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BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ (PACKING LIST) 
 
 02 Bộ chia pha cáp. Mỗi bộ chia pha cáp gồm có: 

 01 Ống niêm cổ cáp chia 3-pha co nguội (coldshrink breakout boot) 
 03 Dây bện đồng tiếp đất dài 0.6m (ground braid) 
 01 Lò xo vòng ép lớn (constant force spring large) 
 03 Lò xo vòng ép nhỏ (constant force spring small)  
 01 Ống bọc pha cáp dài 1.5m (rejacketing sleeve) 
 01 Ống lưới luồn dài 1.8m (polyester braid) 
 02 Dải mastic (mastic strip) 

 03 Bộ đầu cáp góc 1-Pha DTS624. Mỗi bộ gồm: 
 01 Thân T có điểm test (moulded T with test point) 
 01 Bịch ống đệm cao su 

 01 Ống đệm cao su (cable adapter) 
 01 Khăn lau giấy (tissue) 
 02 Tép mỡ silicone  

 01 Đầu cosse 

 01 Bịch phụ kiện 

 01 Băng nhám (abrasive strip) 

 01 Cuộn băng bán dẫn (semi-conductive tape) 25mmx1.5mx0.8mm 

 01 Cuộn băng cao su làm kín (sealing tape) 25mmx5mx0.8mm 

 01 Cuộn băng keo vinyl (vinyl tape) 18mmx10mx0.13mm 
 02 Khăn lau tẩm hóa chất 

 02 Tép mỡ silicone 

 03 Bộ đầu cáp góc 1-Pha DTB624. Mỗi bộ gồm: 
 01 Thân Sub-T có điểm test (moulded T with test point) + 01 Ống nối giữa Sub-T và T (rod assembly) 
 01 Bịch ống đệm cao su 

 01 Ống đệm cao su (cable adapter) 
 01 Khăn lau giấy (tissue) 
 02 Tép mỡ silicone  

 01 Đầu cosse 

 01 Bịch phụ kiện 

 01 Băng nhám (abrasive strip) 

 01 Cuộn băng bán dẫn (semi-conductive tape) 25mmx1.5mx0.8mm 

 01 Cuộn băng cao su làm kín (sealing tape) 25mmx5mx0.8mm 

 01 Cuộn băng keo vinyl (vinyl tape) 18mmx10mx0.13mm 

 02 Khăn lau tẩm hóa chất 

 02 Túi mỡ silicone 

 01 Hộp đầu đuôi sứ 

 01 Đầu đuôi sứ (deadend plug) 

 01 Buloong 2-đầu (threaded stud) 

 01 Đai ốc (hex nut) 

 01 Nắp chụp cao su (cap) 

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 
 Đầu tiên, thực hiện lắp đặt Bộ chia pha cáp cho cả hai cáp thứ nhất và thứ hai (A. Các bước thao tác lắp 

đặt Bộ chia pha cáp – 04 bước) 
 Sau đó, thực hiện lắp đặt Đầu cosse cho cả hai cáp thứ nhất và cáp thứ hai (B. Các bước thao tác lắp đặt 

Đầu cosse vào cáp – 05 bước) 
 Kế đến, thực hiện lắp đặt 06 pha Đầu cáp góc 1-Pha DTS và Đầu cáp góc 1-Pha DTB (C. Các bước thao tác 

lắp đặt Đầu cáp góc 1-Pha DTS và Đầu cáp góc 1-Pha DTB – 06 bước) 
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A. CÁC BƯỚC THAO TÁC LẮP ĐẶT BỘ CHIA PHA CÁP (04 BƯỚC) 
Bước 1: Chuẩn bị cáp 

1. Thực hiện cắt và bóc cáp theo kích thước như hình vẽ 
2. Quấn băng keo vinyl một đoạn 30mm ở đầu cáp để tránh bung băng đồng 
3. Quấn dải mastic quanh vỏ cáp, phía dưới cách mép cắt vỏ cáp 25mm 

 
Bước 2: Lắp đặt dây bện đồng tiếp đất (ground braid) 

1. Trên mỗi dây bện (dài 600mm), kéo dãn theo bề ngang một đoạn dài 300mm  
 

 
 

2. Đặt mỗi dây bện vào mỗi pha. Dùng băng vinyl cố định đầu kéo dãn của dây bện đồng vào băng đồng, 
cách mép cắt lớp vỏ trong khoảng 200mm.  

3. Dùng băng vinyl quấn giữ dây bện đồng tiếp đất của ba pha vào vỏ cáp ở vị trí cách lớp mastic khoảng 
15mm.  
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4. Uốn ngược 1 đoạn đầu dây bện đồng và dùng lò xo vòng nhỏ quấn ép vào băng đồng (việc uốn ngược 

giúp dây bện đồng tránh bị trượt khỏi vị trí khi bị kéo) xén gọn xơ mép của dây bện thừa ra. 
5. Dùng lò xo vòng lớn quấn ép cả 3 dây bện đồng vào giáp thép. 
6. Quấn một lớp mastic thứ hai chồng lên dây bện và lớp mastic cũ.  
7. Dùng băng vinyl quấn hai lớp (quấn chồng nửa) phủ lên giáp thép, lò xo vòng, che kín những cạnh kim 

loại sắc nhọn, quấn phủ qua cả lớp mastic.  

 
 
Bước 3: Lắp đặt ống niêm cổ cáp chia 3-Pha 

1. Kiểm tra Ống niêm cổ cáp chia 3-Pha đảm bảo các lõi dây rút plastic phải nằm đúng vị trí như hình vẽ 
2. Giữ dây rút và luồn Ống niêm cổ cáp chia 3-Pha cáp vào. Đưa từng pha cáp vào các cổ chia. 

Đun Ống niêm cổ cáp vào vị trí sâu nhất có thể. 
Rút dây lõi phần thân ống trước. Nắm dây rút, vừa kéo vừa xoay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh 
sợi cáp;  
Tiếp theo, rút dây lõi các ống chia pha. Nắm dây rút, vừa kéo vừa xoay ngược chiều kim đồng hồ xung 
quanh mỗi pha của sợi cáp 
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Bước 4:  Lắp đặt 03 ống bọc pha cáp (phase insulation)  

1. Dùng băng vinyl đánh dấu 280mm từ đầu pha cáp như hình vẽ.  
2. Đo khoảng cách [S]. Lưu ý [S] bao gồm cả 25mm phủ lên ống nhánh của ống niêm cổ cáp. 

Khoảng [S] trên từng pha cáp 1, 2, 3 có thể không giống nhau, nhưng chiều dài tổng cộng [S1] + [S2] + 
[S3] ≤ chiều dài ống bọc pha cáp được cung cấp (1.5m) 

 
Chuẩn bị Ống bọc pha cáp và Ống lưới luồn như hình vẽ 

 
 

3. Luồn bộ Ống bọc pha cáp và Ống lưới luồn vào mỗi pha cáp. Kéo trượt cho đến khi Ống lưới luồn bên 
trong tiếp xúc với điểm cuối của Ống chia pha của ống niêm cổ cáp như hình vẽ 

4. Gấp ngược Ống bọc pha cáp ra phía sau 25mm như hình vẽ và cắt bỏ mép xơ thừa của Ống lưới luồn 
5. Trượt Ống bọc pha cáp đến khi mép gấp tiếp xúc với điểm cuối của Ống chia pha của ống niêm cổ cáp 
6. Kéo trả đoạn Ống bọc pha cáp đã gấp cho phủ lên Ống chia pha của ống niêm cổ cáp 
7. Mép cuối của Ống bọc pha cáp phải ngang bằng và chồng phủ lên băng vinyl dánh dấu. Quấn một lớp  

băng vinyl tại vị trí cuối của Ống bọc pha cáp (1/2 phủ chồng trên ống, 1/2 phủ lên lớp băng đồng để giữ 
cố định Ống bọc pha cáp) 
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B. CÁC BƯỚC THAO TÁC LẮP ĐẶT ĐẦU COSSE VÀO CÁP (ĐỂ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP 
GÓC 1-PHA DTS VÀ ĐẦU CÁP GÓC 1-PHA DTB) (05 BƯỚC) 
Bước 1: Chuẩn bị cáp 

1. Thực hiện cắt và bóc cáp theo kích thước như hình vẽ 
2. Quấn băng keo vinyl một đoạn 30mm ở đầu lõi dẫn điện để tránh bung sợi cáp gây sước các chi 

tiết lắp đặt ở các bước sau. 
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Bước 2: Quấn băng bán dẫn (semi-conductive tape) 
1. Làm sạch khu vực trước khi quấn băng bán dẫn 

a. Dùng băng nhám, làm phẳng các điểm gờ 
b. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch. Đợi hóa chất bay hơi, khô 

2. Quấn băng bán dẫn tại vị trí và theo kích thước như hình vẽ. 

 
 
 
Bước 3: Lắp đặt ống đệm cao su 

3. Làm sạch khu vực trước khi lắp đặt ống đệm cao su 
a. Dùng băng nhám, làm phẳng các điểm gờ 
b. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch. Đợi hóa chất bay hơi, khô 
c. Bôi mỡ silicone vào khu vực lắp đặt ống đệm cao su 

4. Đưa ống đệm cao su vào từ phía lõi dẫn điện. Đẩy trượt vào trong cho đến khi ống đệm cao su 
thít chặt vào cáp. Vị trí của ống đệm cao su sẽ như hình vẽ. 

 
Bước 4: Quấn băng cao su làm kín (sealing tape) và băng keo vinyl (vinyl tape) 

8. Làm sạch khu vực trước khi quấn băng cao su và băng keo vinyl 
a. Dùng băng nhám, làm phẳng các điểm gờ 
b. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch. Đợi hóa chất bay hơi, khô 

9. Quấn băng cao su tại vị trí và theo kích thước như hình vẽ; chú ý băng cao su phủ lên một phần 
mép ống đệm cao su 

10. Quấn băng keo vinyl tại vị trí và theo kích thước như hình vẽ; chú ý băng keo vinyl bao phủ 
hoàn toàn khu vực băng cao su làm kín 
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Bước 5: Ép đầu cosse vào cáp 

1. Lột bỏ lớp băng keo vinyl quấn ở mép đầu lõi dẫn điện ở bước 1 
2. Đưa đầu cosse vào lõi dẫn điện và dùng dụng cụ chuyên dụng ép đầu cosse vào lõi dẫn điện. 

 
 
C. CÁC BƯỚC THAO TÁC LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP GÓC 1-PHA DTS VÀ ĐẦU CÁP GÓC 1-
PHA DTB (06 BƯỚC) 
Bước 1: Lắp cáp thứ nhất đã lắp đặt đầu cosse vào thân T 

1. Làm sạch khu vực cáp lắp đặt và bề mặt trong thân T 
a. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch. Đợi hóa chất bay hơi, khô 
b. Bôi mỡ silicone vào khu vực cáp lắp đặt và bề mặt trong thân T 

2. Đưa cáp vào thân T. Đẩy trượt cáp mạnh vào trong cho đến thít chặt và nhìn xuyên qua thân T 
thấy lỗ trên đầu cosse. 
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Bước 2: Lắp thân T vào bushing của thiết bị 

1. Lắp buloong 2-đầu vào bushing của thiết bị. Xiết chặt bằng dụng cụ chuyên dụng với lực 30Nm 
2. Lắp thân T vào bushing của thiết bị như hình vẽ. Ấn mạnh vào để buloong 2-đầu đã lắp trên 

bushing xuyên qua lỗ trên đầu cosse. 
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Bước 2: Lắp Ống nối giữa Sub-T và T (rod assembly) 

1. Xiết ống nối giữa Sub-T và T bằng dụng cụ chuyên dụng với lực 55Nm để gắn chặt ống nối vào 
buloong 2-đầu trên bushing của thiết bị, đồng thời cũng ép chặt đầu cosse của cáp thứ nhất vào 
bushing của thiết bị 
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Bước 3: Lắp cáp thứ hai đã lắp đặt đầu cosse vào thân Sub-T 

1. Làm sạch khu vực cáp lắp đặt và bề mặt trong thân Sub-T 
a. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch. Đợi hóa chất bay hơi, khô 
b. Bôi mỡ silicone vào khu vực cáp lắp đặt và bề mặt trong thân T 

2. Đưa cáp vào thân Sub-T. Đẩy trượt cáp mạnh vào trong cho đến thít chặt và nhìn xuyên qua 
thân Sub-T thấy lỗ trên đầu cosse. 
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Bước 4: Lắp thân Sub-T vào ống nối giữa Sub-T và T 

1. Lắp thân Sub-T vào ống nối giữa Sub-T và T như hình vẽ. Ấn mạnh vào để phần buloong của 
ống nối xuyên qua lỗ trên đầu cosse. 

2. Xiết đai ốc vào buloong của ống nối giữa Sub-T và T bằng dụng cụ chuyên dụng với lực 55Nm 
để ép chặt đầu cosse của cáp thứ hai vào ống nối giữa Sub_T và T 
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Bước 5: Lắp Đầu đuôi sứ vào thân Sub-T 

1. Vặn đầu đuôi sứ khớp răng vào buloong của ống nối giữa Sub-T và T. Xiết chặt bằng dụng cụ 
chuyên dụng với lực 40Nm. 
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Bước 6: Đóng nắp cao su vào thân Sub-T và lắp đặt dây tiếp đất của thân T và Sub-T 

1. Dùng khăn tẩm hóa chất, lau sạch bề mặt trong nắp chụp cao su và bề mặt đầu đuôi sứ. Đợi hóa 
chất bay hơi, khô; bôi mỡ silicone vào đầu buloong trên đầu đuôi sứ 

2. Đóng nắp cao su vào thân Sub-T và ấn mạnh để gài nắp cao su vào phần lõm trên đầu đuôi sứ 
3. Lắp dây tiếp địa ở vị trí trên thân T và Sub-T như hình vẽ và nối vào tiếp đất hệ thống. 
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