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I. Vai trò điện trong cuộc sống



I. Khái niệm an toàn điện

 Dòng điện?:

Là dòng các electron trong một mạch điện được gọi là dòng điện

 Cường độ dòng điện?:

Là lượng điện tích di chuyển qua bề mặt 

trong một đơn vị thời gian. Đơn vị đo là 

Ampe (1.000 mA)

 Điện áp?:

Là hiệu số điện thế giữa hai điểm khác 

nhau của mạch điện. Đơn vị đo là volt (V)



I. Khái niệm an toàn điện



HIỆN TƯỢNG GIẬT ĐIỆN?

Xảy ra khi dòng diện chạy qua cơ thể

người.

 Dòng điện sẽ phá hoại các quá trình

sinh lý bên trong cơ thể, làm tê liệt hệ

thống thần kinh, làm cho tim bị rối

loạn hoặc ngừng đập

 Gây cháy bỏng hoặc cắt đứt từng bộ

phận của cơ thể hoặc sinh ra quá

trình điện phân và làm ngưng tim

I. Khái niệm an toàn điện



KHI NÀO BỊ ĐIỆN GIẬT?

 Tiếp xúc đồng thời với hai vật mang

điện có điện áp khác nhau

 Tiếp xúc đồng thời với vật mang điện

và tiếp xúc với đất

I. Khái niệm an toàn điện



II. Mối nguy hiểm điện

Các tai nạn điện 
Phỏng điện

Điện giật

Hỏa hoạn cháy 

nổ do điện



Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện?



ĐIỆN GIẬT KHI NÀO ??

 Chạm vào hai điện cực

 Chạm vật dẫn điện và đất

 Chạm vào 2 vật dẫn điện

có mức điện thế khác nhau

KHÔNG 

GIẬT



Sự nguy hiểm của dòng điện



3. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện

Tai nạn điện thường là sự
tổng hợp của 3 yếu tố:

• Thiết bị không đảm bảo, 

• Môi trường nguy hiểm
(ẩm ướt, bụi v.v.) và

• Không có hiểu biết về an 
toàn.
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Nguy hiểm – Vật dẫn để trần

Hộp đấu dây bị mất nắp

Form No.: FVQ-HR-06-048 Ver01.



Nguy hiểm – Cách điện bị hỏng

Nguyên nhân gây hỏng cách
điện:

- Tuổi thọ

- Cạnh cửa hay cửa sổ

- Bị mài mòn do cọ sát, bị cắt

- Do bị tác động của môi
trường

=> Có thể gây điện giật, bỏng
hay cháy

Form No.: FVQ-HR-06-048 Ver01.
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Mối nguy hiểm –Mạch điện bị quá tải

Nguyên nhân:

- Quá nhiều thiết bị nối vào một
mạch điện, gây quá tải, làm cho
dây điện bị nung nóng, có thể gây
cháy

- Thiết bị điện bị hỏng cũng có thể
gây quá tải, quá nhiệt

- Mạch điện không có thiết bị bảo
vệ quá dòng

- Cách điện của dây dẫn bị hỏng, 
gây tia lửa và cháy
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4. Biện pháp phòng ngừa mối nguy điện



Sử dụng nắp đậy
hay rào chắn

Vật mang điện để trần phải
được cách ly tránh tiếp xúc

– Cách ly vật mang điện



Các dây điện đi vào hộp hay tủ phải được bảo vệ, 
các lỗ khoét không sử dụng phải được đậy kín

– Cách ly vật mang điện
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- Các hộp đấu dây, phụ kiện đấu nối phải có nắp đậy đảm
bảo an toàn

- Các lỗ khoét không sử dụng phải được đậy kín

– Cách ly vật mang điện
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- Sử dụng dây dẫn phù hợp với điều kiện làm việc, công
suất thiết bị và điều kiện môi trường

- Ưu tiên sử dụng dây cố định thay vì dây mềm

- Sử dụng đầu nối dây phù hợp

– Sử dụng dây dẫn phù hợp



– Cách điện và sử dụng dây dẫn đúng kỹ thuật

- Bọc cách điện dây dẫn

- Kiểm tra trước khi sử dụng

- Sử dụng dây ba lõi

- Sử dụng đầu nối có cơ cấu chống biến

dạng

- Khi rút phích, kéo vào phích cắm không

kéo vào dây điện



Nối đất vỏ thiết bị để tạo

ra đường dẫn có điện trở

thấp từ thiết bị xuống đất

để hạn chế dòng điện

chạy qua người khi có sự

cố rò điện ra vỏ hay bị sét

đánh.

- Bảo vệ an toàn bằng biện pháp nối đất



- Nguồn điện, mạng điện, các thiết bị
điện phải được nối đất theo đúng yêu
cầu kỹ thuật. 

• Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo
hệ thống nối đất không bị đứt, bị hỏng.

• Luôn kiểm tra các dụng cụ sử dụng
điện trước khi sử dụng

• Không được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa
cự nối đất trong các ổ cắm và dây cắm
thiết bị

• Nối đất tất cả các bộ phận kim loại
không mang điện.

- Bảo vệ an toàn bằng biện pháp nối đất



Bảo vệ bằng thiết bị chống dòng rò

- Chống điện giật một cách trực tiếp

- Phát hiện sự chênh lệch giữa dòng
điện đi trong dây pha và dây trung
tính (Dòng rò)

- Nếu có dòng rò, thiết bị sẽ cắt
nguồn gần như tức thời (1/40 giây)
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- Biện pháp an toàn – Sử dụng các cơ cấu bảo vệ

- Cơ cấu bảo vệ có thể là: cầu chì, CB,
ELCB (thiết bị chống dòng rò).

- Cầu chì và CB là cơ cấu bảo vệ quá
dòng. Khi dòng điện tăng quá cao:

 Cầu chì tự động bị chảy

 CB tự động ngắt

ELCB là cơ cấu bảo vệ chống dòng rò.
Khi có hiện tượng rò điện xuống đất.
ELCB sẽ tự động ngắt mạch
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