6 veî sæû phán bäú thãú cuía caïc âiãøm trãn màût âáút luïc coï mäüt pha
chaûm âáút hoàûc mäüt thiãút bë (âäüng bäü) naìo âoï bë choüc thuíng caïch âiãûn.

Ub=Ud-Ua
Uâ=IâRâ=Ubx

Ub=0

Âiãûn aïp âäúi våïi âáút åí chäù træûc tiãúp chaûm âáút:
Uâ = I â r â
râ : âiãûn tråí taín åí chäù chaûm âáút.
Âiãûn aïp cuía caïc âiãøm trãn màût âáút âäúi våïi âáút åí caïch xa chäù chaûm âáút tæì
20m tråí lãn coï thãø xem bàòng khäng.
Nhæîng voìng troìn âäöng tám (hay màût phàóng) maì tám âiãøm laì chäù chaûm âáút
chênh laì caïc voìng troìn âàóng thãú (hay màût phàóng âàóng thãú).
Khi ngæåìi âæïng trãn màût âáút thç hai chán thæåìng åí hai vë trê khaïc nhau cho
nãn ngæåìi seî bë mäüt âiãûn aïp naìo âáúy taïc duûng. Âiãûn aïp âàût giæîa hai chán ngæåìi
ngæåìi do doìng âiãûn chaûm âáút taûo nãn goüi laì âiãûn aïp bæåïc.
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Điều 1. Nghị định này quy định về an toàn điện trong sản xuất, truyền tải, phân
phối và sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn đối với con người, các trang thiết
bị và công trình điện.
Điều 2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực,
sử dụng điện, chế tạo thiết bị điện và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trên
lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam k kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng điều ước đó.
Điều 3. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lưới điện bao gồm các đường dây dẫn điện, trạm biến áp và các công trình, thiết bị
phụ trợ khác liên kết với nhau để thực hiện quá trình truyền tải, phân phối điện.
2. Điện cao áp là điện áp từ 1.000 V trở lên.
3. Điện hạ áp là điện áp dưới 1.000 V.
4. Thiết bị điện là các máy móc dùng để sản xuất, biến đổi, phân phối, đo lường,
bảo vệ và tiêu thụ năng lượng điện.
5. Thiết bị bảo vệ là thiết bị tự động cắt mạch điện trong chế độ làm việc không
bình thường.
6. Dụng cụ điện là những công cụ cầm tay có sử dụng điện.
7. Biển báo an toàn về điện là các biển báo có chữ và dấu hiệu có điện áp đặt trên
các kiến trúc xây dựng của công trình điện hoặc các thiết bị, dụng cụ điện để báo
cho người tránh khỏi nguy hiểm do điện gây ra khi vận hành, làm việc và đi qua
gần các thiết bị đó.
8. Nối đất là nối các bộ phận bằng kim loại của thiết bị điện, các bộ phận bằng
kim loại của các thiết bị khác hoặc các kết cấu bằng kim loại với trang bị nối đất.
9. Nối “không” bảo vệ là nối các bộ phận bằng kim loại lúc bình thường không có
chức năng dẫn điện của thiết bị điện, các bộ phận bằng kim loại của các thiết bị
khác hoặc các kết cấu bằng kim loại với dây trung tính đã nối đất trực tiếp của
nguồn điện.
10. Máy thủy điện cực nhỏ là máy phát điện chạy bằng sức nước có công suất từ
1.000 W/tổ máy trở xuống.
11. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp là dùng nguồn điện có mức điện
áp thích hợp đấu nối trực tiếp vào hàng rào, vật cản, vật che chắn của khu vực
hoặc đối tượng được bảo vệ (sau đây gọi chung là hàng rào bảo vệ). Khi đối
tượng cố ý xâm phạm vào khu vực hoặc đối tượng được bảo vệ và tiếp xúc trực
tiếp với hàng rào bảo vệ sẽ bị điện giật, đồng thời hệ thống bảo vệ phát tín hiệu
báo động cho người bảo vệ khu vực đó biết.
Điều 4. Việc thiết kế, chế tạo thiết bị, xây dựng công trình điện phải thực hiện
theo Quy phạm, Tiêu chuẩn Việt Nam, các quy định trong Nghị định này hoặc

các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công
nhận và phải đảm bảo đồng bộ các yêu cầu về an toàn sau đây: an toàn về điện;
an toàn về kiến trúc xây dựng; an toàn về công nghệ sử dụng nguồn năng lượng
sơ cấp (nước, than, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên và các dạng năng lượng khác); an
toàn về phòng chống cháy nổ; an toàn về môi trường sinh thái và vệ sinh lao
động.
Điều 5.
1. Các thiết bị điện, dụng cụ điện khi xuất xưởng phải có chứng chỉ chất lượng
hoặc có nhãn mác đăng ký chất lượng phù hợp với những tiêu chuẩn, quy định
của pháp luật và phải có bản hướng dẫn sử dụng kèm theo về các thông số kỹ
thuật, tính năng, tác dụng cũng như các điều cần lưu ý khác để hướng dẫn người
tiêu dùng phòng tránh sự cố và tai nạn điện.
2. Các công trình điện chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã được thử nghiệm,
hiệu chỉnh, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn.
Chương II
AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT ĐIỆN
Điều 6. Các nhà máy điện, trạm phát điện phải được bảo vệ nghiêm ngặt, xung
quanh phải có tường rào bảo vệ, biển báo an toàn về điện, về phòng cháy, chữa
cháy theo quy định; những người không có nhiệm vụ không được phép vào nhà
máy điện, trạm phát điện.
Điều 7. Phòng đặt thiết bị điện phải đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ; có
biển báo khu vực nguy hiểm; có hệ thống chiếu sáng đầy đủ; có hệ thống thông
gió để làm mát thiết bị, cửa thông gió phải có lưới bảo vệ chống sự xâm nhập của
các loài động vật, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của môi trường (bụi, ẩm, hoá
chất); có đường thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ.
Điều 8. Đối với các thiết bị đặt chung trong một phòng, tuỳ theo đặc tính kỹ thuật
và yêu cầu bảo vệ của từng loại thiết bị, phải đặt lưới bảo vệ, vách ngăn và treo
biển báo an toàn. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ lưới bảo vệ hoặc vách
ngăn đến phần mang điện của thiết bị không được nhỏ hơn khoảng cách quy
định trong Quy phạm trang bị điện.
Điều 9. Đối với các máy điện quay, hộp đấu cáp phải có nắp đậy được bắt chặt,
chèn kín tránh bụi, hơi nước, hoá chất xâm nhập; vành góp, chổi than, quạt làm
mát phải có nắp, lưới bảo vệ.
Điều 10. Tại các khu vực có chất dễ cháy, nổ, hệ thống điện phải được thiết kế,
lắp đặt theo quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ; chỉ được sử dụng loại
thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy, nổ chuyên dùng.
Điều 11. Hệ thống cáp dẫn điện trong nhà máy điện, trạm phát điện phải đảm
bảo các quy định về an toàn sau đây:
1. Cáp điện phải được sắp xếp trật tự theo chủng loại, tính năng kỹ thuật, cấp

điện áp và được đặt trên các giá đỡ theo đúng quy định. Cáp dẫn điện đi qua khu
vực có ảnh hưởng của nhiệt độ cao phải được cách nhiệt và đi trong ống bảo vệ.
2. Hầm cáp, mương cáp phải có nắp đậy kín, thoát nước tốt, bảo quản sạch sẽ, khô
ráo. Không được để nước, dầu, hoá chất, tạp vật tích tụ trong hầm, mương cáp.
Riêng với hầm cáp còn phải có tường ngăn để tránh hỏa hoạn lan rộng; có hệ
thống báo cháy và chữa cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng điện áp
an toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.
Điều 12. Hệ thống chống sét, nối đất trong nhà máy điện, trạm phát điện, trạm
phân phối điện phải được lắp đặt đúng thiết kế và được kiểm tra nghiệm thu,
kiểm tra định kỳ theo đúng "Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm nối đất và nối
“không” các thiết bị điện".
Điều 13. Đối với các máy thuỷ điện cực nhỏ, các máy phát điện di động, phải tuân
theo các quy định về an toàn khi sử dụng máy của nhà chế tạo và phải thường
xuyên kiểm tra cách điện; công suất thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện phải có
tiết diện phù hợp với công suất của máy nhưng không được nhỏ hơn 2,5mm2.
Nghiêm cấm dùng dây trần làm dây dẫn điện.
Chương III
AN TOÀN TRONG TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI ĐIỆN
Điều 14.
1. Chủ công trình lưới điện phải chịu trách nhiệm:
a) Đặt biển báo an toàn về điện tại các trạm điện, cột điện;
b) Sơn màu và đặt đèn tín hiệu tại các vị trí cột có độ cao đặc biệt theo quy định
của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
2. Ở các vị trí giao chéo giữa đường dây dẫn điện cao áp trên không, đường cáp
điện ngầm với đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, việc đặt và quản lý biển
báo, biển cấm vượt qua đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định của
Bộ Giao thông vận tải. Chủ đầu tư công trình xây dựng sau phải chịu chi phí cho
việc đặt biển báo, biển cấm này.
Điều 15. Khi bàn giao công trình lưới điện, chủ đầu tư công trình phải giao cho
đơn vị quản lý vận hành lưới điện đầy đủ các tài liệu kỹ thuật, biên bản nghiệm
thu và các tài liệu liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của
pháp luật.
Điều 16. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện phải định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo
dưỡng kỹ thuật và đại tu lưới điện, đảm bảo cho hệ thống vận hành an toàn theo quy
định; thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của
Nghị định này và của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
Điều 17. Khi sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện, đơn vị quản lý vận hành
lưới điện và đơn vị công tác phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng trình tự
các biện pháp an toàn theo quy định tại Quy phạm kỹ thuật an toàn điện.
Điều 18. Đường dây cao áp vượt qua nhà ở, công trình có người thường xuyên
sinh sống, làm việc phải đảm bảo các tiêu chuẩn, khoảng cách an toàn được quy
định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; cột đỡ dây điện phải dùng
loại cột thép hoặc cột bê tông cốt thép; dây dẫn điện không được phép có mối nối,
trừ dây dẫn điện có tiết diện từ 240 mm2 trở lên thì cho phép không quá 1 mối
nối cho 1 pha. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện không được vận hành quá tải

các đường dây này.
Điều 19. Các đường dây dẫn điện đi ngầm trong đất, nằm trong kết cấu các công
trình khác hoặc đi chung với các đường dây thông tin, phải đảm bảo khoảng cách an
toàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, các quy định tại
Quy phạm trang bị điện và các quy định khác của pháp luật.
Chương IV
AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Mục 1. Sử dụng điện trong sản xuất
Điều 20. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện để sản xuất phải thực hiện các quy định
trong các Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện, Quy phạm trang bị điện, Quy phạm
kỹ thuật an toàn điện hiện hành và các quy định tại Nghị định này.
Điều 21. Hệ thống thiết bị chống sét, hệ thống nối đất và hệ thống nối "không" bảo vệ
phải được kiểm tra khi nghiệm thu, kiểm tra định kỳ và kiểm tra bất thường theo các
nội dung quy định tại "Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm nối đất và nối “không” các
thiết bị điện". Sơ đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tế và phải được lưu giữ
cùng với các biên bản kiểm tra trong suốt quá trình hoạt động.
Điều 22. Các trạm điện, thiết bị điện cao áp và đường dây cao áp nội bộ phải được lắp
đặt và quản lý vận hành theo các quy định tại Chương II và Chương III của Nghị định
này. Trường hợp chủ sở hữu không có đủ điều kiện để đảm bảo việc quản lý, vận
hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị trạm và đường dây này theo đúng quy định,
phải ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để thực hiện các công việc
này. Trong hợp đồng phải có điều khoản quy định trách nhiệm, đảm bảo việc đóng cắt
điện an toàn, hợp lý và thuận tiện đối với cả hai bên cung ứng điện và sử dụng điện.
Điều 23.
1. Các thiết bị điện phải tuân theo các quy định tại “Tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết bị
điện hạ áp - Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật” và "Tiêu chuẩn Việt Nam Quy phạm nối đất và nối “không” các thiết bị điện", đảm bảo:
a) Chống tai nạn điện giật do tiếp xúc trực tiếp với điện áp sử dụng: các bộ phận
mang điện như thanh cái, tiếp điểm các khí cụ điện, cọc đấu dây, điểm đấu nối,
lõi dây dẫn phải đảm bảo được các yêu cầu về vỏ bảo vệ, khoảng cách an toàn,
được bố trí, che chắn bảo vệ; đảm bảo tránh được mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa
người vận hành, người qua lại với các bộ phận mang điện này.
b) Chống tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp với điện áp sử dụng: các thiết bị
điện hạ áp phải đảm bảo được các yêu cầu về cách điện, về nối đất và nối
“không” bảo vệ đảm bảo tránh được điện áp chạm nguy hiểm.
2. Các đường dẫn điện, dây dẫn điện phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo mặt
bằng sản xuất thông thoáng, tránh được các tác động cơ học, hoá học có thể gây
hư hỏng. Không dùng các kết cấu kim loại của nhà xưởng, máy móc, đường ống
kim loại để làm dây trung tính làm việc, trừ những công trình có thiết kế riêng đã
được duyệt.
3. Hệ thống điện tại các khu vực có chất dễ cháy, nổ, phải được thiết kế, lắp đặt
và sử dụng theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này.
Điều 24. Đối với các thiết bị điện dùng trong khai thác khoáng sản, dụng cụ điện,
thiết bị điện di động, máy hàn, điện phân, mạ điện, phải thực hiện theo quy định
tại các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy phạm an toàn liên quan.

Mục 2. Sử dụng điện trong sinh hoạt, dịch vụ
Điều 25. Thiết bị điện dùng trong các văn phòng làm việc, sinh hoạt và dịch vụ
phải đảm bảo tổng công suất sử dụng phù hợp với công suất thiết kế và đảm bảo
độ bền cách điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Dây dẫn cấp điện cho động
lực, đun nấu, sấy sưởi, điều hoà nhiệt độ... phải có thiết bị bảo vệ phù hợp và
riêng biệt với dây dẫn cấp điện cho chiếu sáng.
Điều 26.
1. Không để thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy.
2. Đối với thang máy:
a) Cáp điện dùng cho thang máy phải là loại cáp có khả năng chống cháy;
b) Thang máy dùng trong toà nhà cao trên 5 tầng và thường xuyên có trên 200
người sinh hoạt, làm việc cần phải có nguồn điện dự phòng, tự động đóng mạch
khi mất nguồn điện chính;
c) Các thiết bị điện của thang máy phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định hiện
hành.
Điều 27. Khi rời trụ sở, phòng làm việc phải cắt điện đến các thiết bị sử dụng
điện. Đối với các thiết bị cần giữ ở trạng thái đóng điện liên tục, phải có biện
pháp bảo vệ an toàn thích hợp.
Điều 28. Cơ quan, đơn vị, chủ hộ sử dụng điện phải có trách nhiệm tổ chức kiểm
tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ xảy
ra tai nạn, sự cố điện.
Điều 29.
1. Lưới điện hạ áp chỉ được xây dựng sau khi thiết kế đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
2. Các nhánh đường dây dẫn điện vào nhà ở, công trình phải đảm bảo các điều
kiện về an toàn điện và không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông,
cứu thương, chữa cháy.
Điều 30.
1. Trong mạch điện ba pha bốn dây, thiết bị đóng cắt (áp-tô-mát, cầu dao, cầu
chì) không được đặt trên dây trung tính.
2. Trong mạch điện một pha hai dây, cầu chì và công tắc phải đặt trên dây pha
(dây lửa). Cấm đặt cầu chì, công tắc trên dây trung tính. Khuyến khích lắp đặt
áp-tô-mát, cầu dao 2 cực để đóng cắt đồng thời cả 2 dây.
Điều 31.
1. Tiết diện dây dẫn điện phải phù hợp với phụ tải điện.
2. Việc lắp đặt, sử dụng thiết bị điện trong nhà phải theo quy định về an toàn điện
hiện hành.
Điều 32. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm các quy định về an toàn điện sau đây:
1. Sử dụng điện làm phương tiện để bảo vệ tài sản cá nhân hoặc phục vụ cho mục đích
khác gây nguy hiểm cho người, động vật, môi trường sống, gây sự cố làm thiệt hại tài
sản Nhà nước, tài sản công dân như: chống trộm, bẫy chuột, đánh cá, bảo vệ hoa màu.
2. Sử dụng thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện an toàn.
3. Kéo dây đấu điện không đảm bảo điều kiện an toàn như: dùng dây trần làm dây dẫn điện

trong nhà; dùng điện theo cách lấy điện một pha bằng một dây dẫn, còn dây nguội đấu
xuống giếng, xuống ao hoặc đấu nối vào đường ống nước.
4. Những người không có nhiệm vụ trèo lên cột điện hoặc vào trạm điện.
5. Các hành vi có thể gây tai nạn cho người và gia súc như: phơi quần áo, đồ dùng lên
dây điện; thả diều, đá bóng ở gần đường dây điện.
6. Các hành vi có thể gây hư hỏng công trình lưới điện như: bắn chim đậu trên dây
điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây
chằng néo, dây tiếp địa của cột điện; đào đất gây lún sụt móng cột điện; lợi dụng cột
điện để làm nhà, lều quán bán hàng, buộc trâu bò hoặc gia súc khác.
7. Đến gần chỗ dây điện bị đứt, cột điện bị đổ khi chưa có thông báo đã cắt điện.
8. Trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây
điện, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.
Mục 3. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
Điều 33. Các khu vực, đối tượng được phép sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ
trực tiếp là các cơ sở quan trọng của Nhà nước về an ninh chính trị, ngoại giao,
kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.
Điều 34. Tổ chức sử dụng điện làm phương tiên bảo vệ trực tiếp phải được phép
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau:
1. Bộ trưởng Bộ Công an cho phép sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
cho khu vực hoặc đối tượng thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực
tiếp cho khu vực hoặc đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng điện
làm phương tiện bảo vệ trực tiếp cho khu vực hoặc đối tượng thuộc quyền mình
quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp.
Điều 35. Hàng rào bảo vệ phải được thiết kế lắp đặt tránh được mọi tiếp xúc ngẫu
nhiên đối với người và gia súc; phải có biển báo nguy hiểm; không gây ảnh
hưởng tới hoạt động của hệ thống điện; không gây nguy hiểm cho khu vực lân
cận và môi trường sống. Người quản lý, sử dụng hệ thống bảo vệ này phải được
đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ.

