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Chương II.2 
HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV 

Phạm vi áp dụng và định nghĩa 

II.2.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện điện áp đến 35kV điện xoay chiều và một 
chiều. Yêu cầu bổ sung đối với các hệ dẫn điện lắp đặt tại các vùng dễ nổ và dễ 
cháy được nêu tương ứng trong quy phạm ở vùng dễ cháy nổ. Chương này 
không áp dụng cho các hệ dẫn điện đặc biệt dùng cho thiết bị điện phân, lưới 
ngắn của thiết bị nhiệt điện, cũng như hệ dẫn điện có kết cấu được qui định 
trong các quy phạm hoặc tiêu chuẩn đặc biệt. 

II.2.2. Theo loại vật dẫn, hệ dẫn điện được chia thành: 

• Loại mềm (sử dụng dây dẫn trần hoặc bọc). 

• Loại cứng (sử dụng thanh dẫn cứng trần hoặc bọc). 

Thanh dẫn cứng chế tạo thành các phân đoạn trọn bộ được gọi là thanh cái. 

Tùy theo mục đích sử dụng, thanh cái được chia thành: 

o Thanh cái chính, được thiết kế chủ yếu để các thanh cái phân phối của tủ bảng 
phân phối động lực hoặc thiết bị đơn lẻ sử dụng điện công suất lớn nối vào. 

o Thanh cái phân phối, được thiết kế chủ yếu để các thiết bị sử dụng điện nối vào. 

o Thanh cái trượt, được thiết kế để cấp điện cho các thiết bị sử dụng điện di động. 

o Thanh cái chiếu sáng, được thiết kế để cấp điện cho đèn và thiết bị sử dụng 
điện công suất nhỏ. 

II.2.3. Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV, vượt ra ngoài phạm vi của một công trình điện, 
được gọi là hệ dẫn điện kéo dài. 
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Yêu cầu chung 

II.2.4. Trong lưới điện 6 ÷ 35kV của xí nghiệp công nghiệp, để nhận công suất trên 15 
đến 20MVA ở điện áp 6 ÷ 10kV, trên 25 đến 35MVA ở điện áp 22kV và trên 
35MVA ở điện áp 35kV, thông thường sử dụng hệ dẫn điện cứng hoặc mềm 
hơn là sử dụng đường cáp điện mắc song song. 

Lắp đặt hở hệ dẫn điện nên sử dụng cho mọi trường hợp khi có thể thực hiện được 
theo điều kiện của qui hoạch chung của công trình cung cấp điện và môi trường. 

II.2.5. Ở những nơi không khí chứa chất có hoạt tính hóa học có thể phá hỏng phần 
dẫn điện, kết cấu giữ và vật cách điện, thì hệ dẫn điện phải lắp đặt có kết cấu 
phù hợp hoặc phải áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ khỏi những tác động 
nói trên. 

II.2.6. Việc tính toán và lựa chọn dây dẫn, vật cách điện, phụ kiện, kết cấu và khí cụ 
điện cho hệ dẫn điện phải theo điều kiện làm việc bình thường và điều kiện làm 
việc khi ngắn mạch (xem Chương I.4 - Phần I). 

II.2.7. Phần dẫn điện phải có ký hiệu và sơn màu theo yêu cầu của Chương I.1 - Phần 
I. 

II.2.8. Phần dẫn điện của hệ dẫn điện, thông thường thực hiện bằng dây dẫn, ống và 
thanh dẫn định hình bằng nhôm, nhôm lõi thép, hợp kim nhôm hoặc đồng. 

II.2.9. Để nối đất phần dẫn điện của hệ dẫn điện phải bố trí dao nối đất cố định hoặc 
nối đất di động theo yêu cầu của Điều III.2.25 - Phần III (xem thêm Điều 
II.2.29 mục 3). 

II.2.10. Tải trọng cơ học lên hệ dẫn điện, cũng như nhiệt độ tính toán của môi trường 
cần được xác định theo các yêu cầu nêu ở Điều III.2.46 ÷ 49 - Phần III. 

II.2.11. Tổ hợp và kiểu kết cấu của hệ dẫn điện phải dự kiến khả năng có thể tiến hành 
lắp ráp và sửa chữa thuận lợi và an toàn. 
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II.2.12. Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV đặt ngoài trời phải được bảo vệ tránh quá điện 
áp sét theo các yêu cầu của Điều III.2.170, 171 - Phần III. 

II.2.13. Đối với hệ dẫn điện xoay chiều có phụ tải đối xứng dòng điện 1kA và lớn hơn 
thì nên, và ở dòng điện 1,6kA và lớn hơn thì phải có biện pháp giảm tổn thất 
điện năng trong các bộ đỡ thanh cái, phụ kiện và kết cấu do tác động của từ 
trường. 

Ngoài ra, ở dòng điện 2,5kA và lớn hơn, cần có biện pháp giảm và san bằng 
trở kháng (ví dụ phân bố các thanh trong cụm theo cạnh hình vuông, áp dụng 
phân pha, thanh dẫn định hình, ống hình tròn và vuông rỗng, đảo pha). Đối với 
hệ dẫn điện mềm kéo dài cũng nên đảo pha, số lần đảo pha cần xác định bằng 
phương pháp tính toán tuỳ thuộc vào chiều dài của hệ dẫn điện. 

Đối với dòng điện tải không đối xứng, khi thực hiện biện pháp giảm tổn thất 
điện năng do tác động của từ trường thì nên xác định bằng tính toán cho từng 
trường hợp cụ thể. 

II.2.14. Trường hợp do thay đổi nhiệt độ, độ rung máy biến áp, nhà lún không đều v.v. 
có thể dẫn đến ứng suất cơ học nguy hiểm trong vật dẫn, vật cách điện hoặc 
các phần tử khác của hệ dẫn điện, cần có biện pháp loại trừ ứng suất này 
(cơ cấu bù hoặc các cơ cấu tương tự). Trên hệ dẫn điện cứng cũng phải đặt 
cơ cấu bù tại những chỗ đi qua khe giãn nhiệt và khe lún của toà nhà và 
công trình. 

II.2.15. Mối nối không tháo được của hệ dẫn điện nên thực hiện bằng phương pháp 
hàn. Để nối các rẽ nhánh với hệ dẫn điện mềm cho phép áp dụng kiểu kẹp ép. 

Nối hệ dẫn điện bằng vật liệu khác nhau phải thực hiện sao cho loại trừ hiện 
tượng ăn mòn bề mặt tiếp xúc. 

II.2.16. Việc lựa chọn tiết diện của hệ dẫn điện điện áp trên 1kV theo dòng điện lâu 
dài cho phép phải đảm bảo ở chế độ bình thường, chế độ sau sự cố và tính đến 
tăng phụ tải dự kiến. 
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II.2.17. Đối với hệ dẫn điện có sử dụng dây dẫn trần, cần xác định dòng điện lâu dài 
cho phép theo Chương I.3 - Phần I, chọn hệ số 0,8 khi không đảo pha, chọn hệ 
số 0,98 khi có đảo pha. 

Hệ dẫn điện điện áp đến 1kV 

II.2.18. Nơi rẽ nhánh của hệ dẫn điện phải tiếp cận được để tiến hành kiểm tra và bảo 
dưỡng.  

II.2.19. Trong gian công nghiệp, cần bố trí hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 (mã IP 
tham khảo Phụ lục II.1) ở độ cao lớn hơn 3,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm 
việc, còn đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP31, độ cao này phải lớn hơn 
2,5m. 

Không qui định độ cao lắp đặt đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP20 và cao 
hơn với các thanh dẫn cách điện, cũng như đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ 
IP40 và cao hơn. Cũng không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện các kiểu với 
điện áp tới 42V xoay chiều và tới 110V một chiều. 

Trong gian chỉ dành cho nhân viên có chuyên môn làm việc (ví dụ trong tầng 
kỹ thuật của toà nhà v.v.), không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện có cấp 
bảo vệ IP20 và cao hơn. 

Trong gian điện của xí nghiệp công nghiệp, không qui định độ cao lắp đặt của 
hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 hoặc cao hơn. Những nơi có thể tiếp xúc ngẫu 
nhiên với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 phải được rào chắn. 

Đường dẫn điện phải được bảo vệ tăng cường ở những nơi có thể bị hư 
hỏng về cơ học. 

Đường dẫn điện và rào chắn đặt trên lối đi phải được lắp đặt ở độ cao không 
dưới 1,9m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 

Lưới rào chắn của hệ dẫn điện phải có mắt lưới không lớn hơn 25x25mm. 

Kết cấu mà trên đó đặt hệ dẫn điện phải được làm bằng vật liệu không cháy và 
có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 0,25 giờ. 

Các phần dẫn của hệ dẫn điện xuyên qua mái, vách và tường phải loại trừ khả 
năng lửa và khói lan truyền từ gian này sang gian khác. 
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II.2.20. Khoảng cách từ phần dẫn điện của hệ dẫn điện không có vỏ bọc (cấp bảo vệ 
IP00) đến các đường ống phải không nhỏ hơn 1m, còn đến các thiết bị công 
nghệ phải không nhỏ hơn 1,5m. 

Không qui định khoảng cách từ thanh dẫn có vỏ bọc (cấp bảo vệ IP21, IP31, 
IP65) đến đường ống và thiết bị công nghệ. 

II.2.21. Khoảng trống giữa dây dẫn điện thuộc các pha hoặc cực khác nhau của hệ dẫn 
điện không có vỏ bọc (IP00) hoặc từ hệ dẫn điện đến tường của toà nhà và các 
kết cấu nối đất phải không nhỏ hơn 50mm, và đến các phần tử cháy được của 
toà nhà phải không nhỏ hơn 200mm. 

II.2.22. Thiết bị chuyển mạch và bảo vệ để rẽ nhánh từ hệ dẫn điện phải được bố trí 
trực tiếp trên hệ dẫn điện hoặc gần điểm rẽ nhánh (xem thêm Điều IV.1.17 - 
Phần IV). Thiết bị này phải được bố trí và che chắn sao cho loại trừ khả năng 
tiếp xúc ngẫu nhiên tới các phần có điện. Để thao tác từ mặt sàn hoặc sàn làm 
việc, thiết bị đặt ở độ cao không thể tiếp cận được phải bố trí sẵn các cơ cấu 
thích hợp (thanh kéo, dây cáp). Thiết bị phải có dấu hiệu để nhận biết được từ 
sàn nhà hoặc sàn làm việc, chỉ rõ trạng thái của thiết bị đóng cắt. 

II.2.23 . Vật cách điện của hệ dẫn điện phải bằng vật liệu không cháy. 

II.2.24. Trên toàn bộ tuyến của hệ dẫn điện không có vỏ bọc bảo vệ, cứ 10 - 15m và 
tại những chỗ có người tiếp cận được (sàn cho người điều khiển cầu trục v.v.), 
phải gắn biển cảnh báo an toàn. 

II.2.25. Phải có biện pháp (ví dụ thanh giằng cách điện) để ngăn ngừa dây dẫn thuộc các 
pha hút lại gần nhau quá mức cho phép khi có dòng ngắn mạch chạy qua. 

II.2.26. Các yêu cầu bổ sung dưới đây áp dụng cho các hệ dẫn điện trong các nhịp của 
cầu trục: 

1. Hệ dẫn điện không được che chắn, không có vỏ bảo vệ, lắp trên các vì kèo, 
cần bố trí ở độ cao không dưới 2,5m so với mặt sàn cầu và xe của cầu trục. 
Khi lắp đặt hệ dẫn điện ở độ cao dưới 2,5m nhưng không thấp hơn khoảng 
vượt của mái thì phải che chắn ngăn ngừa tiếp xúc ngẫu nhiên với hệ dẫn điện 
khi ở mặt sàn cầu và xe của cầu trục, trên toàn bộ chiều dài của hệ dẫn điện. 
Cho phép cơ cấu che chắn ở dạng treo ngay trên cầu trục, dưới hệ dẫn điện. 
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2. Đoạn của hệ dẫn điện không có vỏ bảo vệ bên trên khoang sửa chữa cầu 
trục phải có che chắn để ngăn ngừa tiếp xúc với phần dẫn điện khi ở trên xe 
của cầu trục. Không cần che chắn nếu như hệ dẫn điện được lắp đặt ở độ cao 
lớn hơn 2,5m so với mặt sàn này hoặc nếu như ở những chỗ đó sử dụng vật 
dẫn bọc cách điện; trong trường hợp này, khoảng cách nhỏ nhất đến các vật 
dẫn điện được xác định theo điều kiện sửa chữa. 

3. Cho phép lắp đặt hệ dẫn điện bên dưới cầu trục mà không áp dụng các biện 
pháp bảo vệ riêng khỏi những hư hỏng về cơ học tại vùng "chết" của cầu trục. 
Không yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ riêng khỏi hư hỏng về cơ học 
đối với các thanh dẫn trong vỏ bọc có cấp bảo vệ bất kỳ, dòng điện đến 630A, 
nằm gần thiết bị công nghệ, bên ngoài vùng "chết" của cầu trục. 

Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV đến 35kV 

II.2.27. Trong gian sản xuất cho phép áp dụng hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP41 hoặc 
cao hơn, hệ dẫn điện phải được bố trí ở độ cao lớn hơn 2,5m so với sàn nhà 
hoặc sàn làm việc. 

Trong gian sản xuất mà chỉ nhân viên có chuyên môn được vào (ví dụ tầng kỹ 
thuật của tòa nhà), không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện có cấp bảo vệ  
P41 và cao hơn. Trong gian điện, cho phép áp dụng hệ dẫn điện thuộc cấp bảo 
vệ bất kỳ. Độ cao lắp đặt so với sàn nhà hoặc sàn làm việc đối với hệ dẫn điện 
có cấp bảo vệ dưới IP41 là không nhỏ hơn 2,5m; đối với cấp bảo vệ IP41 và 
cao hơn - không quy định. 

II.2.28. Khi lắp đặt hệ dẫn điện ở ngoài trời, có thể áp dụng mọi cấp bảo vệ (xem Điều 
II.2.4 và II.2.12). 

II.2.29. Khi lắp đặt hệ dẫn điện trong các tuynen và hành lang phải thực hiện các yêu 
cầu của Điều III.2.88 - Phần III và các yêu cầu sau: 

1. Chiều rộng hành lang làm việc của hệ dẫn điện không có vỏ bảo vệ phải lớn 
hơn 1m khi bố trí về một phía, lớn hơn 1,2m khi bố trí về cả hai phía. Khi hệ 
dẫn điện dài trên 150m, phải tăng chiều rộng hành lang làm việc so với các 
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kích thước nêu trên ít nhất là 0,2m, đối với hệ dẫn điện bố trí một phía cũng 
như hai phía. 

2. Chiều cao rào chắn hệ dẫn điện không có vỏ bọc, so với mặt sàn phải lớn 
hơn 1,7m. 

3. Tại đầu và cuối hệ dẫn điện cũng như tại các điểm trung gian, cần bố trí sẵn 
dao nối đất cố định hoặc cơ cấu để nối với nối đất di động. Số vị trí đặt nối đất 
di động phải chọn sao cho điện áp cảm ứng giữa hai điểm gần nhau của cơ cấu 
nối đất không vượt quá 250V khi xảy ra ngắn mạch ở hệ dẫn điện lân cận. 

II.2.30. Các đường hầm và hành lang bố trí hệ dẫn điện cần được chiếu sáng đủ theo 
yêu cầu. Chiếu sáng đường hầm và hành lang phải được cấp điện từ hai 
nguồn, các bóng đèn được bố trí xen kẽ đến hai nguồn này. 

Những nơi lắp đặt hệ dẫn điện không có vỏ bọc, phụ kiện chiếu sáng phải lắp 
đặt sao cho đảm bảo an toàn khi bảo dưỡng. Trong trường hợp này, dây dẫn 
điện chiếu sáng trong đường hầm và hành lang phải có vỏ bảo vệ (cáp điện 
trong vỏ bọc kim loại, dây dẫn điện trong ống thép v.v.). 

II.2.31. Khi bố trí hệ dẫn điện trong đường hầm và hành lang phải tuân thủ các 
yêu cầu sau: 

1. Công trình phải được thực hiện bằng vật liệu không cháy. Các kết cấu xây 
dựng chịu lực bằng bê tông cốt thép phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 
0,75 giờ, nếu bằng thép thì không nhỏ hơn 0,25 giờ. 

2. Phải thực hiện thông gió sao cho chênh lệch nhiệt độ không khí vào và ra 
khi phụ tải bình thường không vượt quá 15oC. Lỗ thông gió phải có cửa chớp 
hoặc lưới chắn và có tấm che bảo vệ.  

3. Bên trong đường hầm và hành lang không được giao chéo với bất kỳ đường 
ống nào. 

4. Đường hầm và hành lang của hệ dẫn điện phải trang bị thiết bị thông tin liên 
lạc. Phương tiện thông tin liên lạc và nơi đặt phải được xác định khi thiết kế cụ 
thể. 
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Hệ dẫn điện mềm trên 1kV đến 35kV ngoài trời 

II.2.32. Hệ dẫn điện mềm ở ngoài trời phải được lắp đặt trên các cột riêng. Không cho 
phép lắp đặt hệ dẫn điện mềm và đường ống công nghệ trên cùng một cột. 

II.2.33. Khoảng cách giữa các dây dẫn phân pha nên lấy bằng nhau và lớn hơn sáu lần 
đường kính của dây dẫn. 

II.2.34. Khoảng cách giữa phần dẫn điện và từ phần dẫn điện đến kết cấu nối đất, tòa 
nhà hoặc công trình khác, cũng như đến mặt đường ôtô hoặc đường sắt phải 
lấy theo Chương II.5. 

II.2.35. Hệ dẫn điện gần tòa nhà, gian của công trình hoặc gần thiết bị ngoài trời có nguy 
cơ nổ, phải đáp ứng được các yêu cầu của quy trình phòng và chống cháy nổ hiện 
hành. 

II.2.36. Việc kiểm tra khoảng cách từ dây dẫn điện đến công trình giao chéo cần tính 
đến tải trọng bổ sung lên dây dẫn do các thanh định vị đặt giữa các pha và 
trong cùng một pha và khả năng dây dẫn đạt nhiệt độ lớn nhất ở chế độ sau sự 
cố. Nhiệt độ lớn nhất khi dây dẫn làm việc ở chế độ sau sự cố được lấy theo 
nhà chế tạo, nếu không có thì lấy là 70oC. 

II.2.37. Hệ dẫn điện kéo dài phải dự kiến vị trí để đấu nối với nối đất di động. Số 
lượng vị trí đấu nối với nối đất di động được chọn theo Điều II.2.29 mục 3. 

II.2.38. Khi tính toán dây dẫn của hệ dẫn điện mềm cần căn cứ theo các yêu cầu sau: 

1. Lực căng và ứng suất trong dây dẫn ứng với những tổ hợp khác nhau của tải 
trọng ngoài phải chọn theo lực căng tiêu chuẩn cho phép của mỗi pha, tùy 
thuộc vào độ bền của cột và kết cấu chịu lực được sử dụng. Thông thường 
chọn lực căng lên một pha không lớn hơn 9,8kN. 

2. Phải tính đến tải trọng bổ sung lên dây dẫn do thanh định vị giữa các pha và 
trong cùng một pha. 

3. Phải tính toán áp lực gió lên dây dẫn theo Điều II.5.25. 




