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Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body 

Lời nói đầu 

TCVN 6721:2000 hoàn toàn tƣơng đƣơng với ISO 13854:1996. 

TCVN 5721:2000 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Vấn đề chung về cơ khí biên 
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lƣờng - Chất lƣợng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trƣờng ban hành. 
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Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này giúp cho ngƣời sử dụng (ví dụ ngƣời biên soạn tiêu chuẩn, ngƣời thiết kế máy) 
tránh đƣợc nguy hiểm từ các vùng dễ kẹp dập. Tiêu chuẩn này qui định khe hở nhỏ nhất liên 
quan đến các bộ phận của cơ thể con ngƣời và đƣợc áp dụng khi đạt mức an toàn phù hợp 
bằng phƣơng pháp này. 

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với những ảnh hƣởng từ những nguy hiểm kẹp dập và không áp 
dụng đối với các khả năng nguy hiểm khác (ví dụ, va đập, cắt hoặc kéo). 

Chú thích - Đối với các mối nguy hiểm do va đập, cắt hoặc kéo, cần có biện pháp khác hoặc biện 
pháp bổ sung. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

ISO/TR 12100-1:1992 An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung trong thiết kế - Phần 
1: Thuật ngữ cơ bản, phƣơng pháp luận. 

ISO/TR 12100-2:1992 An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung trong thiết kế - Phần 
2: Nguyên tắc và đặc tính kỹ thuật. 

TCVN 6720:2000 (ISO 13852) An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con ngƣời 
không vƣơn tới vùng nguy hiểm. 

3. Định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa cho trong ISO/TR 12100-1, TCVN 6720:2000 (ISO 
13852) và các định nghĩa sau: 

3.1. Vùng dễ kẹp dập (crushing zone): Vùng mà cơ thể con ngƣời hoặc các bộ phận của cơ 
thể dễ bị nguy hiểm kẹp dập. Sự nguy hiểm này sẽ sinh ra nếu: 

- hai bộ phận chuyển động hƣớng vào nhau, hoặc 

- một bộ phận chuyển động hƣớng vào bộ phận cố định. 

Chú thích - Xem phụ lục A. 

4. Khe hở nhỏ nhất 

4.1. Các phƣơng pháp sử dụng của tiêu chuẩn này: 

Phƣơng pháp sử dụng trong tiêu chuẩn phải theo điều 5 “chiến lƣợc lựa chọn các biện pháp an 
toàn” của ISO/TR 12100-1:1992. 



Ngƣời sử dụng tiêu chuẩn này phải: 

a) nhận biết đƣợc các nguy hiểm kẹp dập; 

b) đánh giá các ảnh hƣởng từ các mối nguy hiểm phù hợp với ISO/TR 12100-1, chú ý đặc biệt 
đến các vấn đề sau: 

- để lƣờng trƣớc ảnh hƣởng từ nguy hiểm kẹp dập liên quan đến các bộ phận khác của cơ thể 
phải sử dụng giá trị khe hở nhỏ nhất cho trong bảng 1 liên quan đến phần lớn nhất của cơ thể 
(xem d); 

- nếu trẻ em có mặt trong những ngƣời có thể bị ảnh hƣởng và không lƣờng trƣớc đƣợc các 
hành vi của trẻ em và kích thƣớc của chúng; 

- bộ phận của cơ thể có thể đƣa vào vùng dễ kẹp dập có hình dạng khác với chỉ dẫn trên bảng 1. 

- cần tính đến trang bị bảo hộ dày hoặc cồng kềnh (ví dụ quần áo bảo hộ đối với nhiệt độ cao) 
hoặc dụng cụ; 

- ngƣời thao tác máy đi giầy có đế cao sẽ làm tăng kích thƣớc thực của bàn chân; 

c) lựa chọn khe hở nhỏ nhất trên bảng 1 tƣơng ứng với bộ phận cơ thể dễ bị ảnh hƣởng (xem 
phụ lục A); 

d) nếu khe hở nhỏ nhất chọn theo bảng 1 không đủ an toàn thì phải dùng các biện pháp hoặc 
phƣơng tiện khác hoặc dùng các biện pháp bổ sung (xem ví dụ ISO/TR 12100-1, ISO/TR 12100-
2 và TCVN 6720:2000 (ISO 13852); 

Nếu khe hở nhỏ nhất dùng cho bộ phận lớn của cơ thể không đạt yêu cầu thì ví dụ sau sẽ đƣa ra 
một biện pháp hạn chế sự tiếp cận của các bộ phận nhỏ hơn: 

VÍ DỤ 

Có thể ngăn ngừa các bộ phận lớn hơn của cơ thể tiếp cận vùng dễ kẹp dập bằng cách dùng 
các kết cấu bảo vệ có độ mở hạn chế xem chỉ dẫn trên hình 1. 

Khả năng tiếp cận vùng dễ kẹp dập đối với các bộ phận đặc biệt của cơ thể phụ thuộc vào 
những điều sau: 

- khe hở a giữa bộ phận cố định và bộ phận chuyển động hoặc giữa hai bộ phận chuyển động; 

- chiều sâu b của vùng dễ kẹp dập; 

- kích thƣớc c của độ  mở trong kết cấu bảo vệ và khoảng cách d của nó so với vùng dễ kẹp dập. 

Chú thích - Các kích thƣớc độ mở có liên quan đến khoảng cách an toàn đƣợc giới thiệu trong 
TCVN 6720:2000 (ISO 13852). 

Đối với một số trƣờng hợp, có thể có các lý do chính đáng để sử dụng khe hở nhỏ nhất khác với 
các giá trị cho trong bảng 1. Trong trƣờng hợp này, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng phải có đầy đủ các 
điều kiện an toàn thích hợp. 

4.2. Các giá trị 

Bảng 1 đƣa ra các giá trị cho khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập đến bộ phận cơ thể. Để lựa chọn 
khe hở nhỏ nhất thích hợp, xem 4.1. 



 

Chú thích - Các  ký hiệu đƣợc giải thích trong ví dụ 4.1 

Hình 1 

Bảng 1 

Kích thƣớc tính bằng milimét 

Bộ phận cơ thể Khe hở nhỏ nhất, a Miêu tả 

Cơ thể 500 

 

Đầu (vị trí ít thuận lợi nhất) 300 

 

Chân 180 

 

Bàn chân 120 

 

Ngón chân 50 

 

Cánh tay 120 

 



Bàn tay 

Cổ tay 

Nắm tay 

100 

 

Ngón tay 25 

 

 

PHỤ LỤC A 

(tham khảo) 

MINH HỌA CÁC VÙNG DỄ KẸP DẬP 

Hình A.1 miêu tả các vùng dễ kẹp dập và các bộ phận cơ thể con ngƣời. Để đánh giá ảnh hƣởng 
xem điều 4.1. 

 

Chú thích - a là khe hở nhỏ nhất 

Hình A.1 
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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 

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

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

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

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

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

• Kiến trúc sƣ 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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