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lưới điện trung thế

Lời nói đầu

Ngành điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
Người lao động được trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn sẽ ngăn 
ngừa rủi ro có thể xảy ra cho chính bản thân mình và đồng nghiệp.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM biên soạn CẨM NANG AN TOÀN THI 
CÔNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ. Cẩm nang được biên soạn với nội dung ngắn 
gọn, hình ảnh trực quan để công nhân trực tiếp dễ đọc, dễ nhớ. Các 
kiến thức hữu ích này nhằm để người công nhân ngăn ngừa tai nạn 
lao động, ứng phó kịp thời tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá 
trình công tác.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp người lao động có ý kiến 
đóng góp quý báu về nội dung, hình thức vui lòng gửi về Tổng công 
ty để quyển tái bản sẽ được bổ sung, điều chỉnh và cải tiến hoàn 
thiện hơn./.
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
A.  Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản
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 Kềm răng

 Dao rọc cáp điện 

 Đầu thử điện
 trung thế

 Bộ tiếp địa
 trung thế

 Sào thao tác Phương tiện
 thi công: Xe cẩu tải

  

 Biển cấm 
đóng điện  Biển “Đã nối đất”

19

 Biển báo 
công trường 5km/h

 Kìm cắt cáp điện

 Bút thử điện hạ thế  Búa nhỏ cầm tay 0.5 kg

 Mỏ lếch 
6

7 8

 Máy vặn 
bu-lông cầm tay

 Thang nhôm rút  Mêgôm mét 2500V

9

3

 Găng tay cách
 điện trung thế

 Sào tiếp địa

 Sào đo dòng
 điện trung thế

14
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
B.  Danh mục vật tư cơ bản

4

1

 tụ bù trung 
thế 200 KVAr

3

 Chống sét van

 Sàn sắt đỡ tụ bù
76

Bộ tiếp địa lặp lại

 Bu-lông các loại

5

 Cáp đồng (Cu)
 bọc 24kV đấu cò

2

 Cầu chì đóng cắt tự rơi (FCO) 
hoặc Máy cắt 1 pha.
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
B.  Danh mục vật tư cơ bản

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 1. Phóng điện cao áp làm phát sinh 
hồ quang điện, tia lửa điện gây sự cố, 
tai nạn cho người làm việc Quan sát, giữ khoảng cách an toàn 

phóng điện từ ngàm trên của thiết bị 
đóng cắt, đường dây đến phương 
tiện thi công, dụng cụ thi công và 
đến vị trí người đứng làm việc theo 
đúng quy định > 1m.

Không đảm bảo khoảng cách an   
toàn đối với phần còn mang điện 
cao áp.

Giải pháp 2. Phóng hồ quang điện trong quá 
trình thao tác FCO trên trụ gây hư 
hỏng thiết bị, phỏng điện. -  Nghiêm cấm thao tác tụ bù 

bằng thiết bị đóng cắt không 
tải
- Bồi huấn quy trình thao tác 
tụ bù trung thế (thao tác 
bằng thiết bị đóng cắt có tải)

Vi phạm quy trình thao tác tụ bù 
trung thế: thao tác đóng, cắt tụ 
bằng thiết bị đóng cắt không tải 
như FCO, DS, DCL.

1 m
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Giải pháp 3. Điện giật do điện áp tích tụ 
trong tụ bù.

Sau khi cắt điện tụ bù để công 
tác phải tiến hành xả điện tích 
của tụ bù bằng sào thao tác 
theo quy định.

Không thực hiện thao tác xả điện 
tích cho tụ sau khi cô lập.

Giải pháp 4. Ngã, gãy trụ trong quá trình 
nâng chuyển lắp đặt tụ bù.

Kiểm tra độ vững chắc móng trụ 
đã được gia cố bê tông chắc 
chắn, móng trụ không có nguy cơ 
sạt lở, không bị nghiêng..

a. Móng trụ không vững chắc, trụ ở 
vị trí có nguy cơ sạt lở.

Móng
vững chắc

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh
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Giải pháp 
Kiểm tra móng cột, độ vững chắc 
của trụ không có các vết nứt dọc, 
ngang thân quá quy định cho 
phép.

b. Trụ nứt, hư không đảm bảo độ 
chịu lực.

Giải pháp 
Phải có giải pháp để đảm bảo độ 
đông chắc của móng trụ trồng mới 
khi lên trụ làm việc.

c. Bê tông móng trụ chưa đảm bảo 
độ đông chắc.

Móng
vững chắc

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Quan sát kỹ hiện trường, tiến hành 
kiểm tra rò điện tại các kết cấu kim 
loại, các giá đỡ của dây thông tin, 
dây đèn đường, chiếu sáng...

5. Điện hạ áp giật.

a. Tiếp xúc với nguồn điện rò từ 
các dây câu tạp (đèn đường, biển 
hiệu, dây thông tin…).

Giải pháp 
- Phải có biện pháp thi công thích hợp 
tại vị trí còn điện (che chắn, mang găng 
tay)
- Chú ý các điểm va chạm xung quanh 
còn điện, trang bị bảo hộ lao động đúng 
quy định ( Áo dài tay cài nút, khô ráo); 
người chỉ huy giám sát, nhắc nhở nhóm 
công tác. 

b. Vô ý va chạm thân người, cánh 
tay vào những điểm hở của thiết bị, 
đường dây xung quanh.

  Cẩn
  Thận!
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Rò điện do làm việc trong môi 
trường ẩm ướt nước chảy thành 
dòng.

Không làm việc trong môi 
trường giông sét, mưa nước 
chảy thành dòng, kiểm tra rò 
điện trước khi lên trụ làm việc.

Giải pháp 
Nối đất an toàn nơi làm việc để 
phòng điện cảm ứng.

6. Bị điện cảm ứng giật khi làm việc 
dưới/ gần đường dây cao thế; điện giật 
do sét đánh lan truyền.

a. Điện cảm ứng giật do không thực 
hiện tiếp đất an toàn trong vùng ảnh 
hưởng của lưới điện trung, cao thế.

Nối đất 
an toàn
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Không làm việc khi trời mưa 
to, có giông sét.

b. Điện giật do sét đánh lan truyền 
do làm việc trong môi trường có 
sấm sét, mưa bão.

(Ngưng công việc)

Giải pháp 
Sử dụng thang, dây an toàn  
có hai dây quàng khi làm việc 
trên cao hoặc sử dụng xe 
gàu hỗ trợ.

7. Ngã cao (khi lên trụ trạm làm việc).

a. Do không tuân thủ sử dụng dây 
an toàn có 2 dây quàng khi làm việc 
trên cao. Vị trí làm việc nhiều 
chướng ngại vật mà không sử 
dụng thang, xe gàu hỗ trợ.
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp b. Đứng, bám vào vị trí không chắc 
chắn. Kiểm tra, quan sát độ chịu lực của 

vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây 
an toàn; đứng, bám tay vào vị trí, 
điểm tựa chắc chắn.

Giải pháp 
Quàng dây an toàn vào vị trí, điểm 
tựa chắc chắn; Chọn vị trí làm 
việc chắc chắn và thuận lợi cho 
công tác.

c. Quàng dây vào điểm tựa không 
chắc chắn.
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Kiểm tra tình trạng chắc chắn 
của thang trước khi leo; sử 
dụng thang có chất lượng.

d. Thang mục, hư gãy, không đảm 
bảo chất lượng mà không kiểm tra
phát hiện.

OK

Giải pháp 
Kiểm tra vị trí đặt thang, sử dụng 
biện pháp chống trợt thang ở đầu 
và chân thang (khoét lỗ chân 
thang, lót chân thang bằng bao 
tải ướt, cao su); có người giữ 
chân thang.

e. Điểm tựa thang trơn trợt, không 
chắc chắn; không có người giữ 
chân thang.

Điểm tựa 
thang chắc chắn

Có người giữ
chân thang
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Kiểm tra rò điện tại vị trí làm 
việc (kể cả dây tiếp địa).

f. Dây tiếp địa rò điện, phát nhiệt 
gây phỏng đứt dây quàng khi tiếp 
xúc.

Giải pháp 
Dựng thang sao cho khoảng cách 
từ điểm đặt thang đến mặt phẳng 
thẳng đứng bằng ¼ chiều dài 
thang.

g. Góc dựng thang không đảm bảo 
quy định (quá nghiêng, quá thẳng 
đứng).

> 1/4 chiều
 dài thang

1/4 chiều 
dài thang
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Có người giữ chân thang khi leo; 
có rào chắn cảnh giới khi làm việc 
tại các khu vực giao thông.

h. Người, xe (đi ngang) va quẹt làm 
ngã thang; leo thang không có 
người cảnh giới, giữ chân thang.

Giải pháp 
Quan sát mối nguy tại vị trí, khu 
vực làm việc để phát hiện, xử lý 
kịp thời..

8. Động vật, côn trùng tấn công.

Không phát hiện rắn, côn trùng, 
ong, trong các góc khuất, hộp CB, 
hộp thông tin…. tại vị trí, gần nơi 
làm việc.
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn 
quan sát, cảnh báo nguy cơ kịp 
thời và ngăn chặn tình huống 
bất cẩn; thực hiện đúng trách 
nhiệm kiểm tra, nhắc nhỡ, giám 
sát đối với công nhân nhóm 
công tác.

9. Ngã cao, điện giật, phỏng điện do 
chế độ giám sát không tốt.

Người chỉ huy trực tiếp lơ là giám 
sát an toàn, xao lãng công việc, 
chủ quan, mất tập trung không kịp 
thời cảnh báo tình huống bất ngờ, 
không ngăn chặn kịp thời thao tác 
sai, bất cẩn.

Giám sát
an toàn

Giải pháp 
- Tất cả công nhân phải đội nón bảo 
hộ khi làm việc; Không đứng dưới vị 
trí mà vật rơi có thể trúng thân thể.
- Dụng cụ thi công được đặt trong túi 
đồ nghề.
- Sử dụng dây thừng chắc chắn để 
kéo, hạ vật nặng.

10. Chấn thương đầu, thân thể do vật 
rơi từ trên cao.

a. Không đội nón BHLĐ; đứng 
trong khu vực mà khi vật rơi có thể 
ảnh hưởng đến thân thể…

Reeng!!
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Giải pháp 
Dụng cụ thi công phải để trong túi 
chuyên dụng.

b. Dụng cụ không để trong túi 
chuyên dùng.

Giải pháp 
Kiểm tra độ chắc chắn của dây 
thừng, móc xích pa-lăng, puly khi 
kéo, hạ dụng cụ cũng như vật liệu 
thi công. Móc vào điểm tựa chắc 
chắn..

c. Sử dụng dây thừng, dụng cụ cẩu 
kéo không đảm bảo chắc chắn.

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh
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Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần I. Lắp đặt tụ bù trung thế
C.  Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân có 
các triệu chứng ảnh hưởng đến tâm 
lý.
- Công việc phù hợp với nhóm công 
tác.

11. Điện giật, ngã cao do tâm lý bất 
an, vội vàng, áp lực thời gian.

12. Điện giật, ngã cao do thể trạng 
mệt mỏi, mất tập trung.

Do:
+ Tác động của giờ giấc làm việc.
+ Tác động về tâm lý người lao động.

Giải pháp 
- Giữ gìn sức khỏe.
- Hạn chế công tác trong thời gian dài 
hoặc điều kiện làm việc ảnh hưởng đến 
sức khỏe.
- Người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra 
sức khỏe công nhân trong nhóm trước 
khi bố trí công việc
- Báo ngay với người chỉ huy trực tiếp/ 
người giám sát khi bản thân năng lực 
thể trạng không phù hợp đáp ứng công 
việc.

- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
huyết áp cao do làm việc liên tục 
kéo dài, nắng nóng, trời tối, trời 
mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử dụng 
rượu, bia; thuốc và các loại chất 
kích thích.

Báo cáo
cấp trên

Reeng!!
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 190054545418 Cẩm nang an toàn thi công 

lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1 2

4 5

 Kềm răng

 Dao rọc cáp điện 

 Bộ tiếp địa
 trung thế

Sào thao tác

Phương tiện
 thi công: Xe cẩu tải

  
 Biển cấm đóng điện  Biển “Đã nối đất”

 Kìm cắt cáp điện

 Bút thử điện hạ thế  Búa nhỏ cầm tay 0.5 kg

 Mỏ lếch 
6

7

 Máy vặn 
bu-lông cầm tay

8

 Máy vặn 
vít cầm tay

 Mêgôm mét 2500V
10

3

 Găng tay cách
 điện trung thế

9

 Thang nhôm rút

 Amper kìm đa năng
11

171615

19 20 21

 Đầu thử điện
 trung thế

 Sào tiếp địa
18

12

 Biển báo 
công trường 5km/h

13

 Bộ tiếp địa
 hạ thế

14
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5

8

3

 Cầu chì đóng
 cắt tự rơi

 Cáp Cu đấu cò
7

 Đai ốc, Bu-lông

 Máy cắt 3 pha/ 1 pha 
phù hợp công suất MBA

6

 Dây cáp xuất hạ thế

4

 Chống sét van

1

 Máy biến thế

2

 Máy biến thế 1 pha

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
B. Danh mục vật tư cơ bản
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 190054545420 Cẩm nang an toàn thi công 

lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 1. Phóng điện cao áp gây sự cố, tai 
nạn cho người làm việc.

a. Làm việc không đảm bảo khoảng 
cách an toàn phóng điện từ thiết bị 
đóng cắt đến vị trí làm việc (từ ngàm 
trên FCO, LBFCO, đầu cáp ngầm).

-  Quan sát, giữ khoảng cách an toàn 
phóng điện từ ngàm trên của thiết bị 
đóng cắt, đầu cáp ngầm đến thiết bị, và 
đến vị trí người đứng làm việc theo 
đúng quy định (R: 1 mét đối với cấp 
điện áp 22 kV).
-  Lập rào chắn cách ly ngăn, buồng 
còn mang điện.

Giải pháp 
- Tiến hành cô lập điện bằng việc 
cắt FCO, tháo hotline, CB, MCCB 
- Thử điện cao áp, hạ áp; tiếp địa 
hạ áp trước khi làm việc.

b. Chưa cô lập nguồn trung thế đến máy 
biến áp đã lên trụ làm việc.

(Không tiến vào khu vực
      còn điện cao áp) 

R

Cắt 
FCO
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Nhân viên thao tác không trang 
bị sào cách điện và găng cách 
điện trung thế hoặc sào cách điện 
và găng cách điện trung thế bị hư 
hỏng khi thao tác.

- Khi thao tác thiết bị điện, nhân viên thao 
tác trang bị: sào cách điện và găng cách 
điện trung thế được thử nghiệm/ kiểm định 
đạt yêu cầu; kính bảo hộ lao động…
- Kiểm tra tuân thủ khoảng cách an toàn từ 
vị trí thao tác đến thiết bị thao tác.
- Người CHTT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát người thao tác trong quá trình 
chuẩn bị và trong thực hiện công việc

Giải pháp 2. Thiết bị đóng cắt nổ, văng bắn vào 
người công nhân thao tác đóng điện.

- Kiểm tra tuân thủ khoảng cách an 
toàn từ vị trí đứng thao tác đến thiết bị 
thao tác.
- Tuân thủ quy trình thao tác thiết bị 
điện; ngừng ngay thao tác khi phát 
hiện tình huống mất an toàn xảy ra.
- Trang bị đầy đủ BHLĐ (nón, kính…) 
hoặc sử dụng xe gàu hỗ trợ.
- Sử dụng VTTB đảm bảo chất lượng.

Yếu tố bất ngờ, thiết bị hư hỏng do 
chất lượng không tốt (FCO).

Không mang
găng tay cách điện 

Giám sát
thi công

Cẩn thận!
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 3. Máy biến thế bất ngờ trào dầu, cháy trong 
quá trình thao tác FCO trên trụ gây bỏng 
người công nhân khi đứng phía dưới. Sử dụng xe gàu hỗ trợ nhân viên thao 

tác; trang bị các phương tiện BVCN 
nhằm giảm thiểu tác động của yếu tố 
nguy hiểm
- Khi thao tác, tránh đứng ở vị trí về phía 
ống phòng nổ đối với máy 3 pha; hướng 
giáp mối hàn thân máy biến áp đối với 
máy 1 pha; không đứng ngay phía dưới 
máy biến áp để thao tác (đặc biệt là máy 
biến áp 1 pha).
- Người thao tác phải sử dụng nón 
BHLĐ có kiếng che mặt.

Do máy biến thế có hư hỏng bên trong mà 
các thiết bị thử nghiệm không phát hiện ra. 

Giải pháp 4. Điện hạ áp giật.

a.  Nguồn điện từ các dây câu 
tạp (đèn đường, biển hiệu, dây 
thông tin…).

Kiểm tra tình trạng rò điện khu vực 
xung quanh làm việc, các kết cấu 
kim loại đỡ dây thông tin, đèn 
đường...
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp b.  Điện phát ngược từ máy 
phát điện khách hàng. Kiểm tra điện trước khi thực hiện 

công việc; thực hiện tiếp đất tất cả 
các pha với dây nguội phía ngàm 
dưới MCCB/CD phía thứ cấp Máy 
biến thế.

Giải pháp c.  Tiếp xúc với các phần dây dẫn 
còn điện, vỏ thùng/hộp bảo vệ 
MCCB/CDHT/Điện kế bị rò điện.

Kiểm tra rò điện thùng kim loại; 
quan sát cẩn thận trước khi thao tác 
mở cửa thùng điện kế, vách ngăn.
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp d. Rò điện do làm việc trong môi 
trường ẩm ướt, nước chảy thành dòng. Không làm việc trong môi 

trường giông sét, mưa nước 
chảy thành dòng, kiểm tra rò 
điện trước khi lên trụ làm việc.

Giải pháp 

a. Điện cảm ứng giật do không thực 
hiện biện pháp an toàn, nối đất bệ xe, 
dây dẫn để ngăn ngừa điện giật khi làm 
việc trong/ gần hành lang an toàn lưới 
điện cao áp.

Nối đất an toàn nơi làm việc để 
phòng điện cảm ứng (dây dẫn, 
bệ xe)

5. Bị điện cảm ứng giật khi làm 
việc dưới/ gần đường dây cao thế; 
điện giật do sét đánh lan truyền.
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp b. Điện giật do sét đánh lan truyền khi 
làm việc trong môi trường có giông 
sét, mưa bão.

Không làm việc khi trời mưa to, 
có giông sét.

(Ngưng
 công việc)

Giải pháp 
a. - Móng trụ không vững chắc, 
chưa đổ bê tông hoặc bê tông móng 
trụ chưa đảm bảo độ đông chắc;
   - Trụ treo máy ở vị trí có nguy cơ  
sạt lở

Trước khi thực hiện công việc 
phải kiểm tra móng trụ đã được 
gia cố bê tông chắc chắn, móng 
trụ không có nguy cơ sạt lở, trụ 
không bị nghiêng thì mới tiến 
hành công tác.

6. Ngã đổ trụ trạm đặt biến thế.

OK
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp b. Trụ nứt, hư không đảm bảo độ chịu 
lực. Kiểm tra các vết nứt dọc, 

ngang thân thụ không quá quy 
định cho phép. 

Giải pháp c. Giàn đà đỡ/treo MBT mục rỉ sét, bu  
lông treo máy rỉ sét có nguy cơ bị gãy. Kiểm tra bằng mắt độ vững 

chắc của giàn đà MBT, bu-lông 
treo máy.
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
a. Không đội nón bảo hộ lao động
 

Tất cả công nhân phải đội nón 
bảo hộ khi làm việc; không đứng 
dưới vị trí mà vật rơi có thể trúng 
thân thể.

7. Chấn thương đầu, thân thể do vật rơi 
từ trên cao.

Giải pháp b. Đứng trong khu vực làm việc mà 
vật tư, thiết bị có thể rơi trúng thân thể
 Không đứng trong khu vực mà vật 

tư, thiết bị có thể rơi trúng, trong 
vùng hoạt động của thiết bị nâng.

Sử dụng túi 
chuyên dụng

Giữ khoảng
cách an toàn

Nguy cơ 
rơi trúng

người 
bên dưới
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Dụng cụ không để trong túi chuyên 
dùng Khi làm việc trên cao phải để 

dụng cụ đồ nghề vào túi chuyên 
dùng.

Giải pháp d. Tung ném dụng cụ, vật tư.
 Không tung ném vật tư, dùng 

dây luộc đưa vật tư, dụng cụ 
lên xuống.
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp e. Sử dụng dây luộc, dụng cụ cẩu kéo 
không đảm bảo chắc chắn. - Kiểm tra độ chắc chắn của móc 

xích pa-lăng, puly khi kéo, hạ 
dụng cụ cũng như vật liệu thi 
công. Móc vào điểm tựa chắc 
chắn.
- Khi tháo dỡ các cấu kiện: phải 
sử dụng dây luộc buột chắc 
chắn vào cấu kiện trước khi thực 
hiện tháo dỡ, nhằm tránh làm rơi 
cấu kiện.

Giải pháp 
- Thực hiện đúng quy định sử dụng 
thiết bị cẩu kéo. 
-  Hạ đầy đủ các chân chống khi cẩu 
vật nặng.
Khi vận hành, đậu xe cẩu ở khu vực 
nền đất yếu, có khả năng sụt, lún phải 
có phương án kê lót đảm bảo độ vững 
chắc. 
- Không được đứng dưới tầm hoạt 
động của cẩu trong bất kỳ tình huống 
nào.

8. Rơi máy biến thế, lật xe cẩu, gãy cần 
cẩu.

a. Không có phương án đảm bảo an 
toàn khi cẩu vật nặng:
- Xe không đảm bảo độ vững chắc do 
không sử dụng chân chống hoặc sử 
dụng chân chống không đủ 
- Đậu xe tại khu vực có khả năng sụt, lún 
mà không có biện pháp kê lót.

Không sử dụng
chân chống
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Dây luộc, cáp cẩu, xích, móc cẩu… 
không đảm bảo chắc chắn, đứt. Kiểm tra độ chắc chắn của móc 

cẩu, xích, cáp… trước khi sử 
dụng.

Giải pháp 
Thực hiện đúng quy định sử 
dụng thiết bị cẩu kéo:
- CN vận hành cẩu phải nắm rõ tải 
trọng của xe và vật cần cẩu.
- Bố trí xe cẩu phù hợp tải trọng 
MBT và khoảng cách từ xe đến vị 
trí treo máy.

b. Tải trọng cẩu không đảm bảo trọng 
lượng MBT, vị trí treo máy quá xa xe 
cẩu làm giảm tải trọng cẩu.
 

Cần vươn quá xa
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
a. Do không tuân thủ sử dụng dây an 
toàn có 2 dây quàng khi làm việc trên 
cao. Vị trí làm việc nhiều chướng ngại 
vật mà không sử dụng thang, xe gàu 
hỗ trợ.

Sử dụng dây an toàn có 2 dây 
quàng; sử dụng thang di động 
hoặc sử dụng xe gàu nâng 
người hỗ trợ.

9. Ngã cao (khi lên trụ trạm làm việc).

Giải pháp b. Đứng, bám vào vị trí không chắc 
chắn. -  Kiểm tra, quan sát độ chịu lực 

của vật, nơi đứng, bám tay, quàng 
dây an toàn; phải quàng dây vào 
vị trí, điểm tựa chắc chắn.
-  Chọn vị trí trí làm việc chắc chắn 
và thuận lợi cho công tác.
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Quàng dây vào điểm tựa không 
chắc chắn.
 

Quàng dây vào vị trí, điểm tựa chắc 
chắn; Vị trí đứng làm việc phải đảm 
bảo chắc chắn và an toàn.

Giải pháp d. Thang mục, hư gãy, không đảm 
bảo chất lượng mà không phát hiện 
kịp thời.
 

- Kiểm tra tình trạng chắc chắn 
của thang trước khi leo, sử 
dụng thang có chất lượng.

OK
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp e. Điểm tựa thang trơn trợt, không 
chắc chắn; không có người giữ chân 
thang.
 

Kiểm tra vị trí đặt thang, sử dụng 
biện pháp chống trợt thang ở đầu 
và chân thang (khoét lỗ chân 
thang, lót chân thang bằng bao tải 
ướt, cao su); có người giữ chân 
thang.

Giải pháp f. Dây tiếp địa rò điện, phát nhiệt gây 
phỏng, đứt dây quàng khi tiếp xúc.
 

Kiểm tra rò điện tại vị trí làm 
việc (kể cả dây tiếp địa).

Người giữ
chân thang
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp g. Góc dựng thang không đảm bảo quy 
định (quá nghiêng, quá thẳng đứng).
 

Dựng thang sao cho khoảng 
cách từ điểm đặt thang đến mặt 
phẳng thẳng đứng bằng ¼ 
chiều dài thang.

Giải pháp h. Người, xe (đi ngang) va quẹt làm 
ngã thang; cảnh giới, không có biển 
báo cảnh báo công trường.

Có rào chắn cảnh giới, cử người 
cảnh giới khi làm việc tại các khu 
vực giao thông khi làm việc tại các 
khu vực giao thông.

=1/4 chiều
 dài thang 

>1/4 chiều
 dài thang 
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Người chỉ huy trực tiếp lơ là giám sát 
an toàn, xao lãng công việc, chủ quan, 
mất tập trung không kịp thời cảnh báo 
tình huống bất ngờ, không ngăn chặn 
kịp thời thao tác sai, bất cẩn.
 

Người Chỉ huy trực tiếp luôn quan 
sát, cảnh báo nguy cơ kịp thời và 
ngăn chặn tình huống bất cẩn; 
thực hiện đúng trách nhiệm kiểm 
tra, nhắc nhở, giám sát đối với 
công nhân nhóm công tác.

10. Ngã cao, điện giật, phỏng điện do 
chế độ giám sát không tốt.

Giải pháp 
- Tác động của giờ giấc đưa rước con, gấp 
gáp; nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
- Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại của 
người thân: người thân bệnh; thiếu tiền; 
nhiều tiền; lo lắng việc riêng như: giao dịch 
nhà đất, làm hồ sơ; đăng ký học, đóng học 
phí người thân; cần tiền sinh hoạt phí; trả nợ; 
xe hư, sửa chữa vật dụng trong nhà.

- Báo ngay với người chỉ huy 
trực tiếp/ người giám sát khi bản 
thân có các triệu chứng ảnh 
hưởng đến tâm lý.
- Tập trung làm việc, không đùa 
giỡn, hút thuốc…

11. Điện giật, ngã cao do tâm lý bất an, 
vội vàng, áp lực thời gian.

Chủ quan lơ là,
không giám sát

Cẩn
thận!

Báo cáo
cấp trên

Reeng!!
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 190054545436 Cẩm nang an toàn thi công 

lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Giữ gìn sức khỏe.
- Hạn chế công tác trong thời gian dài 
hoặc điều kiện làm việc ảnh hưởng đến 
sức khỏe.
- Người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra 
sức khỏe công nhân trong nhóm trước 
khi bố trí công việc
- Báo ngay với người chỉ huy trực tiếp/ 
người giám sát khi bản thân có các 
triệu chứng ảnh hưởng đến năng lực 
thể trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành vi 
để chính mình và đồng nghiệp không bị 
phân tâm như: tập trung làm việc, 
không làm ầm ĩ hay đùa giỡn tại công 
trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc và 
các loại chất kích thích.

12. Điện giật, ngã cao do thể trạng 
mệt mỏi, mất tập trung.

-  Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
huyết áp cao do làm việc liên tục 
kéo dài, nắng nóng, trời tối, trời 
mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử 
dụng rượu, bia; thuốc và các loại 
chất kích thích.
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Không phát hiện rắn, côn trùng, ong, 
trong các góc khuất, hộp CB, hộp 
thông tin…. tại vị trí, gần nơi làm việc.

- Quan sát mối nguy tại vị trí, 
khu vực làm việc để phát hiện, 
xử lý kịp thời. (Bằng cách khua
khoắng, sử dụng thuốc xịt côn 
trùng...)

13. Động vật nguy hiểm cắn, đốt.

Giải pháp 
Không có người cảnh giới, không có 
cảnh báo công trường khi làm việc tại 
đường giao thông.

Cử người cảnh giới tại khu vực 
đường giao thông; cử người 
giám sát khu vực làm việc; 
Phải lập rào chắn, biển báo 
công trường.

14. Va chạm giao thông.
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lưới điện trung thế

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Do va đập giữa vật nặng đang 
cẩu với cơ thể.

Chú ý khi tiếp xúc tay, chân, 
thân người vào vị trí mà có thể 
bị va đập.

15. Chấn thương cơ thể.
 

Giải pháp 

a. Không đảm bảo chất lượng trong 
quá trình sản xuất, sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn máy biến thế.
 

Các MBT sau khi sản xuất mới, 
sau sửa chữa thường xuyên, 
sửa chữa lớn phải có Biên bản 
thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận 
hành mới được đưa vào lắp đặt.

16. Phóng điện, cháy nổ do các hư hỏng 
máy biến thế khi đóng điện.

OK

(Biên bản THỬ NGHIỆM CHỈ CÓ
 GIÁ TRỊ TRONG 3 THÁNG)
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Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Phần iI. Lắp đặt máy biến thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp b. Hư hỏng trong quá trình lưu kho, 
vận chuyển, lắp đặt máy biến thế. - Khi nhận MBT tại kho phải kiểm tra 

cách điện MBT bằng mêgôm mét 2500V
- Trước khi lắp đặt MBT phải kiểm tra 
cách điện MBT bằng mêgôm mét 2500V.
- Sau khi lắp đặt MBT phải kiểm tra cách 
điện MBT bằng mêgôm mét 2500V, đảm 
bảo cách điện thì mới tiến hành đấu dây 
MBT.

(Sử dụng mêgôm mét 2500V
kiểm tra để đảm bảo đã cách điện)

Rung lắc 
gây hư hỏng 
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lưới điện trung thế

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

2 3

5 6

 Găng tay cách
 điện hạ thế

 Kềm răng  Bút thử điện hạ thế

 Kềm cắt  Kềm mũi nọn 

 Tuốt nơ vít 
02 & 04 cạnh

7

8

 Búa cá nhân 0.5kg
9

 Thang di động

 Thước rút
11

41

 Găng tay vải

10

 Dao mổ cáp hạ thế
12

 Đục bê tông

 Mỏ lếch 
13
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

13 14
15

16 17 18

 Cờ lê vòng
 tự động : 24mm

 Giá gắp đất  Xà beng

 Dây thừng
 Xích sắt hoặc 

dây nài vải

Xẻng

19 20 21

 Đầm đất  Búa tạ  Máy đục bê tông

23

 Băng cảnh báo
24

 Thang di động

25

 Xe cẩu thông 
thường để trồng trụ

Biển báo 
công trường

22
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 190054545442 Cẩm nang an toàn thi công 

lưới điện trung thế

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
B. Danh mục vật tư cơ bản

3

 Boulon VRS 16*800
 để lắp neo bê tông móng trụ

4

 Cát, đá, xi măng để
 đổ bê tông móng trụ

1

 Trụ điện trung thế
 loại 12m, 14m, 16m 

2

 Neo bê tông móng trụ
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
B. Danh mục vật tư cơ bản

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 1. Chấn thương thân thể do vật rơi, 
ngã đỗ

Đứng trong khu vực làm việc mà vật 
tư, thiết bị (trụ) có thể rơi trúng thân 
thể, xe ngã đè.

- Không đứng trong khu vực mà 
vật tư, thiết bị có thể rơi trúng, 
trong vùng nguy hiểm của thiết bị 
nâng;
 - Giám sát kỹ khu vực làm việc để 
nhắc nhở công nhân không đứng 
trong phạm vi của vùng nguy 
hiểm.

Giải pháp 
Thực hiện đúng quy định sử dụng 
thiết bị cẩu kéo. Hạ đủ các chân 
chống khi cẩu vật nặng.

2. Lật xe cẩu, gãy cần cẩu trong quá 
trình nâng dựng trụ điện

Không có phương án đảm bảo an 
toàn khi cẩu vật nặng:
a. Xe không đảm bảo độ vững chắc 
do không sử dụng chân chống hoặc 
sử dụng chân chống không đủ. 
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lưới điện trung thế

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Khi vận hành, đậu xe cẩu ở khu 
vực nền đất yếu, có khả năng sụt, 
lún phải có phương án kê lót; đảm 
bảo độ bằng phẳng khi cẩu.

b. Đậu xe tại khu vực có khả năng sụt, 
lún mà không có biện pháp kê lót.

Giải pháp 
Thực hiện đúng quy định sử dụng 
thiết bị nâng; Kiểm tra tải trọng vật 
cần nâng, bố trí xe cẩu phù hợp với 
tải trọng.

c. Cẩu quá tải trọng cho phép (tải 
trọng cẩu không đảm bảo trọng 
lượng trụ).

Đảm bảo
 tải trọng
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Thực hiện đúng quy định sử dụng 
thiết bị nâng, người vận hành nắm rõ 
tầm với cho phép của cẩu và trọng 
lượng đáp ứng với từng tầm với.

d. Cẩu vật nặng quá tải so với tầm 
với của cẩu theo quy định.

Giải pháp 
- Kiểm định thiết bị nâng định kỳ 
đầy đủ đúng theo quy định, không 
vận hành quá tải trọng cho phép.
- Người quản lý thiết bị nâng, người 
vận hành tiến hành kiểm tra xe (hệ 
thống cáp, phanh thủy lực, ròng 
rọc, móc cẩu.,,) trước khi sử dụng 
để phát hiện kịp thời các bất 
thường.

e. Gãy cần cẩu do hỏng hóc mà 
không phát hiện kịp thời; không thực 
hiện chế độ kiểm định đúng quy định.

Kiểm tra
dây cáp, 
móc, cẩu
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lưới điện trung thế

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Chằng buộc chắc, chèn chắc chắn 
khi vận chuyển. Các dây nài vải, 
cáp, xích móc sử dụng chằng buộc 
phải được kiểm định theo đúng qui 
định
- Trụ nơi tập kết phải được chèn, 
buộc để không bị sạt lăn.

3. Trụ bị lăn gây thương tích

Trụ bị rơi, lăn do không được chèn, 
chằng buộc chắc chắn khi vận chuyển 
hoặc không được chèn, kê chắc chắn 
khi tập kết.

Giải pháp 
Thận trọng khi làm việc; Không 
để tay, chân vào vị trí có thể bị 
kẹt chân, tay khi trụ di chuyển.
Giám sát chặt chẽ và tuân thủ 
mệnh lệnh của người CHTT để 
phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. 

4. Bị kẹt tay, chân trong quá trình bốc 
dỡ và dựng trụ

Do bất cẩn; do phối hợp không đồng 
bộ khi làm việc nhóm; người chỉ huy 
trực tiếp không nhắc nhở, giám sát 
kịp thời.

Thận 
trọng 

khi thao 
tác !
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 5. Bị chấn thương mắt  khi đào lỗ trụ.

Do vật văng bắn (đất, đá, cát) do lực 
tác động giữa xà beng, giá gắp với lới 
đất, đá cứng.

 

- Nếu gặp lớp bề mặt cứng, không 
bằng phẳng, phải thận trọng dùng xà 
beng để tạo dấu, tạo lực nhẹ vừa đủ để 
không bị trượt và bị vật văng bắn 
mạnh.
- Chọn tư thế đứng đào phù hợp để 
đảm bảo an toàn. Luôn mang giầy, 
găng tay, kính BHLĐ trong suốt quá 
trình thực hiện công việc.

Giải pháp 
Tập trung khi làm việc, không đùa 
giỡn mất tập trung; chọn vị trí 
đứng hợp lý; dọn dẹp khu vực 
đào lỗ trụ thông thoáng.
 

6. Bị chấn thương chân khi đào lỗ trụ
 

Do vô ý làm trượt xà beng, giá gắp 
trúng vào chân.
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 7. Trụ rơi, tuột ngã từ độ cao xuống.
 

Dây luộc, cáp cẩu, xích, móc cẩu… 
không đảm bảo chắc chắn, đứt, tuột  
do khóa móc kém chất lượng; thao 
tác móc không đúng kỹ thuật.

a. Dựng trụ trong vùng đất yếu, bê 
tông móng trụ chưa đảm bảo chắc 
chắn, không có chằng néo khi tháo 
móc xích cẩu ..

Giải pháp 
Chèn đất, đá và đầm chặt móng 
trụ, chằng néo, đảm bảo bê tông 
móng trụ chắc chắn trước khi 
tháo móc xích cẩu .

8. Ngã đỗ trụ.

Kiểm
tra

- Kiểm tra và xiết lại các bu-lông khóa 
đầu cáp thép, móc cáp đúng kỹ thuật.
 - Tuyệt đối không sử dụng cáp thép, 
xích móc không được kiểm định hoặc 
đã hết hạn kiểm định.
- Nhân viên đơn vị công tác phải tập 
trung cao độ và không được đi lại 
phía dưới trụ đang nâng dựng (vùng 
nguy hiểm)
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Chèn đất, đá và đầm chặt móng trụ 
hoặc đổ bê tông móng trụ chắc 
chắn trước khi leo lên làm việc.

Giải pháp 9. Thiết bị cẩu kéo (sòng, tó, cẩu) 
không đảm bảo trọng lượng vật 
cần nâng. Đảm bảo tải trọng vật nâng phù hợp 

với tải trọng của thiết bị.

1 Tấn

b. Leo lên trụ làm việc khi móng trụ 
không chắc chắn, bê tông móng trụ 
chưa đảm bảo độ đông cứng, trụ 
không được chằng néo.
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Giải pháp 
- Tuyệt đối không sử dụng cáp thép, 
xích móc không được kiểm định hoặc 
đã hết hạn kiểm định.
- Kiểm tra và xiết lại các khóa, móc 
đúng kỹ thuật trước khi nâng hạ trụ

10. Sập, đỗ thiết bị nâng hạ.
 

- Gãy sòng, tó nâng trụ
- Đứt cáp, móc, xích

Giải pháp 11. Chấn thương vấp ngã do bước 
hụt, sụp ổ gà, lỗ trụ...
 

Do vừa quan sát trên cao khi trụ đang 
lên vừa bước di chuyển (như cầm dây 
thừng chỉnh lái hướng trụ…)

- Khi quan sát phía trên cao khi trụ 
đang dựng, nếu buộc phải di chuyển 
thì cần đánh mắt nhanh để quan sát 
khu vực phía dưới trước khi di 
chuyển
- Có che chắn hoặc đặt rào chắn tạm 
thời quanh khu vực lỗ trụ khi chưa 
tiến hành trồng trụ điện.

Lập rào chắn
xung quanh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Vận hành cẩu từ từ, chính xác; tập 
trung khi vận hành; người đánh 
tín hiệu phải tập trung, không đặt 
tay vào vị trí có khả năng va chạm, 
đứng trong vùng nguy hiểm khi 
nâng.

12. Chấn thương cơ thể khi đang 
cẩu trụ lên cao.
 

Do va đập giữa người với vật nặng 
đang cẩu, kẹt tay.  

Giải pháp 13. Va chạm giao thông gây ảnh 
hưởng đến công nhân và người, 
phương tiện đi vào khu vực thi 
công.

a. Không có người cảnh giới, 
không có rào chắn, biển báo 
công trường.

Cử người cảnh giới tại khu vực 
đường giao thông; cử người 
giám sát khu vực làm việc, lập 
rào chắn, biển báo công trường 
trong khoảng thời gian nâng, hạ 
trụ điện để hạn chế người, 
phương tiện lưu thông vào khu 
vực làm việc.
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phối hợp với cơ quan chức năng 
để phân luồng giao thông và cử 
người để cảnh giới trong khoảng 
thời gian nâng, hạ trụ điện.

Giải pháp b. Không đảm bảo an toàn cho cộng 
đồng do không có rào chắn, biển báo 
công trường cảnh báo người đi vào 
khu vực thi công.

Giải pháp 
Chú ý quan sát vị trí làm việc khi 
vận hành cẩu; Giám sát chặt chẽ 
trong đó quá trình cẩu, dựng cột; 
không để cần cẩu, cáp cẩu chạm 
vào đường dây hạ thế đang mang 
điện.

14. Điện hạ áp giật.
 

Do bất cẩn va quẹt cần cẩu, dây cáp 
cẩu vào vị trí có điện hạ áp (cáp hạ 
thế, dây dèn đường…).
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 15. Phóng điện cao áp.
 

Do vi phạm khoảng cách an toàn 
phòng điện khi làm việc trong, gần 
hành lang an toàn lưới điện cao áp.

 

 

Giải pháp 
Nối đất bệ xe cẩu khi làm việc 
trong hành lang an toàn lưới 
điện cao áp.

Giữ khoảng cách an toàn theo 
quy định; Giám sát chặt chẽ 
trong quá trình cẩu, dựng cột.

16. Điện cảm ứng.
 

Làm việc trong hành lang an toàn lưới 
cao áp mà không nối đất an toàn.

.

Giữ khoảng
cách an toàn
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Trong trường hợp móng trụ 
chưa đảm bảo chắc chắn, cần có 
giải pháp chằng néo, kẹp chống 
khi lên trụ làm việc (tháo cáp 
cẩu) để tránh ngã đỗ trụ.

 

17. Té cao khi lên trụ tháo cáp cẩu.
 

a. Móng trụ chưa đảm bảo độ chắc 
chắn.

Giải pháp 
Luôn sử dụng dây an toàn hai 
dây quàng khi lên trụ làm việc 
hoặc sử dụng phương tiện hỗ 
trợ khác.

b. Không sử dụng phương tiện leo 
trèo phù hợp khi lên trụ làm việc.
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Phần iII. Thi công trồng mới trụ trung thế
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra 
và giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1 2

 Găng tay cách 
điện trung thế

 Ủng cách
 điện trung thế

3

Sào thao tác 22kV 

 Tuốc - nơ - vít
8

 Biển cấm đóng điện
4

 Thang di động
5

 Mỏ lếch
9

 Xe gàu nâng người

10

 Đầu thử điện
trung áp

6
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
B. Danh mục vật tư cơ bản

3

 Ắc qui dự phòng 12V 
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
B. Danh mục vật tư cơ bản

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 1. Điện cao áp phóng

a. Vi phạm khoảng cách an toàn đối 
với phần còn điện cao áp.

- Giữ khoảng cách an toàn với điểm 
mang điện trung thế, đặc biệt là các vị 
trí có nhiều tuyến dây đi chung cột.
-  Cụ thể khoảng cách cho phép nhỏ 
nhất đối với thân thể của nhân viên đơn 
vị công tác phải bảo đảm không nhỏ 
hơn 1 mét đối với cấp điện áp 22kV.

Giải pháp b. Nhân viên thao tác không trang bị 
sào cách điện và găng cách điện 
trung thế hoặc sào cách điện và 
găng cách điện trung thế bị hư hỏng 
khi thao tác.

- Khi thao tác thiết bị điện, nhân viên thao 
tác trang bị: sào cách điện và găng cách 
điện trung thế được thử nghiệm/ kiểm định 
đạt yêu cầu; kính bảo hộ lao động…
- Kiểm tra tuân thủ khoảng cách an toàn từ 
vị trí thao tác đến thiết bị thao tác.
- Người CHTT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát người thao tác trong quá trình 
chuẩn bị và trong thực hiện công việc.

R
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
a. Nguồn điện từ các dây câu tạp 
(đèn đường, biển hiệu, dây thông 
tin…).

- Quan sát kỹ hiện trường, thử 
điện xung quanh vị trí công tác 
(thử gông kim loại đỡ dây thông 
tin, dây tiếp địa, đà…)
- Ưu tiên sử dụng xe gàu để hỗ 
trợ công nhân thao tác.

2. Điện giật khi lên trụ thao tác

Giải pháp b. Điện rò, điện cảm ứng khi làm việc 
trong môi trường ẩm ướt, giông sét. Kiểm tra rò điện, không làm việc 

trong trường hợp mưa nước chảy 
thành dòng, có giông sét.
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp c. Rò điện tại tủ thao tác.
Khi thao tác tại tủ điều khiển 
phải kiểm tra rò điện tại tủ bằng 
bút thử điện trước khi thao tác

Giải pháp d. Vô ý va chạm thân người, cánh 
tay… vào điểm mang điện của lộ 
cáp khác còn mang điện (chì cá, 
điểm hở…); không nhận thấy điểm 
hở, bong tróc của lưới hạ thế.

Chú ý các điểm va chạm xung quanh 
còn điện, trang bị BHLĐ đúng quy định 
(áo dài tay cài cút, khô ráo); người chỉ 
huy luôn giám sát, nhắc nhở công nhân 
nhóm công tác; giữa khoảng cách an 
toàn đối với điện hạ áp (0.3m) hoặc có 
phương án che chắn bảo vệ; dùng bút 
thử điện hạ thế kiểm tra rò điện.

Kiểm tra vị trí 
đứng hoặc 
chạm tay
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Khi thao tác Recloser vào ban 
đêm phải trang bị đèn chiếu sáng 
để đảm bảo đầy đủ ánh sáng khi 
thao tác.

3. Thao tác Recloser thiếu ánh sáng 
vào ban đêm có thể gây ra thao tác sai, 
thao tác nhầm.

Giải pháp 
Cử người cảnh giới tại khu vực 
đường giao thông; cử người giám 
sát khu vực làm việc; Phải lập rào 
chắn, biển báo công trường.

4. Sự cố giao thông va chạm.

Không có người cảnh giới, không có 
cảnh báo công trường khi đứng làm 
việc ở đường giao thông.
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Sử dụng dây an toàn có 2 dây 
quàng; sử dụng thang di động hoặc 
sử dụng xe gàu nâng người hỗ trợ.

5. Ngã cao (khi lên trụ làm việc).

a. Do không tuân thủ sử dụng dây 
an toàn có 2 dây quàng khi làm 
việc trên cao. Vị trí làm việc nhiều 
chướng ngại vật mà không sử 
dụng thang, xe gàu hỗ trợ.

Giải pháp 
Kiểm tra, quan sát độ chịu lực của 
vật, nơi đứng, bám tay vào. Vị trí 
đứng làm việc phải đảm bảo chắc 
chắn và an toàn.

b. Đứng, bám vào vị trí không chắc 
chắn.
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Quàng dây vào vị trí, điểm tựa 
chắc chắn.

c. Quàng dây vào điểm tựa không 
chắc chắn.

Giải pháp 
Kiểm tra tình trạng chắc chắn của 
thang trước khi leo, sử dụng 
thang có chất lượng.

d. Thang mục, hư gãy, không đảm 
bảo chất lượng mà không kiểm tra, 
phát hiện

OK
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Kiểm tra vị trí đặt thang, sử dụng 
biện pháp chống trợt thang 
(khoét lỗ chân thang, lót chân 
thang bằng bao tải ướt, cao su); 
có người giữ chân thang.

e. Điểm tựa thang trơn trợt, không 
chắc chắn; không có người giữ 
chân thang.

Giải pháp 
Kiểm tra rò điện tại vị trí làm việc 
(kể cả dây tiếp địa).

f. Dây tiếp địa rò điện, phát nhiệt gây 
phỏng, đứt dây quàng khi tiếp xúc.

Người giữ
chân thang Điểm tựa

trang chắc
 chắn
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Dựng thang sao cho khoảng cách 
từ điểm đặt thang đến mặt phẳng 
thẳng đứng bằng ¼ chiều dài thang.

g. Góc dựng thang không đảm bảo 
quy định (quá nghiêng, quá thẳng 
đứng).

Giải pháp 
Có người cảnh giới; có rào chắn 
cảnh giới khi làm việc tại các khu 
vực giao thông.

h. Người, xe (đi ngang) va quẹt làm 
ngã thang

=1/4 chiều
dài thang

>1/4 chiều
dài thang
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Trước khi thao tác phải kiểm tra 
các mối nguy xung quanh bằng 
cách quan sát xem có dấu hiệu 
bất thường tác động lên các tủ 
điều khiển (Ong bay xung quanh, 
da rắn lột, chim làm tổ…).

6. Côn trùng tấn công gây thương tích.

Côn trùng, ong, rắn xuất hiện trên 
trụ, trong tủ điều khiển.

 

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn 
quan sát, cảnh báo nguy cơ kịp 
thời và ngăn chặn tình huống bất 
cẩn; thực hiện đúng trách nhiệm 
kiểm tra, nhắc nhở, giám sát đối 
với công nhân nhóm công tác.

7. Điện giật, phỏng điện, thao tác sai 
gây sự cố do chế độ giám sát không tốt.

Người chỉ huy trực tiếp lơ là giám sát 
an toàn, xao lãng công việc, chủ quan, 
mất tập trung không kịp thời cảnh báo 
tình huống bất ngờ, không ngăn chặn 
kịp thời thao tác sai, bất cẩn.

Reeng!!
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ huy 
trực tiếp/ người giám sát khi bản 
thân có các triệu chứng ảnh 
hưởng đến tâm lý.
- Tập trung làm việc, không đùa 
giỡn, hút thuốc…

8. Thao tác nhầm, điện giật do tâm lý bất 
an, vội vàng, áp lực thời gian.

- Tác động của giờ giấc đưa rước con, 
gấp gáp; nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
- Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại 
của người thân: người thân bệnh; thiếu 
tiền; nhiều tiền; lo lắng việc riêng như: 
giao dịch nhà đất, làm hồ sơ; đăng ký 
học, đóng học phí người thân; cần tiền 
sinh hoạt phí; trả nợ; xe hư, sửa chữa vật 
dụng trong nhà.

Giải pháp 9. Điện giật, thao tác sai do thể trạng mệt 
mỏi, mất tập trung.

- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
huyết áp cao do làm việc liên tục kéo 
dài, nắng nóng, trời tối, trời mưa, đói 
bụng.

Báo cáo
cấp trên

- Giữ gìn sức khỏe.
- Báo ngay với người chỉ huy trực tiếp/ 
người giám sát khi bản thân có các 
triệu chứng ảnh hưởng đến năng lực 
thể trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành vi 
để chính mình và đồng nghiệp không bị 
phân tâm như: tập trung làm việc, 
không làm ầm ĩ hay đùa giỡn tại công 
trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc và 
các loại chất kích thích.
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Luôn đội nón bảo hộ lao động khi 
làm việc.

10. Chấn thương đầu, thân thể do vật rơi 
từ trên cao.

a. Không đội nón bảo hộ lao động

Giải pháp 
Không tung ném vật tư, dùng dây 
luộc đưa vật tư, dụng cụ lên xuống;

b. Tung ném dụng cụ, vật tư.

Sử dụng 
dây thừng
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Làm việc trên cao dụng cụ đồ nghề 
phải để trong túi chuyên dùng.

c. Dụng cụ không để trong túi 
chuyên dùng.
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Phần IV. Thao tác recsoler (bằng tay)
C. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và
giải pháp phòng tránh

Phần V. Thao tác DS
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1 2

 Găng tay cách 
điện trung thế

 Ủng cách
 điện trung thế

Đầu thử điện trung thế
5

Biển báo “Cấm đóng điện!
 Có người đang làm việc”

6

Xe gàu nâng người
6

3

Sào thao tác trung thế
4

Sào đo dòng điện 
trung thế
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Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 

Giải pháp 

Cắt điện phụ tải, kiểm tra dòng tải 
qua DS.

- Nghiêm cấm thao tác DS khi có tải hoặc 
dòng trên DS lớn hơn mức quy định cho 
phép thao tác.
- Bồi huấn quy trình thao tác DS trung 
thế cho người công nhân nắm vững.
- Kiểm tra dòng tải trên DS đáp ứng quy 
định cho phép thao tác DS bằng sào đo 
dòng điện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
hoặc thử không còn điện trên DS. 

1. Phóng nổ, phát sinh hồ quang trong 
quá trình thao tác đóng hoặc cắt DS.

a. Thao tác DS khi chưa cô lập phụ tải 
hoặc do nhầm vị trí thao tác.

b. Thao tác DS khi dòng qua DS lớn 
hơn quy định cho phép, do ảnh 
hưởng của dòng điện dung từ cáp 
ngầm qua DS; người thao tác không 
có động tác, kiểm tra dòng qua DS.

Cắt điện
phụ tải
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Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 

Giải pháp 

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ 
cá nhân khi thao tác: sào thao tác, 
găng cách điện trung thế, ủng cách 
điện trung thế, kính bảo hộ...

Cấm thao tác trong trường hợp mưa 
to nước chảy thành dòng trên thiết bị. 

2. Phóng điện cao áp, điện giật khi 
thao tác.

a. Người thao tác không trang bị 
BHLĐ, trang cụ an toàn phù hợp: 
găng tay cách điện cao áp và ủng 
cách điện cao áp.

b. Thao tác trong trường hợp mưa to 
nước chảy thành dòng trên thiết bị.
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Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Không được tự ý lên trụ sửa chữa thiết 
bị khi đã đóng điện; việc thực hiện tiếp 
thao tác phải tiến hành theo phiếu thao 
tác mới hoặc theo quy trình xử lý sự cố.
- Người giám sát thao tác thường xuyên 
giám sát, nhắc nhở.

Người công nhân tự ý leo lên trụ xử 
lý hư hỏng DS xảy ra trong quá trình 
thao tác: kẹt lưỡi dao, lưỡi dao chưa 
tiếp xúc, tiếp xúc không tốt…

3. Phóng điện cao áp do vi phạm 
khoảng cách an toàn (khi đã đóng điện)

Giải pháp 
Không được tự ý lên trụ sửa chữa 
thiết bị; việc thực hiện sửa chữa thiêt 
bị phải tiến hành theo phiếu thao tác 
mới hoặc theo quy trình xử lý sự cố.

Do điện áp rò, điện cảm ứng khi lên 
trụ xử lý lưỡi dao tiếp xúc không tốt 
khi thao tác đóng hoặc mở DS.

4. Điện giật khi lên trụ xử lý hư hỏng 
phát sinh trong quá trình thao tác.

Lưỡi
dao kẹt

Tự ý leo trụ

STOP !STOP !
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Giải pháp 
Kiểm tra kỹ bằng mắt các kết cấu 
truyền động của DS trước khi thực 
hiện thao tác.

Cần truyền động thao tác của DS bị 
hư hỏng: lỏng, tuột, sút hoặc rớt ra 
trong khi thao tác.

5. Người thao tác bất ngờ hốt hoảng, 
té ngã 

Giải pháp 
Kiểm tra bằng mắt việc thực hiện 
đúng thao tác đóng thiết bị, đảm bảo 
tiếp điểm tiếp xúc hết hành trình.

Do lưỡi dao tiếp xúc không tốt khi 
thao tác tái lặp DS mà người thao 
tác không phát hiện kịp thời.

6. Phóng nổ, phát nhiệt tiếp điểm 
thiết bị

Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh
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Giải pháp 
- Kiểm tra kỹ bằng mắt các sứ đỡ, sứ 
truyền động của DS trước khi thực 
hiện thao tác, nếu có bất thường phải 
ngưng thao tác và báo cáo cấp trên.
- Sử dụng xe gàu hỗ trợ thao tác;
- Luôn trang bị BHLĐ đầy đủ khi thao 
tác: kính, nón BHLĐ…

a. Sứ đỡ, sứ truyền động của thiết 
bị hư hỏng, bị bể, gãy trong lúc 
thao tác.

7. Vật tư, thiết bị  bị bể, hư hỏng văng 
bắn vào người.

Giải pháp 
Kiểm tra kỹ bằng mắt các tiếp điểm gắn 
cò đấu của DS trước khi thực hiện thao 
tác, hoặc kiểm tra nhiệt độ, đo PD các 
mối nối, nếu có bất thường phải sử 
dụng xe gàu để hỗ trợ thao tác hoặc đề 
xuất biện pháp xử lý phù hợp với thực 
tế hiện trường.

b. Tiếp điểm gắn cò đấu của thiết 
bị bị biến dạng, rớt ra trong lúc 
thao tác.

TẬP TRUNG
QUAN SÁT
TẬP TRUNG
QUAN SÁT

Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh
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Giải pháp 
Quan sát kỹ hiện trường, tiến hành 
kiểm tra rò điện tại vị trí làm việc.

a. Rò điện tiếp xúc từ các dây câu 
tạp, dây tiếp địa, dây thông tin, dây 
chiếu sáng… đi trên trụ với cần thao 
tác của DS.

9. Điện hạ áp giật

Giải pháp 
Không được tự ý lên trụ sửa chữa 
thiết bị; Trường hợp được phép leo 
cao phải sử dụng dây an toàn có 2 
dây quàng hoặc sử dụng phương 
tiện hỗ trợ phù hợp.

Người thao tác lên trụ sửa chữa thiết 
bị nhưng không trang bị dây an toàn 
hoặc không sử dụng phương tiện hỗ 
trợ phù hợp.

8. Ngã cao khi lên trụ sửa chữa thiết bị

Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh
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Phần V. Thao tác DS
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Cấm thao tác trong trường hợp mưa to 
nước chảy thành dòng trên thiết bị.

b. Rò điện từ các nguồn hạ áp đi 
chung trụ trong môi trường thao tác 
ẩm ướt.

Giải pháp 
Người Giám sát thao tác luôn quan 
sát, cảnh báo nguy cơ kịp thời và ngăn 
chặn tình huống bất cẩn; thực hiện 
đúng trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở, 
giám sát đối với công nhân nhóm 
công tác.

Người giám sát thao tác lơ là giám sát 
an toàn, xao lãng công việc, chủ quan, 
mất tập trung không kịp thời cảnh báo 
tình huống bất ngờ, không ngăn chặn 
kịp thời thao tác sai, bất cẩn.

10. Điện giật, phỏng điện, thao tác sai 
gây sự cố do chế độ giám sát không tốt

Reeng!!
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
A. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1 2

4 5

 Kềm răng

Thiết bị đo góc
 pha tại tủ RMU 

 Găng tay cách 
điện trung thế

 Bút thử điện hạ thế

 Ủng cách điện 
trung thế

6

 Amper kìm đa năng
3

Dụng cụ thao tác đóng/ cắt 
thiết bị (dao cắt, dao tiếp địa)

9

Biển báo
 công trường

10

 Biển cấm đóng điện
7

 Biển “Đã nối đất”
8
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Do không kiểm tra lại hiện trường làm 
việc, tiến hành đóng điện tủ RMU khi 
chưa thu hồi các bộ tiếp đất lặp lại và 
tiếp địa thử nghiệm. 
 

2. Ngắn mạch nổ hồ quang 
khi đóng điện

Tổ chức đúng quy định kiểm tra 
bàn giao hiện trường trước khi 
đóng điện lại, thu hồi đủ các tiếp 
địa, dụng cụ vật tư.
 

Đóng điện tủ
MRU

(Thu hồi
 dây tiếp địa
cáp ngầm)

Giải pháp 

Khi thao tác cắt dao tải, chỉ thị máy 
cắt chuyển sang vị trí “OFF”, do hư 
hỏng cơ khí, lưỡi dao tải còn dính tiếp 
điểm không phát hiện được dẫn đến 
khi đóng dao tiếp địa trong trạng thái 
còn điện gây ngắn mạch . 

1. Ngắn mạch, nổ hồ quang điện trong 
quá trình thao tác máy cắt, DCL phụ tải

Đảm bảo chế độ vận hành tin cậy, 
chính xác của tủ RMU, máy cắt.
Áp dụng hướng dẫn thử không còn 
điện tủ RMU khi đã cắt dao tải của 
nhà sản xuất.
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Trường hợp ngập nước cấm thao 
tác, phải yêu cầu cắt điện trung thế 
tủ RMU (cắt điện từ xa).
- Trước khi thao tác thiết bị tại tủ 
RMU bị ngập nước, phải sử dụng 
ủng cách điện trung thế và Găng 
tay cách điện trung thế, trường 
hợp ngập nước phải yêu cầu cắt 
điện tuyến dây.

4. Điện cao áp tác động. 

Khi làm việc tại khu vực ngập nước 
(triều cường…), ẩm ướt không đảm 
bảo cách điện. 

Giải pháp 
- Trước khi thao tác máy cắt phải 
quan sát chỉ thị khí SF6,
- Nếu kim nằm trong vùng màu đỏ 
thì không thực hiện bất kỳ thao tác 
nào và báo cáo người ra lệnh.

3. Phóng hồ quang điện trong quá 
trình thao tác máy cắt do áp suất khí 
SF6 thấp. 
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Cử người cảnh giới tại khu vực 
đường giao thông; cử người giám 
sát khu vực làm việc; Phải lập rào 
chắn, biển báo công trường và đèn 
cảnh báo (nếu làm việc ban đêm).

6. Va chạm giao thông do tủ RMU đặt 
trên lề đường. 

Không có người cảnh giới, không có 
cảnh báo công trường. 

Giải pháp 
Kiểm tra rò điện vỏ tủ RMU 
 

5. Điện giật do tiếp xúc vỏ tủ RMU 
bị rò điện. 

Do rò điện hạ áp (nguồn tín hiệu) 
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn quan sát, 
cảnh báo nguy cơ kịp thời và ngăn chặn 
tình huống bất cẩn; thực hiện đúng trách 
nhiệm kiểm tra, nhắc nhở, giám sát đối 
với công nhân nhóm công tác.
 

8. Điện giật, phỏng điện, thao tác 
sai gây sự cố do chế độ giám sát 
không tốt. 

Người chỉ huy trực tiếp lơ là giám 
sát an toàn, xao lãng công việc, 
chủ quan, mất tập trung không kịp 
thời cảnh báo tình huống bất ngờ, 
không ngăn chặn kịp thời thao tác 
sai, bất cẩn. 

Giải pháp 
Quan sát kỹ phát hiện mối nguy tại 
vị trí, khu vực thao tác để phát 
hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ 
trước khi thao tác.
 

7. Động vật nguy hiểm cắn, đốt . 

Quan sát kỹ
mối nguy

Không phát hiện côn trùng, rắn, động 
vật khác bất ngờ xuất hiện tại tủ RMU. 
 

Reeng!!
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Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh

Giải pháp 10. Điện giật, thao tác sai do thể trạng 
mệt mỏi, mất tập trung. 

- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, huyết áp 
cao do làm việc liên tục kéo dài, nắng 
nóng, trời tối, trời mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử dụng rượu, 
bia; thuốc và các loại chất kích thích.

Báo cáo
cấp trên

- Giữ gìn sức khỏe.
- Báo ngay với người chỉ huy trực tiếp/ 
người giám sát khi bản thân có các triệu 
chứng ảnh hưởng đến năng lực thể 
trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành vi để 
chính mình và đồng nghiệp không bị 
phân tâm như: tập trung làm việc, không 
làm ầm ĩ hay đùa giỡn tại công trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng của 
việc sử dụng rượu, bia; thuốc và các 
loại chất kích thích.

Giải pháp 
-  Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân có 
các triệu chứng ảnh hưởng đến tâm 
lý.
-  Tập trung làm việc, không đùa giỡn, 
hút thuốc…

9. Thao tác nhầm, điện giật do tâm lý bất 
an, vội vàng, áp lực thời gian. 

Tác động của giờ giấc đưa rước con, gấp 
gáp; nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại của 
người thân: người thân bệnh; thiếu tiền; 
nhiều tiền; lo lắng việc riêng như: giao dịch 
nhà đất, làm hồ sơ; đăng ký học, đóng học 
phí người thân; cần tiền sinh hoạt phí; trả 
nợ; xe hư, sửa chữa vật dụng trong nhà.

Báo cáo
cấp trên

Reeng!!
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Giải pháp 
- Quan sát vị trí hướng thoát hồ 
quang của tủ RMU, không đứng ở 
vị trí thoát hồ quang
- Người CHTT thực hiện động tác 
giám sát nhắc nhở.

11. Sự cố bất ngờ gây bỏng khi thao tác do vị 
trí đứng ở vị trí thoát hồ quang. 

Người thao tác đứng ở vị trí, hướng thoát 
hồ quang có thể gây bỏng.

Thoát hồ quang
trong tủ RMU

Phần VI. Thao tác tủ RMU
B. Nhận biết một số tình huống bất ngờ 
có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh
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