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1.1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (BHLĐ)
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
a. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ)

Hình 1.1: Mục đích,ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
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 Mục đích
Mục đích của BHLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh
tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất; tạo
nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện để ngăn ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau, giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt
hại khác đối với người lao động, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng
người lao động trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất
lao động.
 Ý nghĩa
Bảo hộ lao động trước hết là phạm trù sản xuất, do yêu cầu của sản xuất và gắn liền
với quá trình sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động, quan trọng nhất của lực lượng sản
xuất là người lao động. Mặt khác, việc chăm lo sức khoẻ của người lao động mang lại
niềm vui, hạnh phúc cho mọi người mà công tác BHLĐ mang lại còn có ý nghĩa nhân đạo.
 Tính chất của công tác bảo hộ lao động
BHLĐ Có 3 tính chất chủ yếu là: Pháp lý, Khoa học kỹ thuật và tính quần
chúng.
 BHLĐ mang tính chất pháp lý:
+ Chính sách, chế độ, quy phạm, tiêu chuẩn, được ban hành trong công tác
bảo hộ lao động là luật pháp của Nhà nước.
 BHLĐ mang tính KHKT
+ Mọi hoạt động của BHLĐ nhằm loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại,
phòng và chống tai nạn, các bệnh nghề nghiệp... đều xuất phát từ những cơ
sở của KHKT. Các hoạt động điều tra khảo sát phân tích điều kiện lao động,
đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố độc hại đến con người để đề ra các giải
pháp chống ô nhiễm, giải pháp đảm bảo an toàn đều dựa trên các cơ sở khoa
học kỹ thuật.
 BHLĐ mang tính quần chúng
+ BHLĐ là hoạt động hướng về cơ sở sản xuất và con người và trước hết là
người trực tiếp lao động. Nó liên quan với quần chúng lao động, bảo vệ
2

quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội. Vì thế
BHLĐ luôn mang tính quần chúng
Tóm lại: Ba tính chất trên đây của công tác bảo hộ lao động: tính pháp lý,
tính khoa học kỹ thuật và tính quần chúng có liên quan mật thiết với nhau và hỗ
trợ lẫn nhau.
b. Điều kiện lao động và các yếu tố liên quan
 Điều kiện lao động
Điều kiện lao động là tập hợp tổng thể các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế xã
hội được biểu hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, đối tượng lao động,
trình công nghệ, môi trường lao động, và sự sắp xếp bố trí cũng như các tác động qua lại
của chúng trong mối quan hệ với con người tạo nên những điều kiện nhất định cho con
người trong quá trình lao động. Điều kiện lao động có ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính
mạng con người.

Hình 1.2: Điều kiện lao động
Những công cụ và phương tiện lao động có tiện nghi, thuận lợi hay gây khó khăn
nguy hiểm cho người lao động, đối tượng lao động cũng ảnh hưởng đến người lao động
rất đa dạng như dòng điện, chất nổ, phóng xạ, ... Những ảnh hưởng đó còn phụ thuộc quy
trình công nghệ, trình độ sản xuất (thô sơ hay hiện đại, lạc hậu hay tiên tiến), môi trường
lao động rất đa dạng, có nhiều yếu tố tiện nghi, thuận lợi hay ngược lại rất khắc nghiệt,
độc hại, đều tác động lớn đến sức khoẻ của người lao động.
 Các yếu tố nguy hiểm và có hại
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Trong một điều kiện lao động cụ thể, bao giờ cũng xuất hiện các yếu tố vật chất có
ảnh hưởng xấu, nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao
động, ta gọi đó là các yếu tố nguy hiểm và có hại.
Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất: là các yếu tố khi tác động vào con người
thường gây chấn thương các bộ phận hoặc hủy hoại cơ thể con người. Sự tác động đó gây
ra tai nạn tức thì, có khi tử vong.
2. Nguồn nhiệt

1. Truyền động, chuyển động

3. Nguồn điện

6. Nổ

4. Vật rơi đổ sập

5. Vật văng bắn
Hình 1.3: Yếu tố nguy hiểm

Các yếu tố có hại trong sản xuất: là các yếu tố khi tác động vào con người với mức độ
vượt qua một giới hạn chịu đựng của con người sẽ gây tổn hại đến các chức phận của cơ
thể, làm giảm khả năng lao động. Sự tác động này thường diễn ra từ từ, kéo dài.
1.Vi khí hậu
2. Tiếng ồn
9. Yếu tố khác
3. Rung
8. Vi sinh vật
có hại
4. Bức xạ, phóng xạ
7. Hóa chất độc
5. Chiếu sáng
6. Bụi
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Hậu quả cuối cùng là gây ra bệnh nghề nghiệp. Các yếu tố có hại thường gặp là: vi
khí hậu, bụi công nghiệp, hóa chất, …
2. Tiếng ồn

Hình 1.4: Yếu tố có hại
 Tai nạn lao động
Tai nạn lao động là tai nạn không may xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với
việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động làm tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức
năng nào của người lao động, hoặc gây tử vong.

Hình 1.5: Tai nạn lao động
Những tiêu chuẩn đặc trưng cho tai nạn lao động là:
 Sự cố gây tổn thương và tác động từ bên ngoài.
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 Sự cố đột ngột.
 Sự cố không bình thường.
 Bệnh nghề nghiệp
Bệnh phát sinh do tác động của điều kiện lao động có hại đối với người lao động
được gọi là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khoẻ một cách dần dần
và lâu dài.

Hình 1.6: Bệnh nghề nghiệp
c. Những nội dung chủ yếu của khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động
 Nội dung khoa học kỹ thuật
Nội dung khoa học kỹ thuật chiếm một vị trí rất quan trọng, là phần cốt lõi để loại
trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại, cải thiện điều kiện lao động.
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động là lĩnh vực khoa học rất tổng hợp và liên ngành,
được hình thành và phát triển trên cơ sở kết hợp và sử dụng thành tựu của nhiều ngành
khoa học khác nhau, từ khoa học tự nhiên (như toán, vật lý, hoá học, sinh học ...) đến khoa
học kỹ thuật chuyên ngành và còn liên quan đến các ngành kinh tế, xã hội, tâm lý học, ...
Những nội dung nghiên cứu chính của Khoa học bảo hộ lao động bao gồm những vấn đề:
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1. Khoa học vệ sinh lao động (VSLĐ)
VSLĐ là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong sản
xuất đối với sức khoẻ người lao động, tìm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động,
phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.
Nội dung của khoa học VSLĐ chủ yếu bao gồm :
+ Phát hiện, đo, đánh giá các điều kiện lao động xung quanh.
+ Nghiên cứu, đánh giá các tác động chủ yếu của các yếu tố môi trường lao
động đến con người.
+ Đề xuất các biện pháp bảo vệ cho người lao động.

Hình 1.7: Kiểm tra,đánh giá điều kiện làm việc
Để phòng bệnh nghề nghiệp cũng như tạo ra điều kiện tối ưu cho sức khoẻ và tình
trạng lành mạnh cho người lao động chính là mục đích của vệ sinh lao động.
2. Cơ sở kỹ thuật an toàn
Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp, phương tiện, tổ chức và kỹ thuật nhằm
phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người
lao động.

3. Khoa học về các phương tiện bảo vệ người lao động
Ngành khoa học này có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những phương tiện
bảo vệ tập thể hay cá nhân người lao động để sử dụng trong sản xuất nhằm chống lại
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những ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm và có hại, khi các biện pháp về mặt kỹ thuật
an toàn không thể loại trừ được chúng. Ngày nay các phương tiện bảo vệ cá nhân như mặt
nạ phòng độc, kính màu chống bức xạ, quần áo chống nóng, quần áo kháng áp, các loại
bao tay, giày, ủng cách điện... là những phương tiện thiết yếu trong lao động.
4. Ecgônômi với an toàn sức khoẻ lao động

Hình 1.8: Ecgônômic
Ecgônômi là môn khoa học liên ngành nghiên cứu tổng hợp sự thích ứng giữa các
phương tiện kỹ thuật và môi trường lao động với khả năng của con người về giải phẩu,
tâm lý, sinh lý nhằm đảm bảo cho lao động có hiệu quả nhất, đồng thời bảo vệ sức khoẻ,
an toàn cho con người.
Ecgônômi tập trung vào sự thích ứng của máy móc, công cụ với người điều khiển
nhờ vào việc thiết kế, tuyển chọn và huấn luyện. Ecgônômi tập trung vào việc tối ưu hoá
môi trường xung quanh thích hợp với con người và sự thích nghi của con người với điều
kiện môi trường. Ecgônômi coi cả hai yếu tố bảo vệ sức khoẻ ngưòi lao động và năng suất
lao động quan trọng như nhau.
Trong Ecgônômi người ta thường nhấn mạnh tới khái niệm nhân trắc học Ecgônômi
tức là quan tâm tới sự khác biệt về chủng tộc và nhân chủng học khi nhập khẩu hay chuyển
giao công nghệ của nước ngoài.
 Nội dung xây dựng và thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động
Phát triển bền vững là cách phát triển “thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà
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không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của thế hệ mai sau”.
Phát triển bền vững có thể được xem là một tiến trình đòi hỏi sự tiến triển đồng thời
4 lĩnh vực: kinh tế, nhân văn, môi trường và kỹ thuật.
1.1.2. LUẬT PHÁP, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT
NAM
Đảng và nhà nước Việt Nam ta nhất là trong công cuộc đổi mới luôn luôn quan tâm
đến người lao động nói chung và công tác BHLĐ nói riêng. Đến nay chúng ta đã có một
hệ thống văn bản pháp luật chế độ chính sách BHLĐ tương đối đầy đủ.
Hệ thống pháp luật BHLĐ gồm 3 phần:
 Phần I: Bộ luật lao động và Bộ luật ATVSLĐ.
 Phần II: Nghị định 06/CP và các nghị định khác liên quan đến ATVSLĐ.
 Phần III: Các thông tư, Chỉ thị, Tiêu chuẩn qui phạm ATVSLĐ.
a. Bộ luật lao động và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ
 Một số điều của Bộ luật lao động có liên quan đến ATVSLĐ
Ngoài chương IX về “an toàn lao động, vệ sinh lao động” còn một số điều liên quan
đến ATVSLĐ với nội dung cơ bản sau:
 Điều 29: Chương IV qui định hợp đồng lao động ngoài nội dung khác phải
có nội dung điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 Điều 23: Chương IV qui định một trong nhiều trường hợp về chấp dứt hợp
đồng là: người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động khi người lao động bị ốm đau hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc.
 Điều 46: Chương V qui định một trong những nội dung chủ yếu của thoả ước
tập thể là ATLĐ, vệ sinh lao động.
 Điều 68: Chương IIV qui định việc rút ngắn thời gian làm việc đối với những
người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 Điều 69: Quy định số giờ làm thêm không được vượt quá trong một ngày,
một năm.
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 Điều 284: Chương VIII qui định các hình thức xử lý người vi phạm kỷ luật
lao động trong đó có vi phạm nội dung ATVSLĐ.
b. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nội dung này được quy định trong bộ luật lao động và được củ thể hoá trong các
điều 9, 10, 11, 12 chương III Nghị định 06/CP như sau:
 Trách nhiệm người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động: Sơ
cứu cấp cứu kịp thời; tai nạn lao động nặng, chết người phải giữ nguyên hiện
trường và báo ngay cho cơ quan Lao động, Y tế, Công đoàn cấp tỉnh và công
an gần nhất.
 Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người mắc bệnh nghề nghiệp
là phải điều trị theo chuyên khoa, khám sức khoẻ định kỳ và lập hồ sơ sức
khoẻ riêng biệt.
 Trách nhiệm người sử dụng lao động bồi thường cho người bị tai nạn lao động
hoặc bệnh nghề nghiệp.
 Trách nhiệm người sử dụng lao động tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động
có sự tham gia của các đại diện BCH Công đoàn, lập biên bản theo đúng quy
định.
1.1.3. KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG (VSLĐ)
a. Đối tượng và nhiệm vụ và nội dung của VSLĐ
Vệ sinh lao động là môn khoa học dự phòng, nghiên cứu điều kiện thiên nhiên, điều
kiện sản xuất, sức khoẻ con người, ngưỡng sinh lý cho phép và những ảnh hưởng của điều
kiện lao động, quá trình lao động, gây nên tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Trong đó vệ sinh lao động (VSLĐ) chủ yếu đi sâu nghiên cứu các tác hại nghề
nghiệp, từ đó mà có biện pháp phòng ngừa các tác nhân có hại một cách có hiệu quả.
Nội dung của VSLĐ bao gồm:
 Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của các quá trình sản xuất.
 Nghiên cứu các biến đổi sinh lý, sinh hoá của cơ thể người.
 Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý.
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 Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn
chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất, đánh giá
hiệu quả các biện pháp đó.
 Qui định các chế độ bảo hộ lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh
xí nghiệp và cá nhân.
 Tổ chức tuyển và sắp xếp hợp lý công nhân vào làm việc ở các bộ phận sản
xuất khác nhau trong xí nghiệp.
 Quản lý, theo dõi tình hình sức khoẻ công nhân, tổ chức khám sức khoẻ định
kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Giám định khả năng lao động cho công
nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.
 Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao động trong
sản xuất.
b. Các tác hại nghề nghiệp
Các tác hại nghề nghiệp đối với người lao động có thể do các yếu tố vi khí hậu; tiếng
ồn và rung động; bụi; phóng xạ; điện từ trường; chiếu sáng gây ra.
Các tác hại nghề nghiệp có thể phân ra các loại sau:
 Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất như các yếu tố vật lý, hoá học, sinh
vật xuất hiện trong quá trình sản xuất.
 Tác hại liên quan đến tổ chức lao động như chế độ làm việc, nghỉ ngơi không
hợp lý, cường độ làm việc quá cao, thời gian làm việc quá dài…
 Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn như thiếu các thiết bị thông
gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, thiếu trang bị phòng hộ lao động,
không thực hiện đúng và triệt để các qui tắc vệ sinh và an toàn lao động…
 Vi khí hậu
Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp gồm
các yếu tố nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối của không khí, vận tốc chuyển động không
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khí và bức xạ nhiệt. Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào tính chất của quá
trình công nghệ và khí hậu địa phương.
Về mặt vệ sinh, vi khí hậu có ảnh hưởng đến sức khoẻ, bệnh tật của công nhân. Làm
việc lâu trong điều kiện vi khí hậu lạnh và ẩm có thể mắc bệnh thấp khớp, viêm đường hô
hấp trên, viêm phổi và làm cho bệnh lao nặng thêm. Vi khí hậu lạnh và khô làm cho rối
loạn vận mạch thêm trầm trọng, gây khô niêm mạc, nứt nẻ da. Vi khí hậu nóng ẩm làm
giảm khả năng bay hơi mồ hôi, gây ra rối loạn thăng bằng nhiệt, làm cho mệt mọi xuất
hiện sớm, nó còn tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, gây các bệnh ngoài da.

Hình 1.9: Công nhân kéo cáp trong điều kiện nóng bức
 Tiếng ồn và rung động
Tiếng ồn là những âm thanh gây khó chịu, quấy rối sự làm việc và nghỉ ngơi của con
người.

Hình 1.10: Các loại tiếng ồn
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Tiếng ồn tác động trước hết đến hệ thần kinh trung ương, sau đó đến hệ thống tim
mạch và nhiều cơ quan khác. Tác hại của tiếng ồn chủ yếu phụ thuộc vào mức ồn. Tuy
nhiên tần số lặp lại của tiếng ồn, đặc điểm của nó cũng ảnh hưởng lớn đến người.
Tiếng ồn liên tục gây tác dụng khó chịu ít hơn tiếng ồn gián đoạn. Tiếng ồn có các
thành phần tần số cao khó chịu hơn tiếng ồn có tần số thấp. Khó chịu nhất là tiếng ồn
người cũng như vào lứa tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể của người công nhân.
Rung động là dao động cơ học của vật thể đàn hồi sinh ra khi trọng tâm hoặc trục
đối xứng của chúng xê xích (dịch) trong không gian hoặc do sự thay đổi có tính chu kỳ
hình dạng mà chúng có ở trạng thái tĩnh.
Rung động gây biến động chức năng sinh lý, chóng mệt mỏi, di lệch phủ tạng, sẩy
thai, đẻ non…

Hình 1.11: Trung động khi sử dụng máy đục
 Bụi
Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí
dưới dạng bụi bay bay hay bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha như hơi, khói, mù.
Bụi phát sinh tự nhiên do gió bão, động đất, núi lửa nhưng quan trọng hơn là trong
sinh hoạt và sản xuất của con người như từ các quá trình gia công, chế biến, vận chuyển
các nguyên vật liệu rắn.
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Hình 1.12: Bụi trong công trường xây dựng
Bụi gây nhiều tác hại cho con người mà trước hết là các bệnh về đường hô hấp,
bệnh ngoài da, bệnh tiêu hoá…như các bệnh về phổi, bệnh viêm mũi, họng, phế quản,
bệnh mụn nhọt, lở loét…
 Chiếu sáng
Chiếu sáng hợp lý không những góp phần làm tăng năng suất lao động mà còn hạn
chế các tai nạn lao động, giảm các bệnh về mắt.

Hình 1.13: Điều kiện thiếu sáng ở công trường xây dựng
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 Phóng xạ
Nguyên tố phóng xạ là những nguyên tố có hạt nhân nguyên tử phát ra các tia có khả
năng ion hoá vật chất, các tia đó gọi là tia phóng xạ.
Làm việc với các chất phóng xạ có thể bị nhiễm xạ. Nhiễm xạ cấp tính thường xảy
ra sau vài giờ hoặc vài ngày khi toàn thân nhiễm xạ 1 liều lượng nhất định (trên
200Rem).
Khi bị nhiễm xạ cấp tính thường có những triệu chứng như:
 Da bị bỏng, tấy đỏ ở chổ tia phóng xạ chiếu vào.
 Chức năng thần kinh trung ương bị rối loạn.
 Gầy, sút cân, chết dần chết mòn trong tình trạng suy nhược…
Trường hợp nhiễm xạ cấp tính thường ít gặp trong sản xuất và nghiên cứu mà chủ
yếu xảy ra trong các vụ nổ vũ khí hạt nhân và tai nạn ở các lò phản ứng nguyên tử.
Nhiễm xạ mãn tính xảy ra khi liều lượng ít hơn (nhỏ hơn 200 Rem) nhưng trong
một thời gian dài và thường có các triệu chứng sau:
 Thần kinh bị suy nhược.
 Rối loạn các chức năng tạo máu.
 Có hiện tượng đục nhân mắt, ung thư da, ung thư xương.
Cần lưu ý là các cơ quan cảm giác của người không thể phát hiện được các tác
động của phóng xạ lên cơ thể, chỉ khi nào có hậu quả mới biết được.
1.1.4. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM GÂY CHẤN THƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP
PHÒNG NGỪA
a. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất
Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất chủ yếu do cơ cấu, đặc trưng quá
trình công nghệ của các dây chuyền sản xuất gây ra như:


Có các cơ cấu chuyển động, khớp nối truyền động.



Chi tiết, vật liệu gia công văng bắn ra (cắt, mài, đập, nghiền…)

 Điện giật.
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 Yếu tố về nhiệt: Kim loại nóng chảy, vật liệu nung nóng,nước nóng ( luyện
kim, sản xuất vật liệu xây dựng…)
 Chất độc công nghiệp, các chất lỏng hoạt tính (axít, kiềm..)
 Bụi (sản xuất xi măng…)
 Nguy hiểm về nổ, cháy, áp suất cao (sản xuất pháo hoa, vũ khí,lò hơi …)
 Làm việc trên cao, vật rơi từ trên cao xuống (xây dựng).
b. Nguyên nhân gây chấn thương
 Nhóm các nguyên nhân kỹ thuật
Quá trình công nghệ chứa đựng các yếu tố nguy hiểm, có hại: có các bộ phận chuyển
động, bụi, tiếng ồn…Thiết kế, kết cấu không đảm bảo, không thích hợp với đặc điểm sinh
lý của người sử dụng; độ bền kém; thiếu các tín hiệu, cơ cấu báo hiệu, ngăn ngừa quá tải
như van an toàn, phanh hãm, chiếu sáng không thích hợp; ồn, rung vượt quá mức cho
phép , …
Không thực hiện cơ khí hoá, tự động hoá những khâu lao động nặng nhọc, nguy
hiểm .
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các qui tắc kỹ thuật an toàn như các
thiết bị áp lực không được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng, thiếu hoặc sử dụng
không đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân….
 Nhóm các nguyên nhân về quản lý, tổ chức.
Tổ chức, sắp xếp chỗ làm việc không hợp lý, tư thế thao tác khó khăn.
Tổ chức tuyển dụng, phân công, huấn luyện, giáo dục không đúng, không đạt yêu
cầu.
c. Các biện pháp và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản.
 Biện pháp an toàn đối với bản thân người lao động
Thực hiện thao tác, tư thế lao động phù hợp, đúng nguyên tắc an toàn, tránh các tư
thế cúi gập người, các tư thế có thể gây chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm…
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Bảo đảm không gian vận động, thao tác tối ưu, sự thích nghi giữa người và máy…
Đảm bảo các điều kiện lao động thị giác, thính giác, xúc giác….
Đảm bảo tâm lý phù hợp, tránh quá tải, căng thẳng hay đơn điệu.
 Thực hiện các biện pháp che chắn an toàn
Mục đích của thiết bị che chắn an toàn là cách li các vùng nguy hiểm đối với người
lao động như các vùng có điện áp cao, có các chi tiết chuyển động, những nơi người có
thể rơi, ngã.

Hình 1.14: Che chắn bộ phận truyền động của máy móc
Yêu cầu đối với thiết bị che chắn là:
 Ngăn ngừa được các tác động xấu, nguy hiểm gây ra trong quá trình sản xuất.
 Không gây trở ngại, khó chịu cho người lao động.
 Không ảnh hưởng đến năng suất lao động, công suất thiết bị.
Phân loại các thiết bị che chắn:
 Che chắn các bộ phận, cơ cấu chuyển động.
 Che chắn các bộ phận dẫn điện.
 Che chắn các nguồn bức xạ có hại.
 Che chắn hào, hố, các vùng làm việc trên cao..
 Che chắn cố định, che chắn tạm thời.
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 Sử dụng thiết bị và cơ cấu phòng ngừa
Mục đích sử dụng thiết bị và cơ cấu phòng ngừa là để ngăn chặn các tác động xấu
do sự cố của quá trình sản xuất gây ra, ngăn chặn, hạn chế sự cố lan rộng. Sự cố gây ra có
thể do sự quá tải (về áp suất, nhiệt độ, điện áp…) hoặc do các hư hỏng ngẫu nhiên của các
chi tiết, phần tử của thiết bị.
Nhiệm vụ của thiết bị và cơ cấu phòng ngừa là phải tự động loại trừ nguy cơ sự cố
hoặc tai nạn khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn qui định.
Thiết bị phòng ngừa chỉ làm việc tốt khi đã tính toán đúng ở khâu thiết kế, chế tạo
và nhất là khi sử dụng phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn.
Phân loại thiết bị và cơ cấu phòng ngừa:
 Hệ thống có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc khi đối tượng phòng ngừa
đã trở lại dưới giới hạn qui định như van an toàn kiểu tải trọng, rơ le nhiệt…
 Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới như cầu
chì, chốt cắm…
 Sử dụng các tín hiệu, dấu hiệu an toàn
Tín hiệu an toàn nhằm mục đích:
 Báo trước cho người lao động những nguy hiểm có thể xảy ra.
 Hướng dẫn các thao tác cần thiết.
 Nhận biết qui định về kỹ thuật và an toàn qua các dấu hiệu qui ước về màu
sắc, hình vẽ (biển báo chỉ đường…).

Hình 1.15: Biển cảnh báo
Tín hiệu an toàn có thể dùng:
 Ánh sáng, màu sắc.
 Âm thanh: còi chuông…
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 Màu sơn, hình vẽ, chữ.
 Đồng hồ, dụng cụ đo lường.
Yêu cầu đối với tín hiệu an toàn:
 Dễ nhận biết.
 Độ tin cậy cao, ít nhầm lẫn.
 Dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, cơ sở khoa học kỹ thuật và yêu cầu của
tiêu chuẩn hoá.
 Đảm bảo khoảng cách và kích thước an toàn
Khoảng cách an toàn là khoảng không gian tối thiểu giữa người lao động và các
phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng với nhau để không bị tác
động xấu của các yếu tố sản xuất như khoảng cách giữa đường dây dẫn điện đến người,
khoảng cách an toàn khi nổ mìn, khoảng cách giữa các máy móc, khoảng cách trong chặt
cây, kéo gỗ, khoảng cách an toàn về phóng xạ…
Tuỳ thuộc vào quá trình công nghệ, đặc điểm của từng loại thiết bị mà qui định các
khoảng cách an toàn khác nhau..
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V

Tấm
chắn

Hình 1.16: Khi sửa điện ở mạng hạ áp phải có tấm chắn che phần mang điện
 Thực hiện cơ khí hoá, tự động hoá và điều khiển từ xa
Đó là biện pháp nhằm giải phóng người lao động khỏi khu vực nguy hiểm , độc
hại. Các trang thiết bị cơ khí hoá, tự động hoá và điều khiển từ xa thay thế con người
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thực hiện các thao tác từ xa, trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm , đồng thời nâng cao
được năng suất lao động.
 Trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là biện pháp bảo vệ bổ sung, hỗ trợ
nhưng có vai trò rất quan trọng khi các biện pháp bảo vệ khác vẫn không đảm bảo an toàn
cho người lao động, nhất là trong điều kiện thiết bị, công nghệ lạc hậu.
Các trang bị , phương tiện bảo vệ cá nhân có thể bao gồm :
 Trang bị bảo vệ mắt:các loại kính bảo vệ khác nhau.

Hình 1.17: Kính bảo vệ mắt
 Trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp: mặt nạ, khẩu trang, bình thở,…

Hình 1.18: Khẩu trang, mặt nạ phòng độc
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 Trang bị bảo vệ cơ quan thính giác nhằm ngăn ngừa tiếng ồn.như nút bịt tai,
bao úp tai, ...

Hình 1.19: Các loại nút tai chống ồn
 Trang bị bảo vệ đầu, chân tay : các loại mũ, giày, bao tay..

Hình 1.20: Giày cách điện hạ áp và cao áp
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 Quần áo bảo hộ lao động: bảo vệ người lao động khỏi các tác động về nhiệt,
về hoá chất, về phóng xạ, áp suất,…

Hình 1.21: Quần áo bảo hộ hạ áp và cao áp


Đai an toàn khi làm việc trên cao.

Hình 1.22: Đai an toàn khi làm việc trên cao
Trang bị phương tiện cá nhân phải được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nhà
nước, việc cấp phát, sử dụng phải theo qui định của pháp luật. Người sử dụng lao động
phải tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi cấp phát và kiểm
tra định kỳ theo tiêu chuẩn khi đưa vào sử dụng.
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 Thực hiện kiểm nghiệm dự phòng thiết bị
Kiểm nghiệm độ bền, độ tin cậy của máy móc, thiết bị, công trình, các bộ phận của
chúng là biện pháp an toàn nhất thiết trước khi đưa chúng vào sử dụng.
Mục đích của kiểm nghiệm dự phòng là đánh giá chất lượng của thiết bị về các mặt
tính năng, độ bền, độ tin cậy để quyết định có đưa thiết bị vào sử dụng hay không.
Kiểm nghiệm dự phòng được tiến hành định kỳ, hoặc sau những kỳ sữa chữa, bão
dưỡng.
1.2. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
1.2.1. Tai nạn điện
Có ba loại tai nạn về điện: Điện giật, hỏa hoạn, đốt cháy điện do hồ quang.
a. Điện giật
Điện giật (electrical shock): là tình trạng xuất hiện dòng điện chạy qua người. Nó sẽ
gây nên những phản ứng sinh học làm ảnh hưởng đến các chức năng thần kinh, tuần hoàn,
hô hấp hoặc gây bỏng cho nạn nhân.
Do tiếp xúc với vật mang điện, có thể chia làm 2 loại: tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc
gián tiếp.
 Tiếp xúc trực tiếp
Tiếp xúc với các vật có mang điện trong tình trạng làm việc bình thường.
Tiếp xúc với các vật đã được cắt ra khỏi nguồn điện vẫn còn tích điện hay vật này
vẫn còn chịu điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các
trang thiết bị điện ở gần.
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Hình 1.23: Tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện
 Tiếp xúc gián tiếp
Tiếp xúc với các phần bên ngoài của các vật có mang điện mà lúc bình thường
không có điện nhưng trở nên có điện do cách điện bị hư hỏng hay do các nguyên nhân
khác.

Hình 1.24: Tiếp xúc gián tiếp với vật mang điện
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b. Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
Do điều kiện vận hành, dòng điện đi qua dây dẫn vượt quá giới hạn cho phép gây
nên phát nóng, do hồ quang điện sinh ra khi tiếp xúc điện gây nên hỏa hoạn.
Do thiết bị điện quá tải lâu dài, nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép sinh ra sự nổ.
Hoả hoạn, nổ xảy ra ở môi trường dễ cháy nổ (bụi bặm, hơi hóa chất, khí dễ cháy)
khi có sự cố điện, tai nạn này gây thiệt hại cả về con người lẫn cơ sở vật chất.

Hình 1.25: Hỏa hoạn do chập điện

c. Đốt cháy điện do hồ quang
Khi người đến gần vật mang điện áp cao tuy chưa chạm phải, nhưng điện áp cao sinh
ra hồ quang điện mà dòng điện hồ quang chạy qua người khá lớn khiến nạn nhân có thể
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bị chấn thương hoặc chết do hồ quang đốt cháy da thịt. Tai nạn này ít xảy ra vì đối với
điện áp cao luôn có biển báo và hàng rào an toàn bảo vệ.

Hình 1.26: Đốt cháy do hồ quang điện
1.2.2. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn về điện
a. Đối với mạng hạ áp (U<1000V)
Nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện ở mạng hạ áp là do con người chạm vào:


Dây dẫn đang mang điện không được bọc cách điện.



Các dây dẫn bọc cách điện bị hở do lớp cách điện đã bị hư hỏng hay xuống
cấp.



Các bộ phận bằng kim loại bình thường không mang điện của thiết bị điện,
dụng cụ điện (vỏ động cơ, khoan cầm tay, tủ lạnh, bàn ủi, máy giật, ...) nhưng
vì cách điện bên trong bị hỏng nên vỏ thiết bị điện trở nên có điện. Hiện tượng
này thường gọi là “chạm vỏ”.



Không có nắp hộp che chắn hay các bộ phận này bị hư hỏng gây ra các chỗ
hở có điện của cầu dao, công tắc, ổ cắm…

Trong các tai nạn xảy ra do điện, tỉ lệ kỹ thuật viên điện, công nhân điện công tác
trong ngành điện chiếm số lượng lớn do không được chuẩn bị tốt về kỹ thuật an toàn,
không thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, chủ quan khi làm việc…
Ở lứa tuổi 21-30, tai nạn điện xảy ra khá cao, chủ yếu là do tuổi nghề chưa cao nên
kinh nghiệm về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn chưa nhiều, còn chủ quan trong
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ý thức.
Theo tiêu chuẩn quốc gia để đảm bảo an toàn khi làm việc hay tiếp xúc với mạng
điện hạ áp yêu cầu:


Điều 95: Làm việc gần đường dây có điện áp dưới 1000V (Theo Qui chuẩn
kỹ thuật quốc gia về an toàn điện)
+ Nếu có nguy cơ điện giật cho nhân viên làm việc ở khoảng cách gần với
đường dây đang mang điện với điện áp dưới 1000V, người chỉ huy trực tiếp
phải yêu cầu nhân viên đơn vị công tác che phủ các phần có điện của thiết
bị điện bằng các thiết bị bảo vệ để tránh nguy cơ dẫn đến nguy hiểm.
+ Nhân viên đơn vị công tác phải sử dụng quần áo bảo hộ và dụng cụ bảo vệ
thích hợp khi thực hiện che phần mang điện.

b. Đối với mạng cao áp (U>1000V)
Nếu người đến quá gần thiết bị hoặc đường dây có điện áp cao (22kV, 110kV,…)
dù người không chạm phải thiết bị hay đường dây nhưng vẫn có thể bị tai nạn do hồ quang
điện. Vì khi khoảng cách giữa người và vật mang điện nhỏ hơn khoảng cách an toàn tối
thiểu, sẽ xuất hiện sự phóng điện qua không khí đến cơ thể con người, gây nên sự đốt cháy
cơ thể con người bởi hồ quang điện.
Các nguyên nhân chính:
 Làm việc ở đường dây trên không khi bị hiện tượng dòng điện chạy ngược từ
máy phát điện hạ thế, hay đóng cắt nhầm đường dây.
 Không đúng tiêu chuẩn khoảng cách giữa những đường dây đang mang điện.
 Đóng, cắt các thiết bị cao áp.
 Do bị phóng điện vào cơ thể dưới tác dụng của hồ quang điện khi đến quá gần
điện áp cao.
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Hình 1.27: Hành lang an toàn của lưới điện
Bảng 1.1: Chiều cao hành lang an toàn đối với mạng cao áp (h1) (TCVN: 4756)
Điện áp đường dây (kV)

Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

Đến 35 kV

2,0 m

110 kV

3,0 m

220 kV

4,0 m

500 kV

6,0 m

Bảng 1.2: Chiều rộng hành lang an toàn đối với mạng cao áp (h2) (TCVN:4756)
Điện áp đường dây (kV)

Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)

Đến 22 kV

Dây bọc: 2,0 m
Dây trần: 1,0 m

35 kV

Dây bọc: 1,5 m
Dây trần: 3,0 m

110 kV

Dây trần: 4,0 m
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220 kV

Dây trần: 6,0 m

500 kV

Dây trần: 6,0 m

1.2.3. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người
Khi người tiếp xúc với các phần tử có điện áp (kể cả tiếp xúc trực tiếp hoặc gián
tiếp), sẽ có dòng điện chạy qua cơ thể, các bộ phận của cơ thể phải chịu tác động nhiệt,
điện phân và tác dụng sinh học của dòng điện làm rối loạn, phá huỷ các bộ phận này có
thể dẫn đến tử vong.
a. Tác động về nhiệt
Tác động về nhiệt của dòng điện đối với cơ thể người thể hiện qua hiện tượng
gây bỏng, phát nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác trên cơ
thể dẫn đến phá huỷ các bộ phận này hoặc làm rối loạn hoạt động của chúng khi dòng điện
chạy qua.
b. Tác động điện phân
Tác động điện phân của dòng điện thể hiện ở sự phân huỷ các chất lỏng trong cơ thể,
đặc biệt là máu, dẫn đến phá vỡ các thành phần của máu và các mô trong cơ thể.
c. Tác động sinh hóa
Tác động sinh hóa của dòng điện biểu hiện chủ yếu qua sự phá huỷ các quá trình
điện - sinh, phá vỡ cân bằng sinh học, dẫn đến phá huỷ các chức năng sống.
1.2.4. Các loại chấn thương do dòng điện gây ra
a. Bỏng điện
Dạng chấn thương nguy hiểm, trầm trọng dẫn đến vết bỏng xuất hiện ngay vị trí
cơ thể.
Dạng chấn thương nguy hiểm, trầm trọng dẫn đến vết bỏng xuất hiện ngay vị trí cơ
thể tiếp xúc với phần kim loại dẫn điện.
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b. Bỏng mạ kim
Dạng chấn thương xuất hiện ngay vị trí cơ thể tiếp xúc với phần kim loại dẫn điện là
kim loại cực nhỏ, bị nóng chảy dưới tác dụng của hồ quang điện.
c. Chấn thương cơ học
Do kết quả của sự co rút cơ một cách đột ngột và mãnh liệt của dòng điện chạy qua
cơ thể người.
d. Lóa điện
Hiện tượng viêm màng mắt do tác động của tia tử ngoại mạnh như tia tử ngoại khi
tiếp xúc hồ quang điện mà không được bảo vệ.
e. Dấu điện
Sự xuất hiện các vết tròn, ovan, trầy da, mụn cơm…trên da. Nhìn chung không
nguy hiểm, chiếm 20% nạn nhân vì điện.
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật
a. Giá trị dòng điện đi qua người
Dòng điện là nhân tố vật lý trực tiếp gây tổn thương khi bị điện giật. Cho tới nay vẫn
còn nhiều ý kiến khác nhau về giá trị dòng điện có thể gây nguy hiểm chết người. Trường
hợp chung thì dòng điện 100mA xoay chiều gây nguy hiểm chết người.
Tuy vậy cũng có trường hợp dòng điện chỉ khoảng 5 ÷ 10mA đã làm chết người bởi
vì còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như điều kiện nơi xảy ra tai nạn, sức khoẻ
trạng thái thần kinh của từng nạn nhân, đường đi của dòng điện ...
Theo tiêu chuẩn IEC trị số dòng điện an toàn là 10mA đối với dòng điện xoay chiều
và 50mA với dòng điện một chiều.
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 Ngưỡng dòng điện tới hạn AC

Tim ngừng đập
Tim đập mạnh - Ngưỡng rối loạn nhịp tim
Tê liệt cơ quan hô hấp-Nghẹt thở
Bắt đầu co cơ - Ngưỡng buông nhả
Có cảm giác nhói nhẹ - Ngưỡng cảm nhận
Hình 1.28: Ngưỡng dòng điện AC tới hạn đối với cơ thể người tiêu chuẩn IEC 60479
 Ngưỡng dòng điện tới hạn DC

Tim ngừng đập
130

Tim đập mạnh - Ngưỡng rối loạn nhịp tim

100

Tê liệt cơ quan hô hấp-Nghẹt thở

50

Bắt đầu co cơ - Ngưỡng buông nhả

5

Có cảm giác nhói nhẹ - Ngưỡng cảm nhận

Hình 1.29: Ngưỡng dòng điện DC tới hạn đối với cơ thể người tiêu chuẩn IEC 60479
b. Đường đi của dòng điện qua cơ thể người
Về đường đi của dòng điện qua người có thể có rất nhiều trường hợp khác nhau,
tuy vậy có những đường đi cơ bản thường gặp là: dòng qua tay - chân, tay - tay, chân chân.
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Hình 1.30: Dòng điện đi từ tay qua tay
Đa số các nhà nghiên cứu cho rằng đường đi nguy hiểm nhất phụ thuộc vào số phần
trăm dòng điện tổng qua tim và phổi. Theo quan điểm này thì dòng điện đi từ tay phải qua
chân, đầu qua chân, đầu qua tay là những đường đi nguy hiểm nhất vì:
+ Dòng đi từ tay qua tay có 3.3% dòng điện tổng qua tim
+ Dòng đi từ tay trái qua chân có 3.7% dòng điện tổng qua tim
+ Dòng đi từ tay phải qua chân có 6.7% dòng điện tổng qua tim
+ Dòng đi từ chân qua chân có 0.4% dòng điện tổng qua tim
+ Dòng đi từ đầu qua tay có 7% dòng điện tổng qua tim
+ Dòng đi từ đầu qua chân có 6.8% dòng điện tổng qua tim
c. Thời gian tác động của dòng điện
Yếu tố thời gian tác động của dòng điện vào cơ thể người rất quan trọng và biểu hiện
dưới nhiều hình thái khác nhau. Chúng ta thấy thời gian tác dụng của dòng điện ảnh hưởng
đến điện trở của người. Thời gian tác dụng càng lâu, điện trở của người càng bị giảm
xuống vì lớp da bị nóng dần và lớp sừng trên da bị chọc thủng càng nhiều.
Thứ hai là thời gian tác dụng của dòng điên càng lâu thì xác suất trùng hợp với thời
điểm chạy qua tim với pha T (là pha dể thương tổn nhất của chu trình tim) tăng lên. Hay
nói một cách khác trong mỗi chu kỳ của tim kéo dài độ một giây có 0,4s tim nghỉ làm việc
(giữa trạng thái co và giãn) ở thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua nó
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Hình 1.31: Sự nguy hiểm khi thời điểm dòng điện chạy qua tim
trùng với pha T của chu trình tim.
a. Điện tâm đồ của người khoẻ
b. Đặc tính phụ thuộc giữa xác suất xảy ra tai nạn và thời điểm dòng điện
chạy qua tim
Bảng 1.3: Ngưỡng dòng điện tới hạn đối với cơ thể người tiêu chuẩn IEC 60479-1

Dòng điện (mA)

Thời gian có thể gây nguy hiểm chết người

500

0,1 s

350

0,2 s

250

0,5 s

150

1,0 s

100

2,0 s

90

3,0 s

60

10 s

10

> 30s
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d. Điện áp cho phép
Giới hạn dòng điện nguy hiểm cho con người căn cứ vào dòng điện nguy hiểm, trong
nhiều trường hợp không xác định được vì phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố bên ngoài.
Mặt khác, giá trị điện trở người luôn thay đổi trong các điều kiện khác nhau. Do đó,
để giới hạn mức độ an toàn, trong tính toán, thiết kế, người ta thường sử dụng đại lượng
điện áp cho phép (Ucp).
Giá trị điện áp cho phép tùy thuộc vào tiêu chuẩn từng quốc gia.
Bảng 1.4: Điện áp tối đa cho phép (Ucp).
Theo tiêu chuẩn

Ba Lan, Thụy Sỹ, Đức, IEC

Hà Lan, Thụy Điển

Theo tần số

Nơi khô ráo

Nơi ẩm ướt

AC

50 V

25 V

DC

120 V

60 V

AC

24 V

12 V

DC

50 V

25 V

AC

50 V

25 V

DC

80 V

50 V

Việt Nam

e. Tần số lưới điện
Ta xét xem khi tần số thay đổi thì tai nạn xảy ra nặng hay nhẹ. Theo lý luận thông
thường thì khi tần số f tăng lên thì tổng trở cơ thể người giảm xuống vì điện kháng của da
người do điện dung tạo ra… dẫn đến dòng điện tăng càng nguy hiểm. Tuy nhiên qua thực
tế và nghiên cứu người ta thấy rằng tần số nguy hiểm nhất là từ (50 - 60) Hz gây cộng
hưởng làm suy tim.
Khi nghiên cứu tác hại của dòng điện một chiều đối với người thấy rằng ở trường
hợp một chiều, điện trở của người lớn hơn xoay chiều. Điều này có thể giải thích là ở một
chiều có điện dung và sự phân cực tăng lên. Nghiên cứu thấy rằng khi dòng điện một chiều
lớn hơn 80mA mới ảnh hưởng đến tim và cơ quan hô hấp của con người.
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f. Môi trường xung quanh
Nhiệt độ: nhiệt độ càng lớn, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh làm điện trở người giảm
dẫn đến dòng điện tăng.
Độ ẩm môi trường: độ ẩm càng lớn, độ dẫn điện lớp da càng tăng
Các chất hóa học khác, mức độ bẩn của cơ thể cũng góp phần làm giảm điện trở
người, từ đó tăng độ dẫn điện.
Các chất hóa học khác, mức độ bẩn của cơ thể cũng góp phần làm giảm điện trở
người, từ đó tăng độ dẫn điện.
g. Điện trở người
Điện trở của người là trị số điện trở đo được giữa hai điện cực đặt trên cơ thể người.
Có thể chia điện trở người thành hai phần:điện trở lớp da bên ngoài,và điện trở
bên trong cơ thể.

R1; C1: Điện trở và điện dung lớp da ở vị
trí Ing đi vào người

Rng: Điện trở nội tạng cơ thể người

R2; C2: Điện trở và điện dung lớp da ở vị
trí Ing đi ra người

Hình 1.32: Sơ đồ tương đương điện trở người
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Hình 1.33: Sự phụ thuộc điện trở người vào điện áp ứng với các thời gian tiếp
xúc khác nhau (0,015s và 3s).
Đường đi của dòng điện tay – tay
------------

Đường đi của dòng điện tay – chân

Cơ thể con người có thể được xem như một điện trở có những trị số từ 10 kΩ đến
100kΩ. Sự phân bố điện trở của con người tạm chia ra gồm:
 Lớp sừng trên da có điện trở lớn nhất.


Xương và da có điện trở tương đối lớn, thịt và máu có điện trở bé.

Nếu mất lớp sừng trên da (bị ẩm ướt do mồ hôi, bị thương rách da) thì điện trở con
người chỉ còn 80÷1.000Ω, mất hết lớp da điện trở của người chỉ còn 60÷800Ω.
Điện trở của người không phải cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như: tình trạng của lớp sừng trên da, diện tích và áp suất tiếp xúc, cường độ và loại dòng
điện đi qua người, thời gian liếp xúc, tần số dòng điện và trạng thái bệnh lý của người.
Khi da bị ướt hay có mồ hôi, điện trở của người giảm. Diện tích tiếp xúc càng lớn
thì điện trở của người càng nhỏ.
Thời gian tác dụng càng lâu, điện trở người càng giảm vì da bị nóng, ra mồ hôi và
do những biến đổi điện phân trong cơ thể.
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Bảng 1.5: Quan hệ giữa điện áp và điện trở người.
Da ẩm
Điện áp (V)

Da khô

Dòng điện

Điện trở

Dòng điện

Điện trở

(mA)

người ()

(mA)

người ()

10

1,0

10.000

-

-

20

2,2

9.100

-

-

30

13,5

2.200

-

-

40

20,5

1.950

-

-

50

-

-

0,1

500.000

60

-

-

0,8

75.000

70

-

-

1,8

39.000

80

-

-

10

8.000

90

-

-

-

-

1.2.6. Điện áp tiếp xúc
Trong quá trình tiếp xúc với thiết bị điện, nếu có mạch điện khép kín qua người thì
điện áp đặt lên người lớn hay nhỏ là tuỳ thuộc vào điện trở khác mắc nối tiếp với
người.
Điện áp đặt vào người (thông thường giữa tay và chân) khi người chạm phải vật có
mang điện áp gọi là điện áp tiếp xúc. Hay nói cách khác điện áp giữa tay người khi chạm
vào vật có mang điện áp và đất nơi người đứng gọi là điện áp tiếp xúc.
Ví dụ: Khi người tiếp xúc với hai dây pha, điện áp tiếp xúc là: Utx = Ud (điện áp dây).
Điện áp tiếp xúc cho phép Utxcp: Theo tiêu chuẩn IEC điện áp cho phép đối với người
phụ thuộc thời gian tiếp xúc và loại nguồn điện DC, AC
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Bảng 1.6: Điện áp tiếp xúc cho phép theo tiêu chuẩn IEC
Thời gian tiếp xúc tối đa

UAC (V)

UDC (V)

 5s

50

120

1s

75

140

0,5s

90

160

0,2s

110

175

0,1s

150

200

0,05s

220

250

0,03s

280

310

1.2.7. Hiện tượng dòng điện rò trong đất
Khi cách điện của thiết bị điện bị chọc thủng sẽ có dòng điện chạm đất, dòng điện
này đi vào đất trực tiếp hay qua một cấu trúc nào đó.
Về phương diện an toàn mà nói thì dòng điện chạm đất thay đổi cơ bản trạng thái
của mạng điện (điện áp giữa dây dẫn và đất thay đổi, xuất hiện các điện thế hiệu khác
nhau giữa các điểm trên mặt đất gần chổ chạm đất). Dòng điện đi vào đất sẽ tạo nên ở
điểm chạm đất một vùng dòng điện rò trong đất và điện áp trong vùng này phân bố theo
một quy luật nhất định.
Để đơn giản nghiên cứu hiện tượng này ta giải thích dòng điện chạm đất đi vào đất
qua một cực kim loại hình bán cầu. Đất thì thuần nhất và có điện trở suất là  (tính bằng
.cm). Như thế có thể xem như dòng điện đi từ tâm hình bán kính cầu tỏa ra theo đường
elip.
Xét hai trường hợp:
 Dây pha bị đứt rơi xuống đất.
 Thiết bị điện bị chạm vỏ do hư hỏng cách điện, vỏ thiết bị được nối qua điện
trở tiếp đất Rđ.
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Khi đó sẽ có dòng điện sự cố chạy giữa vị trí chạm đất hoặc điện cực nối đất tỏa ra
môi trường xung quanh. Giữa vị trí chạm đất và đất bao xung quanh sẽ có sự phân bố điện
thế trong và trên mặt đất.
Ở ngay chỗ chạm đất, điện trở của đất sẽ lớn do dòng chạy qua diện tích nhỏ. Càng
xa vị trí này, điện trở của đất sẽ giảm theo khoảng cách, sự sụt áp sẽ nhỏ.
Có thể biểu diễn sự phân bố điện thế xung quanh chỗ chạm đất qua vật nối đất hình
bán cầu:

Uñ =

K ρI ñ
=
x 2πx

(1.1)

Trong đó:
 Uđ: Điện thế tại điểm đang xét cách vị trí chạm đất khoảng cách x.
 K: Điện áp tại vị trí chạm đất.
 đ: điện trở của đất.
 Iđ: Dòng đi vào trong đất.
 x: Khoảng cách đến điểm chạm đất
 Uđ: điện áp đất có dạng hyperboloid tròn xoay.

Hình 1.34: Đồ thị phân bố điện thế khi có sự cố dòng điện chạm đất
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Các khảo sát cho thấy cách chỗ chạm đất 1m, điện áp đất có giá trị từ (0.5÷0.8) lần
giá trị điện áp tại chỗ chạm đất. Đứng càng gần chỗ chạm đất càng nguy hiểm.
Các vị trí có cùng khoảng cách đối với điểm chạm đất sẽ có cùng một điện thế, gọi là
đường đẳng thế. Đường đẳng thế là một vòng tròn có tâm là điểm chạm đất.
1.2.8. Điện áp bước

Hình 1.35: Phân bố điện thế trên đất và điện áp bước
Điện áp bước (Ub) là điện áp mà con người phải chịu khi chân tiếp xúc tại hai điểm
trên mặt đất hay trên sàn, nằm trong phạm vi dòng điện tản ra trong đất do đó có sự chênh
lệch điện thế.
Biểu thức tính Ub:

Ub =

xa


x

ρaI ñ
dx
=
2
x
2πx( x  a)

(1.2)

Trong đó:
 a: là độ lớn bước chân người khi tính toán lấy a= 0,8 m.
 x: là khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân người
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 : Điện trở suất của đất
 Iđ: Dòng điện đi vào đất
Khi dây dẫn mang điện bị đứt và rơi xuống đất, sẽ có một dòng điện đi từ dây dẫn
vào đất. Tại mỗi điểm của đất sẽ có một điện thế. Điểm càng ở gần nơi dây dẫn chạm đất
có điện thế càng cao.
Khi người đi trong vùng có dây điện bị đứt rơi xuống đất, giữa hai chân người tiếp
xúc với đất sẽ xuất hiện một điện áp gọi là điện áp bước và có một dòng điện chạy qua
người từ chân này sang chân kia gây nên tai nạn điện giật. Mức độ tai nạn càng nguy hiểm
khi người đứng càng gần điểm chạm đất, bước chân người càng lớn và điện áp của dây
điện càng cao. Nếu người bị ngã trong khu vực này thì mức độ nguy hiểm càng tăng.
Vì vậy, khi dây dẫn điện bị đứt và rơi xuống đất cần phải báo ngay cho Điện lực khu
vực gần nhất để cắt điện ngay, đồng thời lập rào chắn, cử người canh giữ ngăn chặn không
cho phép người và động vật đến gần chỗ dây điện bị rơi xuống đất ít nhất là 15÷20m.
Trong trường hợp người ở trong vùng bị tác dụng của điện áp bước thì phải bình tĩnh
rút hai chân gần sát nhau quan sát tìm cho được chỗ dây dẫn bị đứt rơi xuống đất, sau đó
bước với bước chân rất ngắn ra xa chỗ chạm đất của dây dẫn (hoặc nhảy cò cò một chân
ra xa vị trí dây rơi xuống đất).
1.2.9. Phân loại xí nghiệp theo quan điểm an toàn
Ảnh hưởng của môi trường xung quanh như bụi, độ ẩm, nhiệt độ... tác động rất lớn
đến sự nguy hiểm về điện gây cho người, vì vậy theo quan điểm an toàn điện các xí nghiệp
được chia ra thành:
 Xí nghiệp ít nguy hiểm
+ Độ ẩm tương đối < 60 %
+ Nhiệt độ < 30 0C
+ Sàn nhà làm bằng vật liệu cách điện
+ Không có bụi dẫn điện
+ Mạng điện chiếu sáng chung, các dụng cụ cầm tay cho phép U < 220 V
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 Xí nghiệp nguy hiểm
+ Độ ẩm từ 75 % - 100 %
+ Sàn làm vật liệu dẫn điện
+ Có bụi dẫn điện
+ Đèn thắp sáng, đèn cầm tay chỉ sử dụng điện áp U< 36V
 Xí nghiệp đặc biệt nguy hiểm
+ Nhiệt độ: Nóng quá 30oc
+ Sàn làm bằng vật liệu dẫn điện
+ Có bụi hơi
+ Đèn thắp sáng có U < 36V
+ Đèn cầm tay cho phép dùng điện 36V
+ Những nơi đặc biệt chỉ được dùng điện áp U < 12V
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1
1. Trình bày mục đích, tính chất, ý nghĩa của công tác BHLĐ.
2. Tai nạn lao động là gì? Kể tên một số tai nạn lao động thường gặp trong sản xuất.
3. Bệnh nghề nghiệp là gì? Kể tên một số bệnh nghề nghiệp trong ngành điện.
4. Kể tên các phương tiện bảo vệ cá nhân đối với nhân viên ngành điện.
5. Liệt kê các yếu tố nguy hiểm trong lao động sản xuất.
6. Liệt kê các yếu tố có hại trong lao động sản xuất.
7. Hãy cho biết ý nghĩa của cảnh báo sau:

8. Trình bày các tai nạn điện thường gặp? Phân tích từng trường hợp cụ thể.
9. Trình bày các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn điện.
10. Nêu tác động của dòng điện đối với cơ thể người.
11. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
12. Trình bày đường đi của dòng điện qua cơ thể người thường gặp và tỉ lệ phần trăm dòng
điện đi qua tim.
13. Phân biệt chạm điện trực tiếp và gián tiếp? Liệt kê 5 ví dụ minh họa các trường hợp
chạm điện trong thực tế.
14. Điện trở người, các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở người.
15. Vẽ sơ đồ tương đương của điện trở người khi tiếp xúc với nguồn điện.
16. Trình bày bằng hình vẽ và giải thích các khái niệm điện áp bước, điện áp tiếp xúc.
Tính điện áp bước khi người đứng cách chỗ chạm đất x = 10m, dòng điện chạm đất
2
Iđ = 50A, điện trở suất của đất   10 m , khoảng cách giữa hai bước chân

người a=0,7m.
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CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN
Chuẩn đầu ra của bài

TT
1

Vẽ được các mạch bảo vệ an toàn điện trong mạng hạ áp

2

Tính toán được các thông số cơ bản về an toàn trong mạng điện hạ áp

CĐR HP
2

2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.1.1. Các chế độ trung tính và chế độ nối đất
Trung tính là điểm nối chung của ba cuộn dây máy phát và máy biến áp ở sơ đồ đấu
hình sao. Trong thực tế tồn tại ba chế độ trung tính là: trung tính cách ly với đất, trung
tính nối đất và trung tính nối đất qua điện trở.
Để bảo vệ an toàn khi tiếp xúc với thiết bị, tất cả các phần tử kim loại bình thường
không mang điện được nối đất gọi là nối đất bảo vệ. Các phần tử kim loại bình thường
không mang điện cũng có thể được nối với dây trung tính để tăng cường sự bảo vệ.
Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 364-3, phân biệt một số dạng sơ đồ nối trung tính và
nối đất là: TT, TN, IT.
Ý nghĩa của các ký hiệu mạng điện:
Chữ cái thứ nhất (thể hiện tính chất của trung tính nguồn)
 T (Terre): nối đất trực tiếp nguồn (trung tính nguồn trực tiếp nối đất, nối đất
làm việc).
 I (Isolate): tất cả các phần tử mang điện được cách ly với đất.
Chữ cái thứ hai (thể hiện hình thức bảo vệ)
 T (Terre): vỏ thiết bị điện nối đất trực tiếp, độc lập với hệ thống nối đất, nếu
có của nguồn điện.
 N (Neutron): nối trực tiếp các phần dẫn điện lộ ra ngoài với một điểm đã được
nối đất của nguồn điện (bảo vệ nối dây trung tính nguồn).
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2.1.2. Các hệ thống nối đất theo tiêu chuẩn IEC 364-3
a. Hệ thống TT
Điểm nối sao của nguồn hoặc cuộn hạ thế của máy biến áp được tiếp đất. Các thiết
bị, bộ phận cần sử dụng điện được nối đất qua dây nối đất PE. Tiết diện dây PE được
xác định theo dòng sự cố lớn nhất có thể xảy ra.

Hình 2.1: Hệ thống TT
b. Hệ thống IT
Điểm nối sao của nguồn hoặc cuộn hạ thế của máy biến áp sẽ được cách ly với đất
hay nối đất qua điện trở lớn và bộ hạn chế quá áp.
Các vỏ thiết bị và vật dẫn tự nhiên được tiếp đất ở điện cực riêng qua dây tiếp đất
PE. Tiết diện dây PE được xác định theo dòng sự cố lớn nhất có thể xảy ra.

Hình 2.2: Hệ thống IT
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c. Hệ thống TN
Theo sơ đồ TN thì điểm trung tính được nối đất, còn vỏ thiết bị được nối với dây
trung tính. Tùy việc nối vỏ thiết bị với dây trung tính hay PE ta có các loại hệ thống TN
sau:

Hình 2.3a: Hệ thống TN-C

Hình 2.3b: Hệ thống TN-S
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Hình 2.3c: Hệ thống TN-C-S
Hệ thống nối đất TN-C:
Nối đất: Điểm nối sao của nguồn hoặc cuộn hạ thế của máy biến áp được tiếp đất.
Nối trung tính: Các vỏ thiết bị và vật dẫn tự nhiên được nối với trung tính nguồn qua
dây nối trung tính PE. Dây PE và dây trung tính sử dụng chung gọi là dây PEN.
Hệ thống TN-S:
Nối đất: Điểm nối sao của nguồn hoặc cuộn hạ thế của máy biến áp được tiếp đất.
Nối trung tính: Các vỏ thiết bị và vật dẫn tự nhiên được nối với trung tính nguồn qua
dây nối trung tính PE. Dây PE và dây trung tính tính sử dụng riêng biệt.
Hệ thống TN-C-S:
Trong mạng TN-C-S (hình 2.3c) dây bảo vệ và dây trung tính được kết hợp nối với
nhau thành dây PEN và là các dây dẫn riêng biệt. Các vỏ thiết bị điện trong mạng được
nối với hệ thống nối đất thông qua dây PEN hoặc các dây bảo vệ. Điểm trung tính được
nối đất trực tiếp (nối đất làm việc).
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2.2. PHÂN TÍCH AN TOÀN ĐIỆN TRONG MẠNG ĐIỆN MỘT PHA
2.2.1. Mạng điện một pha trung tính nối đất
a. Chạm trực tiếp vào một dây pha, mạng một dây trung tính nối đất

Hình 2.4: Sơ đồ mạng điện và thay thế khi người chạm vào dây pha
Ta có: Rd, Ro << Rng, Rcđ ; Rng + Rnền << Rcđ nên ta có:

I ng =

U
Rng + R nenà

(2.1)

Nếu môi trường ẩm, hoặc Rnền nhỏ, dòng điện qua người lớn gây nguy hiểm.
b. Chạm trực tiếp vào một dây trong mạng một pha hai dây trung tính nối đất
 Chạm vào dây pha
Ở trạng thái làm việc bình thường với tải (Zt)

Hình 2.5: Chạm vào một dây trong mạng một pha hai dây trung tính nối đất
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Bỏ qua độ sụt áp tạo bởi Rd, RN, Zt ta có Utx = U:

I ng =

U
Rng + Rnenà + R 0

(2.2)

Dòng qua người có giá trị lớn gây nguy hiểm khi Rnền nhỏ
 Nếu người chạm vào dây trung tính

Hình 2.6: Chạm vào dây trung tính trong mạng một pha trung tính nối đất
Dòng điện qua người:

I ng =

(0,01  0,015)U
Rng + Rnenà + R0

(2.3)

Cho dù người chạm vào điểm b (hình 2.7a) xa nhất thì điện áp trên người cũng không
lớn hơn 5% U mạng điện.
Trường hợp mạng điện bị ngắn mạch như hình 2.7b. Giả sử tiết diện của 2 dây là
như nhau thì người chạm tại điểm C thì điện áp đặt vào người là: U ng=U/2. Người chạm
càng gần nguồn thì điện áp càng giảm.
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a. Trường hợp bình thường

b. Trường hợp có sự cố ngắn mạch

Hình 2.7: Chạm vào dây trung tính trong mạng một pha trung tính nối đất
2.2.2. Mạng điện một pha trung tính cách ly
a. Chạm vào một dây pha và một dây trung tính

Hình 2.8: Chạm vào hai dây trong mạng một pha hai dây trung tính cách ly
Điện áp tiếp xúc: Utx = Ung =U
Vì Rng >>> Rd, Dòng điện qua người:
I ng =

U
Rng

(2.4)

50

Ví dụ: U= 220V, Rng = 1000, Utx = 220V
I ng =

U
220

 200mA
Rng 1000

Vậy chạm vào hai dây rất nguy hiểm.
b. Chạm trực tiếp vào một dây pha hoặc dây trung tính
Mạng điện một pha trung tính cách ly ở chế độ bình thường tay người chạm vào dây
pha hình 2.9a.

Hình 2.9a: Chạm vào một dây pha mạng một pha trung tính cách ly
Mạng điện một pha trung tính cách ly ở chế độ bình thường tay người chạm vào dây
trung tính hình 2.9b

Hình 2.9b: Chạm vào một dây trung mạng một pha trung tính cách ly
Nếu 2 trường hợp chạm đất ở trên ở trên, nếu điện trở cách điện Rcđ1=Rcđ2=Rcđ thì:
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I ng =

Rcñ
U

R .R
Rcñ  Rng
Rcñ  cñ ng
Rcñ  Rng

 I ng =

U
Rcñ  2 Rng

(2.5)

Với công thức trên, ta có thể xác định điện trở cách điện cần thiết để bảo vệ an toàn
khi chạm điện trực tiếp.
I ng  I cp  10mA 
 Rcñ 

U
 10mA
Rcñ  2 Rng

U
 2 Rng
10.103

(2.6)

Ví dụ: U =220, Rng = 1000,
 Rcđ  20 k
c. Mạng một pha trung tính cách ly ở chế độ sự cố
Trường hợp nguy hiểm là chạm vào một pha khi pha kia đã bị chạm đất hình 2.10:

Hình 2.10: Chạm vào một pha khi dây kia đã chạm đất
Bỏ qua RP, RN rất nhỏ so với Rng và Rnền, ta có:
I ng =

U
Rng + Rnenà

(2.7)

Ví dụ: U = 220 V, Rng = 2k, Rnền = 10k
Ing = 220/12 = 18 mA
Người vẫn có thể bị nguy hiểm.
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2.3. PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN BA PHA
2.3.1. Mạng điện ba pha trung tính nối đất
a. Phân tích an toàn trong mạng điện TT
Mạng TT là mạng có trung tính của nguồn và vỏ thiết bị được nối đất.
 Chạm trực tiếp vào một dây pha

Hình 2.11: Chạm trực tiếp vào một dây pha mạng 3 pha trung tính nối đất
Tương tự như chạm vào mạng một pha, điện áp chịu là điện áp pha. Dòng điện qua
cơ thể người Ing:

I ng =

Up
Rng + Rnenà + R 0

(2.8)

Ro: Điện trở tiếp đất hệ thống, Ro < 4 .
Ví dụ: U = 380/220V; Rng = 1000 ; Rnền = 2000 ; R0 = 4 
Dòng điện qua người: I ng =

Up
Rng + Rneàn + R 0



220
 73mA
1000  2000  4
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 Chạm trực tiếp vào một dây pha và một dây trung tính

Hình 2.12: Chạm trực tiếp vào một dây pha và một dây trung tính
trong mạng 3 pha trung tính nối đất
Dòng điện qua người:

I ng =

Up

(2.9)

Rng

Ví dụ: Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào một dây pha và một dây trung
tính của mạng điện 380V trung tính nối đất, biết điện trở người là R ng =1200. (Bỏ qua
mọi điện trở đường dây và đất). Xác định dòng điện qua người, kết luận trạng thái người
trong trường hợp này.
Giải
Dòng điện qua người
I ng 

Up
Rng



380
 183mA
31200

Kết luận: Trong trường hợp dòng điện qua người 183mA, người bị nguy hiểm rối loạn
nhịp tim nếu sau thời gian từ 0,5s1s dẫn đến tử vong.
54

 Chạm trực tiếp vào hai dây pha

Hình 2.13: Chạm trực tiếp vào hai dây pha trong mạng 3 pha trung tính nối đất
Khi chạm hai dây pha, dòng điện qua người:

I ng =

Ud
Rng

(2.10)

Kết luận: Dòng qua người có giá trị lớn và luôn vượt qua trị số an toàn. Do tồn tại
dòng rò chạm đất nên có thể sử dụng thiết bị chống dòng rò (RCD) để bảo vệ chống chạm
v.ỏ
Ví dụ: Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào hai dây pha của mạng điện
380V trung tính nối đất, biết điện trở người là Rng = 1200. (Bỏ qua mọi điện trở đường
dây và đất). Xác định dòng điện qua người, kết luận trạng thái người trong trường hợp
này.
Giải
Dòng điện qua người
I ng 

Ud
380

 317mA
Rng 1200
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Kết luận: Trong trường hợp dòng điện qua người 317mA, người cực kỳ nguy hiểm
người bị tê liệt hô hấp nếu sau thời gian 100ms dẫn đến tử vong.
 Chạm gián tiếp vào vỏ thiết bị khi thiết bị bị sự cố chạm vỏ

Hình 2.14a: Chạm gián tiếp vào vỏ thiết bị khi thiết bị sự cố chạm vỏ

Hình 2.14b: Mạch tương đương
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Dòng điện sự cố:
I sc 

Up
R R
R0  p ng
R p  Rng

(2.11)

Dòng chạy qua hệ thống tiếp đất bảo vệ:
I p = I sc

Rng
Rng + R p

(2.12)

Do Rp<<Rng, Điện áp tiếp xúc:

U tx 

U p Rp
R0  R p

(2.13)

Ví dụ: U=380/220V Ro=Rp=4

U tx 

U p Rp
R0  Rp



220.4
 110V
44

Kết luận: Điện áp tiếp xúc trong trường hợp này có giá trị nguy hiểm.
b. Phân tích an toàn trong mạng có trung tính nối đất TN
Do đặc điểm của chế độ TN là khi hư hỏng cách điện của thiết bị sẽ dẫn đến ngắn
mạch một pha thiết bị bảo vệ sẽ tác động để cắt nguồn nhưng trong một số trường hợp
như:
 Dòng sự cố không đủ tác động để cắt ngắn mạch
 Thời gian cắt sự cố lâu > 0.2 s (lưới có Ud > 400V).
 Thiết bị bảo vệ bị hư hỏng
Thì vẫn tồn tại tình trạng sự cố điện áp tiếp xúc vẫn có trên thiết bị gây nguy hiểm
cho người khi tiếp xúc.
Ngoài ra ở một số nơi sử dụng đồng thời bảo vệ tiếp đất cho thiết bị (chế độ TT),
vừa sử dụng nối vỏ thiết bị với dây trung tính (chế độ TN) sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm
khi vật được bảo vệ tiếp đất có hư hỏng cách điện.
Trường hợp chạm trực tiếp giống như TT, ta xét trường hợp chạm gián tiếp.
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Tiếp xúc gián tiếp vào vỏ thiết bị khi có sự cố chạm vỏ, lúc đó cơ thể người chịu một
điện áp gần bằng điện áp pha.
 Sự cố chạm vỏ trong mạng TN, thiết bị bảo vệ chưa cắt sự cố

Hình 2.15: Chạm gián tiếp vào vỏ thiết bị trong mạng TN có sự cố rò ra vỏ
Gọi rp rn: Điện trở của dây pha và dây trung tính từ chỗ sự cố đến nguồn
Ta có Rng >> Ro, Rng >> rn, rf
Dòng sự cố:

I sc 

Up
rn  rf

(2.14)

Điện áp tiếp xúc:

U tx 

U p .rn
rn  rf

(2.15)

Ví dụ: U =380 /220V, (rn=rf)
U tx 

U p .rn
rn  rf



220
 110V
2

Kết luận: Điện áp tiếp xúc rất lớn gây nguy hiểm
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 Xét phương án nối vỏ thiết bị đến hệ thống tiếp đất phụ

Hình 2.16: Chạm gián tiếp vào vỏ thiết bị trong mạng TN có sự cố rò ra vỏ,
vỏ được nối đất bảo vệ
Điều kiện của điện trở tiếp đất Rp sao cho điện áp tiếp xúc nhỏ hơn điện áp tiếp
xúc cho phép Utx.cp là:
Rp  Ro 

U txcp (1  k )
k (U p  U txcp )  U txcp

(2.16)

Trong đó:
 Điện trở Rp phụ thuộc điện trở hệ thống tiếp đất vận hành
 Điện trở R0 :điện trở nối đất của nguồn
 k = r n / rf
 Up: Điện áp pha của lưới
 Utxcp: Điện áp tiếp xúc cho phép
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Ví dụ: U =380/220V k = 1, Utx.cp = 40 V

Rp  Ro 

 Rp 

40.(1  1)
1(220  40)  40

4 Ro
7

 Xét mức độ nguy hiểm khi trong một khu vực vừa dùng bảo vệ tiếp đất vừa dùng bảo
vệ nối dây trung tính
Trường hợp này hay xảy ra trong các trường hợp sau:
 Có hai hay nhiều xí nghiệp được cấp điện từ một trạm điện, xí nghiệp này
dùng tiếp đất xí nghiệp kia dùng tiếp dây trung tính.
 Ở trong cùng một xí nghiệp khu vực đấu ngoài dùng tiếp trung tính khu vực
xa hơn dùng tiếp đất tự nhiên.

Hình 2.17: Chạm gián tiếp vào vỏ thiết bị trong một khu vực vừa dùng bảo vệ tiếp đất
vừa dùng bảo vệ nối dây trung tính
Khi có sự hư hỏng cách điện của một thiết bị được bảo vệ tiếp đất, dòng sự cố chạy
ra vỏ chạy qua Rp, qua điện trở tiếp đất Ro rồi về trung tính nguồn. Dây trung tính có điện.
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Dòng chạy qua cực tiếp đất:
Ip 

Up

(2.17)

Rn  R0

Điện áp của trung tính đối với đất:
U 0  I p .R0 

U p .R0
Rp  R0

(2.18)

Điện áp tồn tại trên vỏ các thiết bị được tiếp trung tính: Utx = U0
Ví dụ: U =380 /220 V, Rp =1  Ro =4 
U tx 

U p .R0
Rp  R0



220.4
 176V
4 1

Kết luận: Giá trị điện áp tiếp xúc này rất lớn vậy không được sử dụng đồng thời vừa
tiếp trung tính vừa tiếp đất cho thiết bị.
2.3.2. Mạng điện ba pha trung tính cách ly (IT)
Mạng IT là chế độ mà trung tính của máy biến áp, máy phát điện của lưới điện cách
điện đối với hệ thống nối đất, vỏ thiết bị điện được nối đất.
a. Khi người chạm trực tiếp vào một dây pha của mạng ba pha

Hình 2.18a: Chạm trực tiếp một pha mạng IT
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Hình 2.18b: Mạch tương đương
Rcđ1; Rcđ2; Rcđ3 : điện trở cách điện của các pha so với đất
Gs: Rcđ1= Rcđ2= Rcđ3= Rcđ
Dòng điện qua người:

I ng 

3U p
Rcñ  3Rng

(2.19)

b. Khi người chạm trực tiếp vào một dây pha của mạng ba pha có sự cố chạm mass
pha khác xuống đất

Hình 2.19: Chạm trực tiếp một pha và có sự cố chạm mass pha khác trong mạng IT
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Trong trường hợp này điện áp đặt vào người bằng điện áp dây. Như vậy chạm vào
một pha trong tình trạng sự cố ở mạng trung tính cách điện nguy hiểm hơn trong mạng
trung tính trực tiếp nối đất. dòng điện chạy qua cơ thể người lúc đó sẽ tăng lên

3 lần so

với trường hợp không có sự cố.
I ng  3

3U p

(2.20)

Rcñ  3Rng

Ví dụ: Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện 380V
trung tính cách ly, biết điện trở người là Rng=1k, điện trở cách điện Rcđ=25k,
1. Xác định dòng điện qua người ở chế độ làm việc bình thường
2. Xác định dòng điện qua người ở chế độ mạng điện có sự cố chạm mass ở pha khác
3. Nhận xét trạng thái người trong hai trường hợp trên
Giải
1. Dòng điện qua người ở chế độ làm việc bình thường
I ng 

3U p
Rcñ  3Rng



3.220
 23, 6mA
(25  3.1)1000

2. Dòng điện qua người ở chế độ làm việc có sự cố chạm mass ở pha khác, dòng
điện chạy qua cơ thể người lúc đó sẽ tăng lên
I ng  3

3U p
Rcñ  3Rng

 3

3 lần

3.220
 41mA
(25  3.1)1000

3. Nhận xét: Trong trường hợp dòng điện qua người 23,6mA, người không thể tự
buông tay ra được, gần đến ngưỡng hô hấp. Còn trường hợp bị sự cố 41mA thì nạn nhân
bị tê liệt hô hấp đang đến ngưỡng co tim.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1. Trình bày các khái niệm cơ bản về an toàn điện?
2. Phân biệt chạm điện trực tiếp và gián tiếp? Liệt kê 5 ví dụ minh họa các trường hợp
chạm điện trong thực tế?
3. Điện trở người, các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở người?
4. Vẽ sơ đồ tương đương của điện trở người?
5. Trình bày bằng hình vẽ và giải thích các khái niệm điện áp bước, điện áp tiếp xúc
6. Vẽ hình các hệ thống nối đất theo tiêu chuẩn IEC 364-3
7. Sơ đồ mạch điện một pha điện áp 220V, trung tính cách điện với đất, giả thiết sự cố
người chạm vào dây pha và một dây trung tính của mạng điện. Cho biết điện áp tiếp
xúc cho phép 25V.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện tương đương, bỏ qua điện trở đường dây.
b. Tính dòng điện qua người biết Rng=1k, điện áp tiếp xúc và nhận xét mức độ nguy
hiểm cho người trong trường hợp này.

8. Cho sơ đồ mạch điện một pha như hình vẽ: trung tính nối đất, người chạm vào dây
pha của mạng điện.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện tương đương, bỏ qua điện trở đường dây?
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b. Tính dòng điện qua người (Ing), điện áp tiếp xúc (Utx) và nhận xét mức độ nguy
hiểm đối với người trong trường hợp này. Cho biết điện áp tiếp xúc cho phép Utxcp = 50V
(theo tiêu chuẩn IEC); U=240V; Rnền=10KΩ; điện trở người Rng=1KΩ; điện trở nối đất
Rđ=10Ω.

9. Phân tích mức độ nguy hiểm của cơ thể người khi chạm vào dây pha của mạng điện
một pha dây trung tính nối đất như hình vẽ.
a. Vẽ sơ đồ tương tương
b. Giá trị dòng điện qua cơ thể người.
c. Giả sử điện trở nền lớn, áp dụng công thức tính ở câu c xác định giới hạn của điện
trở nền để dòng điện qua cơ thể người nằm trong giới hạn an toàn với: U = 220V, R ng =
1kΩ.
Biết: Rd, Ro, Rnền << Rng, Rcđ (Rd : Điện trở dây dẫn; Ro : Điện trở cọc nối đất; Rng : điện
trở người; Rnền : điện trở đất; Rcđ : điện trở cách điện)
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10. Phân tích mức độ nguy hiểm của cơ thể người khi chạm vào dây pha của mạng điện
hai dây cách ly với đất như hình vẽ.
a. Vẽ sơ đồ tương tương
b. Giá trị dòng điện qua cơ thể người
c. Xác định giá trị điện trở cho phép để người an toàn khi chạm trực tiếp vào lưới điện
này. Cho U =220 Rng = 1000
Biết: Rng << Rcđ, Rcđ1=Rcđ2=Rcđ (Rng: điện trở người; Rcđ : điện trở cách điện).

11. Sơ đồ mạch điện ba pha như hình vẽ: trung tính nguồn cách điện với đất; giả thiết có
sự cố người chạm vào dây pha của mạng điện.
Cho biết r1 = r2 = r3 = Rcđ = 63000 Ω là điện trở cách điện mỗi pha với đất; điện trở
người Rng=1000Ω; điện áp nguồn 380/220V.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện tương đương (bỏ qua điện trở cách điện giữa chân nguời và
đất, bỏ qua điện dung cách điện giữa dây pha với đất)?
b. Tính dòng điện qua người trong trường hợp này và nhận xét?
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12. Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào hai dây pha của mạng điện 380V
trung tính nối đất, biết điện trở người là Rng=1200. (Bỏ qua mọi điện trở đường dây
và đất)
a. Vẽ sơ đồ minh họa
b. Xác định dòng điện qua người
c. Kết luận trạng thái người trong trường hợp này
13. Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào một dây pha và một dây trung tính
của mạng điện 380/220V trung tính nối đất, biết điện trở người là Rng=1000. (Bỏ qua
mọi điện trở đường dây và đất)
a. Vẽ sơ đồ minh họa
b. Xác định dòng điện qua người
c. Kết luận trạng thái người trong trường hợp này
14. Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào hai dây pha của mạng điện 380V
trung tính cách ly, biết điện trở người là Rng=1k, điện trở cách điện Rcđ=22k. (Bỏ
qua mọi điện trở đường dây và đất)
a. Vẽ sơ đồ minh họa
b. Xác định dòng điện qua người
c. Kết luận trạng thái người trong trường hợp này
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