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Occupational safety Standards system Industrial equipment 

Safety protectors General safety requirements 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các che chắn an toàn cơ khí để bảo vệ người làm việc tránh khỏi 
những nguy hiểm có thể xảy ra, do các bộ phận chuyển động của các thiết bị sản xuất, do các 
phần của vật liệu, dung dịch bôi trơn làm nguội văng ra; yêu cầu chung về kết cấu và sử dụng 
các che chắn an toàn. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các che chắn an toàn của các phương tiện vận chuyển 
đường sắt, đường thủy và đường hàng không. 

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 2696-80. 

2. Che chắn an toàn phải được bố trí và liên kết chặt chẽ với thiết bị sản xuất thành một thể 
thống nhất, và phải đảm bảo được các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp. 

3. Che chắn an toàn không được làm hạn chế khả năng công nghệ cũng như việc sử dụng và 
bảo dưỡng thiết bị. 

4. Che chắn an toàn phải đảm bảo được chức năng bảo vệ, và không được trở thành nguồn có 
thể gây ra sự mất an toàn hoặc nguy hiểm mới. 



5. Che chắn an toàn kiểu bản lề, hoặc xếp vào mở ra được, hoặc tháo lắp được, tại vị trí bảo vệ 
phải được cố định vững chắc và không thể tự dịch chuyển. Che chắn an toàn kiểu mở hướng lên 
phía trên, phải bảo đảm định vị vững chắc tại vị trí mở. 

6. Ưu tiên sử dụng các che chắn an toàn dạng kín bằng vật liệu là tấm liền. 

Nếu che chắn an toàn dạng có lỗ, lưới, thì kết cấu của chúng phải có đủ độ bền chắc và cứng 
vững phù hợp. Mối quan hệ giữa kích thước lỗ, mắt lưới với khoảng cách từ che chắn đến phần 
có thể gây tai nạn của vật cần che chắn phải được quy định trong những tiêu chuẩn của từng loại 
thiết bị cụ thể. 

7. Kết cấu của che chắn an toàn phải phù hợp với chức năng của che chắn, cấu tạo của thiết bị, 
và với điều kiện trong đó thiết bị phải vận hành. 

8. Kết cấu và kẹp chặt che chắn an toàn phải loại trừ được khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên của 
người và của che chắn với các bộ phận được che chắn. 

Định vị và kẹp chặt các che chắn an toàn bằng mối ghép ren phải được đảm bảo vững chắc và 
không thể tự nới lỏng. 

9. Độ bền cơ học của che chắn an toàn phải được quy định theo tải trọng tác động do người và 
do các bộ phận của thiết bị bị phá hủy văng ra tác động lên che chắn. 

10. Chức năng bảo vệ của che chắn an toàn không được suy giảm khi chịu tác động bởi các yếu 
tố sản xuất (ví dụ, rung, nhiệt độ…); 

11. Che chắn an toàn phải được bố trí và có kết cấu sao cho khi thiết bị làm việc che chắn không 
dịch chuyển khỏi vị trí bảo vệ. Nếu che chắn dịch chuyển thì các bộ phận được che chắn phải 
ngừng hoạt động. 

12. Những che chắn an toàn để ngăn cản sự tiếp xúc của người với các bộ phận của thiết bị đòi 
hỏi đặc biệt chú ý hoặc có quy ước riêng phải có khóa liên động, đảm bảo thiết bị chỉ làm việc 
được khi che chắn ở vị trí bảo vệ. 

13. Các cơ cấu liên động không được dùng để mở tự động các bộ phận hoặc các chu trình làm 
việc của thiết bị. 

Khóa liên động phải được mở bởi một cơ cấu mở riêng biệt, cơ cấu này phải có khóa và được 
khóa lại trong những trường hợp đã xác định. 

Các yêu cầu của điều mục này phải được thể hiện thành những qui định cụ thể trong những tiêu 
chuẩn của từng loại thiết bị sản xuất. 

14. Che chắn an toàn có cửa quan sát thì cửa quan sát không được làm giảm chức năng bảo vệ 
của che chắn. 

15. Che chắn an toàn phải được chế tạo và lắp đặt chính xác, không cong vênh hoặc sai lệch so 
với vị trí quy định, đảm bảo được yêu cầu của chức năng bảo vệ 

16. Những che chắn an toàn dùng tay để mở, tháo, dịch chuyển, hoặc tháo ra lắp vào nhiều lần 
trong một ca, phải có kết cấu phù hợp với yêu cầu sử dụng: dễ dàng, nhẹ nhàng, nhanh chóng, 
thuận tiện khi thao tác (thí dụ: tay nắm, quai cầm,…), đồng thời vẫn đảm bảo được cố định vững 
chắc khi ở vị trí bảo vệ. 

17. Che chắn an toàn thường xuyên đóng mở bằng tay thì mặt ngoài phải có dấu hiệu phòng 
ngừa và mặt trong sơn mẫu - Dấu hiệu phòng ngừa ở mặt ngoài và màu sắc sơn ở mặt trong 
của che chắn, phải phù hợp với những quy định hiện hành về mầu sắc tín hiệu và dấu hiệu an 
toàn. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng  XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam     KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 
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