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Chương II.5 
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG 

ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV ĐẾN 500KV 

Phạm vi áp dụng và định nghĩa 

II.5.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK), điện áp trên 
1kV đến 500kV dùng dây trần. 

Chương này không áp dụng cho ĐDK có tính chất đặc biệt như lưới điện 
đường sắt điện khí hóa, xe điện, ôtô chạy điện v.v. 

Đoạn cáp nối xen vào ĐDK điện áp đến 220kV phải thực hiện các yêu cầu nêu 
trong Chương II.3 và Điều II.5.67. 

II.5.2. ĐDK là công trình để truyền tải và phân phối điện năng, bố trí ngoài trời, mắc 
trên vật cách điện và phụ kiện, đặt trên cột hoặc trên kết cấu của công trình 
khác (cầu, đập v.v.). ĐDK được tính từ điểm mắc dây của ĐDK lên xà cột cổng 
hoặc kết cấu khác của trạm điện. 

II.5.3. Trong tính toán cơ lý: 

• Chế độ bình thường của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn hoặc dây chống 
sét không bị đứt. 

• Chế độ sự cố của ĐDK là chế độ làm việc khi một hoặc một số dây dẫn hoặc 
dây chống sét bị đứt. 

• Chế độ lắp đặt của ĐDK là trạng thái của đường dây trong quá trình dựng 
cột, lắp đặt dây dẫn hoặc dây chống sét. 

II.5.4. Khu vực đông dân cư là những thành phố, thị trấn, xí nghiệp, bến đò, cảng, nhà ga, 
bến xe ôtô, công viên, trường học, chợ, bãi tắm, sân vận động, khu vực xóm làng 
đông dân v.v. 

Khu vực ít dân cư là những nơi có nhà cửa thưa thớt, mặc dù thường xuyên có 
người lui tới và các xe cộ phương tiện cơ giới qua lại, vùng đồng ruộng, đồi trồng 
cây, vườn; hoặc nơi có nhà cửa, công trình kiến trúc tạm thời v.v. 
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Khu vực khó qua lại là những nơi xe cộ và phương tiện cơ giới không thể 
qua lại được. 

Khu vực khó đến là những nơi mà người đi bộ rất khó tới được. 

Khu vực rất khó đến là những nơi mà người đi bộ không thể tới được (ví dụ 
như mỏm đá, vách núi v.v.) 

II.5.5. Khoảng vượt lớn là khoảng vượt qua các sông, hồ, kênh, vịnh có tàu thuyền qua 
lại dùng cột vượt cao 50m trở lên với chiều dài khoảng vượt từ 500m trở lên; 
hoặc chiều dài khoảng vượt từ 700m trở lên với cột có chiều cao bất kỳ. 

Yêu cầu chung 

 II.5.6. Trong khi áp dụng quy phạm này, nếu có nhiều yêu cầu khác nhau thì phải lấy 
yêu cầu cao nhất, điều kiện bất lợi nhất để tính toán. 

II.5.7. Về yêu cầu cơ lý dây dẫn của ĐDK phải tính theo phương pháp ứng suất cho 
phép, cách điện và phụ kiện mắc dây tính theo phương pháp tải trọng phá huỷ. 
Các tải trọng tiêu chuẩn xác định theo quy phạm này. 

Cột và móng ĐDK tính theo phương pháp trạng thái giới hạn. 

II.5.8. Phải đảo pha dây dẫn ĐDK để hạn chế sự không đối xứng của dòng điện và 
điện áp. ĐDK điện áp 110 - 500kV dài trên 100km phải đảo pha một chu kỳ 
trọn vẹn sao cho chiều dài của mỗi bước trong một chu kỳ đảo pha phải gần 
bằng nhau. 

Sơ đồ đảo pha ĐDK hai mạch cùng điện áp đi chung cột phải giống nhau. 
Trong lưới điện 110 - 500kV, bao gồm nhiều đoạn ĐDK chiều dài dưới 100km 
thì việc đảo pha có thể thực hiện trực tiếp tại các trạm điện (ở thanh cái, ở các 
khoảng cột cuối đường dây vào cột cổng trạm v.v.), trong đó việc đảo pha phải 
thực hiện sao cho chiều dài của mỗi bước trong 1 chu kỳ đảo pha phải gần bằng 
nhau. 

Việc đảo pha các ĐDK nhằm mục đích chống ảnh hưởng của ĐDK đối với 
đường dây thông tin cần có tính toán riêng. 

II.5.9. Để quản lý vận hành ĐDK cần có trạm để quản lý vận hành, xử lý sự cố và sửa 
chữa: 
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a. Đặt ở khu vực tập trung nhiều đường dây.  

b. Thuận tiện về giao thông. 

c. Đơn giản, gọn nhẹ, tận dụng các công trình kiến trúc có sẵn. 

d. Có liên hệ thông tin giữa lưới điện khu vực và đội sửa chữa đường dây. 

Việc đặt trạm do các cơ quan thiết kế căn cứ theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
điện, căn cứ vào quy mô lưới điện và theo qui định hiện hành. 

II.5.10. Để quản lý vận hành ĐDK điện áp 110 - 220kV nên có lối đi bộ đến gần chân 
cột.  

II.5.11. Để quản lý vận hành ĐDK 500kV phải có đường với chiều rộng nhỏ nhất là 
2,5m và cách tuyến không được lớn hơn 1km, đảm bảo cho xe cơ giới tiếp cận 
đi được gần đến tuyến ĐDK. 

Ở những nơi xe cơ giới không thể đi được (đầm lầy và ruộng lầy, các vườn cây 
quý v.v.) phải làm đường đi bộ, cầu nhỏ đến chân cột. Đường đi bộ đắp rộng 
không nhỏ hơn 0,4m. 

Trừ những chỗ đặc biệt khó khăn, đường phải bảo đảm đi được trong mùa mưa 
lũ. 

II.5.12. Cột ĐDK nên đặt cách bờ sông bị xói lở mạnh càng xa càng tốt có xét đến sự 
biến đổi của lòng sông và tác hại của lũ lụt. Khi bố trí cột tại các tuyến đi qua 
vùng ven sông, ven hồ, qua núi đồi và vùng đất bazan, đặc biệt là rừng nguyên 
sinh phải điều tra, đánh giá cẩn thận tình trạng sụt lở, xói mòn. Tần suất mức 
nước lũ đối với ĐDK 35kV trở xuống chọn 5% (20 năm lặp lại một lần), đối 
với ĐDK 110kV và 220kV chọn 2% (50 năm lặp lại một lần) đối với ĐDK 
500kV, chọn 1% (100 năm lặp lại một lần). 

Lấy mức nước lũ lịch sử cao nhất nếu không có số liệu kể trên. 

Trường hợp phải đặt cột ở các chỗ trên, phải có biện pháp bảo vệ cột (móng 
đặc biệt, đắp bờ, làm kè, rãnh thoát nước, dùng cột tăng cường v.v.). 

• Phải có biện pháp bảo vệ khi cột đặt vào các chỗ sau:Vùng bị úng và ngập 
nước thường xuyên. 

• Trên sườn đồi núi, nơi có thể bị nước hoặc lũ xói mòn. 
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II.5.13. Trên cột ĐDK phải có dấu hiệu hoặc biển báo cố định sau:  

1. Số thứ tự trên mọi cột, hướng về phía đường giao thông, ở vị trí dễ nhìn 
thấy. 

2. Trước khi đưa vào vận hành, số hiệu hoặc ký hiệu đường dây trên mọi cột ở 
đoạn tuyến có các ĐDK đi song song, trên cột ĐDK hai mạch phải có ký hiệu 
từng mạch. 

3. Biển báo nguy hiểm đặt cách mặt đất từ 2m đến 2,5m trên tất cả các cột 
trong toàn tuyến. 

II.5.14. Cột kim loại, các phần kim loại của cột bêtông cốt thép hở ra ngoài và tất cả 
các chi tiết bằng kim loại của cột bêtông cốt thép đều phải được mạ hoặc sơn 
chống gỉ theo tiêu chuẩn hiện hành. 

Các chân cột kim loại ở vùng thường xuyên ngập lụt cần có biện pháp thích 
hợp chống ăn mòn. 

II.5.15. Khi đặt cột vào móng bêtông cốt thép hoặc móng bêtông đúc liền khối, bulông 
neo cột phải có đai ốc hãm, đoạn ren răng bulông phải có chiều dài nhô ra 
khỏi đai ốc hãm 5mm trở lên. 

II.5.16. Cột ĐDK có chiều cao 80m trở lên phải được sơn báo hiệu (báo hiệu ban 
ngày) và có đèn báo (báo hiệu ban đêm) để bảo đảm an toàn cho máy bay và 
tàu thuyền phù hợp với các quy định hiện hành.  

II.5.17. Phải đặt các thiết bị xác định điểm sự cố trên ĐDK 110kV trở lên tại các 
trạm điện 

II.5.18. Khi ĐDK đi qua những khu vực gió mạnh, đất bị sụt lở, đầm lầy, khu vực đá 
xô v.v. phải tính đến phương án ĐDK đi vòng, tránh những khu vực bất lợi đó 
trên cơ sở so sánh kinh tế kỹ thuật. 
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Điều kiện khí hậu 

II.5.19. Việc xác định điều kiện khí hậu tính toán để tính và lựa chọn kết cấu ĐDK 
phải căn cứ vào kết quả của việc xử lý tài liệu quan sát nhiều năm về tốc độ 
gió và nhiệt độ không khí trong vùng tuyến ĐDK dự kiến xây dựng. 

Khi xử lý số liệu quan sát phải xét đến đặc điểm khí hậu cục bộ ảnh hưởng của 
áp lực gió và các điều kiện thiên nhiên (địa hình nhấp nhô, độ cao so với mực 
nước biển, cạnh hồ nước lớn, hướng gió thổi v.v.) cũng như xét đến các công 
trình đã có hoặc đang được thiết kế xây dựng trong vùng ĐDK đi qua (hồ chứa 
nước, tháp nước v.v.). 

II.5.20. Áp lực gió tiêu chuẩn, áp lực gió theo từng vùng, hệ số tăng áp lực gió theo độ 
cao, hệ số giảm áp lực gió đối với các ĐDK đi trong các vùng khuất gió phải 
lấy theo các trị số và các quy định cụ thể nêu trong Tiêu chuẩn tác động và tải 
trọng của TCVN- 2737-1995. Đối với ĐDK từ 110kV trở lên, áp lực gió tiêu 
chuẩn không được nhỏ hơn 60daN/m2. 

Đối với các ĐDK, lấy  thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối 
với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 
220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn. 

II.5.21. Áp lực gió tác động vào dây dẫn của ĐDK được xác định ở độ cao của trọng 
tâm quy đổi của tất cả các dây. 

Độ cao trọng tâm quy đổi của dây dẫn (hqd) xác định theo công thức: 

fhh tbqd 3
2

−=  

Trong đó: 

htb - Độ cao trung bình mắc dây dẫn vào cách điện, [m] 

f - Độ võng dây dẫn, quy ước lấy giá trị lớn nhất (khi nhiệt độ cao nhất ), [m] 

Áp lực gió tác động vào dây chống sét xác định theo độ cao bố trí trọng tâm 
của dây chống sét. 
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II.5.22. Áp lực gió tác động vào dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng vượt lớn phải 
xác định theo Điều II.5.20, đồng thời phải tuân theo các quy định bổ sung sau: 

• Đối với khoảng vượt chỉ có một khoảng cột, độ cao trọng tâm quy đổi của 
dây dẫn hoặc dây chống sét được tính theo công thức: 

fhhhqd 3
2

2
21 −

+
=  

Trong đó: 

h1 và h2: Độ cao điểm mắc dây vào cột vượt tính từ mặt nước bình thường của 
sông, ngòi vịnh v.v. [m] 

f : Độ võng lớn nhất của dây dẫn, [m] 

• Đối với khoảng vượt bao gồm nhiều khoảng cột, độ cao trọng tâm quy đổi 
của dây dẫn hoặc dây chống sét phải tính chung cho cả khoảng vượt (giới hạn 
bằng 2 cột néo hãm), theo công thức: 

n

nqdnqdqd
qd lll

lhlhlh
h

+++

+++
=

...
...

21

2211  

Trong đó hqd1 ,hqd2  ... hqdn là độ cao trọng tâm quy đổi của các khoảng cột 
l1,l2… ln cấu thành khoảng vượt đó. Nếu trong khoảng vượt lớn có một số 
khoảng cột kề qua các khu vực không có nước thì hđ được tính từ mặt đất. 

II.5.23. Áp lực gió tác động vào các kết cấu của cột phải xác định theo độ cao của 
chúng tính từ mặt đất. Theo chiều cao cột, chia thành từng dải không lớn hơn 
15m trong mỗi dải áp lực gió được lấy bằng nhau và tính với trị số áp lực gió 
ở độ cao trung bình của dải. 

II.5.24. Khi tính tác động của gió vào đường dây và dây chống sét phải lấy hướng góc 
90o, 45o và 0o với tuyến đường dây. 

Khi tính cột điện phải lấy hướng gió hợp với tuyến đường dây góc 90o và 45o. 

II.5.25. Áp lực gió tiêu chuẩn tác động vào dây dẫn hoặc dây chống sét tính bằng daN, 
được xác định theo công thức: 

P= a.Cx.Kl.q.F.sin2 ϕ 
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Trong đó: 

a - Hệ số tính đến sự không bằng nhau của áp lực gió trong khoảng cột, lấy 
bằng: 

- 1 khi áp lực gió bằng 27daN/m2 

- 0,85 khi áp lực gió bằng 40daN/m2 

- 0,75 khi áp lực gió bằng 55daN/m2 

- 0,70 khi áp lực gió bằng 76daN/m2 và lớn hơn. 

- Các giá trị trung gian lấy theo phương pháp nội suy. 

Cx - hệ số khí động học lấy bằng 1,1 khi đường kính của dây dẫn hoặc dây 
chống sét từ 20mm trở lên và 1,2 khi đường kính của chúng nhỏ hơn 20mm. 

Kl - hệ số qui đổi tính đến ảnh hưởng của chiều dài khoảng vượt vào tải trọng 
gió, bằng 1,2 khi khoảng cột tới 50m; bằng 1,1 khi 100m; bằng 1,05 khi 
150m; bằng 1 khi 250m và lớn hơn (các trị số Kl đối với các khoảng vượt có 
chiều dài nằm giữa các trị số trên thì lấy theo phương pháp nội suy). 

q - áp lực gió tiêu chuẩn theo vùng đã quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2737-
95 (đã tính đến các hệ số quy định trong Điều II.5.20).  

F - tiết diện cản gió của dây dẫn hoặc dây chống sét, m2 

ϕ - góc hợp thành giữa hướng gió thổi và trục của tuyến đường dây. 

II.5.26. Đối với ĐDK điện áp đến 22kV khi mắc dây ở độ cao dưới 12m, trị số áp lực 
gió tiêu chuẩn có thể lấy giảm đi 15% trừ trường hợp đã vận dụng hệ số che 
chắn để giảm áp lực gió trong các vùng khuất gió. 

Đối với đoạn ĐDK thuộc vùng núi, ở chỗ địa hình cao vượt lên so với xung 
quanh (đỉnh núi, đèo v.v.) cũng như ở những đoạn giao chéo với thung lũng, 
hẻm núi gió thổi mạnh, áp lực gió tiêu chuẩn lớn nhất, nếu không có số liệu 
quan sát phải lấy theo tiêu chuẩn hiện hành. 

II.5.27. Khi thiết kế ĐDK phải tính toán theo điều kiện khí hậu sau đây: 

a. Chế độ bình thường: 

• Nhiệt độ không khí cao nhất Tmax, áp lực gió q = 0 
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• Nhiệt độ không khí thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0 

• Nhiệt độ không khí trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0 

• Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ không khí T = 25oC 

b. Chế độ sự cố: 

Nhiệt độ không khí thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0 

Nhiệt độ không khí trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0 

Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ không khí T = 25oC 

Trong chế độ sự cố của ĐDK, áp lực gió tính toán lớn nhất qmax cho phép lấy 
theo TCVN 2737-1995. 

II.5.28. Phải tính kiểm tra cột của ĐDK theo chế độ lắp đặt ở điều kiện nhiệt độ không 
khí T = 15oC, và áp lực gió q = 6,25daN/m2. 

II.5.29. Khi tính toán kiểm tra khoảng cách từ phần mang điện đến kết cấu cột ĐDK 
hoặc đến công trình phải lấy điều kiện khí hậu kết hợp như sau: 

a. Ở điện áp làm việc: nhiệt độ không khí T = 25oC, áp lực gió q = qmax 

b. Khi quá điện áp khí quyển và nội bộ, nhiệt độ không khí T = 20oC, áp lực 
gió q = 0,1 qmax nhưng không nhỏ hơn 6,25daN/m2. 

Góc lệch γ của chuỗi cách điện treo thẳng (so với chiều thẳng đứng) khi có gió 
tác động được tính theo công thức: 

tgγ = 
cd GG

KP
5,0

2

+  

Trong đó: 

K: hệ số tính đến động lực dao động của dây dẫn. Trị số K lấy tương ứng với 
áp lực gió theo bảng sau: 

q (daN/m) K 

40 1 
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45 0,95 

55 0,90 

65 0,85 

80 0,80 

≥ 100 0,75 

Các trị số trung gian lấy theo cách nội suy. 

P2 - Áp lực gió tác động vào dây dẫn có xét đến hợp lực ngang của lực căng 
dây trong trường hợp đỡ góc, daN/m2 

Gd - Tải trọng do trọng lượng dây dẫn tác động vào chuỗi cách điện, daN. 

Gc - Trọng lượng của chuỗi cách điện, daN.  

Dây dẫn hoặc dây chống sét 

II.5.30. Các pha của ĐDK có thể là một dây hoặc nhiều dây phân pha. Việc xác định 
đường kính, tiết diện, số lượng dây phân pha, khoảng cách các dây phân pha 
phải thông qua tính toán. 

II.5.31. Theo điều kiện độ bền cơ học, ĐDK phải dùng dây dẫn hoặc dây chống 
sét nhiều sợi với tiết diện không được nhỏ hơn các trị số cho trong bảng 
II.5.1. 

Khi chọn dây ĐDK để đảm bảo điều kiện tổn thất do vầng quang gây nên, ở 
độ cao đến 1000m so với mực nước biển, dây dẫn không phân pha phải có tiết 
diện không được nhỏ hơn: 

• 70mm2 đối với ĐDK 110kV. 

• 240mm2 đối với ĐDK 220kV 

Khi chọn dây dẫn ĐDK, ngoài tổn thất do vầng quang còn phải tính đến nhiễu 
cao tần, nhiễu vô tuyến điện (với ĐDK 110kV trở lên) và ảnh hưởng của điện 
từ trường (với ĐDK 220 kV trở lên) . 
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Bảng II.5.1: Tiết diện nhỏ nhất cho phép của ĐDK theo độ bền cơ học 

Tiết diện dây dẫn (mm2) 

Đặc điểm của ĐDK 
Nhôm 

Nhôm lõi 
thép và hợp 
kim nhôm 

Thép Đồng 

1. Trên các khoảng cột thông 
thường của ĐDK: 35 25 25 16 

2. Trên các khoảng cột của ĐDK 
vượt qua các sông, kênh có 
thuyền bè qua lại: 

 

70 

 

35 

 

25 

3. Trên các khoảng cột của ĐDK 
vượt các công trình: 

 

- Dây thông tin 

- Ống dẫn nổi và các đường cáp 
vận chuyển  

- Đường sắt 

70 35 25 

II.5.32. Khi chọn tiết diện dây chống sét, ngoài việc tính độ bền cơ học còn phải kiểm 
tra độ ổn định nhiệt khi xảy ra ngắn mạch một pha chạm đất tại cột cuối 
ĐDK (theo Phụ lục I.3.2 - Phần I). Trên đoạn ĐDK có mắc dây chống sét 
cách điện với đất thì không cần phải kiểm tra ổn định nhiệt. Dây chống sét 
cáp quang (OPGW) được chọn về độ bền cơ học và kiểm tra ổn định nhiệt 
như với dây chống sét thường. 

II.5.33. Khi tính dây dẫn hoặc dây chống sét ĐDK phải căn cứ vào đặc tính cơ học của 

nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn hiện hành hoặc tham chiếu. 

II.5.34. Phải tính dây dẫn hoặc dây chống sét theo các điều kiện sau đây : 

a. Tải trọng ngoài lớn nhất 

b. Nhiệt độ thấp nhất và không có tải trọng ngoài 

c. Nhiệt độ trung bình năm và không có tải trọng ngoài. 
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Ứng suất cho phép lớn nhất của dây dẫn hoặc dây chống sét theo các điều kiện 

trên ghi trong bảng II.5.2, trừ quy định theo Điều II.5.35. 

II.5.35. Đối với ĐDK dùng dây nhôm, hợp kim nhôm và dây đồng có tiết diện dây dẫn 

đến 95mm2 trong khu vực đông dân và tại chỗ giao chéo với công trình khác, 

ứng suất cho phép lấy bằng 40% ứng suất kéo đứt của dây dẫn. 

Đối với ĐDK dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện 120mm2 trở lên ứng suất 

cao nhất được phép lấy đến 50% ứng suất kéo đứt khi áp lực gió tính toán q 

≥100daN/m2. 

II.5.36. Ứng suất phát sinh ở điểm mắc dây cao nhất trên mọi cột của ĐDK kể cả ở 

khoảng vượt lớn không được vượt quá 110% đối với dây nhôm lõi thép, 105% 

đối với các loại dây dẫn khác so với trị số ghi trong bảng II.5.2. 

II.5.37. Khi xây dựng ĐDK tại những vùng mà kinh nghiệm vận hành xác nhận dây 

nhôm lõi thép bị gỉ (bờ biển, sông hồ nước mặn, xí nghiệp hóa chất v.v.) thì 

phải dùng loại dây dẫn chịu được ăn mòn (dây nhôm lõi thép được bảo vệ 

chống gỉ hoặc dây đồng v.v.). 

Trường hợp thiếu số liệu thì khoảng cách an toàn chống gỉ phải lấy cách bờ 

biển 5km và cách xí nghiệp hóa chất 1,5km. 
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Bảng II.5.2: Ứng suất cho phép của dây dẫn và dây chống sét tính theo % ứng 
suất kéo đứt 

Ứng suất cho phép tính theo % ứng 
suất kéo đứt của dây dẫn và dây 

chống sét Tiết diện của dây dẫn và 
dây chống sét Khi tải trọng ngoài lớn 

nhất và nhiệt độ thấp 
nhất 

Khi nhiệt độ 
trung bình 

năm 
Dây nhôm, mm2: 

• 16-35 
• 50 và 70  
• 95 
• ≥ 120 

 
35 
40 
40 
45 

25 

Dây hợp kim nhôm, mm2: 
• 16-95 
• ≥ 120 

 
40 
45 

 
30 

Dây chống sét bằng thép với mọi tiết 
diện, mm2 50 30 

Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm 
lõi thép, mm2: 

• 16-25 
• 35-95 
• ≥120 khi A:C = 6,11÷6,25 
• ≥120 khi A:C = 4,29÷4,39 
• ≥150 

 
 

35 
40 
40 
45 
45 

 
 

25 

Dây đồng, mm2 50 30 

II.5.38. Dây dẫn hoặc dây chống sét ĐDK phải được bảo vệ chống rung trong các 
trường hợp sau: 

a. Khoảng cột dài hơn 120m, ở chế độ nhiệt độ trung bình năm nếu ứng suất 
trong dây dẫn hoặc dây chống sét lớn hơn: 

• 4daN/mm2 đối với dây nhôm. 

• 6daN/mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm tiết diện đến 
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95mm2
. 

• 5daN/mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm tiết diện 
120mm2 trở lên. 

• 24daN/mm2 đối với dây chống sét bằng thép. 

b. Vượt sông lớn, hồ lớn có khoảng vượt trên 500m, không phụ thuộc ứng suất 
trong dây dẫn hoặc dây chống sét. 

Đối với những đoạn ĐDK không bị gió tác động theo hướng ngang vào dây 
(đường dây dọc thung lũng, qua rừng cây v.v.) thì không phải chống rung. 

Đối với ĐDK có phân pha 3 dây trở lên, nếu ứng suất dây dẫn ở nhiệt độ trung 
bình năm không vượt quá 6,75daN/mm2 và khoảng cách giữa các khung định 
vị không vượt quá 60m thì cũng không cần bảo vệ chống rung, ngoại trừ đối 
với khoảng vượt lớn hơn 500m. 

II.5.39. Trên ĐDK có phân pha, trong khoảng cột cũng như tại dây lèo trên cột néo 
dây dẫn phải lắp các khung định vị. Khoảng cách giữa các khung định vị trong 
khoảng cột không được lớn hơn 75m. 

Bố trí dây dẫn, dây chống sét 

II.5.40. Đối với ĐDK, có thể dùng bất kỳ lối bố trí dây dẫn nào trên cột.  

II.5.41. Khoảng cách giữa các dây dẫn ĐDK phải lựa chọn theo điều kiện làm việc của 
chúng trong khoảng cột, cũng như theo khoảng cách cách điện cho phép giữa 
dây dẫn với các bộ phận của cột (Điều II.5.29 và Điều II.5.69). 

II.5.42. ĐDK điện áp 35kV trở lên dùng cách điện treo, khoảng cách giữa các dây dẫn 
bố trí trong mặt phẳng ngang theo điều kiện làm việc của dây trong khoảng 
cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau: 

λ++= fUD 65,0
110

 

Trong đó: 

D: khoảng cách pha, m 

U: điện áp danh định, kV 

f: độ võng tính toán lớn nhất, m 
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λ: chiều dài chuỗi cách điện, m 

Khi bố trí dây dẫn theo theo mặt phẳng thẳng đứng, thì khoảng cách đó xác 
định theo công thức: 

fUD 42,0
110

+=  

 

 

Khi dây dẫn bố trí không cùng trên một mặt phẳng: 

  λ++= fUD 65,0
110

 khi chênh lệch độ cao treo dây h< 
110
U   

và fUD 43,0
110

+=     khi chênh lệch độ cao treo dây h≥
110
U   

II.5.43. ĐDK điện áp 35kV dùng cách điện đứng và điện áp đến 22kV dùng loại cách 
điện bất kỳ, khoảng cách giữa các dây dẫn theo điều kiện làm việc của dây 
trong khoảng cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau: 

fUD 45,0
110

+=  

Trong đó: 

D: khoảng cách pha, m 

U: điện áp danh định, kV 

f: độ võng tính toán lớn nhất, m 

II.5.44. Khoảng cách giữa dây chống sét và dây dẫn theo chiều thẳng đứng được xác 
định theo điều kiện làm việc của dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng cột 
phù hợp với những yêu cầu nêu trong các Điều II.5.63 và II.5.64. 

II.5.45. Đối với một số khoảng cột riêng biệt, được phép giữ nguyên khoảng cách 
giữa các dây dẫn đã chọn nếu độ võng lớn nhất không vượt quá 2 lần độ 
võng tính toán. 

II.5.46. Trên cột nhiều mạch của ĐDK, khoảng cách tại cột giữa các dây dẫn gần nhất 
của hai mạch liền kề cùng điện áp không được nhỏ hơn: 
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• 2m đối với ĐDK dây trần điện áp đến 22kV với cách điện đứng, 1m đối với 
ĐDK dây bọc điện áp đến 22kV với cách điện đứng. 

• 2,5m đối với ĐDK điện áp 35kV với cách điện đứng và 3m với cách điện 
treo. 

• 4m đối với ĐDK điện áp 110kV 

• 6m đối với ĐDK điện áp 220kV. 

• 8,5m đối với ĐDK điện áp 500kV. 

 II.5.47. Đối với ĐDK cần sửa chữa khi có điện, để đảm bảo an toàn cho người trèo 
lên cột, khoảng cách từ dây dẫn và phụ kiện mắc dây dẫn đến phần được nối 
đất của ĐDK khi dây dẫn không chao lệch không được nhỏ hơn: 

• 1,5m đối với ĐDK 35 và 110kV 

• 2,5m đối với ĐDK 220kV 

• 4m đối với ĐDK 500kV 

II.5.48. Các dây dẫn ĐDK điện áp khác nhau trên 1kV đến 500kV có thể bố trí trên 
cùng một cột. 

Khoảng cách của 2 mạch cạnh nhau có điện áp khác nhau lấy theo yêu cầu của 
trong Điều II.5.46, 47 với mạch có điện áp lớn hơn.  

Cho phép bố trí trên cùng một cột các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 35kV và 
các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 1kV với các điều kiện sau:  

1. ĐDK điện áp đến 1kV phải thực hiện theo các điều kiện tính toán về cơ lý 
như đối với ĐDK điện áp cao hơn. 

2. Các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 35kV phải bố trí phía trên các dây dẫn 
của ĐDK điện áp đến 1kV, trong đó khoảng cách các dây dẫn của 2 ĐDK có 
điện áp khác nhau ở nhiệt độ trung bình năm phải lớn hơn 2m với dây trần, 1m 
đối với dây bọc. 

3. Dây dẫn của ĐDK điện áp cao mắc vào cách điện đứng phải mắc kép (2 
cách điện tại mỗi vị trí). 

Trong lưới điện có trung tính cách ly hoặc không nối đất trực tiếp điện áp đến 
35kV có những đoạn dây mắc chung trên cột với ĐDK điện áp cao hơn, thì 
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cảm ứng điện từ và tĩnh điện của ĐDK này khi lưới điện làm việc ở chế độ 
bình thường không được làm thay đổi điện áp trung tính quá 15% điện áp pha 
của lưới có điện áp thấp hơn. 

Lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp chịu ảnh hưởng của ĐDK điện áp cao 
hơn, không có yêu cầu đặc biệt về điện áp cảm ứng. 

 

Vật cách điện 
II.5.49. ĐDK điện áp 110kV trở lên chỉ được dùng cách điện treo, tại các vị trí đặc 

biệt (đảo pha, bên cạnh chống sét, máy cắt, cầu dao v.v.) cho phép dùng cách 
điện đứng phù hợp. 

Cột có xà cách điện composit phù hợp thì không cần dùng vật cách điện. 

ĐDK điện áp 35kV trở xuống có thể dùng cách điện treo hoặc cách điện đứng. 

II.5.50. Số bát cách điện treo (có chiều dài đường rò điện của mỗi bát không nhỏ hơn 
250mm) trong một chuỗi của ĐDK 6 - 35kV yêu cầu lấy như sau: đến 10kV - 
1 bát; 15 và 22kV - 2 bát; 35kV - 3 bát. 

Số bát cách điện treo trong một chuỗi và loại cách điện đứng đối với ĐDK 
điện áp đến 35kV được lựa chọn không phụ thuộc vào độ cao so với mực 
nước biển. 

Yêu cầu về cách điện của ĐDK 15kV trong hệ thống trung tính nối đất trực 
tiếp được chọn như đối với ĐDK 10kV hệ thống trung tính cách ly. 

Số bát cách điện treo trong một chuỗi cho ĐDK 110 - 500kV có độ cao đến 
1000m so với mực nước biển được chọn theo công thức: 

D
Ud

n max×
=  

Trong đó: 

• n là số bát cách điện trong một chuỗi 

• d là tiêu chuẩn đường rò lựa chọn, lấy bằng 16mm/kV đối với môi trường 
bình thường, 20mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nhẹ, 25mm/kV đối với 
môi trường ô nhiễm, 31mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nặng hoặc gần 
biển tới 5km. 
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• Umax là điện áp dây làm việc lớn nhất của đường dây, kV. 

• D là chiều dài đường rò của một bát cách điện, lấy theo số liệu của nhà chế tạo, 
mm. 

Sau khi tính được n, qui tròn n thành số nguyên lớn hơn gần nhất. 

Khi chọn loại bát cách điện treo cho mỗi chuỗi có chiều dài đường rò điện lớn 
hơn 2,3 lần chiều dài cấu tạo của chuỗi cách điện theo điều kiện điện áp làm 
việc, phải kiểm tra lại theo điều kiện quá điện áp đóng cắt. Trị số tính toán của 
quá điện áp đóng cắt lấy bằng 312kVmax đối với đường dây 110kV và 
620kVmax đối với đường dây 220kV, 1175kV max với ĐDK 500kV. 

II.5.51. Khi chọn số bát cách điện trong một chuỗi còn phải tuân theo các yêu cầu sau đây: 

a. Số bát (tất cả các loại cách điện) trong một chuỗi néo của ĐDK điện áp đến 
110kV phải tăng thêm một bát so với chuỗi đỡ. Với ĐDK điện áp 220kV, số 
bát trong một chuỗi đỡ và néo lấy giống nhau. Riêng đối với đường dây 
500kV tăng thêm một bát trên toàn tuyến. 

b. Cột vượt cao trên 40m, số bát cách điện trong một chuỗi phải tăng so với số 
bát ở các cột khác của ĐDK đó. 

• 1 bát khi đoạn vượt có đặt thiết bị chống sét. 

• 1 bát khi cột có mắc dây chống sét cho mỗi đoạn cột 10m tăng cao thêm, kể 
từ chiều cao 40m trở lên. 

c. ĐDK điện áp đến 110kV đi qua khu vực có độ cao trên 1000 tới 2500m so 
với mực nước biển, cũng như ĐDK điện áp 220kV đi qua khu vực có độ cao 
trên 1000 tới 2000m so với mực nước biển, phải tăng thêm 1 bát trong một 
chuỗi cách điện so với mục “a” và “b” của Điều này. 

ĐDK đi qua những vùng ô nhiễm nặng (gần các xí nghiệp công nghiệp, bờ biển 
v.v.) phải tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn số lượng và loại cách điện cho phù 
hợp. 

II.5.52. Hệ số an toàn của cách điện là tỉ số giữa tải trọng phá huỷ (cách điện đứng) 
hoặc độ bền cơ điện (cách điện treo) với tải trọng lớn nhất tác động lên cách 
điện khi ĐDK làm việc ở chế độ bình thường, không nhỏ hơn 2,7; ở nhiệt độ 
trung bình năm, không có gió thì không nhỏ hơn 5,0. 

Trong chế độ sự cố của ĐDK, hệ số an toàn của cách điện treo không được 
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nhỏ hơn 1,8 đối với ĐDK 220kV trở xuống và không được nhỏ hơn 2 đối với 
ĐDK 500kV. 

Lực tác động lên cách điện kiểu treo trong chế độ sự cố của ĐDK xác định 
theo Điều II.5.83, 84. 
Chỗ ĐDK giao chéo với đường ôtô cấp III trở lên, đường ôtô trong đô thị, 
đường sắt công cộng, đường thuỷ có thuyền bè qua lại thường xuyên, phải 
dùng cách điện kép. 

Phụ kiện đường dây 
II.5.53. Mắc dây dẫn vào cách điện treo dùng khóa đỡ hoặc khóa néo. 

Mắc dây dẫn vào cách điện đứng, dùng dây buộc hoặc kẹp chuyên dùng. 

II.5.54. Khóa đỡ có thể là khóa cố định hoặc khóa trượt, nên dùng khóa cố định để bảo 
đảm an toàn. Ở các khoảng vượt lớn có thể treo dây dẫn hoặc dây chống sét 
trên các ròng rọc hoặc khóa đặc biệt. 

II.5.55. Đối với dây dẫn của các pha khác nhau trên cùng một cột cũng như các dây 
dẫn của cùng một pha đặt trên các cột khác nhau có thể dùng các khóa đỡ kiểu 
khác nhau (khoá cố định, khóa trượt). 

II.5.56. Mắc dây chống sét vào cột đỡ phải dùng khóa đỡ kiểu cố định; vào cột néo 
dùng khóa néo. 

II.5.57. Không được nối dây dẫn hoặc dây chống sét đường dây 110kV trở lên bằng 
kẹp bulông, mà phải bằng ống nối chuyên dùng. Trong một khoảng cột của 
ĐDK, mỗi dây dẫn hoặc dây chống sét chỉ được phép có một mối nối và phải 
tuân theo các qui định trong các Điều II.5.101, 106, 117, 141, 145, 151, 162. 

II.5.58. Hệ số an toàn cơ học của phụ kiện mắc dây là tỷ số giữa tải trọng cơ học phá 
hủy với tải trọng lớn nhất tác động lên phụ kiện, khi ĐDK làm việc ở chế độ 
bình thường không nhỏ hơn 2,5 và trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,7. 

Hệ số an toàn của chân cách điện đứng khi ĐDK làm việc ở chế độ bình thư-
ờng không nhỏ hơn 2, trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,3. 

Lực tác động lên phụ kiện mắc dây trong chế độ sự cố xác định theo Điều 
II.5.83, 84. 
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Bảo vệ quá điện áp, nối đất 

II.5.59. ĐDK điện áp 110kV trở lên phải được bảo vệ khỏi sét đánh trực tiếp bằng 
dây chống sét trên suốt chiều dài đường dây, trừ một số đoạn tuyến đặc biệt 
không thể bố trí được dây chống sét. Đoạn tuyến này phải có biện pháp 
chống sét khác bổ sung. 

II.5.60. ĐDK điện áp từ 22kV trở xuống không yêu cầu bảo vệ khỏi sét đánh bằng dây 
chống sét trên suốt chiều dài. Cột của ĐDK phải nối đất theo Điều II.5.71 và 
II.5.77. 

II.5.61. ĐDK điện áp 35kV không phải bảo vệ bằng dây chống sét nhưng các cột phải 
nối đất đúng với yêu cầu trong Điều II.5.71 và II.5.77. và đoạn ĐDK vào trạm 
phải thực hiện theo II.5.62 

II.5.62. Đoạn ĐDK đi vào trạm biến áp phải được bảo vệ tránh quá điện áp khí quyển 
phù hợp với yêu cầu bảo vệ trạm. 

II.5.63. Khi dùng dây chống sét để bảo vệ ĐDK cần theo các yêu cầu sau đây: 

a. Các cột kim loại và cột bêtông cốt thép một trụ mắc một dây chống sét, góc 
bảo vệ không được lớn hơn 30o. 

b. Trên cột kim loại có bố trí dây dẫn nằm ngang, mắc hai dây chống sét, góc 
bảo vệ đối với dây ngoài cùng không được lớn hơn 20o. 

c. Đối với cột bêtông cốt thép hình cổng, cho phép tăng góc bảo vệ đối với dây 
ngoài cùng đến 30o. 

d. Khi ĐDK mắc hai dây chống sét, khoảng cách giữa chúng tại đầu cột không 
được vượt quá 5 lần khoảng cách thẳng đứng giữa dây chống sét và dây dẫn. 

e. Góc bảo vệ yêu cầu của từng đề án thiết kế lấy thấp hơn hoặc bằng các trị số 
trên, tuỳ theo số ngày sét và địa hình của khu vực đường dây đi qua, chiều cao 
cột và tầm quan trọng của ĐDK. 

II.5.64. Khoảng cách thẳng đứng giữa dây chống sét và dây dẫn ở giữa khoảng cột của 
ĐDK, không tính đến sự chao lệch của dây do gió tác động, theo điều kiện 
bảo vệ khi quá điện áp khí quyển không nhỏ hơn trị số trong bảng sau: 
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Chiều dài khoảng cột 

(m) 

Khoảng cách 

(m) 

Chiều dài khoảng cột 

(m) 

Khoảng cách 

(m) 

100 2,0 700 11,5 

150 3,2 800 13,0 

200 4,0 900 14,5 

300 5,5 1000 16,0 

400 7,0 1200 18,0 

500 8,5 1500 21,0 

600 10,0 - - 

Chiều dài khoảng cột ở giữa các trị số trên đây có thể lấy theo phép nội suy. 
Trên khoảng cột của ĐDK có mắc dây chống sét, độ võng của dây chống sét 
không được lớn hơn độ võng của dây dẫn.  

II.5.65. Dây chống sét không có lõi cáp quang trên tất cả các cột của ĐDK điện áp 
220kV trở lên, phải mắc qua cách điện song song với khe hở phóng điện là 
40mm. Trong mỗi khoảng néo dài đến 10km, dây chống sét được nối đất tại 
một điểm cột néo. Nếu chiều dài khoảng néo lớn hơn thì số điểm nối đất trong 
khoảng néo ấy cần chọn sao cho trị số sức điện động dọc lớn nhất sinh ra 
trong dây chống sét khi xảy ra ngắn mạch trên ĐDK không đánh thủng khe hở 
phóng điện. 

Ở đoạn vào trạm của ĐDK 220kV có chiều dài từ 2 đến 3km, nếu dây chống 
sét không sử dụng để lấy điện bằng phương pháp điện dung hoặc thông tin liên 
lạc thì phải nối đất ở từng cột. 

Ở đoạn vào trạm của ĐDK 500kV có chiều dài dưới 5km thì dây chống sét 
phải được nối đất ở từng cột. Trên ĐDK 500kV dùng dây chống sét làm 
phương tiện truyền thông tin cao tần thì dây chống sét phải được cách điện ít 
nhất bằng 2 bát cách điện trên suốt chiều dài ĐDK và phải thực hiện đảo dây 
(thông qua tính toán) sao cho sức điện động dọc cảm ứng trên dây chống sét 
không vượt quá trị số cho phép xác định trong thiết kế trong cả chế độ vận 
hành bình thường và ngắn mạch trên ĐDK 500kV. 

Khi đã sử dụng dây chống sét có lõi cáp quang đi song song với dây chống sét 
không có lõi cáp quang thì tất cả các dây chống sét trên đều phải nối đất ở các cột. 
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II.5.66. Trường hợp dùng dây chống sét bằng thép tiết diện 50mm2 trở xuống ở đoạn 
ĐDK có dòng điện ngắn mạch lớn hơn 15kA thì phải nối đất dây chống sét đó 
bằng một dây nối mắc song song với khóa. 

II.5.67. Những đoạn cáp nối vào ĐDK phải bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng thiết bị 
chống sét đặt ở đầu đoạn cáp, cực nối đất của chống sét phải nối với vỏ kim 
loại của cáp bằng đường ngắn nhất. 

II.5.68. ĐDK vượt sông lớn, vượt khe núi với cột cao trên 40m mà trên cột không mắc 
dây chống sét, phải đặt thiết bị chống sét. 

II.5.69. ĐDK đi qua vùng có độ cao đến 1000m so với mực nước biển, khoảng cách 
cách điện giữa dây dẫn và phụ kiện mắc dây có mang điện với các bộ phận nối 
đất, cột không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng II.5.3. 

Khi ĐDK đi qua khu vực cao trên 1000m so với mực nước biển, khoảng 
cách cách điện nhỏ nhất, theo điện áp làm việc lớn nhất phải tăng lên so với 
trị số trong bảng II.5.3 cứ mỗi khoảng 100m tăng 1,4%, kể từ độ cao 1000m 
so với mực nước biển. 

II.5.70. Khoảng cách cách điện nhỏ nhất giữa các pha của ĐDK tại cột đảo pha, tại 
chỗ rẽ nhánh và thay đổi cách bố trí dây dẫn không được nhỏ hơn trị số trong 
bảng II.5.4. 

Bảng II.5.3: Khoảng cách cách điện nhỏ nhất tại cột giữa phần mang điện và 
phần được nối đất của đường dây 

Khoảng cách cách điện nhỏ nhất (cm) tại cột 
theo điện áp của ĐDK (kV) Điều kiện tính toán khi lựa 

chọn khoảng cách cách điện 
Đến 10 15÷22 35 110 220 500 

a. Khi quá điện áp khí quyển: 
Cách điện đứng 
Cách điện treo 
b. Khi quá điện áp nội bộ: 
c. Khi điện áp làm việc lớn 

nhất: 

 
15 
20 
10 

  
25 
35 
15 
7 

 
35 
40 
30 
10 

 
 

100 
80 
25 

 
 

180 
160 
55 

 
 

320 
300 
115 
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Bảng II.5.4: Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha tại cột của ĐDK 

Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha 
(cm) theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán 

Đến 10 15÷22 35 110 220 500 

Khi quá điện áp khí 
quyển  

 Khi quá điện áp nội bộ 

 Khi điện áp làm việc 

20 

22 

- 

45 

33 

15 

50 

44 

20 

135 

100 

45 

250 

200 

95 

400 

420 

200 

II.5.71. ĐDK phải nối đất ở: 

a. Cột thép và cột bêtông cốt thép của: 

• ĐDK điện áp 110kV trở lên. 

• ĐDK điện áp đến 35kV không có bảo vệ chạm đất cắt nhanh hoặc đi qua 
khu vực đông dân cư. 

• ĐDK điện áp đến 35kV có bảo vệ chạm đất cắt nhanh hoặc đi qua khu 
vực ít dân cư thì nối đất cách cột (2 đến 3 khoảng cột) và nối đất tại các cột 
giao chéo với đường giao thông. 

b. Cột thép và cột bêtông cốt thép với mọi cấp điện áp có mắc dây chống sét 
hoặc có đặt thiết bị bảo vệ sét cũng như tất cả các cột trên đó có đặt MBA lực 
hoặc đo lường, dao cách ly, cầu chảy hoặc thiết bị điện khác. 

 II.5.72. Điện trở nối đất của cột ĐDK: 

a. Có dây chống sét hoặc thiết bị bảo vệ chống sét, và các thiết bị khác không 
được lớn hơn trị số trong bảng II.5.5. 

b. Điện trở nối đất của ĐDK điện áp 6 - 22kV ở vùng đông dân cư và ĐDK 
35kV cũng theo bảng bảng II.5.5.  

c. Điện trở nối đất của ĐDK điện áp 6 - 22kV ở vùng ít dân cư: 

Khi điện trở suất của đất đến 100Ωm, không quá 30 [Ω]. 

Khi điện trở suất của đất trên 100Ωm, không quá 0,3ρ [Ω] . 

d. Điện trở nối đất của cột ĐDK có đặt các thiết bị như MBA lực, MBA đo 
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lường, dao cách ly, cầu chảy hoặc thiết bị khác thì thực hiện như sau: 

• ĐDK 6 - 35 kV có dòng điện chạm đất lớn và ĐDK 110kV trở lên phải tuân 
theo bảng bảng II.5.5. 

• ĐDK 6 - 35kV có dòng điện chạm đất nhỏ, thực hiện theo Điều I.7.35 và 36 
- Phần I. 

 e. Tại cột ĐDK cao trên 40m có dây chống sét thì điện trở nối đất phải nhỏ 
hơn 2 lần trị số nêu trong bảng II.5.5. 

Đối với ĐDK được bảo vệ bằng dây chống sét, điện trở nối đất trong bảng 
II.5.5 được đo khi tháo dây chống sét ra. 

II.5.73. ĐDK đi qua vùng đất có điện trở suất ρ ≤ 500Ωm và không chứa nước có tính 
ăn mòn, nên lợi dụng cốt thép của móng bêtông cốt thép làm nối đất tự nhiên 
hoặc kết hợp nối đất nhân tạo. 

Ở vùng đất có điện trở suất lớn hơn, không được tính đến nối đất tự nhiên của 
cốt thép móng cột, trị số điện trở nối đất yêu cầu trong bảng II.5.5 phải bảo 
đảm chỉ bằng nối đất nhân tạo. 

Bảng II.5.5: Điện trở nối đất của ĐDK 

Điện trở suất của đất ρ (Ωm) Điện trở nối đất (Ω) 

Đến 100 

Trên 100 đến 500 

Trên 500 đến 1000 

Trên 1000 đến 5000 

Trên 5000 

Đến 10 

15 

20 

30 

6.10-3ρ 

II.5.74. Móng bằng bêtông cốt thép khi dùng làm nối đất tự nhiên (trừ Điều II.5.140) 
phải: 

Không quét nhựa bitum lên móng. 

Có sự nối liền bằng kim loại giữa bulông néo và khung móng, phải đo điện 
dẫn suất của móng bêtông cốt thép sau khi móng đặt được hai tháng trở lên. 
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II.5.75. Nên lợi dụng các thanh thép dọc của cột bêtông cốt thép (được nối bằng kim 
loại với nhau và tới vật nối đất) để làm dây nối đất. 

Dây chống sét và các chi tiết lắp cách điện vào xà phải nối bằng kim loại với 
dây nối đất hoặc với cốt thép nối đất của cột bêtông cốt thép. 

II.5.76. Tiết diện của dây nối đất trên cột ĐDK không được nhỏ hơn 35mm2, đối với 
dây một sợi đường kính không được nhỏ hơn 10mm, cho phép dùng dây thép 
mạ kẽm một sợi đường kính không nhỏ hơn 6mm để làm dây nối đất trên cột. 
Trên cột bêtông cốt thép và cột kim loại phải nối dây nối đất bằng cách hàn 
hoặc bắt bulông, nhưng tối thiểu phải có một chỗ gần mặt đất bắt bulông.  

II.5.77. Kết cấu nối đất của ĐDK phải đặt sâu ít nhất 0,5m, ở vùng đất cày cấy đặt sâu 
ít nhất 1m, ở những vùng đất đá v.v. cho phép đặt các dây nối đất trực tiếp 
dưới lớp đất đá với chiều dày lớp đá phủ ở trên không được nhỏ hơn 0,1m. 
Khi chiều dày lớp đá phủ không đạt yêu cầu trên có thể đặt dây nối đất ngay 
trên mặt lớp đá và phủ ở trên bằng vữa xi măng. 

Cột 

II.5.78. ĐDK có thể dùng các loại cột sau đây: 

• Cột đỡ, cột néo, cột góc, cột đảo pha, cột hãm và cột đặc biệt. Cột có thể dùng 
loại một mạch hoặc nhiều mạch, một cấp điện áp hoặc nhiều cấp điện áp. 

• Cột đỡ có thể có kết cấu cứng hoặc kết cấu mềm, còn cột néo và cột hãm 
phải có kết cấu cứng. 

• Cột góc có thể là đỡ hoặc néo. 

Tùy thuộc vào chỗ đặt, tất cả các loại cột có thể dùng dây néo hoặc không có 
dây néo. Những chỗ trên đường đi lại không được dùng dây néo. 

Không dùng cột gỗ cho mọi ĐDK. 

II.5.79. Vị trí cột néo do điều kiện làm việc và lắp đặt của ĐDK xác định. 

Cột néo có thể đặt tại góc lái của ĐDK và ở chỗ giao chéo với công trình 
khác. 

II.5.80. ĐDK có dây dẫn tiết diện đến 185mm2 mắc dây bằng khóa cố định và khóa 
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trượt trên cùng một cột thì chiều dài khoảng néo không được quá 5km, khi 
dây dẫn có tiết diện lớn hơn 185mm2 thì chiều dài khoảng néo không quá 
10km.  

Khi mắc dây dẫn vào khóa đỡ cố định hoặc trên cách điện đứng, chiều dài 
khoảng néo tùy thuộc vào điều kiện tuyến ĐDK. 

II.5.81. Cột của ĐDK được tính toán với các tải trọng khi đường dây làm việc trong 
chế độ bình thường và chế độ sự cố. 

• Cột néo: phải kiểm tra sự chênh lệch về lực căng của dây dẫn hoặc dây 
chống sét phát sinh do sự khác nhau giữa hai khoảng cột đại biểu về hai phía 
của cột. 

• Cột hai mạch: phải kiểm tra ở điều kiện chỉ mắc dây một mạch trong tất cả 
các chế độ. Cột của ĐDK còn phải kiểm tra theo các điều kiện lắp, dựng cột 
cũng như theo điều kiện khi lắp dây dẫn hoặc dây chống sét. 

II.5.82. Trong chế độ bình thường của ĐDK, các cột tính toán theo điều kiện dưới 
đây: 

• Dây dẫn hoặc dây chống sét không bị đứt, áp lực gió lớn nhất (qmax). Cột 
góc còn phải tính toán với điều kiện nhiệt độ thấp nhất (Tmin) khi khoảng cột 
đại biểu nhỏ hơn khoảng cột tới hạn. 

• Cột hãm tính toán theo điều kiện lực căng của tất cả dây dẫn hoặc dây 
chống sét ở về một phía, còn phía trạm biến áp hoặc phía kề với khoảng vượt 
lớn coi như không mắc dây dẫn hoặc dây chống sét. 

II.5.83. Trong chế độ sự cố của ĐDK, cột đỡ mắc cách điện treo phải tính đến lực do 
đứt dây dẫn hoặc dây chống sét gây ra mômen uốn hoặc mômen xoắn lớn nhất 
trên cột theo các điều kiện sau đây: 

1. Đứt một hoặc các dây dẫn của một pha (với bất kỳ số dây trên cột là bao 
nhiêu), dây chống sét không bị đứt. 

2. Đứt một dây chống sét, dây dẫn không bị đứt. 

3. Khi tính cột, cho phép kể đến tác động của những dây dẫn hoặc dây chống 
sét không bị đứt. 

4. Lực căng tiêu chuẩn của ĐDK không phân pha, mắc dây bằng khóa đỡ kiểu 
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cố định, khi đứt một dây dẫn lấy bằng các trị số quy ước sau: 

a. Đối với cột kiểu cứng (cột kim loại đứng tự do, cột bêtông có dây néo và 
các loại cột cứng khác): 

• Dây dẫn tiết diện đến 185mm2: 0,5Tmax. 

• Dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên: 0,4Tmax 

b. Đối với cột bêtông cốt thép đứng tự do: 

• Dây dẫn tiết diện đến 185mm2: 0,3Tmax. 

• Dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên: 0,25Tmax  

Trong đó: Tmax là lực căng lớn nhất của một dây dẫn trong chế độ sự cố. 

c. Đối với các loại cột khác (cột bằng vật liệu mới, cột kim loại kết cấu mềm), 
lực căng tiêu chuẩn tính với hệ số phụ thuộc vào độ uốn của cột trong phạm vi 
đã nêu ở mục “a” và “b”. 

Trong tính toán cột đỡ ĐDK 220kV trở xuống, có phân pha khi đứt dây, lực 
căng tiêu chuẩn của dây dẫn trên khóa đỡ kiểu cố định của ĐDK có phân pha 
cũng xác định như đối với ĐDK không phân pha nhưng nhân với số dây trong 
một pha và nhân thêm với hệ số: 

• 0,8 khi một pha phân ra 2 dây 

• 0,7 khi một pha phân ra 3 dây 

• 0,6 khi một pha phân ra 4 dây 

Lực căng tiêu chuẩn của dây chống sét lấy bằng 0,5 Tmax 

Trong đó Tmax là lực căng lớn nhất của dây chống sét trong chế độ sự cố.  

Đối với cột kiểu mềm (cột bêtông cốt thép không có dây néo), cho phép xác 
định lực căng tiêu chuẩn khi đứt dây chống sét có xét đến độ uốn cột. 

II.5.84. Trong chế độ sự cố của ĐDK, các cột néo và hãm phải tính đến lực khi đứt 
dây dẫn và chống sét gây ra mômen uốn hoặc mômen xoắn lớn nhất lên cột 
theo các điều kiện sau đây: 

a. Đứt dây dẫn của một pha trong một khoảng cột khi số mạch trên cột bất kỳ, 
dây chống sét không bị đứt. 

b. Đứt một dây chống sét trong một khoảng cột, dây dẫn không bị đứt. 
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II.5.85. Trong tính toán chế độ sự cố cột đỡ ĐDK 500kV có phân pha, khi dây bị đứt, 
tải trọng tiêu chuẩn quy ước tính tại điểm treo dây của một pha được quy định 
bằng 0,15 Tmax nhưng không nhỏ hơn 1800 daN.  

II.5.86. Cột néo phải kiểm tra theo điều kiện lắp đặt như sau: 
a. Một trong các khoảng cột với số dây dẫn trên cột bất kỳ chỉ lắp dây dẫn của 
một mạch, không mắc dây chống sét. 

b. Một trong các khoảng cột có mắc dây chống sét, không lắp dây dẫn. 

Khi kiểm tra lấy điều kiện khí hậu theo Điều II.5.31. 

Trong điều kiện lắp đặt (dựng cột, mắc dây dẫn hoặc dây chống sét v.v.) khi cần 
thiết có thể tăng độ vững chắc (tạm thời) của từng bộ phận cột và đặt dây néo 
tạm. 

II.5.87. Trong chế độ sự cố của cột đỡ ở khoảng vượt lớn với dây dẫn không phân pha 
mắc dây bằng các khóa cố định, lực tác động tính toán khi dây dẫn bị đứt lấy 
bằng lực còn dư toàn phần của dây dẫn tính trong điều kiện khí hậu đã nêu 
trong Điều II.5.28. 

Khi treo dây dẫn hoặc dây chống sét trên các ròng rọc, trong chế độ sự cố lực 
tác động theo chiều dọc tuyến ĐDK lấy bằng 2.000daN khi pha có một dây 
dẫn, 3.500daN khi một pha có 2 dây dẫn và 5.000daN khi một pha có 3 dây 
dẫn. 

Cột đỡ một mạch tính với trường hợp đứt dây dẫn của một pha và cột 2 mạch 
tính với trường hợp đứt dây dẫn của 2 pha, dây chống sét không bị đứt. 

Lực tiêu chuẩn của dây chống sét mắc bằng khóa cố định, khi bị đứt tác động 
vào các cột đỡ vượt lấy bằng lực căng tối đa toàn phần của dây chống sét, dây 
dẫn không bị đứt. 

Các cột néo hãm một mạch của khoảng vượt lớn trong chế độ sự cố phải tính 
với điều kiện đứt dây của một pha, còn cột néo nhiều mạch tính với đứt dây 
dẫn của 2 pha, dây chống sét không bị đứt. 

Lực tiêu chuẩn của dây chống sét khi bị đứt tác động vào cột néo vượt trong chế độ 
sự cố lấy bằng lực căng tối đa toàn phần của dây chống sét, dây dẫn không bị đứt. 
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II.5.88. Cột néo ĐDK 500kV phải được kiểm tra theo các điều kiện lắp đặt sau:  

a. Ở một khoảng cột đã lắp tất cả dây dẫn hoặc dây chống sét, còn ở khoảng 
cột khác dây dẫn hoặc dây chống sét chưa lắp.  

Lực căng của dây dẫn hoặc dây chống sét đã lắp quy định tính bằng 2/3 trị số 
lớn nhất, điều kiện khí hậu lấy theo nhiệt độ không khí T = 15oC và áp lực gió 
Q= 7daN/m2. Trong trường hợp cột và toàn bộ các chi tiết bắt chặt xuống 
móng cần phải có độ bền đúng theo tiêu chuẩn khi không dùng dây néo tạm. 

b. Trong một khoảng cột với số lượng dây dẫn trên cột bất kỳ, các dây dẫn của 
một mạch được lắp theo thứ tự và theo trình tự bất kỳ, các dây chống sét chưa 
lắp. 

c. Trong một khoảng cột với số lượng dây chống sét trên cột bất kỳ, các dây 
chống sét được lắp theo thứ tự và trình tự bất kỳ, các dây chống sét chưa lắp. 

Trong điều kiện lắp đặt (dựng cột, mắc dây dẫn hoặc dây chống sét v.v.) khi 
cần thiết có thể tăng cường độ vững chắc tạm thời của từng bộ phận cột và đặt 
dây néo tạm.  

II.5.89. Xà và giá đỡ dây dẫn, dây chống sét của tất cả các cột phải được kiểm tra với 
tải trọng tương ứng theo phương pháp lắp đặt ghi trong thiết kế, có tính đến 
thành phần lực căng của dây néo, trọng lượng của dây dẫn, dây chống sét và 
cách điện cũng như trọng lượng của phụ kiện lắp đặt và công nhân lắp đặt có 
mang dụng cụ. Những tải trọng này đặt vào chỗ lắp cách điện. 

Tải trọng tiêu chuẩn của phụ kiện lắp đặt và thợ lắp đặt có mang dụng cụ 
lấy như sau: 

• 100daN: cột dùng cách điện đứng. 

• 150daN: cột đỡ, dùng cách điện treo đến 220kV. 

• 200daN: cột néo dùng cách điện treo đến 220kV. 

• 250daN: cột 500kV.  

II.5.90. Đối với ĐDK điện áp 110kV trở lên, nếu là nguồn cung cấp điện duy nhất, kết 
cấu cột phải thỏa mãn Điều II.5.47 để có thể tiến hành sửa chữa không cần cắt 
điện. 

II.5.91. Ứng suất trong dây néo khi đứt dây dẫn hoặc dây chống sét không được lớn 
hơn 70% lực kéo đứt của vật liệu làm dây néo. 
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II.5.92. Kết cấu cột kim loại, cột bêtông cốt thép của ĐDK phải đảm bảo cho công 
nhân có thể trèo lên cột. 

Trên cột kim loại, góc nghiêng của thanh giằng đối với mặt phẳng ngang nên 
nhỏ hơn 30o, trường hợp góc nghiêng lớn hơn phải làm bậc trèo, cột bêtông ly 
tâm phải có lỗ để gắn chân trèo. 

Các bộ phận giằng của cột, trừ các thanh nằm ngang ở đầu nối giữa hai đoạn 
cột, phải tính với trọng lượng người là 70kg. 

Cột có điểm mắc dây trên cùng có độ cao trên 70m phải có thang lên xuống 
và sàn nghỉ được bảo vệ xung quanh bằng chấn song. Thang hoặc móc lên 
xuống của cột phải đặt cách mặt đất 3m trở lên. 

II.5.93. Trên thân cột thép và bêtông cốt thép phải có mã hiệu loại cột của nhà máy 
hoặc nơi chế tạo trong đó có ghi rõ năm sản xuất. 

ĐDK đi qua khu vực ít dân cư 

II.5.94. ĐDK đi qua khu vực ít dân cư, tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn phải theo Điều 
II.5.31, nối dây theo Điều II.5.57. 

II.5.95. Khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, 
trong chế độ làm việc bình thường không được nhỏ hơn: 

• 5,5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV 

• 6m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 

• 7m đối với ĐDK điện áp 220kV 

Ở khu vực khó đến, khoảng cách trên cho phép giảm đi 1m, ở chỗ rất khó 
đến (như mỏm đá, vách núi v.v.) cho phép giảm đi 3m. 

• Đối với ĐDK 500kV quy định như sau: 

o Vùng ít dân cư: 10m 

o Vùng khó qua lại: 8m 

o Những nơi người đi bộ khó đến (như mỏm đá, dốc núi v.v.): 6m 

Khoảng cách thẳng đứng xác định theo độ võng của dây dẫn khi nhiệt độ 
không khí cao nhất, không có gió và không tính đến sự phát nóng do dòng 
điện.                    
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II.5.96. Khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK ở trạng thái tĩnh đến bộ phận nhô ra gần nhất của nhà cửa hoặc công 
trình (hành lang bảo vệ) không nhỏ hơn: 

• 2m đối với ĐDK điện áp đến 22kV 

• 3m đối với ĐDK điện áp 35kV 

• 4m đối với ĐDK điện áp 110kV 

• 6m đối với ĐDK điện áp 220kV 

• 7m đối với ĐDK điện áp 500kV 

Đối với cáp bọc đến 35kV khoảng cách trên được giảm đi 1/2. 

II.5.97. Cấm tưới nước bằng thiết bị phun mưa tại vùng đất canh tác trong hành lang 
bảo vệ của ĐDK 500kV. 

II.5.98. ĐDK đi trong rừng hoặc nơi trồng cây phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 
theo qui định hiện hành về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

ĐDK đi qua khu vực có nước 

II.5.99. Khi ĐDK đi qua khu vực có nước (sông, kênh, hồ, vịnh, bến cảng v.v.) góc 
giao chéo không quy định. 

II.5.100. Cột vượt sông, kênh, hồ có tàu thuyền qua lại v.v. phải dùng cột néo. 

Đối với ĐDK có dây dẫn tiết diện 120mm2 trở lên mắc bằng khóa đỡ kiểu cố 
định và khóa đặc biệt, được phép dùng cột đỡ vượt nhưng cột kề phải là cột 
néo. 

Đối với khoảng vượt lớn phải dùng cột néo hãm để vượt. Nếu ĐDK có dây 
dẫn tiết diện 120mm2 trở lên mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định và khóa đặc biệt 
thì cũng được phép dùng cột đỡ vượt nhưng cột kề phải là cột néo hãm. 

Trường hợp dùng cột đỡ trong khoảng vượt dây dẫn hoặc dây chống sét của 
ĐDK phải mắc khóa đỡ kiểu cố định hoặc khóa đặc biệt. 

II.5.101. Tiết diện dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng cột giao chéo, theo điều 
kiện độ bền cơ học không được nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép, 
dây hợp kim nhôm và dây thép, 70mm2 đối với dây nhôm khi vượt qua sông 
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và kênh có tàu thuyền qua lại. 

Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối 
nối, trừ ĐDK có dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối 
nối trên mỗi dây dẫn trong một khoảng cột. 

II.5.102. Khoảng cách từ dây dẫn dưới cùng của ĐDK đến mặt nước nơi có tầu thuyền 
đi lại không được nhỏ hơn trị số ghi trong bảng II.5.6a. 

Khoảng cách từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước nơi không có tàu thuyền 
qua lại được qui định tại bảng II.5.6b. 

Khi khoảng vượt ở gần sát cầu không quay (hoặc không nhấc nhịp lên để tàu 
đi qua được), có thể căn cứ vào độ cao của cầu để giảm khoảng cách trong 
bảng trên nhưng phải có sự thỏa thuận với cơ quan vận tải đường thủy. 

II.5.103. Chỗ ĐDK giao chéo qua sông, kênh v.v. có tàu thuyền qua lại, phải đặt tín 
hiệu và dấu hiệu theo quy định của Nhà nước. 

Bảng II.5.6a: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước của 
đường thuỷ nội địa tại khoảng giao chéo 

Kích thước luồng lạch (m) 

Khoảng cách an toàn thẳng 
đứng từ điểm thấp nhất của 
dây dẫn đến mặt nước cao 
nhất trung bình năm (m) 

Sông thiên nhiên Kênh đào 

Cấp 
kỹ 

thuật 
của 

đường 
thuỷ 

nội địa 
Chiều 

sâu 
nước 

Chiều 
rộng 
đáy 

Chiều 
sâu 

nước 

Chiều 
rộng 
đáy 

Bán 
kính 
cong 

Đến 
35kV 

110 
kV 

220 
kV 

500 
kV 

I > 3,0 > 90 > 4,0 > 50 > 700 13,5 14 15 16 

II 2-3 70-90 3-4 40-50 500-700 12,5 13 14 15 

III 1,5-2 50-70 2,5-3 30-40 300-500 10,5 11 12 13 

IV 1,2-
1,5 30-50 2-2,5 20-30 300-500 9,5 10 11 12 



Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   

Quy phạm trang bị điện   Trang 108 

V 1-1,2 20-30 1,2-2 10-20 100-200

VI <1 10-20 <1,2 10 60-150 

    

Bảng II.5.6b: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước khôn                  
g có tàu thuyền qua lại 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp 
của ĐDK (kV) Đặc điểm chỗ giao chéo 

Đến 35 110 220 500 

Đến bãi sông hoặc nơi bị ngập 
nước hằng năm 5,5 6 7 8 

Đến mức nước cao nhất của 
sông, kênh khi nhiệt độ không 
khí cao nhất 

2,5 3 4 5 

ĐDK đi qua khu vực đông dân cư 

II.5.104. ĐDK đi qua khu vực đông dân cư, góc giao chéo với đường phố không quy 
định. 

Khi ĐDK đi dọc đường phố cho phép bố trí dây dẫn trên phần đường đi lại. 
Cấm dùng cột có dây néo trên đường phố. 

II.5.105. Cột đặt ở những chỗ giao chéo và chỗ ngoặt của đường phố, phải được bảo 
vệ để xe cộ khỏi đâm vào. 

II.5.106. Tiết diện của dây dẫn hoặc dây chống sét dùng cho ĐDK theo điều kiện độ 
bền cơ học không được nhỏ hơn: 

• 50mm2 với dây nhôm 

• 35mm2 với dây nhôm lõi thép hoặc hợp kim nhôm 

Dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng phải mắc kép, dây dẫn trên cách điện 
treo bằng khóa đỡ kiểu cố định. Cho phép dùng khóa trượt đối với dây dẫn 
có tiết diện từ 300mm2 trở lên. 

Trong khoảng cột ĐDK vượt đường phố, dây dẫn hoặc dây chống sét không 
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được có mối nối, trường hợp dây dẫn có tiết diện từ 240mm2 trở lên cho 
phép mỗi dây dẫn có một mối nối trong một khoảng cột.  

II.5.107. Khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, 
trong chế độ làm việc bình thường không được nhỏ hơn: 

• 7m đối với ĐDK điện áp đến 110kV. 

• 8m đối với ĐDK điện áp 220kV. 

• 14m đối với ĐDK điện áp 500kV. 

Trường hợp buộc phải xây dựng ĐDK qua khu vực có các công trình có tầm 
quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, thông tin liên 
lạc, những nơi thường xuyên tập trung đông người trong khu đông dân cư, 
các khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp 
hạng thì phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a. Đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua công trình và các địa điểm 
trên phải được tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng. 

b. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện đến mặt đất tự nhiên 
không được nhỏ hơn: 

• 11m đối với ĐDK điện áp đến 35kV 

• 12m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 

• 13m đối với ĐDK điện áp đến 220kV 

Khoảng cách trên quy định trong chế độ làm việc bình thường, độ võng tính với 
nhiệt độ không khí cao nhất, không có gió và không tính đến ảnh hưởng phát 
nóng do dòng điện. 

II.5.108. ĐDK vượt qua đường phố, nếu tiết diện dây dẫn nhỏ hơn 185mm2 thì khoảng 
cách từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên phải kiểm tra theo điều kiện đứt một 
dây dẫn ở khoảng cột kề, với nhiệt độ không khí trung bình năm và không 
tính đến sự phát nóng do dòng điện. Khoảng cách này không được nhỏ hơn: 

• 4,5m đối với ĐDK điện áp đến 110kV. 

• 5m đối với ĐDK điện áp đến 220kV. 



Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   

Quy phạm trang bị điện   Trang 110 

II.5.109. Khoảng cách ngang từ mép ngoài cùng của móng cột đến mép đường ôtô (có 
tính đến qui hoạch mở rộng) không được nhỏ hơn 1,5m. Trường hợp cá biệt 
với ĐDK đến 35kV khoảng cách  trên được giảm đến 0,5m. 

II.5.110. Cấm ĐDK đi trên nhà cửa và công trình, trừ những công trình Nhà nước đã 
cho phép theo qui định hiện hành.  

II.5.111. Khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK ở trạng thái tĩnh đến bộ phận nhô ra gần nhất của nhà cửa và công trình 
(hành lang bảo vệ) theo Điều II.5.96. 

II.5.112. Khoảng cách từ phần nối đất của cột ĐDK tới cáp lực đặt trong đất phải thực 
hiện theo các điều quy định trong Chương II.3. 

II.5.113. Trong hành lang bảo vệ ĐDK 500kV, cấm xây dựng nhà ở và các công trình. 
Nhà ở và các công trình đã có từ trước phải di chuyển. Trong chế độ làm 
việc bình thường của ĐDK phải đảm bảo cường độ điện trường nhỏ hơn 
5kV/m đối với các nhà gần sát hành lang tuyến. 

Trong hành lang bảo vệ của ĐDK 220kV trở xuống, chỉ cho phép tồn tại nhà 
hoặc công trình đã có trước khi xây dựng đường dây nếu đảm bảo các điều 
kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần nhau 

II.5.114. Góc giao chéo của ĐDK điện áp trên 1kV với nhau và với ĐDK điện áp đến 
1kV không quy định. 

Chỗ giao chéo ĐDK đến 220kV phải lựa chọn gần với cột của đường dây 
phía trên, nhưng khoảng cách ngang từ cột này đến dây dẫn của đường dây 
phía dưới khi dây lệch nhiều nhất không được nhỏ hơn 6m, còn từ đỉnh cột 
của đường dây phía dưới đến dây dẫn của đường dây phía trên không được 
nhỏ hơn 5m. 

Đối với cột néo của ĐDK 500kV thì khoảng cách từ vị trí giao chéo đến cột 
néo không được nhỏ hơn 10m. 
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II.5.115. Tại chỗ ĐDK giao chéo nhau có thể dùng cột néo hoặc cột đỡ. 

II.5.116. Dây dẫn của ĐDK điện áp cao hơn thường phải đặt trên ĐDK điện áp thấp 
hơn. Trường hợp đặc biệt cho phép đặt ĐDK điện áp 110kV trở lên có tiết 
diện dây dẫn lớn hơn 120mm2 đi trên dây dẫn của ĐDK có điện áp 220kV 
nhưng phải dùng cách điện kép. 

II.5.117. Tiết diện dây dẫn của ĐDK giao chéo nhau không được nhỏ hơn quy định 
trong Điều II.5.106. 

Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn hoặc dây chống sét của ĐDK phía trên 
không được có mối nối, những dây dẫn có tiết diện lớn hơn 240mm2 thì cho 
phép mỗi dây dẫn có một mối nối trong một khoảng cột. 

II.5.118. Trong khoảng cột giao chéo, ĐDK phía trên dùng cột đỡ thì dây dẫn phải 
mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. Khi tiết diện dây dẫn là 300mm2 trở lên 
được phép dùng khóa trượt. 

Khi dùng cách điện đứng ở ĐDK phía trên, cách điện trong khoảng cột giao 
chéo phải mắc kép. 

II.5.119. Khoảng cách thẳng đứng giữa các dây dẫn hoặc giữa dây dẫn hoặc dây chống 
sét gần nhất của ĐDK giao chéo nhau ở nhiệt độ không khí xung quanh 
20oC, không có gió, không được nhỏ hơn những trị số trong bảng II.5.7. 

Trong bảng II.5.7, các trị số trung gian của chiều dài khoảng cột xác định 
bằng phương pháp nội suy. 

Khi xác định khoảng cách giữa các dây dẫn của ĐDK giao chéo nhau, nên 
tính khả năng sét đánh vào cả hai đường dây và lấy khoảng cách đối với trư-
ờng hợp bất lợi hơn. Nếu ĐDK phía trên được bảo vệ bằng dây chống sét, 
tính khả năng sét đánh vào ĐDK phía dưới. 

Cho phép giữ lại cột của ĐDK điện áp đến 110kV dưới dây dẫn của ĐDK 
vượt phía trên, nếu khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK này đến 
đỉnh cột của ĐDK phía dưới lấy theo trị số khoảng cách tương ứng cho trong 
bảng II.5.7 cộng thêm 2m. 

Tại chỗ giao chéo nếu ĐDK phía trên đã có dây chống sét, khoảng cách ghi 
trong bảng trên tính cho ĐDK phía dưới. 
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Bảng II.5.7. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa các dây dẫn hoặc giữa dây 
dẫn và dây chống sét của những ĐDK giao chéo nhau 

Với khoảng cách nhỏ nhất từ chỗ giao chéo đến cột gần nhất 
của ĐDK (m) 

Chiều dài 
khoảng cột 

(m) 30 50 70 100 120 150 

Khi ĐDK 500kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 

200 

300 

450 

5 

5 

5 

5 

5 

5,5 

5 

5,5 

6 

5,5 

6 

7 

- 

6,5 

7,5 

- 

7 

8 

Khi ĐDK 220kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 

Đến 200 

 300 

 450 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4,5 

4 

- 

5 

6,5 

- 

5,5 

7 

Khi ĐDK 110-22kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp 
hơn 

Đến 200 

      300 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4,5 

- 

5,0 

- 

- 

Khi ĐDK 6-10kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn  

Đến 100 

       150 

2 

2 

2 

2,5 

- 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

II.5.120. Khi ĐDK đi gần nhau và song song, khoảng cách giữa dây dẫn ngoài cùng 
của ĐDK khi dây dẫn ở trạng thái tĩnh, không được nhỏ hơn khoảng cách 
ngang của hành lang bảo vệ của ĐDK có điện áp cao hơn. 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường thông tin (ĐTT) 
hoặc đường tín hiệu (ĐTH) 

II.5.121. Góc giao chéo ĐDK với ĐTT hoặc ĐTH thuộc mọi cấp không quy định. 

Dây dẫn của ĐDK phải bố trí phía trên dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH. 
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Chỗ giao chéo phải chọn gần với cột ĐDK. 

Khoảng cách ngang từ cột ĐDK đến 220kV đến dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 
không được nhỏ hơn 6m, từ cột ĐTT và cột ĐTH đến dây dẫn của ĐDK đến 
220kV không nhỏ hơn 7m. 

Cho phép giữ lại cột của ĐTT hoặc ĐTH dưới ĐDK đến 220kV giao chéo 
nếu khoảng cách từ đỉnh cột ĐTT hoặc ĐTH đến dây dẫn của ĐDK không 
nhỏ hơn: 

- 6m đối với ĐDK 110kV 

- 7m đối với ĐDK 220kV 

Trong khoảng cột giao chéo giữa ĐDK điện áp 35kV đến 220kV với ĐTT, 
nếu ĐDK được dùng làm đường thông tin cao tần và điều khiển từ xa có đặt 
thiết bị thông tin có công suất ra của mỗi mạch lớn hơn 10W và ĐTT có dải 
tần số trùng với tần số của mạch thông tin cao tần thì ĐTT phải đi bằng cáp 
chôn trong đất. 

II.5.122.  Không cho phép bố trí cột ĐTT, ĐTH dưới dây dẫn của ĐDK 500kV. 

Khoảng cách từ đỉnh cột đầu cáp của ĐTT, ĐTH đến dây dẫn thấp nhất của 
ĐDK 500KV không nhỏ hơn 20m. 

Khoảng cách từ cột của ĐTT, ĐTH dùng dây trần đến mặt phẳng thẳng đứng 
của dây dẫn ngoài cùng của ĐDK 500kV lấy theo trị số tính toán ảnh hưởng 
nhiễu của ĐDK. 

II.5.123. Cột ĐDK giới hạn khoảng giao chéo với ĐTT cấp I(*), đường dây tự động 
hoặc bán tự động của đường sắt, ĐTT hoặc ĐTH của trạm điều độ trung tâm 
phải là cột néo. Đối với ĐDK điện áp 35kV trở lên với tiết diện dây dẫn 
120mm2 trở lên  khi giao chéo với ĐTT thì được dùng cột đỡ. 

Ghi chú (*): Căn cứ vào tính chất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng 
và thông tin quốc tế, đường dây trần thông tin đường dài chia làm 3 cấp: 

- Đường dây cấp I: gồm những đường dây liên lạc giữa trung ương với các 
thành phố, thị xã, khu tự trị, khu công nghiệp, hải cảng quan trọng, những 
đường dây liên lạc quốc tế và những đường dây quốc phòng quan trọng. 

- Đường dây cấp II: gồm những đường dây liên tỉnh, liên lạc giữa các 
thành phố, thị xã, khu tự trị, khu công nghiệp với nhau. 
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- Đường dây cấp III: gồm những đường dây nội tỉnh, liên lạc giữa tỉnh với 
huyện, giữa huyện với huyện với thị xã hoặc đường dây liên lạc giữa các xí 
nghiệp với nhau, giữa cơ quan xí nghiệp đến cơ quan bưu điện. 

II.5.124. Tiết diện dây dẫn của ĐDK trong khoảng cột giao chéo với ĐTT thuộc mọi 
cấp và với ĐTH không được nhỏ hơn: 

35mm2 đối với dây nhôm lõi thép hoặc hợp kim nhôm. 

70mm2 đối với dây nhôm. 

Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn ĐDK hoặc dây chống sét không được 
có mối nối. Dây dẫn ĐDK có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một 
mối nối trên mỗi dây dẫn trong một khoảng cột. 

II.5.125. Các cột ĐDK giới hạn khoảng giao chéo với ĐTT hoặc ĐTH hoặc các cột kề 
bên chúng nằm ở lề đường cần được bảo vệ để xe cộ khỏi va chạm.  

I.5.126. Trên cột của ĐTT hoặc ĐTH, ở khoảng giao chéo cũng phải đặt khe hở bảo 
vệ. Điện trở nối đất không quá 25Ω. 

II.5.127. Trong khoảng cột giao chéo với ĐTT hoặc ĐTH, dây dẫn của ĐDK khi dùng 
cách điện treo phải mắc khóa đỡ kiểu cố định, khi dùng cách điện đứng phải 
mắc kép. 

II.5.128. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK với dây dẫn của ĐTT hoặc 
ĐTH tại chỗ giao chéo trong chế độ làm việc bình thường của ĐDK và khi 
đứt dây dẫn ở khoảng cột kề không được nhỏ hơn trị số trong bảng II.5.8. 
Đối với ĐDK dùng dây dẫn tiết diện từ 185mm2 trở lên, không cần kiểm tra 
theo chế độ đứt dây dẫn ở khoảng cột kề. 

Khoảng cách thẳng đứng trong chế độ bình thường được xác định theo độ 
võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất, không tính đến phát nóng do 
dòng điện; còn ở chế độ sự cố tính theo nhiệt độ không khí trung bình năm, 
không có gió. 
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Bảng II.5.8: Khoảng cách nhỏ nhất theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của 
ĐDK đến dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 

Khoảng cách (m) theo  
điện áp của ĐDK (kV) 

 
Chế độ tính toán 

10 22 35 110 220 

Chế độ bình thường 2 3 3 3 4 

Khi đứt dây ở khoảng cột kề của 
ĐDK dùng cách điện treo 1 1 1 1 2 

II.5.129. ĐDK điện áp tới 35kV giao chéo với đường trục truyền thanh thì trong 
khoảng giao chéo, dây truyền thanh nên đi bằng cáp ngầm. 

II.5.130. Khi ĐDK giao chéo đường cáp ĐTT hoặc ĐTH chôn ngầm trong đất thực 
hiện các yêu cầu sau: 

a. Khi sử dụng ĐDK làm đường thông tin cao tần có giới hạn tần số từ 30 
đến 150kHz với thiết bị thông tin có công suất ra của mỗi mạch thông tin lớn 
hơn 10W thì ĐTT hoặc ĐTH phải đi bằng đoạn cáp ngầm nối xen vào. Chiều 
dài đoạn cáp nối xen được xác định thông qua tính toán ảnh hưởng của ĐDK 
đến ĐTT đồng thời khoảng cách ngang từ cột đầu cáp ĐTT hoặc ĐTH đến 
hình chiếu lên mặt đất của dây dẫn ĐDK gần nhất phải không được nhỏ hơn 
100m.  

b. Khoảng cách từ đường cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối đất gần nhất 
của cột ĐDK (nếu cột không nối đất thì đến bộ phận gần nhất của cột) không 
được nhỏ hơn trị số trong bảng II.5.9. 

Trường hợp đường cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đặt trong ống thép bảo vệ, để 
tạo màn chắn hoặc bên ngoài có ốp sắt chữ U bằng chiều dài bằng khoảng 
cách giữa hai dây dẫn ngoài cùng của ĐDK cộng thêm 10m mỗi phía, thì cho 
phép khoảng cách ở bảng trên lấy bằng 5m. Trường hợp lấy nhỏ hơn 5m thì 
phải có tính toán kiểm tra. 

Khi chọn tuyến ĐDK, khoảng cách từ tuyến tới cáp ĐTT hoặc ĐTH tới cột 
ĐDK tùy điều kiện nên lấy càng xa càng tốt. 
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Bảng II.5.9: Khoảng cách nhỏ nhất từ cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối 
đất hoặc bộ phận gần nhất của móng cột ĐDK 

Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Điện trở suất (ρ) của đất 

(Ωm) 
Tới 35 Từ 110 trở lên 

Đến 100 0,83 ρ  10 

Trên 100 đến 500 10 25 

Trên 500 đến 1000 11 35 

Trên 1000 0,35 ρ  50 

II.5.131. Khi ĐDK đi song song với ĐTT hoặc ĐTH, khoảng cách ngang giữa các dây 
dẫn ngoài cùng gần nhất của các đường dây này căn cứ vào tính toán ảnh 
hưởng của ĐDK đến ĐTT hoặc ĐTH, nhưng không được nhỏ hơn chiều 
rộng hành lang bảo vệ của ĐDK đó (xem Điều II.5.96). 

Khi đó cột ĐTT hoặc ĐTH phải có cột chống hoặc cột kép để đề phòng 
trường hợp ĐTT hoặc ĐTH bị đổ, dây dẫn của chúng không thể chạm vào 
dây dẫn của ĐDK. 

Không quy định bước đảo pha dây dẫn của ĐDK theo điều kiện ảnh hưởng 
khi các đường dây gần nhau. 

II.5.132. Tại cột góc của ĐDK mắc cách điện đứng đi gần với ĐTT hoặc ĐTH, 
khoảng cách giữa các đường dây này phải đảm bảo an toàn theo Điều II.5.96 
khi dây dẫn ở cột góc của ĐDK bị đứt văng tới dây dẫn của ĐTT gần nhất. 

Nếu không có khả năng thực hiện các yêu cầu trên, cách điện của ĐDK đặt 
về phía ngoài phải mắc kép. 

II.5.133. Không cho phép mắc chung đường dây thông tin, tín hiệu (trừ đường cáp 
quang) trên cột ĐDK điện áp trên 1kV. 

II.5.134. Khi ĐDK đi gần với đường cáp ĐTT hoặc ĐTH chôn trong đất phải thực 
hiện các yêu cầu trong Điều II.5.130. 

II.5.135. ĐDK đi gần trạm phát sóng vô tuyến điện, khoảng cách nhỏ nhất đến cột 
ăngten lấy theo bảng II.5.10. 
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Bảng II.5.10: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến cột ăngten của trạm 
phát tín hiệu 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK (kV) Ăng ten phát 
Đến 110 220 và 500 

Phát sóng trung và dài 100 
Phát sóng ngắn theo hướng bức xạ chính 200 300 
Phát sóng ngắn theo các hướng còn lại 50 
Phát sóng ngắn định hướng yếu và vô hướng 150 200 

Bảng II.5.11: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến trung tâm thu nhận vô 
tuyến điện 

Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Trung tâm thu  

6-35 110-220 500 
 Trung tâm thu chính, miền 
và khu vực 500 1000 2000 

 Trung tâm thu tách biệt 400 700 1000 
 Trạm thu địa phương 200 300 400 

II.5.136. ĐDK đi gần trung tâm thu nhận vô tuyến điện được chia làm nhiều trạm và  
trạm thu địa phương, khoảng cách của ĐDK đến giới hạn trung tâm đó lấy 
bằng trị số trong bảng II.5.11. 

Cho phép ĐDK đi gần đến cự ly 50m với điều kiện mức nhiễu loạn từ trường 
không vượt quá trị số quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông. 

Trường hợp thiết kế tuyến ĐDK qua khu vực có những trung tâm thu đặc 
biệt quan trọng, cần theo đúng quy định của cơ quan hữu quan trong quá 
trình thiết kế ĐDK. 

Trường hợp cá biệt nếu không thực hiện được các tiêu chuẩn đi gần, cho phép 
giảm bớt khoảng cách từ ĐDK đến trung tâm thu thanh với điều kiện áp dụng 
các biện pháp nhằm bảo đảm giảm thấp mức nhiễu loạn đến mức cho phép. 
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ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt 

II.5.137. Góc giao chéo giữa ĐDK và đường sắt không quy định, đối với đường sắt 
điện khí hoá (ĐSĐK) góc giao chéo không được nhỏ hơn 40o. Trong mọi 
trường hợp, nếu có thể, thì nên chọn góc giao chéo gần 90o. 

II.5.138. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, khoảng cách từ chân cột ĐDK 
đến biên hành lang của đường sắt không điện khí hóa hoặc tâm cột của mạng 
điện tiếp xúc của đường sắt điện khí hoá không được nhỏ hơn chiều cao cột 
cộng thêm 3m. 

Trên những đoạn tuyến hẹp cho phép lấy khoảng cách không nhỏ hơn: 

• 3m với ĐDK điện áp đến 22kV. 

• 6m với ĐDK điện áp 35 và 110kV. 

• 8m với ĐDK điện áp đến 220kV. 

• 10m với ĐDK điện áp 500kV. 

Tại đoạn tuyến này, không được phép đặt cột có dây néo. 

Cho phép giữ lại cột của mạng tiếp xúc ĐSĐK ở dưới ĐDK nếu khoảng cách 
từ dây dẫn của ĐDK đến đỉnh cột của mạng tiếp xúc không nhỏ hơn: 

• 7m đối với điện áp đến 110kV. 

• 8m đối với điện áp đến 220kV. 

• 9m đối với 500kV. 

Trường hợp cá biệt, trên đoạn tuyến hẹp cho phép mắc dây dẫn của ĐDK và 
dây dẫn của mạng điện tiếp xúc trên cột chung. Điều kiện kỹ thuật để thực 
hiện việc mắc chung phải thỏa thuận với cơ quan đường sắt. 

II.5.139. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, khoảng cách từ dây dẫn đến mặt 
ray hoặc biên hành lang của đường sắt không được nhỏ hơn trị số trong bảng 
II.5.12. 

Độ võng lớn nhất của dây dẫn ở những chỗ giao chéo với đường sắt công 
cộng và ĐSĐK được xác định trong chế độ bình thường khi nhiệt độ không 
khí cao nhất cộng với ảnh hưởng của sự phát nóng dây dẫn do dòng điện. 
Trường hợp không có số liệu về phụ tải của ĐDK thì nhiệt độ dây dẫn lấy 
bằng 70oC. 

Trong chế độ sự cố, khoảng cách trên được kiểm tra ở nhiệt độ trung bình 
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năm, không có gió. 

Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, dọc theo đường sắt có ĐTT hoặc 
ĐTH thì ngoài bảng II.5.12 còn phải theo các yêu cầu trong Điều II.5.120 
đến II.5.131. 

Bảng II.5.12: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường 
sắt. 

Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 

Đến 22 35-110 220 500 

1. Khi giao chéo, tính từ dây dẫn đến mặt 
ray trong chế độ bình thường của ĐDK 7,5 7,5 8,5 12 

2. Khi đi gần, tính từ dây dẫn của ĐDK 
đến khổ giới hạn xây dựng của đường sắt 
khi dây dẫn bị gió làm chao lệch nhiều 
nhất 

1,5 2,5 2,5 4,5 

3. Khi giao chéo với ĐSĐK và mạng tiếp 
xúc trong chế độ bình thường của ĐDK 

Như các ĐDK giao chéo với nhau, 
xem bảng II.5.7 

4. Như mục 3, với trường hợp đứt một 
dây ở khoảng cột kề 1 1 2 3,5 

II.5.140. Khi ĐDK giao chéo với đường sắt công cộng và ĐSĐK, cột phải là kiểu néo, 
cách điện phải mắc kép. 

Khi ĐDK giao chéo với nhiều đường sắt thường xuyên không có tàu khách 
qua lại thì trong khoảng giao chéo giới hạn bằng cột néo được phép đặt thêm 
cột đỡ. Dây dẫn ở những cột này phải mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. 

Trường hợp giao chéo với đường sắt chuyên dùng cho phép dùng cột đỡ, dây 
dẫn mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. 

Cấm sử dụng cốt thép của cột và của móng bêtông cốt thép tại chỗ vượt làm 
vật nối đất. 

II.5.141. Tiết diện của dây dẫn khi giao chéo với đường sắt không nhỏ hơn: 

35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm. 
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70mm2 đối với dây nhôm. 

Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng cột giao 
chéo. 

II.5.142. Khi ĐDK giao chéo với đường sắt có trồng cây bảo vệ dọc hai bên đường thì 
phải thực hiện các yêu cầu trong Điều II.5.98. 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường ôtô 

II.5.143. Góc giao chéo ĐDK với đường ôtô không quy định. 

II.5.144. Khi ĐDK giao chéo với đường ôtô cấp I, các cột giới hạn khoảng giao chéo 
phải là cột néo, cách điện phải mắc kép; khi giao chéo với đường ôtô từ cấp 
II đến cấp V (*) có thể dùng cột đỡ mắc dây bằng khóa đỡ kiểu cố định, nếu 
dùng cách điện đứng thì phải mắc kép. 

Ghi chú (*): Căn cứ vào Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô theo TCVN 4054-
1985, các cấp kỹ thuật đường ôtô, tuyến đường ôtô được phân định thành các 
cấp kỹ thuật với chỉ tiêu chủ yếu quy định theo bảng II.5.13. 

II.5.145. Tiết diện dây dẫn của ĐDK khi giao chéo đường ôtô cấp I, II theo điều kiện 
độ bền cơ học không được nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp 
kim nhôm, 70mm2 đối với dây nhôm. 

Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng ĐDK giao 
chéo đường ôtô cấp I, II. 

Đối với dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối nối 
cho mỗi dây. 

Bảng II.5.13: Cấp kỹ thuật đường ôtô 

Cấp kỹ thuật đường ôtô 
Các chỉ tiêu chủ yếu 

Địa hình I II III IV V VI 

Đồng bằng 120 100 80 60 40 25 
Tốc độ tính toán, km/h 

Miền núi - 80 60 40 25 15 

Số làn xe Đồng bằng 2-4 2-4 2 2 1 1 
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 Miền núi - 2 2 2 1 1 

Đồng bằng 15,0 7,5 7,0 6,0 3,5 3,5
Bề rộng mặt đường, m 

Miền núi - 7,0 6,0 5,5 3,5 3,5

Đồng bằng 26,0 13,5 12,0 9,0 6,5 6,0
Bề rộng nền đường, m 

Miền núi - 13,0 9,0 7,5 6,5 6,0

II.5.146. Khoảng cách khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi gần đường ôtô không 
được nhỏ hơn các trị số trong bảng II.5.14. 

Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định trong chế độ bình thường của ĐDK 
khi nhiệt độ không khí cao nhất và không tính đến sự phát nóng do dòng 
điện. 

Trong chế độ sự cố, khoảng cách trên kiểm tra ở nhiệt độ trung bình năm, 
không có gió. 

II.5.147. Cột ĐDK ở sát đường ôtô phải được bảo vệ để xe cộ khỏi va vào. 

II.5.148. Khoảng cách ĐDK 500kV giao chéo hoặc đi gần đường ôtô (kể cả đoạn cong 
của đường ôtô) không được nhỏ hơn các trị số sau: 

a. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng: 

• Từ dây dẫn đến mặt đường: 10m 

• Từ dây dẫn đến phương tiện vận tải: 5,5m 

b. Khoảng cách theo chiều ngang từ bất cứ bộ phận nào của cột đến mép nền 
đường khi giao chéo và song song: 10m 

Bảng II.5.14: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi 
gần đường ôtô 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) 

theo điện áp của ĐDK (kV) Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 

Đến 22 35-110 220 

1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
đến mặt đường:    

a. Trong chế độ bình thường: 7 7 8 
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b. Khi đứt một dây dẫn ở khoảng cột kề 
(đối với dây nhỏ hơn 185mm2): 5 5 5,5 

2. Khoảng cách ngang từ bộ phận bất kỳ 
của cột tới lề đường:    

a. Khi giao chéo đường ôtô cấp I và II: 5 5 5 

b. Khi giao chéo đường ôtô cấp khác: 1,5 2,5 2,5 

c. Khi ĐDK đi song song với đường ôtô, 
khoảng cách từ dây dẫn ngoài cùng đến 
lề đường lúc dây dẫn ở trạng thái tĩnh: 2 4 6 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường xe điện hoặc ôtô điện 

II.5.149. Góc giao chéo giữa ĐDK với đường xe điện hoặc ôtô điện không quy định. 

II.5.150. Khi ĐDK giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện, trong khoảng cột giao 
chéo phải dùng cột néo. Với ĐDK có tiết diện dây dẫn 120mm2 trở lên cho 
phép dùng cột đỡ. 

II.5.151. Tiết diện của dây dẫn ĐDK giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện không 
được nhỏ hơn: 

• 25mm2 đối với dây nhôm lõi thép, hợp kim nhôm. 

• 35mm2 đối với dây nhôm. 

Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng giao chéo, 
trừ dây dẫn có tiết diện 240mm2 trở lên được phép có một mối nối cho mỗi 
dây. 

II.5.152. Trong khoảng cột giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện, nếu trên cột 
của ĐDK dùng cách điện treo mắc dây dẫn đơn thì chỉ được dùng khóa đỡ cố 
định, khi ĐDK được phân pha từ 3 dây trở lên được phép dùng khóa trượt, 
khi dùng cách điện đứng phải mắc kép. 
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Bảng II.5.15: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK khi giao chéo hoặc đi gần 
đường xe điện hoặc ôtô điện  

Khoảnh cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK (kV) Trường hợp giao chéo hoặc đi gần 
Đến 110 220 500 

1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
của ĐDK: 

 

a. Khi giao chéo với đường xe điện (trong chế 
độ bình thường):  

+ Đến mặt đường ray: 10,5 11,5 15 
+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc: 3 4 5 

b. Khi đứt một dây dẫn của ĐDK trong khoảng 
cột kề, đến dây dẫn của mạng tiếp: 1 2 - 
c. Khi giao chéo đường ôtô điện (trong chế độ 
bình thường):  

+ Đến điểm cao nhất của phần đường đi lại 11 12 13 
+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc 3 4 5 

2. Khoảng cách ngang từ dây dẫn khi bị gió làm 
lệch nhiều nhất đến cột của mạng tiếp xúc: 3 4 5 

II.5.153. Khoảng cách khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường xe điện hoặc ôtô điện 
khi dây dẫn có độ võng lớn nhất không được nhỏ hơn trị số trong bảng 
II.5.15. 

Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định trong chế độ bình thường theo nhiệt 
độ không khí cao nhất và không tính đến sự phát nóng do dòng điện. 

Trong chế độ sự cố, kiểm tra khoảng cách ở nhiệt độ trung bình năm không có 
gió. 

II.5.154. Cho phép giữ lại cột của mạng điện tiếp xúc đi dưới dây dẫn của ĐDK khi 
khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK đến đỉnh cột của mạng điện 
tiếp xúc không nhỏ hơn: 

• 7m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 

• 8m đối với ĐDK điện áp 220kV 

• 9m đối với ĐDK điện áp 500kV 
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ĐDK đi qua cầu 

II.5.155. Đoạn ĐDK đi qua cầu hoặc đi qua phần quay của cầu phải là cột néo hoặc là 
kết cấu kiểu néo. Tất cả các phần đỡ khác trên cầu có thể là kết cấu trung 
gian mắc dây bằng khóa đỡ kiểu cố định, cách điện phải mắc kép. 

II.5.156. Trên cầu kim loại cho đường sắt, có đường đi ở dưới, nếu suốt chiều dài đều 
có bộ phận giằng ở trên, cho phép đặt dây dẫn của ĐDK trực tiếp vào nhịp 
cầu ở phía trên hoặc ngoài giới hạn của khung cầu. 

Không được phép bố trí dây dẫn ở trong hành lang có bố trí lưới điện tiếp 
xúc của đường sắt điện khí hóa. 

Trên cầu trong thành phố hoặc cầu đường ôtô, được phép đặt dây dẫn của 
ĐDK phía ngoài các kết cấu của cầu cũng như trong phạm vi chiều rộng của 
phần đường đi bộ và xe cộ. 

II.5.157. Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến bộ phận của cầu phải lấy 
theo sự thỏa thuận với cơ quan giao thông vận tải, độ võng xác định ở nhiệt 
độ không khí cao nhất. 
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ĐDK đi qua đập hoặc đê 
II.5.158. Khi ĐDK đi qua đập hoặc đê, khoảng cách từ dây dẫn khi độ võng lớn nhất 

và bị lệch nhiều nhất đến bộ phận của đê hoặc đập không được nhỏ hơn trị số 
trong bảng II.5.16. 

Khi ĐDK đi qua đê đập dùng làm phương tiện giao thông thì còn phải theo 
các yêu cầu như khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần các công trình tương ứng. 

Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định ở nhiệt độ không khí cao nhất. 

Khoảng cách ngang tối thiểu từ móng cột đến chân đê thực hiện theo Pháp 
lệnh bảo vệ đê điều hiện hành. 

Bảng II.5.16: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến các bộ phận của đê, đập 

Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Tên gọi bộ phận của đê, đập 

Đến 110 220 500 
Đến mặt đê hoặc chỗ nhô cao của đê 
Đến bờ dốc của đê 
Đến mặt nước tràn qua đập 

6 
5 
4 

7 
6 
5 

10 
8 
7 

 II.5.159. Khi đặt cột ĐDK trong hành lang bảo vệ của đê đập phải có sự thỏa thuận 
giữa cơ quan quản lý đê, đập và cơ quan điện lực nhằm bảo đảm an toàn cho 
đê đập và phù hợp với các điều kiện kinh tế kỹ thuật của ĐDK. 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn trên mặt đất hoặc  
đường cáp vận chuyển trên không 

II.5.160. Góc giao chéo giữa ĐDK với ống dẫn trên mặt đất hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không không quy định. 

II.5.161. Khi ĐDK giao chéo với đường ống dẫn trên mặt đất hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không, cột ĐDK trong khoảng giao chéo phải dùng cột néo. Đối 
với ĐDK điện áp tiết diện dây dẫn 120mm2 trở lên cho phép dùng cột đỡ. 

Cấm treo lưới bảo vệ vào cột ĐDK. 

II.5.162. Dây dẫn của ĐDK phải vượt bên trên đường ống dẫn hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không. Trường hợp cá biệt cho phép ĐDK tới 110kV đi dưới 
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đường cáp vận chuyển trên không nhưng phải có cầu hoặc lưới để bảo vệ cho 
dây dẫn của ĐDK. 

Tiết diện dây dẫn tại chỗ giao chéo không được nhỏ hơn: 

• 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm. 

• 70mm2 đối với dây nhôm. 

Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn ĐDK không được có mối nối. Dây dẫn 
ĐDK có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối nối trên mỗi dây 
dẫn trong một khoảng cột. 

II.5.163. Trên cột ĐDK, trong khoảng giao chéo phải dùng cách điện treo, khóa đỡ 
phải dùng kiểu cố định, khi dùng cách điện đứng phải mắc kép. 

II.5.164. Trong chế độ bình thường, khoảng cách ngang từ dây dẫn khi lệch nhiều nhất và 
khoảng cách thẳng đứng khi độ võng dây dẫn lớn nhất đến bộ phận bất kỳ của 
ống dẫn hoặc của đường cáp vận chuyển trên không không được nhỏ hơn: 

• 3m đối với ĐDK điện áp đến 22kV. 

• 4m đối với ĐDK điện áp đến 35 - 110kV. 

• 5m đối với ĐDK điện áp 220kV 

II.5.165. Ở những nơi ĐDK 500kV giao chéo với đường ống dẫn khí nổi, đặt trên mặt 
đất hoặc đường cáp vận chuyển trên không (trừ những đường ống chôn trong 
đất) cần được bảo vệ bằng hàng rào. Hàng rào cần phải nhô ra với khoảng 
cách là 6,5m theo hai hướng tính từ hình chiếu của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK 500kV khi độ lệch dây dẫn lớn nhất. 

II.5.166. Khoảng cách khi giao chéo hoặc đi gần  hoặc song song  giữa ĐDK 500kV với 
đường ống nổi, không được nhỏ hơn các trị số sau: 

1. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK 500kV đến bất 
cứ phần nào của đường ống ở chế độ bình thường: 6,5m 

2. Khoảng cách theo chiều ngang: 

a. Khi đi song song với nhau: 

Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống (trừ đường ống 
chính dẫn dầu và sản phẩm dầu) ở chế độ bình thường: không nhỏ hơn chiều 
cao của cột.  

Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống chính dẫn khí ở 
chế độ bình thường: không nhỏ hơn hai lần chiều cao của cột.  
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Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống chính dẫn dầu, 
sản phẩm dầu ở chế độ bình thường: 50m nhưng không nhỏ hơn chiều cao 
cột  

Ở điều kiện chật hẹp từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường 
ống khi độ lệch dây dẫn lớn nhất: 6,5m. 
b. Khi giao chéo: 

• Từ cột ĐDK 500kV đến bất cứ phần nào của đường ống ở chế độ bình 
thường: không nhỏ hơn chiều cao của cột. 

• Ở điều kiện chật hẹp, từ cột của ĐDK 500kV đến bất cứ phần nào của 
đường ống: 6,5m. 

II.5.167. Trong khoảng giao chéo với ĐDK, đường ống dẫn kim loại, cầu, lưới, hàng rào 
kim loại và đường cáp vận chuyển trên không phải nối đất bằng hệ nối đất nhân 
tạo phù hợp với quy phạm nối đất. Điện trở nối đất không được lớn hơn 10Ω. 

ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn chôn trong đất 

II.5.168. Góc giao chéo giữa ĐDK cấp điện áp tới 35kV với ống dẫn chôn trong đất 
không quy định; giữa ĐDK 110kV trở lên với đường ống chính dẫn khí, dầu 
và sản phẩm dầu không được nhỏ hơn 60o. 

II.5.169. Các ống dẫn hơi trục chính có áp suất trên 1,2MPa và ống dẫn dầu chính 
(hoặc sản phẩm dầu) phải đặt ngoài hành lang bảo vệ của ĐDK. 

Trong điều kiện chật hẹp, khi các tuyến ĐDK đi song song, cũng như ở 
những chỗ ĐDK giao chéo với các ống dẫn trên, khoảng cách cho phép từ 
mép móng hoặc bộ phận nối đất gần nhất của ĐDK đến mép ống dẫn như 
sau: 

• 5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV. 

• 10m đối với ĐDK điện áp 110 - 220kV. 

• 15m đối với ĐDK điện áp 500kV. 

II.5.170. Khi ĐDK giao chéo, đi gần các ống hơi có áp suất 1,2MPa trở xuống, ống 
dẫn dầu và sản phẩm dầu hoặc các ống dẫn khác, khoảng cách từ mép móng 
hoặc bộ phận nối đất gần nhất của ĐDK đến mép các ống dẫn kể trên không 
nhỏ hơn: 

• 5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV. 
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• 10m đối với ĐDK điện áp 110kV trở lên. 

 Ở đoạn ống dẫn đi trong hành lang bảo vệ của ĐDK, phải kiểm tra tất cả các 
mối hàn của ống dẫn chính áp suất 1,2MPa trở xuống bằng phương pháp vật 
lý. 

II.5.171. ĐDK 500kV phải xây dựng cách xa vòi khí xả từ 300m trở lên. 

II.5.172. Khi ĐDK 500kV giao chéo hoặc đi gần đường ống nước, hệ thống thải nước 
(có áp lực tự chảy), xả nước thì khoảng cách chiếu thẳng từ bộ phận nối đất 
gần nhất và phần móng cột ĐDK gần nhất và phần móng cột ĐDK 500kV tới 
đường ống không được nhỏ hơn 3m. 

ĐDK đi gần công trình chứa chất cháy nổ 
II.5.173. ĐDK đi gần nhà và công trình có chứa chất cháy nổ, phải thực hiện đúng 

các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm về an toàn phòng nổ, phòng cháy chữa 
cháy hiện hành. 

Đối với những công trình không nói trong quy phạm hiện hành, khoảng cách 
nói trên không được nhỏ hơn 60m. 

ĐDK đi gần ngọn lửa đốt dầu và khí 

II.5.174. Khi đi gần ngọn lửa đốt dầu và khí thì khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến 
ngọn lửa là 60m. 

ĐDK đi gần sân bay 
II.5.175. Xây dựng ĐDK đi gần sân bay phải có sự thỏa thuận với cơ quan hàng 

không khi: 

• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay đến 10km với cột cao bất 
kỳ. 

• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay từ 10 đến 30km và độ cao 
tuyệt đối của đỉnh cột ĐDK cao hơn độ cao tuyệt đối của sân bay từ 50m trở 
lên. 

• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay trên 30 đến 75km và ĐDK 
có cột cao từ 100m trở lên. 
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Phô lôc II.5 

Bảng II.5.1: Tiết diện nhỏ nhất cho phép của ĐDK theo độ bền cơ học 

Tiết diện dây dẫn, mm2 

Đặc điểm của ĐDK 
Nhôm 

Nhôm lõi 
thép và hợp 
kim nhôm 

Thép Đồng 

1. Trên các khoảng cột thông 
thường của ĐDK: 
2. Trên các khoảng cột của 
ĐDK vượt qua các sông, kênh 
có thuyền bè qua lại: 
3. Trên các khoảng cột của 
ĐDK vượt các công trình: 
• Dây thông tin 
• Ống dẫn nổi và các đường 
cáp vận chuyển  
• Đường sắt 

 
35 

 
 

70 
 
 

70 
 

70 
70 

 
25 

 
35 

 
 
 

35 
 

35 
35 

 
25 

 
25 

 
 
 

25 
 

25 
25 

 
16 

 
25 

 
 
 

25 
 

25 
25 

Bảng II.5.2: Ứng suất cho phép của dây dẫn và dây chống sét tính theo % ứng suất 
kéo đứt 

Ứng suất cho phép tính theo % ứng 
suất kéo đứt của dây dẫn và dây 

chống sét Tiết diện của dây dẫn và 
dây chống sét Khi tải trọng ngoài lớn 

nhất và nhiệt độ thấp 
nhất 

Khi nhiệt độ 
trung bình 

năm 
Dây nhôm, mm2: 

• 16-35 
• 50 và 70  
• 95 
• ≥ 120 

 
35 
40 
40 
45 

25 
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Dây hợp kim nhôm, mm2: 
• 16-95 
• ≥ 120 

 
40 
45 

 
30 

Dây chống sét bằng thép với mọi tiết 
diện, mm2 50 30 

Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm lõi 
thép, mm2: 

• 16-25 
• 35-95 
• ≥120 khi A:C = 6,11÷6,25 
• ≥120 khi A:C = 4,29÷4,39 
• ≥150 

 
 

35 
40 
40 
45 
45 

 
 

25 

Dây đồng, mm2 50 30 

Bảng II.5.3: Khoảng cách cách điện nhỏ nhất tại cột giữa phần mang điện và phần 
được nối đất của đường dây 

Khoảng cách cách điện nhỏ nhất (cm) tại cột 
theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán khi lựa 

chọn khoảng cách cách điện 
Đến 10 15÷22 35 110 220 500 

a. Khi quá điện áp khí quyển: 
• Cách điện đứng 
• Cách điện treo 
b. Khi quá điện áp nội bộ: 
c. Khi điện áp làm việc lớn nhất:

 
15 
20 
10 

  
25 
35 
15 
7 

 
35 
40 
30 
10 

 
 

100 
80 
25 

 
 

180 
160 
55 

 
 

320 
300 
115 

Bảng II.5.4: Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha tại cột của ĐDK 

Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha 
(cm) theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán 

Đến 10 15÷22 35 110 220 500 

 Khi quá điện áp khí 
quyển  
 Khi quá điện áp nội bộ 
 Khi điện áp làm việc 

20 
22 
- 

45 
33 
15 

50 
44 
20 

135 
100 
145 

250 
200 
95 

400 
420 
200 
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Bảng II.5.5: Điện trở nối đất của ĐDK 

Điện trở suất của đất ρ, Ωm Điện trở nối đất, Ω 

Đến 100 
Trên 100 đến 500 
Trên 500 đến 1000 
Trên 1000 đến 5000 
Trên 5000 

Đến 10 
15 
20 
30 

6.10-3ρ 

Bảng II.5.6a: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước của đường 
thuỷ nội địa tại khoảng giao chéo 

Kích thước luồng lạch, m 

Khoảng cách an toàn thẳng 
đứng từ điểm thấp nhất của 
dây dẫn đến mặt nước cao 
nhất trung bình năm, m 

Sông thiên nhiên Kênh đào 

Cấp kỹ 
thuật 
của 

đường 
thuỷ 

nội địa Chiều 
sâu 

nước 

Chiều 
rộng 
đáy 

Chiều 
sâu 

nước 

Chiều 
rộng 
đáy 

Bán 
kính 
cong 

Đến 
35kV 

110 
kV 

220 
kV 

500 
kV 

I > 3,0 > 90 > 4,0 > 50 > 700 13,5 14 15 16 

II 2-3 70-90 3-4 40-50 500-700 12,5 13 14 15 

III 1,5-2 50-70 2,5-3 30-40 300-500 10,5 11 12 13 

IV 1,2-1,5 30-50 2-2,5 20-30 300-500

V 1-1,2 20-30 1,2-2 10-20 100-200

VI <1 10-20 <1,2 10 60-150 

9,5 10 11 12 
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Bảng II.5.6b: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước không có 
tàu thuyền qua lại 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV Đặc điểm chỗ giao chéo 

Đến 35 110 220 500 

Đến bãi sông hoặc nơi bị ngập 
nước hằng năm 5,5 6 7 8 

Đến mức nước cao nhất của sông, 
kênh khi nhiệt độ không khí cao 
nhất 

2,5 3 4 5 

Bảng II.5.7. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa các dây dẫn hoặc giữa dây dẫn 
và dây chống sét của những ĐDK giao chéo nhau 

Với khoảng cách nhỏ nhất từ chỗ giao chéo đến cột gần nhất 
của ĐDK, m Chiều dài 

khoảng cột, m 
30 50 70 100 120 150 

Khi ĐDK 500kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 

200 
300 
450 

5 
5 
5 

5 
5 

5,5 

5 
5,5 
6 

5,5 
6 
7 

- 
6,5 
7,5 

- 
7 
8 

Khi ĐDK 220kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 

Đến200 
 300 
 450 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
5 
4 

4 
4,5 
4 

- 
5 

6,5 

- 
5,5 
7 

Khi ĐDK 110-22kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 

Đến 200 
 300 

 3
3

3
3

3
4

4 
4,5 

-
5,0

-
-

Khi ĐDK 6-10kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn  

Đến 100 
 150 

 2
2

2
2,5

-
2,5

- 
- 

-
-

-
-
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Bảng II.5.8: Khoảng cách nhỏ nhất theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK đến 
dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 

Khoảng cách (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV 

 
Chế độ tính toán 

10 22 35 110 220 

Chế độ bình thường 2 3 3 3 4 

Khi đứt dây ở khoảng cột kề của 
ĐDK dùng cách điện treo 1 1 1 1 2 

Bảng II.5.9: Khoảng cách nhỏ nhất từ cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối đất 
hoặc bộ phận gần nhất của móng cột ĐDK 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp 
của ĐDK, kV Điện trở suất (ρ) của đất, Ωm 

Tới 35 Từ 110 trở lên 

Đến 100 0,83 ρ  10 

Trên 100 đến 500 10 25 

Trên 500 đến 1000 11 35 

Trên 1000 0,35 ρ  50 

Bảng II.5.10: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến cột ăngten của trạm phát tín 
hiệu 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo 
điện áp của ĐDK, kV Ăng ten phát 

Đến 110 220 và 500 
Phát sóng trung và dài 100 
Phát sóng ngắn theo hướng bức xạ chính 200 300 
Phát sóng ngắn theo các hướng còn lại 50 
Phát sóng ngắn định hướng yếu và vô hướng 150 200 
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Bảng II.5.11: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến trung tâm thu nhận vô tuyến 
điện 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV Trung tâm thu  

6-35 110-220 500 
 Trung tâm thu chính, miền và 
khu vực 500 1000 2000 

 Trung tâm thu tách biệt 400 700 1000 
 Trạm thu  địa phương 200 300 400 

Bảng II.5.12: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt. 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo 
điện áp của ĐDK, kV Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 

Đến 22 35-110 220 500 

1. Khi giao chéo, tính từ dây dẫn đến mặt ray 
trong chế độ bình thường của ĐDK 7,5 7,5 8,5 12 

2. Khi đi gần, tính từ dây dẫn của ĐDK đến 
khổ giới hạn xây dựng của đường sắt khi dây 
dẫn bị gió làm chao lệch nhiều nhất 

1,5 2,5 2,5 4,5 

3. Khi giao chéo với ĐSĐK và mạng tiếp xúc 
trong chế độ bình thường của ĐDK 

Như các ĐDK giao chéo với nhau, 
xem bảng II.5.7 

4. Như mục 3, với trường hợp đứt một dây ở 
khoảng cột kề 1 1 2 3,5 

Bảng II.5.13: Cấp kỹ thuật đường ôtô 

Cấp kỹ thuật đường ôtô 
Các chỉ tiêu chủ yếu 

Địa hình I II III IV V VI 

Tốc độ tính toán, km/h Đồng bằng 120 100 80 60 40 25 
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 Miền núi - 80 60 40 25 15 

Đồng bằng 2-4 2-4 2 2 1 1 
Số làn xe 

Miền núi - 2 2 2 1 1 

Đồng bằng 15,0 7,5 7,0 6,0 3,5 3,5
Bề rộng mặt đường, m 

Miền núi - 7,0 6,0 5,5 3,5 3,5

Đồng bằng 26,0 13,5 12,0 9,0 6,5 6,0
Bề rộng nền đường, m 

Miền núi - 13,0 9,0 7,5 6,5 6,0

Bảng II.5.14: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi gần 
đường ôtô 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK, kV Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 

Đến 22 35-110 220 

1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn đến 
mặt đường:    

a. Trong chế độ bình thường: 7 7 8 

b. Khi đứt một dây dẫn ở khoảng cột kề 
(đối với dây nhỏ hơn 185mm2): 5 5 5,5 

2. Khoảng cách ngang:    

Từ bộ phận bất kỳ của cột tới lề đường:    

+ Khi giao chéo đường ôtô cấp I và II: 5 5 5 

+ Khi giao chéo đường ôtô cấp khác: 1,5 2,5 2,5 

+ Khi ĐDK đi song song với đường ôtô, 
khoảng cách từ dây dẫn ngoài cùng đến 
lề đường lúc dây dẫn ở trạng thái tĩnh: 2 4 6 
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Bảng II.5.15: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK khi giao chéo hoặc đi gần đường xe 
điện hoặc ôtô điện  

Khoảnh cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK, kV Trường hợp giao chéo hoặc đi gần 

Đến 110 220 500 

1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
của ĐDK: 

 

a. Khi giao chéo với đường xe điện (trong chế 
độ bình thường):  

+ Đến mặt đường ray: 9,5 10,5 11,5 

+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc: 3 4 5 

b. Khi đứt một dây dẫn của ĐDK trong khoảng 
cột kề, đến dây dẫn của mạng tiếp: 1 2 - 

c. Khi giao chéo đường ôtô điện (trong chế độ 
bình thường):  

+ Đến điểm cao nhất của phần đường đi lại 11 12 13 

+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc 3 4 5 

2. Khoảng cách ngang từ dây dẫn khi bị gió làm 
lệch nhiều nhất đến cột của mạng tiếp xúc: 3 4 5 

Bảng II.5.16: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến các bộ phận của đê, đập 

Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện 
áp của ĐDK, kV Tên gọi bộ phận của đê, đập 

Đến 110 220 500 

Đến mặt đê hoặc chỗ nhô cao của đê 
Đến bờ dốc của đê 
Đến mặt nước tràn qua đập 

6 
5 
4 

7 
6 
5 

10 
8 
7 
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Phô lôc II.4 
Phô lôc II.4.1 

 
 
 
 

§é vâng, m 

NhiÖt ®é d©y dÉn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 

5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 

lÖ
ch

 (a
) 

do
 

gi
ã 

th
æi

, m
 

18 0,20 0,20  0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,18 0,30 0,22

20 
22 
24 
26 
28 

0,24 
0,29 
0,35 
0,41 
0,47 

0,25 
0,31  
0,36 
0,43 
0,49 

0,26 
0,32 
0,38 
0,44 
0,52 

0,27 
0,33 
0,39 
0,46 
0,54 

0,28 
0,34 
0,41 
0,48 
0,55 

0,29 
0,35 
0,42 
0,49 
0,57 

0,30 
0,36 
0,43 
0,51 
0,59 

0,31 
0,38 
0,45 
0,52 
0,61 

0,22 
0,26 
0,31 
0,37 
0,43 

0,38 
0,45 
0,65 
0,63 
0,74 

0,28 
0,34 
0,39 
0,47 
0,54 

30 
32 
34 
35 
36 
38 

0,54 
0,62 
0,70 
0,74 
0,78 
0,87 

0,57 
0,65 
0,73 
0,77 
0,82 
0,91 

0,59 
0,67 
0,76 
0,81 
0,85 
0,95

0,61 
0,70 
0,79 
0,84 
0,88 
0,99

0,64 
0,72 
0,82 
0,87 
0,92 
1,02

0,66 
0,75 
0,84 
0,90 
0,95 
1,06

0,68 
0,77 
0,87 
0,92 
0,98 
1,09

0,70 
0,80 
0,90 
0,95 
1,01 
1,12 

0,49 
0,56 
0,63 
0,67 
0,71 
0,79 

0,84 
0,96 
1,08 
1,15 
1,22 
1,36

0,62 
0,70 
0,79 
0,84 
0,89 
0,99

40 
42 
44 
46 
48 

0,97 
1,07 
1,17 
1,28 
1,39 

1,01 
1,11 
1,22 
1,34 
1,45 

1,05 
1,16 
1,27 
1,39 
1,52

1,09 
1,20 
1,32 
1,45 
1,57

1,13 
1,25 
1,37 
1,50 
1,63

1,17 
1,29 
1,42 
1,55 
1,69

1,21 
1,33 
1,46 
1,60 
1,74

1,24 
1,37 
1,50 
1,64 
1,79 

0,97 
0,96 
1,06 
1,16 
1,26 

1,50 
1,66 
1,82 
1,99 
2,17

1,10 
1,21 
1,34 
1,46 
1,59

50 
52 
54 
56 
58 

1,51 
1,63 
1,76 
1,90 
2,03 

1,58 
1,71 
1,84 
1,98 
2,13 

1,64 
1,78 
1,92 
2,06 
2,21

1,71 
1,85 
1,99 
2,14 
2,30

1,77 
1,91 
2,06 
2,22 
2,38

1,83 
1,98 
2,13 
2,30 
2,46

1,89 
2,04 
2,20 
2,37 
2,54

1,94 
2,10 
2,27 
2,44 
2,62 

1,37 
1,48 
1,59 
1,71 
1,84 

2,35 
2,54 
2,74 
2,95 
3,16

1,72 
1,86 
2,01 
2,16 
2,32

60 
62 
64 
66 
68 

2,18 
2,32 
2,48 
2,63 
2,80 

2,27 
2,43 
2,59 
2,75 
2,92 

2,37 
2,53 
2,70 
2,87 
3,05

2,46 
2,63 
2,80 
2,98 
3,16

2,55 
2,72 
2,90 
3,09 
3,28

2,64 
2,82 
3,00 
3,19 
3,39

2,72 
2,90 
3,10 
3,29 
3,50

2,80 
2,99 
3,19 
3,39 
3,60 

1,97 
2,10 
2,24 
2,38 
2,53 

3,39 
3,62 
3,86 
4,10 
4,36

2,48 
2,65 
2,83 
3,01 
3,19

70 2,96 3,10 3,23 3,35 3,47 3,59 3,71 3,82 2,68 4,62 3,38

 

B¶ng 1: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2

víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 2,75kN 
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§é vâng, m 

NhiÖt ®é d©y dÉn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 

5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 

lÖ
ch

 (
a)

 d
o 

gi
ã 

th
æi

, m
 

26 
28 

0,28 
0,33 

0,30 
0,35 

0,31 
0,36

0,33 
0,38

0,34 
0,40

0,36 
0,41

0,37 
0,43

0,38 
0,44 

0,25 
0,29 

0,47 
0,55

0,34 
0,39

30 
32 
34 
36 
38 

0,38 
0,43 
0,49 
0,55 
0,61 

0,40 
0,45 
0,51 
0,57 
0,64 

0,42 
0,48 
0,54 
0,60 
0,67

0,44 
0,50 
0,56 
0,63 
0,70

0,46 
0,52 
0,59 
0,66 
0,73

0,47 
0,54 
0,61 
0,68 
0,76

0,49 
0,56 
0,63 
0,71 
0,79

0,51 
0,58 
0,65 
0,73 
0,81 

0,34 
0,38 
0,43 
0,48 
0,54 

0,63 
0,71 
0,80 
0,90 
1,00

0,45 
0,52 
0,58 
0,65 
0,73

40 
42 
44 
45 
46 
48 

0,67 
0,74 
0,52 
0,85 
0,89 
0,97 

0,71 
0,78 
0,86 
0,90 
0,94 
1,02 

0,74 
0,82 
0,90 
0,94 
0,99 
1,07

0,78 
0,86 
0,94 
0,99 
1,03 
1,12

0,81 
0,89 
0,98 
1,03 
1,07 
1,17

0,84 
0,93 
1,02 
1,07 
1,11 
1,21

0,87 
0,96 
1,06 
1,10 
1,15 
1,26

0,90 
0,99 
1,09 
1,14 
1,19 
1,30 

0,60 
0,66 
0,72 
0,76 
0,79 
0,86 

1,11 
1,23 
1,35 
1,41 
1,47 
1,60

0,80 
0,88 
0,98 
1,02 
1,07 
1,16

50 
52 
54 
56 
58 

1,05 
1,14 
1,23 
1,32 
1,42 

1,11 
1,20 
1,29 
1,39 
1,50 

1,16 
1,26 
1,36 
1,46 
1,57

1,22 
1,32 
1,42 
1,53 
1,64

1,27 
1,37 
1,48 
1,59 
1,71

1,32 
1,42 
1,54 
1,65 
1,77

1,36 
1,48 
1,59 
1,71 
1,84

1,41 
1,53 
1,64 
1,77 
1,90 

0,93 
1,01 
1,09 
1,17 
1,26 

1,74 
1,88 
2,02 
2,18 
2,34

1,25 
1,36 
1,47 
1,59 
1,70

60 
62 
64 
66 
68 

1,52 
1,62 
1,73 
1,84 
1,95 

1,60 
1,71 
1,82 
1,94 
2,06 

1,68 
1,79 
1,91 
2,03 
2,16

1,75 
1,87 
2,00 
2,12 
2,25

1,83 
1,95 
2,08 
2,21 
2,35

1,90 
2,03 
2,16 
2,30 
2,44

1,97 
2,10 
2,24 
2,38 
2,53

2,03 
2,17 
2,31 
2,46 
2,61 

1,35 
1,44 
1,53 
1,63 
1,73 

2,51 
2,68 
2,86 
3,04 
3,23

1,81 
1,93 
2,06 
2,20 
2,33

70 
72 
74 
76 
78 

2,07 
2,19 
2,31 
2,44 
2,57 

2,18 
2,31 
2,44 
2,57 
2,71 

2,29 
2,42 
2,56 
2,70 
2,84

2,39 
2,53 
2,67 
2,82 
2,97

2,49 
2,63 
2,78 
2,93 
3,09

2,59 
2,74 
2,89 
3,05 
3,21

2,68 
2,83 
2,99 
3,16 
3,33

2,77 
2,93 
3,10 
3,27 
3,44 

1,83 
1,94 
2,05 
2,16 
2,28 

3,42 
3,62 
3,82 
4,03 
4,24

2,47 
2,61 
2,76 
2,91 
3,07

80 2,70 2,85 2,90 3,12 3,25 3,38 3,50 3,62 2,39 4,47 3,24

 

B¶ng 2: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2  
víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 4kN 
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§é vâng, m 

NhiÖt ®é d©y dẫn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 

5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 

lÖ
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 (
a)

 d
o 

gi
ã 
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æi

, m
 

38 
40 
42 
44 
46 
48 

0,49 
0,54 
0,60 
0,65 
0,71 
0,78 

0,50 
0,56 
0,61 
0,67 
0,74 
0,80 

0,52 
0,57 
0,63 
0,69 
0,76 
0,83

0,63 
0,59 
0,65 
0,71 
0,78 
0,85

0,66 
0,60 
0,67 
0,73 
0,80 
0,87

0,56 
0,62 
0,68 
0,75 
0,82 
0,89

0,57 
0,64 
0,70 
0,77 
0,84 
0,91

0,50 
0,65 
0,72 
0,79 
0,86 
0,94 

0,46 
0,51 
0,56 
0,61 
0,67 
0,73 

0,68 
0,76 
0,84 
0,92 
1,00 
1,09

0,53 
0,57 
0,62 
0,69 
0,75 
0,82

50 
52 
54 
56 
58 

0,84 
0,91 
0,98 
1,06 
1,14 

0,87 
0,94 
1,02 
1,09 
1,17 

0,90 
0,97 
1,05 
1,12 
1,21

0,92 
1,00 
1,07 
1,16 
1,24

0,95 
1,02 
1,10 
1,19 
1,27

0,97 
1,05 
1,13 
1,22 
1,30

0,99 
1,07 
1,16 
1,25 
1,34

1,02 
1,10 
1,18 
1,27 
1,37 

0,79 
0,85 
0,92 
0,99 
1,06 

1,19 
1,28 
1,38 
1,49 
1,60

0,88 
0,96 
1,03 
1,11 
1,20

60 
62 
64 
66 
68 

1,22 
1,30 
1,38 
1,47 
1,56 

1,25 
1,34 
1,43 
1,52 
1,61 

1,29 
1,38 
1,47 
1,56 
1,66

1,33 
1,42 
1,51 
1,61 
1,70

1,36 
1,45 
1,55 
1,65 
1,75

1,40 
1,49 
1,59 
1,69 
1,79

1,43 
1,53 
1,63 
1,73 
1,84

1,46 
1,56 
1,66 
1,77 
1,88 

1,14 
1,21 
1,29 
1,38 
1,46 

1,71 
1,82 
1,94 
2,07 
2,19

1,28 
1,37 
1,46 
1,55 
1,65

70 
72 
74 
75 
76 
78 

1,65 
1,75 
1,85 
1,90 
1,95 
2,06 

1,71 
1,81 
1,91 
1,96 
2,01 
2,12 

1,76 
1,86 
1,96 
2,02 
2,07 
2,18

1,81 
1,91 
2,02 
2,07 
2,13 
2,24

1,85 
1,96 
2,07 
2,13 
2,19 
2,30

1,90 
2,01 
2,12 
2,18 
2,245
2,36

1,95 
2,06 
2,18 
2,24 
2,30 
2,42

1,99 
2,11 
2,23 
2,29 
2,35 
2,47 

1,55 
1,64 
1,73 
1,78 
1,82 
1,92 

2,32 
2,46 
2,60 
2,67 
2,74 
2,89

1,75 
1,84 
2,95 
2,00 
2,06 
2,17

80 
82 
84 
86 
88 

2,16 
2,27 
2,38 
2,50 
2,62 

2,23 
2,34 
2,46 
2,58 
2,70 

2,30 
2,41 
2,53 
2,65 
2,78

2,36 
2,48 
2,60 
2,73 
2,86

2,42 
2,54 
2,67 
2,80 
2,93

2,48 
2,61 
2,74 
2,87 
3,01

2,54 
2,67 
2,80 
2,94 
3,08

2,60 
2,73 
2,87 
3,01 
3,15 

2,02 
2,12 
2,23 
2,34 
2,45 

3,04 
3,19 
3,35 
3,51 
3,68

2,28 
2,39 
2,52 
2,64 
2,76

 

B¶ng 3: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2  
víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 5kN 
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90 

92 

94 

96 

98 

2,74 

2,86 

2,99 

3,12 

3,26 

2,82 

2,95 

3,09 

3,22 

3,36 

2,91 

3,04 

3,18 

3,32 

3,46

2,99 

3,12 

3,27 

3,41 

3,55

3,07 

3,20 

3,35 

3,50 

3,65

3,14 

3,29 

3,44 

3,59 

3,74

3,22 

3,37 

3,52 

3,67 

3,83

3,30 

3,44 

3,60 

3,76 

3,92 

2,56 

2,67 

2,80 

2,92 

3,05 

3,85 

4,02 

4,20 

4,38 

4,57

2,88 

3,02 

3,15 

3,29 

3,43

100 

102 

104 

106 

108 

3,39 

3,53 

3,67 

3,81 

3,95 

3,50 

3,64 

3,78 

3,93 

4,08 

3,60 

3,74 

3,89 

4,04 

4,20

3,70 

3,85 

4,00 

4,16 

4,31

3,80 

3,95 

4,11 

4,27 

4,43

3,89 

4,05 

4,21 

4,37 

4,54

3,99 

4,15 

4,31 

4,48 

4,65

4,08 

4,24 

4,41 

4,58 

4,76 

3,17 

3,30 

3,43 

3,56 

3,70 

4,76 

4,95 

5,15 

5,35 

5,55

3,56 

3,71 

3,86 

4,01 

4,16

110 

112 

114 

116 

118 

4,10 

4,25 

4,41 

4,56 

4,72 

4,23 

4,39 

4,54 

4,71 

4,87 

4,35 

4,52 

4,68 

4,84 

5,01

4,48 

4,64 

4,81 

4,98 

5,15

4,60 

4,76 

4,94 

5,11 

5,29

4,71 

4,89 

5,06 

5,24 

5,42

4,83 

5,00 

5,18 

5,37 

5,56

4,94 

5,12 

5,30 

5,49 

5,68 

3,84 

3,98 

4,12 

4,27 

4,42 

5,76 

5,97 

6,19 

6,41 

6,63

4,32 

4,47 

4,64 

5,80 

4,97

120 

122 

124 

126 

128 

4,88 

5,05 

5,22 

5,39 

5,56 

5,04 

5,21 

5,38 

5,55 

5,73 

5,18 

5,36 

5,54 

5,72 

5,90

5,33 

5,51 

5,69 

5,88 

6,07

5,47 

5,66 

5,84 

6,03 

6,23

5,61 

5,80 

5,99 

6,19 

6,39

5,75 

5,94 

6,14 

6,34 

6,54

5,88 

6,08 

6,28 

6,48 

6,69 

4,57 

4,72 

4,88 

5,04 

5,20 

6,86 

7,09 

7,33 

7,57 

7,81

5,15 

5,32 

5,49 

5,67 

5,85

130 

132 

134 

136 

138 

5,73 

5,91 

6,09 

6,28 

6,46 

5,91 

6,10 

6,28 

6,47 

6,67 

6,09 

6,28 

6,47 

6,66 

6,86

6,26 

6,45 

6,65 

6,85 

7,05

6,42 

6,62 

6,83 

7,03 

7,24

6,59 

6,79 

7,00 

7,21 

7,43

6,75 

6,96 

7,17 

7,39 

7,61

6,90 

7,12 

7,34 

7,56 

7,78 

5,36 

5,53 

5,70 

5,87 

6,05 

8,06 

8,31 

8,57 

8,82 

9,09

6,04 

6,23 

6,47 

6,65 

7,86

140 6,65 6,68 7,06 7,26 7,45 7,64 7,83 8,01 6,22 9,35 7,06

 

B¶ng 3 (TiÕp theo) 
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Phô lôc II.4.2 

B¶ng 1: Th«ng sè kü thuËt cña c¸p vÆn xo¾n ruét nh«m chÞu lùc ®Òu 

TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2 
Th«ng sè §¬n vÞ 

16 25 35 50 70 95 120 150 
Sè ruét dÉn  2/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 4 2/4 4 4 
D¹ng ruét dÉn  TiÕt diÖn trßn, bÖn vµ Ðp chÆt 
Sè l−îng sîi nh«m 
trong 1 ruét dÉn  7 7 7 7 19(*) 19(*) 19(*) 19(*) 

§−êng kÝnh ruét 
dÉn nhá nhÊt mm 4,5 5,8 6,8 8,0 9,6 11,3 12,8 14,1 

§−êng kÝnh ruét 
dÉn lín nhÊt mm 4,8 6,1 7,2 8,4 10,1 11,9 13,5 14,9 

§iÖn trë mét chiÒu 
lín nhÊt cña ruét 
dÉn ë 20oC. 

Ω/km 1,910 1,200 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206

Lùc kÐo ®øt nhá 
nhÊt cña ruét dÉn 
(LK§) 

kN 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 

ChiÒu dµy trung 
b×nh nhá nhÊt cña 
c¸ch ®iÖn kh«ng kÓ 
g©n næi (kh«ng ®o ë 
c¸c vÞ trÝ kh¾c 
ch×m, g©n næi).  

mm 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 

ChiÒu dµy nhá nhÊt 
cña c¸ch ®iÖn ë vÞ 
trÝ bÊt kú 

mm 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 

ChiÒu dµy lín nhÊt 
cña c¸ch ®iÖn ë vÞ 
trÝ bÊt kú (kh«ng ®o 
ë c¸c vÞ trÝ kh¾c 
ch×m, g©n næi) 

mm 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 

§−êng kÝnh lín 
nhÊt cña ruét 
(kh«ng kÓ g©n næi) 

mm 7,9 9,2 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 

T¶i träng nhá nhÊt 
®èi víi ®é b¸m dÝnh 
c¸ch ®iÖn 
- X-90 & X-FP-90 
- Víi  X-FP-90 

 
 

kg 
kg 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

100 
+ 

 
 

140 
+ 

 
 

190 
110 

 
 

240 
+ 

 
 

300 
+ 

Ghi chó: (*) Cho phÐp dung sai ± 1 sîi d©y nh«m. 

               "+":  Ch−a x¸c ®Þnh. 
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B¶ng 2: Th«ng sè kü thuËt c¸p 2 vµ 3 ruét, ruét nh«m 

TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2 
Th«ng sè §¬n vÞ 

16 25 35 50 95 25 35 50 

Sè ruét dÉn  2 2 2 2 2 3 3 3 

§−êng kÝnh 
ngoµi tÝnh to¸n 
lín nhÊt cña c¸p. 

mm 15,8 18,4 20,6 23,8 31,8 19,8 22,2 25,6 

Khèi l−îng riªng 
c¸p (gÇn ®óng)  kg/m 0,14 0,20 0,26 0,35 0,68 0,30 0,39 0,53 

§iÖn trë xoay  
chiÒu lín nhÊt 
cña ruét dÉn ë 
80oC. 

Ω/km 2,37 1,49 1,08 0,796 0,398 1,49 1,08 0,796

§iÖn kh¸ng thø 
tù thuËn(1) cña  
c¸p ë 50Hz 

Ω/km 0,094 0,088 0,085 0,084 0,078 0,088 0,085 0,084

NhiÖt ®é lµm viÖc 
liªn lôc lín nhÊt 00C 80 80 80 80 80 80 80 80 

Dßng liªn tôc lín 
nhÊt  A 96 125 155 185 285 105 125 150 

T¶i träng ®øt nhá 
nhÊt  cña c¸p 
(LK§) 

kN 4,4 7,0 9,8 14,0 26,6 10,5 14,7 21,0 

M«®un ®µn håi GPa 59 59 59 59 56 59 59 59 

HÖ sè gi·n dµi 10-6 /0C 23 23 23 23 23 23 23 23 

B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña  ruét ®¬n 

mm 30 40 60 70 95 40 60 70 

B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña c¸p 

mm 95 110 125 145 285 120 135 155 

TrÞ sè lín nhÊt (2) 
cña lùc c¨ng lµm 
viÖc cùc ®¹i 
(28% LK§) 

kN 1,23 1,96 2,74 3,92 7,45 2,94 4,12 5,88 

TrÞ sè lín nhÊt 
cña lùc c¨ng b×nh 
th−êng (18% 
LK§) 

kN 0,79 1,26 1,76 2,52 4,79 1,89 2,65 3,78 

 

Ghi chó: (1) Trong ®a sè tr−êng hîp, trÞ sè nµy ®−îc dïng ®èi víi ®iÖn kh¸ng thø tù 
kh«ng. 

              (2) ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cã thÓ sö dông c¸c trÞ sè thÊp h¬n. 
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TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2 Th«ng sè 
§¬n vÞ 

16 25 35 50 70 95 120 150 

Sè ruét dÉn  4 4 4 4 4 4 4 4 

§−êng kÝnh 
ngoµi tÝnh to¸n 
lín nhÊt cña c¸p 

mm 19,1 22,2 24,9 28,7 32,8 38,4 42,2 45,6 

Khèi l−îng riªng 
c¸p (gÇn ®óng)  kg/m 0,28 0,40 0,52 0,70 0,96 1,35 1,66 2,02 

§iÖn trë xoay  
chiÒu lín nhÊt 
cña d©y dÉn ë 
80oC. 

Ω/km 2,37 1,49 1,08 0,796 0,551 0,398 0,315 0,257

§iÖn kh¸ng thø 
tù thuËn(1) cña  
c¸p ë 50Hz 

Ω/km 0,102 0,095 0,092 0,092 0,086 0,085 0,084 0,082

NhiÖt ®é lµm viÖc 
liªn tôc lín nhÊt 

0C 80 80 80 80 80 80 80 80 

Dßng liªn tôc lín 
nhÊt  A 78 105 125 150 185 225 260 285 

T¶i träng ®øt nhá 
nhÊt  cña c¸p 
(LK§) 

kN 8,8 14,0 19,6 28,0 39,2 53,2 67,2 84,0 

M« ®un ®µn håi GPa 59 59 59 59 56 56 56 56 

HÖ sè gi·n dµi 10-6 /0C 23 23 23 23 23 23 23 23 

B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña  ruét ®¬n 

mm 30 40 60 70 80 95 105 115 

B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña c¸p 

mm 115 135 150 160 285 345 380 410 

TrÞ sè lín nhÊt (2) 
cña lùc c¨ng lµm 
viÖc cùc ®¹i 
(28% LK§) 

kN 2,46 3,92 5,49 7,84 11,0 14,9 18,8 23,5 

TrÞ sè lín nhÊt 
cña lùc c¨ng b×nh 
th−êng (18% 
LK§) 

kN 1,58 2,52 3,53 5,00 7,10 9,60 12,1 15,1 

 

Ghi chó: (1) Trong ®a sè tr−êng hîp, trÞ sè nµy ®−îc dïng ®èi víi ®iÖn kh¸ng thø tù 
kh«ng. 

   (2) ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cã thÓ sö dông c¸c trÞ sè thÊp h¬n. 

B¶ng 3: Th«ng sè c¸p 4 ruét, ruét nh«m 
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Ruét dÉn  Ruét 

§−êng kÝnh 

ruét  
§−êng kÝnh ngoµi  

TiÕt 

diÖn 

danh 

®Þnh  
Sè sîi 

§iÖn 

trë 

suÊt ë 

200C  
Cùc 

tiÓu 

Cùc 

®¹i 

Lùc kÐo 

®øt nhá 

nhÊt  

BÒ dµy 

trung 

b×nh cña 

vá c¸ch 

®iÖn  Cùc tiÓu Cùc ®¹i

mm2  Ω/km mm mm daN mm mm mm 

1. Ruét pha 

25 7 1,200 5,8 6,3 300 1,4 8,6 9,4 

35 7 0,868 6,8 7,3 420 1,6 10,0 10,9 

50 7 0,641 7,9 8,4 600 1,6 11,1 12,0 

70 12 0,443 9,7 10,2 840 1,8 13,3 14,2 

95 19 0,320 11,0 12,2 1140 1,8 14,6 15,7 

120 19 0,252 12,0 13,1 1440 1,8 15,6 16,7 

150 19 0,206 13,9 15,0 1800 1,7 17,3 18,6 

2. Ruét  trung tÝnh chÞu lùc 

54,6 7 0,630 9,2 9,6 1660 1,6 12,3 13,0 

70 7 0,500 10,0 10,2 2050 1,5 12,9 13,6 

95 19 0,343 12,2 12,2 2750 1,6 15,3 16,3 

 

 

B¶ng 4: C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña c¸p vÆn xo¾n, trung 

tÝnh chÞu lùc, ruét nh«m
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Phô lôc II.4.3 

 

 

§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 

m 00C 200C 300C 400C 

øng suÊt kÐo 30N/mm2 

20 16 29 34 38 

30 35 50 57 63 

40 68 84 92 99 

50 110 127 135 144 

60 163 180 188 196 

øng suÊt kÐo 40N/mm2 

20 11 24 30 35 

30 23 40 48 54 

40 42 63 72 80 

50 73 95 105 114 

60 112 135 145 155 

øng suÊt kÐo 60N/mm2 

20 6 15 21 27 

30 13 27 35 43 

40 22 41 51 61 

50 34 56 69 80 

60 54 81 94 107 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

 

B¶ng 1:  B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 
nh«m 4x25mm2 
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§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 

m 00C 200C 300C 400C 

øng suÊt kÐo 30N/mm2 

20 16 28 33 38 

30 29 46 53 59 

40 52 71 80 87 

50 87 107 116 125 

60 126 149 159 168 

øng suÊt kÐo 40N/mm2 

20 11 24 30 35 

30 22 39 47 54 

40 35 56 66 75 

50 55 80 92 102 

60 86 113 124 136 

øng suÊt kÐo 60N/mm2 

20 05 14 21 27 

30 12 26 35 43 

40 21 39 50 60 

50 32 54 85 98 

60 44 71 137 153 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

 

B¶ng 2:  B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 
nh«m 4x35mm2 
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§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 

m 00C 200C 300C 400C 

øng suÊt kÐo 30N/mm2 

20 15 28 33 38 

30 28 45 52 59 

40 44 65 74 82 

50 72 94 104 113 

60 106 130 141 151 

øng suÊt kÐo 40N/mm2 

20 10 23 29 34 

30 21 38 46 53 

40 34 55 65 74 

50 48 74 85 96 

60 71 99 111 123 

øng suÊt kÐo 60N/mm2 

20 05 13 19 26 

30 11 24 33 41 

40 20 37 48 58 

50 30 52 64 76 

60 43 69 83 96 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

 

B¶ng 3: B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 
nh«m 4x50mm2 
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Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 

cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 180 160 140 125 115 105 95 

15 195 175 160 150 140 130 120 

20 215 200 190 180 170 160 150 

25 225 210 200 190 185 180 170 

30 225 220 210 200 195 185 180 

35 220 210 200 195 190 185 180 

 

§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 

cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 8 9 10 11 12 14 15 

15 16 17 20 21 23 25 26 

20 27 29 31 33 35 37 39 

25 40 43 45 47 49 52 54 

30 58 61 63 66 68 70 72 

35 83 86 88 91 93 96 98 

40 108 111 114 117 119 122 125 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

 

B¶ng 4: C¸p 3x70mm2 + 1x54,6 mm2 
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Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 

cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 167 146 129 116 105 97 90 

15 193 175 161 148 138 129 122 

20 213 198 185 174 164 156 148 

25 228 215 204 194 185 177 170 

30 240 229 219 211 202 195 183 

35 250 240 232 224 216 210 203 

40 258 249 242 234 228 222 216 

 

§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 

cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 9 10 11 13 14 15 16 

15 17 19 21 22 24 26 27 

20 28 30 32 34 36 38 40 

25 40 43 45 47 50 52 54 

30 55 58 60 63 65 68 70 

35 72 75 78 81 83 86 89 

40 91 94 97 100 103 106 109 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

 

B¶ng 5: C¸p 3x70mm2 + 1x70 mm2 
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Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 

cét, m 
100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 196 179 165 153 142 134 126 

15 224 211 199 189 180 172 165 

20 244 233 223 215 207 200 193 

25 257 248 241 233 227 220 214 

30 267 260 253 247 241 236 231 

35 273 268 262 257 252 248 243 

40 278 274 269 265 261 257 253 

 

§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 

cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 

10 12 13 14 16 17 18 19 

15 23 25 26 28 29 31 32 

20 38 40 41 43 45 46 48 

25 56 58 60 62 63 65 67 

30 78 80 82 84 86 88 90 

35 104 106 108 110 113 115 117 

40 133 135 138 140 142 144 147 

Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 

B¶ng 6: C¸p 3x150mm2 + 1x70 mm2 
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Phô lôc II.1 

I. M· IP 

HÖ thèng m· hãa ®Ó chØ c¸c møc b¶o vÖ ®−îc cung cÊp bëi mét bé phËn che ch¾n chèng 

tiÕp xóc víi c¸c bé phËn nguy hiÓm, sù x©m nhËp cña c¸c vËt thÓ r¾n, cña n−íc tõ bªn ngoµi 

vµo vµ bæ sung th«ng tin liªn quan ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ. 

II.  S¾p xÕp cña m· IP 

VÝ dô: IP 23CH                                                            IP         2            3          C            H 

• NÕu kh«ng yªu cÇu chØ râ sè ®Æc tr−ng th× con sè nµy cã thÓ ®−îc thay thÕ b»ng ch÷ 
"X" (b»ng "XX" nÕu bá c¶ hai sè ®Æc tr−ng). 

• C¸c ch÷ phô vµ/hoÆc c¸c ch÷ bæ sung cã thÓ bá qua mµ kh«ng cÇn thay thÕ. 

• NÕu cã sö dông h¬n mét ch÷ bæ sung th× sÏ ¸p dông thø tù  abc.  

• NÕu mét bé phËn che ch¾n t¹o ra c¸c møc b¶o vÖ kh¸c nhau ®èi víi c¸c bè trÝ l¾p ®Æt 

®−îc dù kiÕn kh¸c nhau th× c¸c møc b¶o vÖ t−¬ng øng ph¶i ®−îc nhµ chÕ t¹o chØ ®Þnh  trong 

c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn tõng bè trÝ l¾p ®Æt. 

 

 
 

Các chữ mã hóa 
(Bảo vệ quốc tế) 

Số đặc trưng thứ nhất      
(các số 0 tới 6, hoặc chữ X) 

Số đặc trưng thứ hai        
(các số 0 tới 8, hoặc chữ X) 

Chữ phụ (tùy chọn)         
(các chữ: A, B, C, D) 

Chữ bổ sung (tùy chọn)    
(các chữ: H, M, S, W) 
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III. C¸c phÇn tö cña m· IP vµ ý nghÜa 

B¶ng II.1 m« t¶ ng¾n gän cña c¸c phÇn tö trong m· IP nh− sau: 

PhÇn tö  

Con 
sè 

hoÆc 
ch÷ 

 ý nghÜa ®èi víi b¶o vÖ 
thiÕt bÞ 

ý nghÜa ®èi víi b¶o vÖ con 
ng−êi 

C¸c ch÷ 
m· hãa 

 IP  
- - 

      

Sè ®Æc 
tr−ng thø 

nhÊt 

  
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 Chèng x©m nhËp c¸c vËt thÓ 
r¾n l¹: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- §−êng kÝnh ≥ 50mm 
- §−êng kÝnh ≥ 12,5mm 
- §−êng kÝnh ≥ 2,5mm 
- §−êng kÝnh ≥ 1,0mm 
- B¶o vÖ chèng bôi 
- KÝn 

Chèng tiÕp cËn c¸c bé phËn 
nguy hiÓm víi: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- Mu bµn tay 
- Ngãn tay 
- Dông cô 
- Sîi d©y 
- Sîi d©y 
- Sîi d©y 

      

Sè ®Æc 
tr−ng thø 

hai 

  
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 Chèng x©m nhËp n−íc víi 
c¸c hiÖu øng cã h¹i: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- N−íc r¬i th¼ng ®øng. 
- N−íc r¬i nghiªng 150 
- N−íc phun h¹t nhá li ti 
- Phun n−íc d¹ng m−a 
- Phun n−íc d¹ng tia 
- Phun n−íc ¸p lùc 
- Ng©m ch×m t¹m thêi. 
- Ng©m ch×m l©u dµi 

_ 

      

Ch÷ phô 
(tuú chän) 

  
 

A 
B 
C 
D 

  
 

_ 

Chèng tiÕp cËn tíi c¸c bé 
phËn nguy hiÓm b»ng: 
- Mu bµn tay 
- Ngãn tay 
- Dông cô 
- Sîi d©y 

      

Ch÷ bæ 
sung 

(tuú chän) 

  
H 
M 
 
S 
 

W 

 Th«ng tin bæ sung riªng cho: 
- ThiÕt bÞ cao ¸p 
- Di ®éng trong khi thö 
nghiÖm n−íc 
- Cè ®Þnh trong khi thö 
nghiÖm n−íc 
- C¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt 

- 




