
 
BẢO TRÌ VÀ DỊCH VỤ 



Giới thiệu 

 Máy cắt Recloser và tủ điều khiển RC 10 của hãng NOJA được 
thiết kế không cần bảo trì trong suốt thời gian treo trên cột 

 
 Phần trình bày sẽ cung cấp các hướng dẫn cho việc giám sát 

tình trạng thiết bị. 
  



Các chủ đề 

Phần 1 – Kiểm tra Ngoại quan sau khi lắp đặt 
• Tiếp đất tủ điều khiển RC 10, Niêm phong, IP, Lỗ luồn cáp, Ăng ten,  
• Nắp chụp đầu cực. 
• Các đầu cực Bushings 
• Chống sét van, tiếp địa. 

Phần 2- Thí nghiệm sau lắp đặt 

• Đóng / Cắt 

• Đo lường 

• Ắc quy/ Nguồn AC 

• Cáp điều khiển 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 

• Thiết bị cần rất ít các yêu cầu về dịch vụ(hầu như không cần bảo trì). 

• Không cần bôi trơn, điều chỉnh tiếp điểm hoặc kiểm tra độ kín trên 
thân máy cắt recloser.  

• Không có dầu hoặc SF6 -> không cần kiểm tra mức dầu hoặc theo dõi 
áp suất SF6  

• Dây tiếp địa phải được kiểm tra định kz(Tiết diện tối thiểu của dây 
đồng ghi trong Hướng dẫn lắp đặt Recloser NOJA) 

 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 

Tủ điều khiển RC 10 

• Đấu nối dây tiếp địa – cần được kiểm tra thường xuyên 

• Dây đồng có thể bị ăn cắp ở nhiều nơi 

• Tiết diện dây đồng tối thiếu là 35mm²  

• Kiểm tra tiếp địa vào tủ điều khiển từ  

tiếp địa chính có bị đứt không 

• Tiếp địa đã được bắt với bulong M12  

được gắn trên tủ điều khiển chưa? 

 
 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 

Tủ điều khiển RC 10 
• Niêm phong cửa tủ/ IP 66 

• Độ kín của cửa tủ phải được theo dõi vì theo thời gian lớp 

gioăng cao su sẽ bị lão hóa và hỏng. Khuyến nghị thay thế lớp 

gioăng với chu kì tương tự như đối với ắc quy (2-4 năm) 

• Tất cả các cáp đấu nối vào tủ yêu cầu có ốc xiết cáp tránh hơi 

ẩm, bụi bẩn và động vật hoang dã xâm nhập vào trong tủ 

• Khi thấy tủ xuất hiện bụi cần kiểm tra lại gioăng cao su và ốc 

xiết cáp tại cái vị trí luồn cáp để đảm bảo an toàn vận hành.  



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 

Tủ điều khiển RC 10 
• Độ kín cửa tủ / IP 66 

 
  



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 

Tủ điều khiển RC10 
• Độ kín của tủ / IP 66 

 
 

 
 

  



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Tủ điều khiển RC 10 

• Lỗ thông hơi 

• Lỗ thông hơi cần được giữ sạch. 

• Không được để rác, bụi bẩn vào lỗ thông hơi, đảm bảo không khí được lưu thông
  Bên ngoài   Bên trong 

 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Tủ điều khiển RC10 

• Ắc quy 

– Đầu cực của Ắc quy phải được giữ trong tình trạng tốt. 

– Ắc quy axit chì nên được thay thế định kz (chu kì 2-4 năm) 

 

 
• Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh 

 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Động vật hoang dã 

• Nên kiểm tra sự xâm nhập của động vật hoang dã định kì trên 
thùng máy cắt OSM và tủ điều khiển RC10 

Ví dụ. Rắn, dơi, chim, chuột. 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Nắp chụp chống chim 

Chúng tôi khuyến cáo rằng cần sử dụng Nắp chụp và Cáp cách điện 
cho các kết nối phía cao thế . 

Nắp chụp phải được lắp dưới tán đầu tiên của sứ Bushing để đảm 
bảo chiều dài dòng rò của Bushing 

.Note:  

• OSM38-300 Thiết bị đòi hỏi mức điện áp xung sét 170kV phải có tối thiểu nắp chụp 

• OSM38-300 Thiết bị đòi hỏi mức điện áp xung sét 195kV phải sử dụng nắp chụp và 
cáp cách điện. 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Nắp chụp 

Lắp dưới tán sứ đầu tiên. 

Sử dụng dây thít chống tia UV 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Độ sạch 

Nên kiểm tra định kz mức độ ô nhiễm  trên các đầu cực Bushing và 
các tán sứ. Việc làm sạch có thể phải thực hiện theo thời gian – tùy 
thuộc vào mức độ ô nhiễm của nơi lắp đặt. 

Chú ý: không sử dụng nước muối 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Kiểm tra sứ bushing và sự nguyên vẹn của các tán sứ  

• Kiểm tra cáp điều khiển đã được cắm hoàn toàn ở 2 đầu chưa 

− Các chốt vẫn nguyên và đúng vị trí không 

− Giáp bảo vệ cáp có bị bong tróc ở những vị trí gấp không 

 

 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Chống sét  
− Nên lắp chống sét trên thùng OSM trước khi lắp trên cột 

 
− Có tất cả 6 vị trí cho phép lắp chống sét lên thùng máy. Lỗ 

bắt chống sét có đường kính 13mm 
 

− Việc nối chống sét vào dây nhất thứ được thực hiện bằng 
kẹp song song với độ dài dây nối ngắn nhất có thể. 

 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
OSM Tank 

• Surge Arrestors  
 



Kiểm tra ngoại quan sau lắp đặt 
Thùng máy OSM 

• Nối đất thùng máy  

• Dây nối đất nên được kiểm tra thường xuyên 

− Đồng có thể bị ăn trộm ở nhiều nơi 

 
 
 



Kiểm tra sau lắp đặt 
Kiểm tra sơ bộ 

 
• Đường dây nên được cắt điện hoặc bypass qua máy cắt OSM trước 

khi thực hiện kiểm tra hoạt động. 
 

• Kết nối tủ điều khiển RC10 với phần mềm CMS và upload tất cả các 
cài đặt (dùng để dự phòng) 
 

• Cài đặt thời gian  
 

• Kiểm tra trên màn hình có cảnh báo, sự cố, hoặc bất thường nào 
không 
 

• Trong trường hợp đường dây đang có điện – kiểm tra giá trị dòng 
điện và điện áp trên đường dây và so sánh với các giá trị mong đợi 
 
 



Kiểm tra sau lắp đặt 

Đóng cắt 

 
1. Bấm nút ON trên bảng điều khiển của tủ RC10. Chờ 60s trước khi 

vận hành Recloser. 
 

2. Đảm bảo các đèn LED vị trí đang sáng và đúng với chỉ thị dưới đáy 
thùng máy OSM. Nếu máy cắt đang đóng, bấm nút OPEN màu 
xanh để mở máy cắt. Xác nhận máy cắt đã mở, đèn OPEN sáng và 
chỉ thị vị trí thể hiện đúng trạng thái máy cắt. 
 

3. Bấm nút CLOSED màu đỏ. Xác nhận máy cắt đã đóng lại, đèn 
CLOSED sáng và chỉ thị vị trí thể hiện đúng trạng thái máy cắt. 
 

 



Kiểm tra sau lắp đặt 

Đóng cắt – Bằng tay 

 
4. Cắt máy cắt OSM bằng vòng cắt cơ khí đảm bảo cơ cấu đã được 

tách ra hoàn toàn. 
 

5. Kiểm tra “System status” trên màn hình. Chọn “Warning” và xác 
nhận có thông báo “Mechanical Lockout” trên màn hình. Điều 
này chứng tỏ rằng recloser không thể đóng lại. Bấm nút CLOSE để 
xác nhận recloser không thể đóng lại.  
 

6. Đẩy vòng cắt bằng tay lại vị trí ban đầu và bấm nút CLOSE để đóng 
recloser lại. 

 
 



Kiểm tra sau lắp đặt 

Đo lường 

 
 
 



Questions? 

 


