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CHỐNG SÉT CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(TRÍCH) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
     1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thi công, nghiệm thu và quản lý thiết bị chống sét cho các công trình xây 
dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng. 
 Không áp dụng tiêu chuẩn này đối với các công trình sau: 
     a) Công trình ngầm, công trình di dộng, các công trình đặc biệt về quân sự ( trạm ra đa, trận địa tên lửa, pháo…) và 
các kho chức vật liệu nổ. 
     b) các đường dây tải điện, mạng tiếp xúc, điện tín, điện thoại, truyền thanh, ăng ten của các đài thu phát sóng vô 
tuyến điện, vô tuyến truyền hình và các kho xăng dầu. 
    1.2. Tùy theo chức năng sử dụng, các công trình xây dựng phải được chống sét theo sự phân cấp như sau: 
     Cấp I – những công trình, trong đó có tỏa ra các chất khí hoặc hơi cháy, cũng nhu các bụi hoặc sợi cháy dễ dàng 
chuyển sang trạng thái lơ lửng và có khả năng kết hợp với không khí hoặc các chất oxy – hóa khác tạo thành các hỗn hợp 
nỗ, có thể xảy ra ngay trong điều kiện làm việc bình thường kể cả điều kiện làm việc bình thường ngắn hạn (mở hoặc đóng 
các thiết bị chứa hoặc rót các chất dễ bắt lửa hoặc các chất lỏng cháy qua lại các bình để hở, v.v..) 
     Khi xảy ra nổ sẽ gây ra những phá hoại lớn và làm chết người. 
     Cấp II – Những công trình, trong đó có tỏa ra các chất khí, hơi, bụi hoặc sợi cháy và có khả năng kết hợp với không 
khí hoặc các chất ôxy hóa khác tạo thành các hỗn hợp nổ. Nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi có sự cố hoặc làm sai quy tắc 
không thể xảy ra trong khi làm việc bình thường. Khi xảy ra nổ chỉ gây ra những hư hỏng nhỏ và không làm chết người. 
     Cấp III – Tất cả những công trình còn lại. 
    Ghi chú: một công trình cấp III ( theo nguyên tắc phân cấp ở trên) nhưng có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị 
hoặc kinh tế thì được phép nâng lên cấp II. 
 (Ví dụ: Nhà Quốc hội, đài phát thanh, nhà máy điện, nhà ở và làm việc của lãnh tụ…) 
    1.3. Các công trình xây dựng cần bảo vệ theo cấp I hoặc cấp II phải áp dụng biện pháp chống sét đánh thẳng, 
chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ, chống điện áp cao của sét lan truyền từ hệ đường dây, đường ống bằng kim 
loại đặt nổi và đặt ngầm ở bên ngoài dẫn vào. 
  Các công trình xây dựng cần bảo vệ theo cấp III phải áp dụng biện pháp chống sét đánh thẳng; chống điện áp cao 
của sét lan truyền từ hệ đường dây, đường ống bằng kim loại đặt nổi ở bên ngoài dẫn vào.  
 Trường hợp công trình ( kể cả ba cấp) có chiều rộng từ 60m trở lên, phải áp dụng biện pháp sau bằng điện áp ở 
bên công trình – Xem Điều 2.15. 
    1.4. Những thiết bị đặt ở ngoài trời cần bảo vệ theo cấp II phải áp dụng biện pháp chống sét đánh thẳng và chống 
sét đánh thẳng và chống cảm ứng tĩnh điện  
Những thiết bị đặt ở ngoài trời cần bảo vệ theo cấp III phải áp dụng biện pháp chóng sét đánh thẳng 
     1.5. Đối với các công trình xây dựng có nhiều phòng, trong đó có một số phòng cần bảo vệ theo cấp I và II hoặc I và 
III thì toàn bộ công trình nên chống sét theo cấp I  
     Đối với công trình một tầng, khi diện tích các phòng cần bảo vệ nhỏ hơn 20% diện tích của toàn bộ các phòng trong 
công trình, và đối với công trình nhiều tầng, khi diện tích các phòng cần bảo vệ theo cấp I của tầng trên cùng nhỏ hơn 20% 
diện tích của các phòng ở tầng trên cùng thuộc công trình đó, thì toàn bộ công trình có thể thực hiện chống sét theo cấp II. 
Trong trường hợp này toàn bộ các đường dây, đường ống bằng kim loại đặt nổi và đặt ngầm có bên trong công trình, ở vị trí 
đầu vào các phòng cần bảo vệ cấp I phải nối tới một bộ phận nối đất riêng, đặt ở phía ngoài, có điện trở tản dòng điện tầng 
số công nghiệp từ 10 ôm trở xuống. 
    1.6. Đối với các công trình xây dựng có nhiều phòng, trong đó có một số phòng cần bảo vệ theo cấp II và cấp III thì 
toàn bộ công trình nên chống sét theo cấp II. 
    Đối với công trình một tầng, khi diện tích các phòng cần bảo vệ theo cấp II nhỏ hơn 20% diện tích của toàn bộ các 
phòng trong công trình, và đối với công trình nhiều tầng, khi diện tích các phòng cần bảo vệ theo cấp II của tầng trên cùng 
nhỏ hơn 20% diện tích của các phòng ở tầng trên cùng thuộc công trình đó, thì toàn bộ công trình có thể thực hiện chống 
sét theo cấp III. Trong trường hợp này toàn bộ các đường dây đường ống bằng kim loại đặt nổi và đặt ngầm có bên trong 
công trình, ở vị trí đầu vào các phòng cần bảo vệ theo cấp II phải nối với một bộ phận nối đất riêng, có điện trở tản dòng 
điện tần số công nghiệp từ 10 ôm trở xuống. 
    1.7. Những công trình xây dựng cần bảo vệ theo cấp III sau đây không cần phải chống sét đánh thẳng: 
     a) Những công trình khi bị sét đánh thẳng cũng không gây ra những thiệt hại gì đáng kể về người và của.  
    b) Những công trình đã nằm torng phạm vi bảo vệ của các công trình cao ( kể cả các cây cao) ở xung quanh.  
     c) Những công trình có chiều cao dưới 8m ( kề từ mặt đất đến đỉnh cao nhất của công trình) có số người tập trung 
cùng một lúc không quá 50 người hoặc không có nhiều gia súc lớn ( trâu bò, ngựa, dê, cừu..) không có các bộ phận kết cấu 
lớn hoặc các máy móc lớn bằng kim loại và xây dựng tại những vùng ít sét ( từ 5 năm trở lên không thấy sét đánh trong 
vùng đó). 
    1.8. Khi chống sét cho công trình xây dựng thuộc các cấp, nên chú ý đến ảnh hưởng của bộ phận thu sét đã đặt ở 
công trình bên cạnh; chống sét đánh thẳng chỉ thực hiện cho phần còn lại của công trình nằm ngoài phạm vi bảo vệ của 
công trình bên cạnh nói trên. Trong trường hợp này việc chống cảm ứng tĩnh điện, cảm ứng điện từ và điện áp cao của sét 
lan truyền phải áp dụng các biện pháp tương ứng với cấp chống sét của công trình đó. 
     Khi chống sét đánh thẳng cho công trình xây dựng không lớn lắm đứng riêng lẻ cũng như một nhóm của công trình 
tương tự cần bảo vệ theo cấp II, III, nên lợi dụng các công trình cao có sẵn để làm bộ phận thu sét như: các ống khói, ống 
thải khí, đài nước,… hoặc các công trình cao tương tự.  
    1.9. Việc thi công lắp đặt bộ phận chống sét nối đất cho công trình xây dựng thuộc các cấp ( kể cả công trình cải tạo 
hay mở rộng ) phải làm đúng theo thiết kế và phù hợp với tiến độ thi công chung để hoàn thành cùng một lúc với các công 
việc chính.  
    1.10. Khi thi công các công trình cao gặp vào màu dông sét, lúc xây đến độ cao từ 15m trở lên nên đặt các kim hoặc 
dây thu sét tạm để bảo đảm an toàn về mặt chống sét cho người và công trình trong quá trình xây dựng  



    - Các kim thu sét tạm có thể có hình dáng bất kỳ - Xem điều 3.1, đặt vòng theo mặt trên của công trình. Dây xuống 
đặt tự do dọc theo tường và phải nối với bộ phận nối đất chống sét đánh thẳng. Khi công trình xây dựng cao dần, các kim 
hoặc dây thu sét và dây xuống cũng chuyển cao theo. 
Các chổ nối của bộ phận thu sét nối đất nối chung, được dùng bu lông để bắt nối – Xem điều 3.28  
  Khi thi công các công trình cao bằng kim loại ngay từ đầu phải nối móng công trình với bộ phận nối đất chống sét 
đánh thẳng. 
    1.11. Các bộ phận chống sét đáng thẳng, chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ của các công trình xây dựng 
cần bảo vệ theo cấp II và cấp III phải được đưa và sử dụng sau khi công trình xây dựng xong. Riêng đối với công trình cần 
bảo vệ theo cấp I các bộ phận chống sét nói trên phải đưa vào sử dụng khi bắt đầu lắp đặt các thiết bị máy móc có bên 
trong công trình. 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BẢO VỆ CHỐNG SÉT 

 
    2.1. Các công trình xây dựng cần phải sử dụng các phương thức chống sét như sau:  
    a) Đối với công trình cấp I và II, nhất thiết phải sử dụng phương thức bảo vệ toàn bộ  
    b) Đối với công trình cấp III – Nếu là những công trình có một vài phòng có nguy cơ nổ cháy, hoặc những công 
trình thường xuyên tập trung đông người cần phải sử dụng phương thức bảo vệ toàn bộ. nếu là những công trình không có 
các phòng có nguy cơ nổ cháy , và không tập trung đông người thì phương thức bảo vệ trọng điểm -  Xem 2.24 
 2.2. Bộ phận thu sét – Có thể sử dụng hình thức kim, dây, đai hoặc lưới thu sét. Phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể 
của mỗi công trình để thiết kế phù hợp với yêu cầu về bảo vệ, cũng như các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật.  
 
    Bảo vệ các công trình cấp I  
    2.3. Chống sét đánh thẳng cho các công trình cấp I nhất thiết phải bố trí kim, dây thu sét đặt độc lập hoặc các bộ 
phận thu sét khác đặc trực tiếp, nhưng phải cách ly với các công trình qua các loại vật liệu không dẫn điện. Các bộ phận thu 
sét nói trên phải bảm đảm được phạm vi bảo vệ như đã trình bày trong Chương 4 
    2.4. Khoảng cách an toàn trừ thiết bị chống sét đặt độc lập hoặc cách ly với công trình sau:  
    a) Khoảng cách không khí (Skk) không được nhỏ hơn 5m. 
    b) Khoảng cách trong đất (Sđ ) không được nhỏ hơn 5m đối với công trình có nguy cơ cháy nổ hoặc thường xuyên 
tập trung đông người, không được nhỏ hơn 3m đối với công trình khác và với dây thu sét 
    c) Khoảng cách qua các loại vật liệu không dẫn điện xác định theo cường độ cách điện của vật  
    d) Đối với công trình chăn nuôi gia súc phải theo quy định ở điều 2.27. 2.5 – Điện trở xung kích của các bộ phận nối 
đất không được lớn hơn 5x104 ôm.cm hoặc không được lớn hơn 40 ôm nếu điện trở suất tính toán của đất lớn hơn 5x104 
ôm.cm 
     2.6. Khi trên công trình có ông khói hoặc các loại ống kỹ thuật khác nhô cao lên khỏi mái, dùng để thải các chất khí 
có nguy cơ gây nổ thì khoảng cách không gian trên miệng ống cần pải nằm trong phạm vi bảo vệ của bộ phận thu sét. 
Khoảng không gian này được giới hạn bằng một hình bán cầu có bán kính bằng 5m.  
     Đối với các ống thải khác, khoảng không gian nói trên được giới hạn trong phạm vi một hình trụ có kích thước khác 
nhu sau : 
     + H = 1m : R= 2m : Khi loại khí cho thoát ra nặng hơn không khí, có áp lực dư nhỏ hơn 0.05at – dư (a ti). 
     + H = 2,5 m : R= 5m: Khi loại khí cho thoát ra nặng hơn không khí. Có áp lực dư bằng 0,05 đến 0,25 at – dư hoặc 
nhẹ hơn không khí, có áp lực dư đến 0,25 at- dư.  
   - ( H và R là chiều cao và bán kính của hình trụ)  
   Không cần đưa vào phạm vi bảo vệ của các bộ phận thu sét khoảng không gian trên miệng các loại ống sau: 
    + Ống thải các chất khí không có nguy cơ cháy gây nổ  
    + Ống thải khí ni - tơ      
    + Ống thường xuyên thải khí và khí thải thoát ra từ miệng ống thường xuyên cháy thành ngọn lửa, hoặc chỉ cháy 
thành ngọn lửa khí thải. 
    Ống hoặc van an toàn dùng để thải các chất khí có nguy cơ gây nổ, nhưng các loại khí này chỉ cho thải ra trong các 
trường hợp hết sức hạn chế như lúc có sự cố. 
    2.7. Để chống cảm ứng tĩnh điện, tất cả các bộ phận kết cấu kim loại và các máy móc lớn có trong công trình phải 
nối với một bộ phận nối đất chống cảm ứng sét hay nối với bộ phận nối đất bảo vệ thiết bị điện. 
 Bộ phận nối đất chống cảm ứng sét phải có trị số điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp không lớn hơn 10 ôm 
và phải đặt cách xa bộ phận nối đất chống sét đánh thẳng một khoảng cách Sđ như đã nêu Điều 2.4. 
    2.8. Để chống cảm ứng điện từ, phải nối tất cả các đường ống kim loại, các kết cấu kim loại dài, đai và mỏ kim loại 
của các cấp tại những chổ chúng đi gần nhau nhất ( trong phạm vi 100m ). Nếu chúng song song với nhau, dọc theo chiều 
dài cứ cách nhau 15 đến 20m phải nối liên hệ với nhau.  Nếu các đoạn song song đó không dài quá 20m thì phải nối hai đầu 
ống. Các mối nối, mặt bích hay măng sông nối của các đường ống phải bảo đảm điện trở tiếp xúc 0,03 ôm, nếu không bảo 
đảm tiếp xúc tốt phải hàn sắt thêm các cầu nối bằng thép tròn hay thép dẹp. 
   2.9. Để chống điện áp cao của sét lan truyền trong công trình nếu có hệ thống đường ống ngầm bằng kim loại dẫn 
vào, ở vị trí đầu vào công trình phải nối hệ đường ống với bộ phận nối đất chống cảm ứng sét, hay nối với bộ phận nối đất 
bảo vệ thiết bị điện  
    Bộ phận nối đất chống sét đánh thẳng phải đặt cách xa hệ đường ống ngầm và các bộ phận nối đất khác một 
khoảng cách Sđ như đã nêu Điều 2.4 
    2.10. Để chống điện áp cao của sét lan truyền trong công trình nếu hệ đường ống bằng kim loại đặt nổi ở bên 
ngoài dẫn vào cần phải: 
    a) Nếu hệ đường ống đặt trên các trụ đỡ, ở vị trí đầu vào công trình – nối ống với bộ phận nối đất cảm ứng sét. Tại 
trụ đỡ thứ nhất ( gần công trình ) nối đất với trị số điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp 10 ôm và trụ đỡ thứ hai là 20 
ôm  
    Dọc theo đường ống khoảng 20 đến 30m, nối đất lặp lại với điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp 30 ôm  
    b) Nếu hệ đường ống đặt ở mặt đất, tại ví trí đầu vào công trình, nối ống với bộ phận nối đất chống cảm ứng sét. Ở 
các điểm dọc theo chiều dài ống, cách vị trí đầu vào công trình 10 và 20m, nối đất với điện trở tản dòng điện tần số công 



nghiệp tương ứng bằng 10 ôm và 20 ôm. Sau đó cứ tiếp nhau từng khoảng 20 đến 30m, nối đất lặp lại với điện trở tản dòng 
tần số công nghiệp 30 ôm.  
    2.11. Các đường dây điện dẫn vào công trình có điện áp dưới 1.000 V ( ngoài ra, các đường dây khác điều không 
được dẫn vào) nhất thiết phải đặt cáp ngầm suốt từ trạm biến áp cung cấp tới công trình, đồng thời phải áp dụng thêm các 
biện pháp sau:  
    a) Tại trạm biến áp cung cấp điện, ở phía điện áp thấp và tại hộp đầu cáp của công trình, trên các lõi cáp phải đặt 
bộ chống sét hạ áp. 
    b) Vỏ hộp đầu cáp, đai và vỏ kim loại của cáp ở đầu và công trình phải nối với bộ phận nối đất của các bộ phận 
chống sét hạ áp. 
    Bảo vệ các công trình cấp II 
    2.12. Đối với các công trình cấp II – có thể bố trí thiết bị chống sét độc lập, cách ly hoặc đặt trực tiếp lên công trình. 
Cần phải tính toán và so sánh về kinh tế kỹ thuật để chọn phương án hợp lý nhất. 
    - Nếu bố trí hệ thống chống sét độc lập hoặc cách ly với công trình các vật liệu không dây dẫn điện, cần phải thực 
hiện theo Điều 2.3; 2.4. 
  Nếu bố trí thiết bị chống sét trực tiếp trên công trình cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau:  
    a)  Đối với kim loại hay dây thu sét – từ mỗi kim loại hoặc dây thu sét phải có ít nhất là hai dây xuống.  
    b) Đối với mạng lưới thu sét – làm bằng thép tròn, kích thước mỗi ô lưới không được lớn hơn 5x 5m. Các mắt lưới 
phải được hàn nối với nhau  
    Trường hợp công trình có mái bằng kim loại, nếu bề dày mái lớn hơn 4mm có thể sử dụng mái để thu và dẫn sét. 
Nếu mái kim loại có bề dày nhỏ hơn 4mm chỉ được sử dụng mái để dẫn sét. Trong mọi trường hợp phải bảo đảm sự dẫn 
điện liên tục giữa các bộ phận riêng rẽ của mái với nhau. 
    c) Trên mái của công trình nếu có đặt các bộ phận nhô cao bằng kim loại ( như ống thông hơi thang chữa cháy, 
v.v..) thì mỗi bộ phận này phải bảo đảm dẫn điện liên tục và phải được làm nối đất với lưới thu sét hay mái kim loại các bộ 
phận nhô cao nói trên không phải bằng kim loại ( như ống khói, ống thông hơi xây bằng gạch, v.v…), phải đặt thêm lên trên 
các bộ phận thu sét phụ ( kim hoặc đai thu sét, và hàn nối bộ phận thu sét phụ này với mạng lưới thu sét hay mái kim loại  
    d) Đối với cá lọai công trình cao quá 15m cần phải thực hiện đẳng áp từng tầng. Tại các tầng của công trình, phải 
đặt các đai san bằng điện áp bao quanh công trình, các dây xuống phải nối với cá đai bằng điện áp và tất cả các bộ phận 
bằng kim lọai, kể cả các bộ phận kim lọai không mang điện của thiết bị, máy móc có ở các tầng phải được nối đất với các 
đai san bằng điện áp bằng dây nối. 
Trường hợp này phải thực hiện nối đất mạch vòng bao quanh công trình. 
    e) Khi sử dụng một bộ phận nối đất cọc hay cụm cọc chôm thẳng đứng, các dây xuống phải đặt ở phía ngòai trên 
các mặt tường đối diện của công trình . Khi sử dụng bộ phận nối đất kéo dài hay mạch vòng thì dây xuống phải đặt cách 
nhau không quá 15 đến 20m dọc theo chu vi mái công trình. 
    g) Có thể sử dụng các bộ phận kết cấu kim lọai của công trình như: cốt thép, vì kèo thép… cũng như cốt thép trong 
và cốt thép của cấu kiện bê tông cốt thép ( trừ cốt thép có ứng lực trước và cốt thép của cấu kiện bê tông nhẹ) để làm dây 
xuống, với điều kiện kỹ thuật thi công phải bảo đảm được sự dẫn điện liên tục của các bộ phận kim lọai được sử dụng để 
làm dây xuống nói trên ( bằng phương pháp hàn điện) 
    2.13. ở những vùng đất có trị số điện trở suất nhỏ hơn hoặc bằng 3.104 ôm, được phép sử dụng cốt thép trong các 
lọai móng bằng bê tông cốt thép để làm bộ phận nối đất, với điều kiện kỹ thuật thi công phải bảo đảm được sự dẫn điện liên 
tục của cốt thép trong các lọai móng nói trên. 
    2.14. Trị số điện trở xung kích của bộ phận nối đất chống sét đánh thẳng áp dụng Điều 2.5. 
    2.15. Khỏang cách giữa các bộ phận của thiết bị chống sét và các bộ phận kim lọai của công trình, các đường ống, 
đường dây điện lực, điện nhẹ (điện thọai, truyền thanh…) dẫn vào công trình: 
     a) Phía trên mặt đất, không được nhỏ hơn 1,5m phía dưới mặt đất, không nhỏ hơn 3m 
      b) Trường hợp thực hiện khỏang cách quy định trên gặp nhiều khó khăn và không hợp lý về kinh tế - kỹ thuật thì 
được phép nối chúng và cả các bộ phận kim lọai không mang điện của các thiết bị điện với thiết bị chống sét, trừ các phòng 
có nguy cơ gây ra cháy nổ, và phải thực hiện thêm các biện pháp sau: 
    - Các đường dây điện lực, điện nhẹ phải luồn trong các ống thép, hoặc sử dụng các lọai cáp có vỏ bằng kim lọai 
và nối các ống thép, hoặc vỏ kim lọai của cáp với đai san bằng điện áp tại chổ gần nhau nhất. 
    - Phải đặt đai san bằng điện áp bên trong công trình   
Đai san bằng điện áp là một mạng các ô lưới đặt nằm ngang, chôn ở độ sâu không nhỏ hơn 0,5m so với mặt sàn, làm bằng 
thép tròn hoặc thép dẹt tiết diện không được nhỏ hơn 100mm2 và bề dày thép dẹt không nhỏ hơn 4mm. 
Kích thước mỗi ô lưới không được lớn hơn 5 x 5m. 
    - Nhất thiết phải sử dụng hình thức nối đất mạch vòng bao quanh công trình và dọc theo mạch vòng nối đất, cứ 
cách nhau từng khỏang 10 đến 15m phải hàn nối liên hệ với đai san bằng điện áp trong công trình: Điện trở xung kích của 
mạch vòng nối đất không vượt quá trị số đã nêu ở Điều 2.5  
    - Khi sử dụng cốt thép trong các móng bằng bê tông cốt thép của công trình để làm bộ phận nối đất thì không yêu 
cầu đặt đai san bằng điện áp bên trong công trình.  
     2.16. Chống sét cho các bể chứa kín đặt ở ngòai. 
     a) Trường hợp bể chứa bằng kim loại, nếu thành bể có bề dày từ 5mm trở lên được sử dụng thành bể để thu và 
dẫn sét nếu bề dày thành bể nhỏ hơn 5mm thì đặt bộ phân thu sét riêng, thành bể chỉ được sử dụng để dẫn sét. 
    b) Trường hợp các bể chứa bằng bê tông cốt thép, có thể bố trí thiết bị chống sét độc lập, cách ly hay đặt trực tiếp 
trên bể chứa đó. 
   c) Nếu có ống thông hơi hoặc thóat khí trên bể thì khỏang không gian trên các ống cũng phải được bảo vệ như đã 
nêu ở Điều 2.6. 
    d) Điện trở nối đất xung kích của bộ phận nối đất không được lớn hơn 20 ôm và phải có ít nhất là hai dây xuống nối 
thành bể hay bộ phận thu sét với bộ phận nối đất. 
    2.17. Để chống cảm ứng tĩnh điện, áp dụng Điều 2.7. Trường hợp sử dụng mái kim loại để chống sét đánh thẳng 
hoặc đặt dưới chống sét đánh thẳng trên công trình thì không phải chống cảm ứng sét, nhưng phải thực hiện đẳng áp từng 
tầng và nối các kết cấu với kim loại hoặc máy móc bên trong công trình với đai san bằng điện áp. 
    2.18. Để chống cảm ứng điện, áp dụng Điều 2.8 



    2.19. Để chống điện áp cao của sét lan truyền trong công trình, nếu có hệ đường đường dây, đường ống ngầm 
bằng kim loại dẫn vào áp dụng Điều 2.9 
 Riêng khoảng cách trong đất (Sđ) từ bộ phận nối đất bảo vệ chống sét đánh thẳng đến các đường dây, đường ống 
và bộ phận kim loại khác áp dụng Điều 2.15. 
   2.20. Để chống điện áp cao của sét lan truyền trong công trình nếu có hệ đường dây, đường ống bằng kim loại đặt 
nổi ở bên ngoài dẫn vào, áp dụng Điều 2.10. 
   2.21. Các lưới điện có điện áp dưới 1000V, lưới điện nhẹ (điện thoại, truyền thanh …) chỉ được đưa vào công trình 
bằng cáp ngầm. Hộp đấu cáp, đai và vỏ cáp bằng kim loại phải nối với bộ phận nối đất chống cảm ứng sét. Nếu các lưới 
điện trên là đường dây trên không, nếu muốn đưa vào công trình phải chuyển sang dùng cáp ngầm, chiều dài đọan cáp này 
ít nhất là 50m. 
   Với lưới điện áp dưới 1000 V, ở cột có sự chuyển đổi từ đường dây dẫn trên không sang đường dây cáp, hộp đầu 
cáp; đai và vỏ cáp bằng kim lọai cũng như xà chân sứ bằng kim lọai trên cột phải nối với một bộ phận nối đất có điện trở tản 
dòng điện tần số công nghiệp không lớn hơn 10 ôm, ngòai ra giữa mỗi đường dây với các bộ phận kim lọai có liên hệ với 
các bộ phận nối đất phải đặt các bộ chống sét hạ áp hay khe hở phóng điện với khoảng cách phóng điện bằng 2 đến 3mm 
  Xà và chân sứ bằng kim loại trên cột đường dây kế tiếp với cột có sự chuyển đổi nói trên phải nối với một bộ phận 
nối đất có điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp không lớn hơn 20 ôm. 
 Bảo vệ các công trình cấp III  
 2.22. Đối với công trình cấp III cần phải đặt thiết bị chống sét ngay trên công trình, chỉ được phép đặt thiết bị chống 
sét độc lập với công trình trong những trường hợp đặc biệt thuận lợi về kỹ thuật kinh tế. 
 Bộ phận thu sét có thể sử dụng hình thức kim, dây đai hoặc lưới thu sét tùy từng trường hợp cụ thể. Khi bảo vệ 
bằng lưới thu sét, kích thước mỗi ô lưới không được lớn hơn 12x12m và phải bố trí thêm các kim hoặc đai thu sét bảo vệ 
cho các kết cấu nhô cao lên khỏi mái. Các dây xuống phải đặt men theo tường phía ngoài công trình ( trừ trường hợp thiết 
bị chống sét đặt độc lập với công trình). Khi bảo vệ lưới điện thu sét, dọc theo chu vi mái cứ cách nhau 20 đến 25m phải đặt 
một dây xuống . Ngoài ra dây xuống và bộ phận nối đất cũng được áp dụng, Điều 2.12g và 2.13. 
 Điện trở xung kích Rxk của bộ phận nối đất ứng với các trị số điện trở suất đất tính toán (Pđtt) và các cách bố trí thiết 
bị chống sét không vượt quá các trị số đã nêu trong Bảng 1 ( Xem bảng 1). 
 2.23. Các bộ phận kim lọai của thiết bị chống sét phải đặt cách xa các vật bằng kim lọai của công trình một khoảng 
cách không được nhỏ hơn 1,5m nếu vật kim loại đó ở độ cao dưới 20m so với mặt đất, và không được nhỏ hơn 1:10 chiều 
dài của đọan dây xuống nếu vật kim lọai đó có độ cao từ 20m trở lên: (S>0, 1L), trong đó L là chiều dài của đọan dây xuống 
đo dọc theo đường dây từ mặt đất đến điểm khảo sát. 
  Trường hợp có một vách ngăn bằng vật liệu không dẫn điện giữa vật kim lọai và thiết bị chống sét có thể giảm 
khỏang cách trên một đoạn bằng 3 lần chiều dài của vách ngăn. 
  Đối với các đường dây điện lực, điện nhẹ cũng phải bảo đảm khoảng cách quy định trên (1,5m hoặc 1:10 chiều dài 
của đọan dây xuống). 
  Khoảng cách từ các bộ phận kim loại của thiết bị chống sét đến các đường ống kim loại ngầm hoặc các đường cáp 
ngầm dẫn vào công trình không được nhỏ hơn 3m nếu không sử dụng chúng làm vật nối đất tự nhiên. 
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 Trường hợp thực hiện các khoảng cách quy định trên gặp nhiều khó khăn và không hợp lý về kinh tế - kỹ thuật thì 
được phép nối chúng và cả các bộ phận kim lọai không mang điện của thiết bị điện với thiết bị chống sét, trừ các phòng có 
nguy cơ gây ra cháy nổ, nhưng phải sử dụng hình thức nối đất mạch vòng bao quanh công trình. Dọc theo chu vi mái, cứ 
cách nhau 15 đến 20m đặt một dây xuống và hàn dây xuống với mạch nối đất nối trên. 
 2.24. Đối với các công trình cấp III không cao hơn 16m, không rộng hơn 20m, không có các phòng có nguy cơ nổ 
cháy. Không tập trung đông người và xây dựng tại những vùng có mật độ sét đánh thẳng không cao, có thể áp dụng 
phương thức bảo vệ trọng điểm như sau:  
 a) Đối với công trình mái bằng, chỉ cần bảo vệ cho các góc nhà và dọc theo chu vi của đường viền tường chắn mái. 
 b) Đối với công trình mái dốc, mái răng cưa, mái chồng diêm, chỉ cần bảo vệ cho các góc nhà, góc diềm mái, dọc 
theo bờ nóc và diềm mái. Nhưng nếu chiều dài của công trình không quá 30m thì không cần bảo vệ bờ nóc, và nếu độ dốc 
mái lớn hơn 280  thì cũng không cần bảo vệ diềm mái. 
 c) Bảo vệ cho những bộ phận kết cấu nhô cao lên khỏi mặt mái phải bố trí các kim hoặc đai thu sét . 
 Những kim hoặc đai này phải được nối với bộ phận thu sét của công trình  
 2.25. Đối với những công trình có mái kim loại, được phép sử dụng mái làm bộ phận thu và dẫn sét nếu bề dày của 
mái: 
 - Lớn hơn 4mm, đối với những công trình có một số phòng có nguy cơ, nổ, cháy. 
 - Lớn hơn 3,5m, đối với công trình không có nguy cơ cháy nổ, 
 - Khi sử dụng mái làm bộ phận thu và dẫn sét phải bảo đảm được sự dẫn điện liên tục của mái. Nếu không, phải 
hàn nối các bộ phận riêng rẽ của mái với nhau, mỗi bộ phận ít nhất phải có hai mối nối  
 Dọc theo chu vi mái cứ cách nhau 20 đến 30m phải đặt một dây xuống, nếu công trình nhỏ ít nhất cũng phải có hai 
dây xuống. 
  Trường hợp bề dày mái kim loại nhỏ hơn các trị số quy định trên, phải đặt bộ phận thu sét riêng để bảo vệ, chỉ được 
sử dụng mái để dẫn sét và cũng phải bảo đảm yêu cầu dẫn điện liên tục như trên. 



 2.26. đối với các công trình bằng thanh, tre, nứa, lá phải bố trí thiết bị chống sét độc lập với công trình. Nếu xung 
quanh công trình có các cây xanh, tốt nhất là sử dụng cây xanh đó để đặt thiết bị chống sét, nhưng cũng phải đảm bảo các 
khỏang cách an tòan như quy định trong điều 2.4;3.30 và 3.31 
  Trường hợp có lợi nhiều về kinh tế - kỹ thuật thì được phép đặt thiết bị chống sét ngay trên công trình, nhưng cần 
phải thoả mãn các yêu cầu sau: 
 a)  Phải sử dụng kim thu sét lắp trên cột cách điện ( gỗ, tre…) khỏang cách từ các phần dẫn điện của kim đến mái 
công trình không được nhỏ hơn 400mm. 
 b) Dây xuống phải bố trí trên các chân đỡ không dẫn điện và cách mái từ 150mm trở lên. 
 c) Dây xuống không được xuyên qua mái . Trường hợp đặc biệt phải xuyên qua mái thì phải luồn trong ống sành 
hoặc sứ. 
 2.27. Đối các công trình chăn nuôi gia súc ( lọai gia súc lớn phải bố trí thiết bị chống sét độc lập. Bộ phận thu sét và 
bộ phận nối đất phải đặt cách xa móng công trình và cửa ra vào một khỏang cách ít nhất là 10m. 
  Trường hợp có lợi về kinh tế thì được phép đặt bộ phận thu sét ngay trên công trình, nhưng bộ nối đất phải đặt cách 
móng công trình và cửa ra vào môt khỏang cách ít nhất 5m. Nếu không bảo đảm được khỏang cách nói trên, khi đặt xong 
bộ phận nối đất phải phủ lắp lên trên một lớp đá dăm ( hoặc sỏi) nhựa đường có chiều dày 100mm trở lên, kèm theo nên 
đặt một biển báo phòng ngừa  
 2.28. Chống sét đánh thẳng cho những ống khói cao. 
 a) Nếu ống khói làm bằng kim lọai, bề dày thành ống lớn hơn 4mm, sử dụng ống khói để thu và dẫn sét, trường hợp 
này chỉ cấn tiến hành nối đất cho ống khói. Nếu bề dày thành ống nhỏ hơn 4mm, phải đặt bộ phận thu sét riêng, chỉ sử dụng 
thành ống để dẫn sét. Khi sử dụng thành ống để thu và dẫn sét, cần phải hàn nối các bộ phận riêng biệt của ống với nhau.  
 b) Nếu ống khói bằng bê tông cốt thép hay xây bằng gạch, đá, có thể bảo vệ bằng kim lọai hoặc đai thu sét viền 
quanh miệng ống khói.  
 Phạm vi bảo vệ của kim thu sét phải bao trùm tòan bộ miệng ống khói. Số lượng và kích thước kim phải xác định 
theo tính toán nhưng chiều dài mỗi kim không quá 3m  
Dọc theo chiều cao của ống khói, nếu có dãy bậc thang dẫn điện liên tục thì được sử dụng để làm dây xuống. 
 Đối với ống khói cao từ 40m trở lên phải có ít nhất là hai kim thu sét và hai dây xuống, trị số điện trở nối đất xung 
kích không lớn hơn 10 ôm 
 2.29. Chống sét đánh thẳng cho những công trình khác nhau như đài chứa nước,tháp khoan, máy đóng cọc, cần 
trục, quy định như sau: 
 a) Nếu chúng bằng kim loại, dẫn điện liên tục từ trên xuống thì sử dụng làm bộ phận thu và dẫn sét. Trường hợp 
này chỉ cần nối đất cho công trình với trị số điện trở nối đất xung kích 10 ôm. Nếu công trình nhỏ cũng phải có ít nhất là hai 
dây nối đất. 
 Trường hợp công trình bằng kim lọai không dẫn điện liên tục, phải hàn các bộ phận riêng biệt lại với nhau hoặc đặt 
các đầu nối nhưng không được làm ảnh hưởng đến họat động bình thường của thiết bị. 
 b) Nếu chúng không phải làm bằng kim lọai, cần đặt bộ phận thu sét riêng để bảo vệ. Dây xuống bố trí gần bậc 
thang. Nếu bậc thang dẫn điện liên tục thì được sử dụng để làm dây xuống. nếu công trình cao từ 40m trở lên phải có ít 
nhất là hai kim thu sét và hai dây xuống. Trị số điện trở nối đất xung kích không được lớn hơn 10 ôm. 
 2.30. Để bảo vệ chống sét đánh thẳng cho các tượng đài, đài kỷ niệm không phải bằng kim loại ( gạch, bê tông cốt 
thép, đá, ốp bằng đá…) ở đỉnh tượng đài cần phải đặt kim hoặc đai thu sét, khoảng cách từ đỉnh kim, hoặc đai đến đỉnh 
tượng , đài không quy định. Dây xuống có thể sử dụng cốt thép chịu lực trong thân tượng đài, nhưng phải bảo đảm liên tục. 
Điện trở nối đất xung kích không vượt quá 10 ôm. 
  Trường hợp tượng, đài kỷ niệm bằng kim lọai phải bảo đảm dẫn điện liên tục và chỉ cần nối đất cho các tượng, đài 
đó với điện trở nối đất xung kích không vượt quá 30 ôm. 
 2.31.  Chống sét đánh thẳng cho các bể chứa kín đặt ở ngòai trời áp dụng Điều 2.16. 
 2.32. Để chống điện áp cao của sét lan truyền từ đường dây trên không dẫn vào công trình phải áp dụng các biện 
pháp bảo vệ sau: 
 a) Đối với đường dây điện dưới 1000V, tại đầu công trình phải đặt bộ chống sét hạ áp, hoặc khe hở phóng điện. Bộ 
phận nối đất có điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp không lớn hơn 20 ôm, tại cột thứ nhất và thứ hai gần công trình 
phải nối đất xa và chân sứ trên cột với điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp tương ứng bằng 20 và 30 ôm. 
 Riêng đối với công trình xây dựng dân dụng có thể không cần đặt bộ chống sét hạ áp hoặc khe hở phóng điện ở 
đầu vào công trình. 
 Nếu điện áp lớn hơn 1000V, vẫn bảo vệ theo các quy định của ngành điện lực. 
 b) Đối với các đường dây điện nhẹ cần bảo vệ theo quy định của các ngành chủ quản. 
 2.33. Để chống điện áp cao của sét lan truyền từ các đường ống bằng kim loại, đặt nối dẫn vào công trình phải áp 
dụng các biện pháp bảo vệ sau: 
 a) Tại đầu vào công trình, ống phải được nối đất với điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp không lớn hơn 20 
ôm. 
 b) Tại hai cột đỡ đầu tiên gần công trình, mỗi cột phải được nối đất với điện trở tản dòng điện tầng số công nghiệp 
bằng 40 ôm. 
 c) Tại các cuộc đỡ tiếp theo thuộc khu vực xây dựng công trình, cứ cách nhau từ 250 đến 350m phải được nối đất 
lặp lại với trị số điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp của mỗi bộ phận nối đất bằng 50 ôm. 
 Nếu ống đặt nằm ở mặt đất cũng tiến hành nối đất theo trình tự như trên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chương III 
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT – KIM THU SÉT 

 
 Kim thu sét  
 3.1. Km thu sét có thể bằng thép tròn, thép dẹt, thép ống hoặc thép góc với tiết diện phần kim lọai của đỉnh kim 
không được nhỏ hơn 100mm2 ( nếu thép dẹt, bề dày không được nhỏ hơn 3,5mm; nếu thép ống, bề dày thành ống không 
được nhỏ hơn 3mm) và chiều dài hiệu dụng của kim không được nhỏ hơn 200m  
  Nếu kim thu sét tạn những nơi dễ bị ăn mòn, tiết diện đỉnh kim không được nhỏ hơn 150mm2 ( nếu thép dẹt bề dày 
không được nhỏ hơn 4mm, nếu thép ống, bề dày thàng ống không được nhỏ hơn 3,5mm) 
 Đỉnh kim thu sét không cần vuốt nhọn. Nếu kim thu sét là ống, phải hàn kín đỉnh kim lại. Hình dáng và kích thước 
của một vài kiểu kim thu sét (xem Hình 1) 
 3.2. Kim thu sét có thể mạ kẽm, mạ thiết hoặc sơn tĩnh điện. Tại những vùng hoặc những nơi dễ bị ăn mòn kim thu 
sét phải mạ kẽm. 
 3.3. Lắp đặt kim thu sét phải đảm bảo chắc chắn trong quá trình sử dụng và chịu được tải trọng gió quy định trong 
vùng đó. 
  Đặt kim thu chống sét trên cột gỗ, cột bê tông cốt théo đỉnh kim phải cao hơn đỉnh cột từ 200mm trở lên, nếu dùng 
cốt gỗ phải có biện phápchống mục và  
mối, mọt 
 
 

 
 
 
 Đặt kim thu sét trên cây xanh, đỉnh kim phải cao hơn ngọn cây 200mm trở lên và phải cố định kim vào những phần 
chắc chắn của thân cây. 
 3.4. Ngoài kim thu sét ra có thể sử dụng các bộ phận cấu tạo khác bằng kim loại có sẵn, nhô cao lên khỏi mái công 
trình hoặc mái kim loại của công trình để làm bộ phận thu sét như đã nêu ở chương 2. 
 Dây thu sét 
 3.5 Dây thu sét phải làm bằng thép, tiết diện dây không được nhỏ hơn 50mm2 cũng như không quá 75mm2 và phải 
được sơn dẫn điện. Nếu dây thu sét đặt tại nhưng nơi dễ bị ăn mòn phải tăng tiết diện lên 75mm2 . 
 Dây thu sét bảo vệ cho những công trình nhỏ, khoảng vượt không quá 50m, được phép sử dụng loại có tiết diện 
bằng 3,5mm2 . 
 3.6. Cố định dây thu sét trên các kết cấu chịu lực phải có kẹp nối đặc biệt, đảm bảo chắc chắn về cơ học và tiếp xúc 
tốt. Dây thu sét cố định trên cây xanh phải đặt ra tại các phần chắc chắn của thân cây. 
 Đai và lưới thu sét 
 3.7 Đai thu sét và lưới thu sét dùng để chống sét đánh thẳng có thể làm bằng thép tròn hoặc thép dẹt tiết diện 
không được nhỏ hơn 50mm2 , bề dày thép dẹt không được nhỏ hơn 3mm, và phải được sơn dẫn điện  
  Nếu đặt tại những nơi dễ bị ăn mòn, tiết diện trên không được nhỏ hơn 75mm2, bề dày thép dẹt không được nhỏ 
hơn 3,5mm 
 3.8. Đai hoặc lưới thu sét đặt trên các cọc dỡ bằng thép tròn hoặc thép dẹt, cứ cách nhau từ 1,0 đến 1,5m phải có 
cọc đỡ, khoảng cách từ đai hoặc lưới thu sét đến mặt mái công trình không nhỏ hơn 60mm. 
 Đặt các cọc đỡ trên mái phải bảo đảm: 
 a) Chống dột cho mái. 
 b) Không phá họai lớp chống thấm hoặc cách nhiệt của mái. 
 c) Không cản trở đến việc thoát nước mưa trên mái. 
 d) Dây không căng quá và khi băng qua các khe lún phải có đọan dãn uốn cong khoảng 100 đến 200mm. 
 Dây xuống, dây nối, cầu nối  
 3.9. Dây xuống có thể làm bằng thép tròn hoặc thép dẹt, tiết diện không được nhỏ hơn 35mm2  và bề dày thép dẹt 
không được nhỏ hơn 3mm. 
 Nếu từ bộ phận thu sét đến bộ phận nối đất chỉ đặt một dây xuống, tiết diện của dây xuống này không được nhỏ 
hơn 50 mm2   



 Dây xuống tại những nơi dễ bị ăn mòn, tiết diện không được nhỏ hơn 50 mm2 và bề dày thép không được nhỏ hơn 
3,5mm. 
 3.10. Các cầu nối, dây nối của thiết bị chống sét và đai san bằng điện áp có thể làm bằng thép tròn hoặc thép dẹt, 
tiết diện không nhỏ hơn 28mm2, bề dày thép dẹt không được nhỏ hơn 3mm, và cần phải sơn chống rỉ  
  Nếu đặt tại những nơi dễ bị ăn mòn, tiết diện không được nhỏ hơn 35mm2 và bề dày thép dẹt không nhỏ hơn 
3,5mm. 
 3.11. Dây xuống nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất phải bố trí theo đường ngắn nhất và không được tạo nên 
những góc nhọn hoặc uốn cong ( Hình 2). Trường hợp đặt biệt phải uốn không được nhỏ hơn 1 : 10 chiều dài đọan dây uốn 
cong đó  
( Hình 3). 
 

 
 
 Đặt dây xuống đất và nối trên mái công trình phải theo quy định đã nêu ở Điều 3.8. 
 Đặt dây xuống và nối dọc theo tường phải có cọc đỡ, khoảng cách giữa các cọc đỡ, không được lớn hơn 1,5m và 
khoảng cách từ dây xuống đến mặt tường không nhỏ hơn 50mm. 
 3.12. Dây xuống nên đặt ở những vị trí ít người và gia súc qua lại, khoảng cách từ dây xuống đến mép các cửa ra 
vào, cửa sổ không được nhỏ hơn 1,5m. Đặt biệt đối với các công trình thường xuyên tập trung nhiều trẻ em thì dây xuống 
phải cách xa các cửa ra vào và lối đi từ 5m trở lên. 
 Ở những vị trí người và gia súc có thể tiếp xúc, đọan dây xuống từ mặt đất đến độ cao 2,5 phải đặt trong ống cách 
điện hoặc quấn bằng vật liệu cách điện. Nếu có khả năng bị va chạm về cơ học, đoạn dây xuống này phải được bảo vệ 
bằng các thanh thép hình ốp bên ngoài ( thép góc hoặc thép chữ U). 
 3.13. Cũng cho phép sử dụng cá bộ phận bằng kim lọai đặt theo chiều dọc có sẵn trong công trình để làm dây 
xuống như cột thép, cốt thép dọc trong các loại cột bê tông cốt thép.v.v…nhưng phải tuân thủ theo Điều 2.12. 
 3.14. Trên dây xuống có thể đặt chổ nối dễ tháo rời để tiện kiểm tra trị số điện trở của bộ phận nối đất nhưng trường 
hợp công trình chỉ có một dây xuống thì không được phép đặt.  
chổ nối dễ tháo rời đặt ở phía tường ngoài của công trình, cách mặt đất từ 1 đến 1,5m  
 

 

 
Bộ phận nối đất chống sét 
 3.15. Bộ phận nối đất chống sét có thể làm bằng thép tròn, thép dẹt, thép góc hoặc thép ống với tiết diện phần kim 
loại không nhỏ hơn 100mm2 , (bề dày thép dẹt, thép góc không được nhỏ hơn 4mm và bề dày thép ống không được nhỏ 
hơn 3,5mm)  
 Nếu đặt tại những nơi dễ bị ăn mòn, tiết diện trên phải lớn hơn 100mm2   



 3.16. Bộ phận nối đất có thể để trần hoặc sơn dẫn điện, mạ thiết, mạ kẽm nhưng cấm không được sơn cách điện, 
hắc –ín hoặc nhựa đường. 
 3.17. Xác định hình thức nối đất phải căn cứ vào những quy định ở Chương 2, trị số điện trở suất đất và trị số điện 
trở yêu cầu của bộ phận nối đất.  
 3.18. Trị số điện trở suất đất (pđ. Ôm.cm) sử dụng trong tính toán phải đo thực tế tại khu vực chôn bộ phận nối đất. 
Chỉ cho phép sử dụng trị số điện trở suất đất cho trong các sổ tay để thiết kế kỹ thuật - Phụ lục 1. 
  3.19. Trị số điện trở suất đất tính toán (pđ.tt) bằng trị số điện trở suất đo đạc (pđ) nhân với hệ số thay đổi điện trở 
suất (φ)(1) (Phụ lục 2); 
 3.20. Thông thường nên lựa chọn hình thức nối đất theo chỉ dẫn dưới đây: 
 a) Khi trị số điện trở suất đất không lớn quá 3x104 ôm.cm, thì sử dụng hình htức nối đất cọc chôn thẳng đứng, chiều 
dài cọc từ 2,5 đến 3m, đầu trên của cọc phải đóng đến độ sâu cách mặt đất từ 0,5 đến 0,8m. 
  Nếu lớp đất ở dưới độ sâu có điện trỏ suất nhỏ ( từ 3x104 ôm.cm, trở xuống) hoặc có mạch nước ngầm, cần sử 
dụng hình thức cọc chôn sâu, và có thể tăng chiều dài cọc tới 6m. Trong trường hợp này có thể sử dụng bê tông cốt thép, 
các móng bằng bê tông cốt thép của công trình để làm bộ phận nối đất chôn sâu. 
  Trường hợp lớp đất trên có trị số điện trở suất nhỏ, các lớp đất dưới là đá sỏi hoặc có điện trở suất lớn thì sử dụng 
hình thức nối đất thành (tia) đặt nằm ngang ( nối đất kéo dài) chôn ở độ sâu từ 0,5 đến 0,8 so với mặt đất, chiều dài mỗi 
thanh không nên lấy quá chiều dài tới hạn, ứng với các trị số điện trở suất đất, cho Bảng 2. Trường hợp cần phải tăng số 
thanh không được nhỏ hơn 900  
- Trong quá trình lựa chọn nên ưu tiên sử dụng hình thức nối đất kéo dài. 
 b) Khi điện trở suất của đất bằng từ 3 đến 7x104 ôm.cm, cần sử dụng hình thức nối đất hỗn hợp ( cọc kết hợp với 
thanh). Có thể sử dụng nối đất hỗn hợp kiểu hình vuông, chữ nhật, vòng tròn. 
 Các cọc chỉ nên đóng trong khoảng 2:3 chiều dài của thanh tính từ đầu thanh, phía nối với dây xuống. 
 c) Khi trị số điện trở suất lớn hơn 7x104 ôm.cm hoặc đất có nhiều đá tảng, đá vỉa, cho phép kéo dài thanh tới chỗ đất 
có trị số điện trở suất nhỏ (hồ, ao, sông suối … ) nhưng không nên đưa ra quá 100m. 
 d) Cũng có thể áp dụng biện pháp nhân tạo để cải thiện độ dẫn điện của đất ở những vùng có trị số điện trở suất 
cao - Phụ lục 3. 
 3.21. Khoảng cách giữa các cọc trong hình thức nối đất hỗn hợp không được nhỏ hơn chiều dài mỗi cọc. 
 3.22. Trong giới hạn nhất định, bộ phận nối đất có điện trở xung kích (Rxk)  quan hệ với điện trở tản dòng điện tần 

 theo công thức: 
Rxk =α. R  ̃ 

 Trong đó α là hệ số xung kích, phụ thuộc vào trị số dòng điện sét, điện trở suất đất và hình thức cấu tạo của bộ 
phận nối đất. 
 Nên dùng những bộ phận nối đất có α ≤1. 
 Trong Bảng 2 cho các trị số chiều dài tới hạn (Ith) của thanh nối đất nằm ngang, bảo đảm được 
 α <1 trong các trường hợp điện trở khác nhau. 
 Bảng 2 

Ôm xcm <5x104 5x104 10x104 20x104 40x104 

α 25 35 50 80 100 

 
 Các trị số, hệ số xung kích trong các trường hợp điện trở suất đất khác nhau cho ở Bảng 3 – Các số ở tử số dùng 
cho hình thức nối đất hỗn hợp, các số ở mẫu số dùng cho hình thức nối đất cọc chôn thẳng đứng. 
 Bảng 3 
 

Ôm xcm <1x104 1x104 5x104 10x104 20x104 

α 0,9 
0,9 

0,7 
0,9 

0,5 
0,7 

0,3 
0,5 

 
0,35 

 
 3.23. Trị số điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp của một số hình thức nối đất đơn giản trình bày ở Phụ lục 4. 
 3.24. Đặt bộ phận nối đất phải bảo đảm các khoảng cách an toàn quy định ở Chương 2. 
 Bộ phận nối đất cọc chôn thẳng đứng phải đặt tại những chỗ ít người, gia súc qua lại. Khi xét thấy có khả năng nguy 
hiểm cần phải rào, chắn xung quan. Khoảng cách từ hàng rào đến bộ phận nối đất ít nhất là 5m. Nếu điều kiện kinh tế cho 
phép có thể đóng thêm các cọc phụ để giảm điện áp xung quanh bộ phận nối đất. 
 3.25. Phải đặt bộ phận nối đất xa những vùng xung quanh ống khói, kho chứa phân, rãnh tháo phân, rác hữu cơ .. 
Khoảng cách này càng xa càng tốt. 
 3.26. Phải sử dụng loại đất có điện trở suất nhỏ để lấp lấy bộ phận nối đất, không được lấp lấy bằng đất có nhiều 
gạch, đá, sỏi, cuội, xỉ than, … 
Khi lấp xong phải đầm kỹ, cứ mỗi lớp đất dày từ 100 đến 150mm phải đầm một lần, kèm theo có thể tưới thêm nước. Lúc 
đầm phải tránh va chạm mạnh làm hư hỏng bộ phận nối đất (bong các mối hàn nối). 
 3.27. Khi lợi dụng các công trình, đường ống kim loại hoặc vỏ kim loại của các loại cáp thuộc cơ quan khác để làm 
vật nối đất tự nhiên phải đuợc sự thỏa thuận của các cơ quan đó. 
 Khi lợi dụng các vật nối tự nhiên phải có kiểm tra đo đạc thực tế. Trường hợp không kiểm tra, đo đạc được thì chỉ 
có thể sử dụng vật nối đất tự nhiên đó để giảm bớt điện trở nối đất, còn khi xác định điện trở nối đất phải căn cứ vào bộ 
phận nối đất nhân tạo. 
 
 Các mối hàn, nối thiết bị chống sét 
 3.28. Đối với các công trình cấp I và II phải hàn nối bằng điện hoặc hơi. Đối với các công trình cấp III, nếu không có 
điều kiện hàn hoặc đối với bộ phận chống sét tạm thời thì cho phép nối bằng kẹp nối, bu-lông hoặc đinh tán. Không được 
hàn thiếc hoặc nối bằng cách vặn xoắn, buộc dây. 
 Nối mái kim loại với dây xuống phải dùng mối hàn đặc biệt (Hình 5). 
 Những mối nối tại nơi dễ bị ăn mòn nhất thiết phải hàn hoặc sử dụng măng – xông nối đặc biệt để chống ăn mòn. 
 Trường hợp có yêu cầu cần phải kiểm tra điện trở nối đất thường xuyên, thì chỗ nối giữa dây xuống và dây nối đất 
phải sử dụng mối nối dễ tháo rời như đã nêu ở Điều 3.14 



 

 
  
 3.29. Các mối hàn phải bảo đảm chất lượng tốt. Chiều của mối hàn không được nhỏ hơn 6 lần đường kính của 
thanh nối lớn hoặc không được nhỏ hơn 2 lần bề rộng của thanh nối dẹt. 
 Sử dụng cây xanh đặt thiết bị chống sét  
 3.30. Có thể lợi dụng cây xanh, mọc gần công trình để đặt thiết bị chống sét. Với các công trình cần bảo vệ theo cấp 
sử dụng cây cách công trình một khỏang cách không nhỏ hơn kích thước đã nêu ở Điều 2.4 để đặt kim thu sét. Ngoài 
khoảng cách từ cây hoặc tán cây đến công trình nhỏ hơn kích thước đã nêu ở Điều 2.4. chỉ cho phép dùng đặt kim thu sét 
để chống sét cho các công trình cấp II, III, nhưng phải bảo đảm một trong các điều kiện sau:  
 a) Trên tường công trình đối diện với cây, dọc theo toàn bộ chiều cao của công trình đặt một dây xuống, nối đầu của 
dây xuống này với bộ nối đất của kim thu sét đặt trên cây  
 b) Từ kim thu sét đặt ở trên cây, dăng chuyển dây xuống sang một cây khác bên cạnh, nhưng cây này (hoặc tán 
cây phải cách xa công trình từ 5m trở lên, xong từ đây nối với bộ phận nối đất) 
 3.31. Kim thu sét hoặc dây thu sét phải cố định tại các phần chắc chắn của cây xanh như đã quy định trong các điều 
3.3 và 3.6. 
  Những tán cây gần công trình phải chặt bớt để bảo đảm khoảng cách tới công trình ít nhất là 3m. 
 

Chương IV 
PHẠM VI BẢO VỆ CỦA BỘ PHẬN THU SÉT 

 
 4.1 Phạm vi bảo vệ của bộ phận thu sét trong điều kiện bình thường là một khoảng không gian mà bên trong có 
công trình xây dựng cần chống sét đánh thẳng được bảo đảm an toàn. Bề măt của phạm vi bảo vệ có mức độ an tòan nhỏ 
nhất, càng tiến vào phía trong mức độ an toàn càng cao 
 Một kim thu sét  
 4.2. Phạm vi bảo vệ của một kim thu sét đứng riệng rẽ -là một hình nón gãy đỉnh trùng với đỉnh kim, đây là một hình 
tròn có bán kính bằng 1,5 lần chiều cao của kim (ro =1,5h) (Hình  6). 
 Mặt cắt đứng của phạm vi bảo vệ, giới hạn bởi một đường sinh gẫy khúc, do hai thanh đường thẳng tạo thành. 
 Một đọan nối từ đỉnh kim đến điểm ở mặt đất cách chân cột thu sét bằng 0,75h; đoạn kia nối từ một điểm trên kim 
thu sét và ở độ cao bằng 0,8h tới một điểm ở mặt đất cách chân cột thu sét bằng 1,5h. 
  Ở độ cao hx bất kỳ, bán kính bảo vệ của kim thu sét rx được xác định bằng công thức sau : 
 a) Nếu hx/ h ≤ 2/3 thì rx = 1,5 (h -1,25 hx). 
 b) Nếu   hx/ h > 2/3 thì rx = 0,75 (h- hx) 
 Trường hợp đã biết rx và hx  thì chiều cao của kim thu sét xác định bằng các công thức sau: 
 



 
 

 
  Hai Kim thu sét 
 4.3 Phạm vi bảo vệ của hai kim thu sét ( còn gọi là kim thu sét kép tạo bởi hai kim thu sét cao bằng nhau ( Hình 7). 
 a) Phạm vi hai đầu xác định như trường hợp 2 kim thu riêng rẽ đã quy định ở Điều 4.2. 

 
   
 b) Phạm vi ở giữa hai kim có giới hạn trên là một cung tròn đi qua 2 đỉnh kim và tâm của cung nằm trên đường trung 
trực của đoạn thẳng nối liền giữa hai kim và có độ cao bằng 4 lần của kim thu sét (H=4h) 
 Bán kính của cung tròn xác định bằng công thức: 

R = H – Ho = 4h - ho 



 Trong đó ho là chiều cao tại điểm thấp của cung và được xác định bằng công thức:   

2 24 9 0,25oh h h a  

 
 Khi đã biết a và ho thì chiều cao của kim thu sét xác định bằng công thức: 

2 2

0 00,571 0,183 0,0357h h h a  

 
  Mặt cắt ngang của phạm vi bảo vệ tại điểm thấp nhất, ở giữa hai kim thu sét hoàn toàn giống như phạm vi bảo vệ 
của kim thu sét đứng riêng rẽ 
Có chiều cao là ho. Mặt cắt này cho phép xác định được bề rộng của phạm vi bảo vệ trên mặt bằng tại điểm giữa kim thu sét 
theo các công thức sau: 
 a) Nếu hx/ho ≤ 2/3 thì bx =1,5 (ho – 1,25hx)  
 b) Nếu hx/ho > 2/3 thì bx =0,75 (ho – hx) 
 Khi đã biết hx  và bx chiều cao thấp nhất của vùng bảo vệ giữa hai kim xác định bằng công thức sau: 
 a) Nếu hx/bx ≤ 2,67 thì  

0

1,875

1,5

x xb h
h




 
 
 b) Nếu hx/bx > 2,67 thì  

0

0,75

0,75

x xb h
h




 
 Ghi chú: Muốn hình thành kim thu sét kép phải thỏa mãn điều kiện a/h ≤ 28 ( tức là bx ≥0) 
 4.4. Kim thu sét kép, tạo thàng bởi hai kim chiều cao khác nhau – (Hình 8). 
  Phạm vi bảo vệ hai đầu xác định như trường hợp hai kim đứng riêng rẽ đã quy định trong điều 4.2. 
  Phạm vi bảo vệ ở giữa hai kim xác định như sau: Từ đỉnh kim thu sét thấp vạch đường thẳng ngang cắt đường sinh 
giới hạn phạm vi bảo vệ của kim thu sét cao. Tại giao điểm này coi như có một kim thu sét giả tưởng cao bẳng kim thu sét 
thấp. Phạm vi bảo vệ kim thu sét thấp và kim thu sét giả tưởng như đã quy định trong Điều 4.3. 
 

 Ghi chú: Muốn hình thành kim thu sét kép phải thỏa mãn điều kiện sau: a2-3; h2 ≤ 

28
. 

 (a2-3 là khoảng cách giữa kim thu sét thấp và kim thu sét giả tưởng). 
 
 Nhiều Kim thu sét 
 4.5. Phạm vi bảo vệ của nhiều kim thu sét kết hợp ( Hình 9,10) 
 a) Phạm vi ở phía ngoài tam giác hoặc đa giác ( do đỉnh các kim tạo thành) xác định như trường hợp kim thu sét 
kép đã quy định trong các điều 4.3 và 4.4. 
 b) Phạm vi ở phía trong tam giác hoặc đa giác sẽ được hoàn toàn bảo vệ với điều kiện là: 
 bx ≥ 0 
 D ≤ 8 hx 

  Trong đó bx là bề rộng của phạm vi bảo vệ tại chổ hẹp nhất giữa hai thu sét liên tiếp và D là đường kính vòng tròn 
ngoại tiếp tam giác hoặc đường chéo dài nhất của đa giác. 

Nếu chiều cao của kim thu sét lớn hơn 30m, thì D phải giảm xuống bằng cách nhân thêm với hệ 

5,5:p h
 

 
 

 



 Một dây thu sét 
 4.6. phạm vi bảo vệ tại hai đầu dây xác định như kim thu sét đứng riêng rẽ quy định ở Điều 4.2. nhưng bán kính đáy 
nón bảo vệ bằng 1,25 lần chiều cao của đầu mút dây thu sét (romax = 1,25hmax ). 

 
 Phạm vi bảo vệ dọc theo dây thu sét phải xác theo độ cao thực tế tại các điểm khác nhau của dây và tính theo công 
thức: 
 a) Nếu hx/htt  ≤ 2/3 thì rx = 1,25 (htt – 1,25hx)  
 b) Nếu hx/htt > 2/3 thì rx = 0,625 (htt –hx)   
trong đó htt là chiều cao thực tế của dây tại điểm khảo sát ( Hình 11) 
 Hai dây thu sét  
 4.7. Phạm vi bảo vệ của dây thu sét kép tạo bởi hai dây cao bằng nhau ( Hình 12). 
 a) Phạm vi ở hai đầu xác định như trong trường hợp kim thu sét kép có chiều cao bằng nhau đã quy định ở Điều 4.3 
nhưng bán kính đá nón bằng 1,25 lần chiều cao của 2 điểm mút của dây. 
 b) Phạm vi dọc theo dây và phía ngoài xác định như trường hợp một dây đứng riêng rẽ quy định ở Điều 4.6. 
 c) Phạm vi dọc theo mỗi dây và phía trong (giữa hai dây ) có giới hạn trên bằng một mặt cong, mặt cong này do một 
đường sinh tạo nên. Đường sinh là một cung tròn tựa trên hai dây thu sét, tâm của cung di chuyển trên mặt phẳng thẳng 
đứng ở giữa hai dây và có độ cao bằng 3 lần chiều cao thực tế của dây (htt). 
  Khi đã biết htt và a, chiều cao tại điểm thấp nhất của cung xác định như sau: 

2 2

0 3 4 0,25tt tth h h a  

 
 Khi đã biết htt và ho bán kính cung xác định như sau: 

R = 3 htt - ho 

 Ghi chú: Muốn hình thành dây thu sét kép phải thõa mãn điều kiện sau là : 

min/ 20a h 
 

Trong đó a là khoảng cách hai dây thu sét và hmin là chiều cao nhỏ nhất của dây 
 



 
 
 

 
 
 4.8. Phạm vi bảo vệ của dây thu sét kép tạo bởi 2 dây có chiều cao khác nhau (Hình 13). 



 a) Phạm vi ở hai đầu dây xác định như trường hợp kim thu sét kép có chiều cao khác nhau đã quy định ở Điều 4.4 
nhưng bán kính đáy nón bảo vệ bằng 1,25 lần chiều cao của hau đầu mút đáy. 
 

 
  
 b) Phạm vi dọc theo mỗi dây và phía ngoài, xác định như trường hợp một dây thu sét đứng riêng rẽ - Điều 4.6 
 c) Phạm vi ở khoảng giữa 2 dây xác định bằng cách: coi như có dây thu sét giả tưởng cao bằng dây thu sét thấp ( 
cách xác định dây thu sét giả tưởng giống như trường hợp kim thu sét kép có chiều cao khác nhau, Điều 4.4) 
  Xác định trong phạm vi bảo vệ giữa dây thấp và dây giả tưởng như đã quy định trong điều 4.4. 
 Ghi chú: Muốn hình thành dây thu sét kép phải thỏa mãn điều kiện ………. 
 Nhiều dây thu sét 
 4.9. Nhiều dây thu sét kết hợp Hình 14, có phạm vi bảo vệ xác định theo từng cặp dây liên tiếp như đã quy định 
trong các điều 4,5;4,7;4,8 



 
 
 4.10. Độ võng của dây thu sét tại điểm bất kỳ của dây xác định theo các công thức sau: 
 a) Nếu 2 đầu dây cao bằng nhau: 
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 b) Nếu hai đầu dây cao khác nhau 
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 Ghi chú:F Là độ võng của dây thu sét tại điểm bất kỳ (m). Nếu nếu dây có hai đầu cao khác nhau thì F là khoảng 
cách chênh lệc giữa đầu cao với điểm khảo sát Δh là hiệu suất chiều cao của hai đầu dây (m) F là độ võng tại điểm giữa hai 
dây  
 4.11. Thiết kế dây thu sét tính trường hợp dây bị dao động khi có giông sét  
 Độ dao động của dây xác định theo công thức sau: 

C= Fn Sinφ 
 Trong đó: Fn là độ võng tại điểm khảo sát  
 Sinφ = Y4: y6; -φ là góc dao động của dây tính bằng grao; y4  là tải trọng riêng của dây do áp lực gió gây ra ( tính 
KG/m.mm2 ) ; y6 là tải trọng riêng của dây do trọng lượng bản thân và áp lực gió gây ra (tính KG/m.mm2) C là dao động của 
dây (tính bằng M) y4 và y6  trong phụ lục 5. 
 4.12. Thiết kế dây thu sét phải tính đến độ tăng chiều cao của dây kho dao động và chiều cao của dây tại vị trí dao 
động. Theo các công thức sau: 
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 Trong đó htt là chiều cao thực tế tai điểm khảo sát, Δhtt là độ tăng chiều cao của dây; và h’tt là chiều cao thực tế của 
dây tại vị trí dao động.   


