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Nội dung

Tập sách này giải thích các điều kiện của WorkSafeBC (Ủy Ban Bồi Thường 
Lao Động B.C.) về tắt năng lượng và khóa máy. Tập sách này nói về:

• Tầm quan trọng của việc khóa máy và thiết bị

• Các hiểm họa của năng lượng nguy hiểm

• Khi nào cần khóa máy

• Các thủ tục khóa máy cơ bản và nhóm

• Các trách nhiệm phải khóa máy an toàn của hãng sở và công nhân

Tại sao khóa máy lại quan trọng

Hàng năm, công nhân tại British Columbia bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng 
vì máy móc và thiết bị không được khóa đúng mức. Thí dụ, tai nạn xảy ra vì 
công nhân bị kẹt vào máy có thể cắt đứt ngón tay, dập tay chân, hoặc thiệt 
mạng. Các tai nạn này có thể ngăn ngừa được nếu máy móc được khóa đúng 
mức trước khi dọn chướng ngại vật hoặc thực hiện công việc bảo trì khác. 
Giật điện, phỏng, và bị điện giật chết cũng là vì thiết bị điện không được 
khóa đúng mức.

WorkSafeBC xem trọng vấn đề khóa máy. Hãng sở nào không thực thi và 
theo đúng các điều kiện về khóa máy sẽ bị phạt, gồm cả phạt tiền.

Ai nên dùng tập hướng dẫn này

Các hãng sở và nhân viên giám thị nên dùng tập hướng dẫn này để:

• Thiết lập các thủ tục bắt buộc khóa máy

• Huấn luyện công nhân về khóa máy

• Biết về Điều Lệ Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp, 
 Phần 10: Ngắt Năng Lượng và Khóa Máy

Công nhân chỉ nên dùng tập hướng dẫn này để bổ túc các điều kiện của 
WorkSafeBC và các thủ tục khóa máy của công ty. Công nhân phải luôn luôn 
theo đúng các thủ tục khóa máy đã có của công ty và các điều kiện về khóa 
máy của Điều Lệ về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp.
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Để dễ tham khảo, Điều Lệ về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp, Phần 10: 
Ngắt Năng Lượng và Khóa Máy được in lại ở trang 34 đến 38.

Theo đúng các thủ tục khóa máy trước khi bắt đầu công việc bảo trì.



1Phần mở đầu 
về khóa máy
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1. Phần mở đầu về khóa máy

Khóa máy là gì?

Khóa máy là dùng một hay nhiều khóa để làm máy móc hoặc thiết bị không 
hoạt động được nữa hoặc để ngắt một nguồn năng lượng. Mục đích khóa máy 
là để ngăn ngừa một khí cụ ngắt năng lượng (chẳng hạn như công tắc, cầu 
chì, hoặc van) bị tình cờ hoặc vô ý mở lên trong khi công nhân đang bảo trì 
máy móc hoặc thiết bị. Khóa máy sẽ bảo đảm là máy móc hoặc thiết bị không 
hoạt động được để gây thương tích cho công nhân.

Trước khi quý vị khóa bất cứ thiết bị hoặc máy móc nào, quý vị phải ngắt 
nguồn năng lượng dẫn vào máy đó. Trường hợp này được gọi là “ngắt năng 
lượng.” Thí dụ, quý vị có thể tắt máy và rút dây cắm điện, hoặc có thể dùng 
công tắt ngắt điện trước khi khóa để ngừa trường hợp máy bị vô ý mở lên.

Nói chung, quý vị cần ngắt năng lượng và khóa máy móc và thiết bị trước 
khi thực hiện công việc bảo trì. Bảo trì là bất cứ công việc nào nhằm giúp 
cho máy móc hoặc thiết bị ở trong tình trạng hoạt động an toàn. Trường hợp 
này bao gồm gắn ráp, sửa chữa, chùi rửa, và làm trơn thiết bị, cũng như dọn 
chướng ngại vật cho dòng vận chuyển vật liệu thông thường. Xem trang 10 để 
biết thêm chi tiết về việc thẩm định khi nào cần khóa máy.

Các khí cụ ngắt năng lượng

Tập sách này và Điều Lệ về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp dùng từ ngữ 
“khí cụ ngắt năng lượng.” Đây là một khí cụ ngắt rời đường nối năng lượng 
để ngừa truyền hoặc phát ra một nguồn năng lượng đến máy móc hoặc thiết 
bị. Các khí cụ ngắt năng lượng tiêu biểu là công tắc, cầu chì, và van. Khi 
thực hiện công việc bảo trì thiết bị chạy điện, công nhân nên biết là những 
nút tắt trên mạch kiểm soát và những bộ kiểm soát logic có thể lập chương 
trình (PLC) không thể dùng làm khí cụ ngắt năng lượng. Trong thời gian khóa 
máy, phải luôn luôn ngắt và khóa nguồn năng lượng chính cho máy móc hoặc 
thiết bị.
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Một số thí dụ về khí cụ ngắt năng lượng là 
công tắc ngắt (trên cùng), cầu chì (giữa), và 
van (dưới).
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Các hiểm họa của năng lượng nguy hiểm

Mục đích ngắt năng lượng và khóa máy là để ngăn ngừa tình trạng phát ra 
một nguồn năng lượng có thể khởi động những bộ phận chuyển động trên 
thiết bị hoặc máy móc. Nếu những bộ phận chuyển động này có thể gây 
thương tích, nguồn năng lượng phải được ngắt và kiểm soát hữu hiệu (bằng 
khóa chẳng hạn). Một nguồn năng lượng có thể gây thương tích hoặc thiệt 
mạng cho công nhân được xem là năng lượng nguy hiểm.

Các hãng sở và công nhân thường chỉ nghĩ đến việc ngắt điện khi xét đến 
năng lượng nguy hiểm, vì khóa máy thường được dùng cho máy móc hoặc 
thiết bị chạy bằng điện. Tuy nhiên, có những nguồn năng lượng nguy hiểm 
khác phải cứu xét khi thẩm định nhu cầu khóa máy. Điều thật quan trọng là 
nhận định và kiểm soát bất cứ nguồn năng lượng nào có thể gây thương tích 
khi công nhân làm công việc bảo trì. Ô ở trang 7 ghi những loại năng lượng 
nguy hiểm chính có thể gây thương tích hoặc thiệt mạng cho công nhân nếu 
không khóa máy đúng mức.

Cảnh giác nguy hiểm

Một công nhân 
để ý thấy dây xích 
truyền động sút 
khỏi răng đĩa bánh 
đệm đôi ở dưới đáy 
bộ phận phục hồi 
(unscrambler) của 
máy cưa. Anh tắt 
điện nhưng không 
khóa nguồn điện. Sau 
đó anh bắt đầu gắn 
lại dây xích truyền 
động vào răng đĩa.

Trong lúc đó, một 
công nhân khác thấy 
bộ phận phục hồi 
không chạy và mở 
điện lên lại. Máy nổ 
và kẹp công nhân 
giữa thanh giằng 
(crossbar) của dây 
xích truyền động và 
bàn nghiêng. Anh 
bị thiệt mạng vì bị 
nghiến dập. Một thủ 
tục khóa máy thông 
lệ lẽ ra đã có thể 
ngừa được tình trạng 
chết người này.
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Những loại năng lượng nguy hiểm

Năng lượng động lực

Năng lượng động lực là năng lượng của thiết bị chuyển động hoặc vật 
liệu chuyển động. Thí dụ, vật liệu có thể di chuyển trên băng tải ngay cả 
sau khi tắt điện và một số bộ phận có thể cần phải được chận lại hoặc 
che để không thể di chuyển mà gây thương tích cho công nhân.

Năng lượng hóa chất

Năng lượng hóa chất là năng lượng có thể phát ra từ một phản ứng 
hóa chất. Năng lượng hóa chất nguy hiểm có thể phát ra cùng với 
những chất dễ cháy, nổ, và ăn mòn. Thí dụ, phân bón hóa chất cất gần 
nhiên liệu dầu cặn có thể phát nổ.

Năng lượng tiềm tàng

Năng lượng tiềm tàng là năng lượng trong vật liệu treo, nâng cao, hoặc 
xoắn. Một lò xo đang chịu lực là một nguồn năng lượng, và phải áp 
dụng biện pháp đề phòng để ngăn ngừa thương tích. Nếu trọng lực có 
thể làm vật gì rơi hoặc lăn, thì đó là một nguồn năng lượng tiềm tàng. 
Thí dụ, trước khi công nhân làm việc bên dưới gầm cần xúc của xe 
xúc, bộ phận nâng cao cần phải được gài chốt hoặc chận lại.

Năng lượng nhiệt

Năng lượng nhiệt là năng lượng trong hơi nóng, có trong hơi nước sôi, 
nước nóng, lửa, khí, và khí hóa lỏng. Thí dụ, một ống dẫn hơi nước sôi 
để cung cấp hơi nóng hoặc hơi nước ép để quay turbine là có năng 
lượng nhiệt nguy hiểm và có thể cần một thời gian để nguội lại.

Năng lượng điện

Mạch dẫn điện, động cơ, và máy phát điện là những nguồn năng lượng 
điện. Thiết bị và mạch dẫn điện có điện áp thấp và cao thế đều có thể 
gây thương tích hoặc thiệt mạng cho công nhân. Công việc bảo trì các 
thiết bị như hệ thống đèn hoặc hộp nối điện đều cần phải khóa máy.

Phóng xạ

Năng lượng phóng xạ gồm phóng xạ không gây ion hóa (chẳng hạn 
như đèn và tia lasers) và phóng xạ gây ion hóa (chẳng hạn như quang 
tuyến X). Thí dụ, thiết bị đo lưu lượng trong các nhà máy bột giấy có 
thể là một nguồn năng lượng phóng xạ.
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Động cơ điện là một nguồn năng lượng điện.

Hãy xem phóng xạ như một nguồn năng lượng nguy hiểm.



2Khi nào
khóa máy
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2.  Khi nào khóa máy

Khi nào cần phải khóa máy

Nếu máy móc có thể bất ngờ khởi động hoặc nếu một nguồn năng lượng có 
thể phát ra bất ngờ gây thương tích, thì nguồn năng lượng đó phải được ngắt 
và kiểm soát. Biện pháp này được thực hiện qua thủ tục khóa máy.

Nếu máy móc hoặc thiết bị được tắt để bảo trì, không được làm việc gì nếu 
chưa hoàn tất những việc sau đây:

• Tất cả các bộ phận và phụ tùng ghép đã được kềm chế để không chuyển 
động vô ý.

• Khi công việc khiến công nhân phải tiếp xúc với những nguồn năng 
lượng, thì mối nguy hiểm đó đã được kiểm soát hữu hiệu.

• Các khí cụ ngắt năng lượng (chẳng hạn như công tắc hoặc van) đã được 
khóa đúng mức.

Khóa các công tắc ngắt điện trước khi bắt đầu công việc bảo trì.
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Theo đúng những bước sau đây để quyết định  xem quý vị có cần khóa thiết 
bị hoặc máy móc hay không:

1. Xem xét địa điểm sẽ làm việc.

2. Nhận định tất cả những nguồn năng lượng.

3. Tự hỏi: Nếu có bất cứ nguồn năng lượng nào phát ra thì sẽ ra sao? Nguồn 
năng lượng phát ra hay chuyển động vô ý có nguy hiểm cho công nhân 
hay không?

Nếu	có	nguy	hiểm	cho	công	nhân thì phải cần khóa máy. Cài khóa trên các 
khí cụ ngắt năng lượng để ngăn ngừa năng lượng nguy hiểm phát ra, chẳng 
hạn như khi vô ý bật công tắc và khởi động máy. Nhớ chận chắc chắn tất cả 
các bộ phận và phụ tùng gắn kèm cho không bị vô ý chuyển động.

Nếu	không	có	nguy	hiểm	cho	công	nhân thì không cần khóa máy và công 
nhân có thể theo đúng các thủ tục làm việc an toàn thông thường.

Cảnh giác nguy hiểm

Một công nhân nhà 
máy cưa bị gãy mắt 
cá chân khi thùng lựa 
gỗ đang kẹt thình lình 
rớt xuống đập trúng 
anh. Tuy hệ thống 
lựa đã được khóa, 
thùng này bị thanh 
gỗ làm kẹt và thùng 
lựa hơi chùng ở móc 
trục. Một công nhân 
khác không biết là 
có người đang làm 
việc bảo trì bên dưới 
thùng nên giật thùng 
cho sút ra. Thùng 
rơi xuống đập trúng 
vào công nhân ở bên 
dưới. Trong trường 
hợp này, năng lượng 
tiềm tàng trong thùng 
đang ở trên cao là 
một nguồn năng 
lượng nguy hiểm.
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Khi nào không cần khóa máy

Trong công	việc	sản	xuất	bình	thường thì có thể cũng có những lúc cần làm 
việc nào đó liên quan đến sản xuất. Không phải trường hợp nào cũng cần 
khóa máy. Lưu ý là trường hợp này chỉ áp dụng cho công việc sản xuất thông 
thường, chứ không phải bảo trì. Theo đúng những bước sau đây để quyết định 
xem có cần phải khóa máy trong công việc sản xuất bình thường hay không:

1. Quyết định xem có rủi ro gây thương tích cho công nhân khi máy móc 
hoặc thiết bị chuyển động hoặc có tiếp xúc với một nguồn năng lượng 
trong khi đang làm việc đó hay không. Khi thẩm định rủi ro gây thương 
tích, hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu xảy ra tình trạng không 
ngờ trước. Tất cả những nguồn năng lượng nguy hiểm đều phải được cứu 
xét, chẳng hạn lò xo đang chịu lực và thiết bị đang treo có thể lăn hoặc 
rớt.

2. Nếu không có rủi ro thương tích, thì không cần phải khóa máy.

3. Nếu có rủi ro gây thương tích, quyết định xem máy móc hoặc thiết bị có 
được giữ an toàn để bảo vệ cho công nhân không bị rủi ro đó hay không. 
Nếu có những biện pháp giữ an toàn sẵn rồi thì không cần phải khóa máy.

4. Phải tuân theo các thủ tục làm việc an toàn trong khi làm việc đó.

Làm việc với thiết bị đang có năng lượng

Đôi khi máy móc hoặc thiết bị phải được truyền năng lượng cho một 
công việc nhất định nào đó – thí dụ, khi điều chỉnh hoặc tìm lỗi thì chỉ 
có thể làm được khi một phần thiết bị đang hoạt động. Trong những 
trường hợp đó, chỉ có những phần nào thiết yếu cho tiến trình bảo trì 
mới vẫn tiếp tục được truyền năng lượng vào.

Các công nhân thuộc những diện sau đây phải làm việc với thiết bị 
đang có năng lượng:
– Hội đủ điều kiện về khả năng để làm việc đó
– Đã được hãng sở cho phép làm việc đó
– Đã được cung cấp bản thủ tục làm việc an toàn và tuân theo đúng thủ 

tục đó



3Thực thi công việc
khóa máy
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3. Thực thi công việc khóa máy

Khóa cá nhân

Mỗi công nhân phải khóa máy móc hoặc thiết bị cần có khóa cá nhân và giữ 
chìa của khóa đó. Khóa này bảo đảm được vấn đề bảo vệ khóa máy cá nhân. 
Thí dụ, công nhân cài khóa lên công tắc kiểm soát máy đang được điều chỉnh 
hoặc sửa chữa. Chỉ có công nhân đó (hoặc một nhân viên giám thị) mới có 
thể tháo khóa khi xong việc. Vì không có công nhân nào khác có chìa của 
khóa đó, khóa không thể bị vô ý tháo ra được. Nếu có nhiều công nhân làm 
việc trên máy đó, mỗi công nhân phải cài khóa cá nhân của mình lên công 
tắc. Không được dùng loại khóa số để khóa máy.

Năm bước cơ bản để khóa máy

Sau khi quý vị quyết định là cần phải khóa máy, hãy áp dụng năm bước cơ 
bản sau đây để khóa máy móc và thiết bị. Những bước này áp dụng cho tất cả 
các loại máy móc và thiết bị. Mỗi công nhân phải biết những bước này.

1. Nhận định máy móc hoặc thiết bị nào cần phải khóa.

2. Tắt máy móc hoặc thiết bị. Nhớ chờ cho tất cả mọi bộ phận chuyển động 
ngừng hẳn. Cũng nhớ để ý cho chắc là việc tắt thiết bị không gây nguy 
hiểm cho các công nhân khác.

3. Nhận định và tắt khí cụ ngắt năng lượng của mỗi nguồn năng lượng.

4. Cài khóa cá nhân lên khí cụ ngắt năng lượng của mỗi nguồn năng lượng, 
và bảo đảm gài chặt tất cả những phần và phụ tùng gắn kèm để không 
cho chuyển động.

5. Thử lại sau khi khóa máy để bảo đảm có hiệu quả và để kiểm chứng là 
mỗi nguồn năng lượng đã được khóa hữu hiệu. Có thể thử lại sau khi 
khóa mỗi khí cụ ngắt năng lượng hoặc sau khi một nhóm khí cụ gần đó 
được khóa.
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Khóa thiết bị điện

Điện là nguồn năng lượng thông thường nhất cần phải khóa. Hai loại máy 
móc và thiết bị điện thông thường nhất là:

• Thiết bị cắm điện

• Thiết bị nối điện hoặc gắn dây vĩnh viễn

Thiết bị cắm điện

Hãy theo những bước sau đây để khóa máy móc và thiết bị cắm điện:
1. Nhận định máy móc hoặc thiết bị nào cần phải khóa.
2. Tắt máy hoặc thiết bị và nhớ chờ cho tất cả những bộ phận chuyển động 

ngừng hẳn.
3. Rút dây cắm điện.
4. Cài khóa cá nhân vào đầu cắm điện trừ phi công nhân đang làm công việc 

bảo trì có thể để đầu cắm ở chỗ nhìn thấy và kiểm soát được trong khi 
đang làm việc.

5. Thử lại sau khi khóa để bảo đảm là có hiệu quả.

Rút đầu cắm điện ra để ngắt nguồn cung cấp điện cho máy.
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Trong bước 4 ở trang 15, nếu chỉ có một công nhân luôn luôn kiểm soát được 
ngay đầu cắm điện trong khi làm công việc bảo trì, thì có thể không cần 
khóa. Công nhân đó phải luôn luôn nhìn thấy đầu cắm và trong tầm tay của 
mình để người khác không thể vô ý mà cắm điện được. Tuy nhiên, nếu công 
nhân để thiết bị không người coi mà không có khóa và chưa xong việc thì 
phải lặp lại thủ tục khóa máy khi công nhân đó quay trở lại. Còn cách khác là 
công nhân đó có thể khóa trước khi rời thiết bị đi chỗ khác.

Thí dụ: Khóa máy cưa

Muốn khóa máy cưa trước khi làm công việc bảo trì:
– Tắt máy cưa
– Rút đầu cắm điện ra
– Để đầu cắm điện ở chỗ nhìn thấy và trong tầm với trong khi làm công 

việc bảo trì máy cưa

Để đầu cắm điện ở chỗ nhìn thấy và trong tầm với trong khi làm công 
việc bảo trì máy cưa.
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Thiết bị nối điện hoặc gắn dây vĩnh viễn

Hãy theo năm bước sau đây để khóa máy móc hoặc thiết bị nối điện hoặc gắn 
dây vĩnh viễn:

1. Nhận định máy móc hoặc thiết bị cần phải khóa.

2. Tắt máy và nhớ chờ cho tất cả những bộ phận chuyển động ngừng hẳn.

Bất nút ngừng máy.

3. Tìm nguồn điện và rút dây cắm điện máy ra khỏi nguồn điện.
4. Cài khóa cá nhân vào khí cụ ngắt năng lượng, nếu cần. (Nếu có công 

tắc thuộc quyền kiểm soát riêng và tức thời của công nhân đó thì có thể 
không cần khóa.)

Sau khi rút dây cắm điện máy ra khỏi 
nguồn điện thì nên cài khóa cá nhân. 
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5. Sau khi bảo đảm tất cả mọi công nhân đã tránh xa, thử lại khóa để chắc 
chắn là đã khóa hữu hiệu.

Thử lại khóa bằng cách bấm nút chạy máy.

Tiếp tục khóa máy

Trong một số trường hợp, phải tiếp tục khóa máy trong thời gian đổi ca để 
duy trì tình trạng tiếp tục khóa máy. Phải có các thủ tục cho việc đổi ca hoặc 
nhân viên. Các thủ tục này gồm cả giao quyền kiểm soát các khí cụ ngắt điện 
đã khóa có trật tự giữa các công nhân đổi ca nhau.

Nếu không giữ lại khóa trên các khí cụ kiểm soát trong thời gian đổi ca, thì 
các công nhân bắt đầu ca sau phải bảo đảm khóa lại nếu cần.

Các hệ thống nối liền nhau

Nên đặc biệt để ý đến việc khóa các hệ thống nối liền nhau, chẳng hạn như 
băng tải. Khi thử một thành phần đã khóa trong một hệ thống nối liền nhau, 
phải làm một trong những việc sau:
• Phải hoàn tất hoặc tách rời thứ tự nối liền nhau (xem trong ô ở trang 19).
• Phải dùng cách khác để kiểm lại cho chắc là khí cụ ngắt năng lượng đã 

được tháo – thí dụ, bằng cách hỏi một người hội đủ điều kiện có kiến 
thức về hệ thống nối liền nhau đó.

Sử dụng các khí cụ 
ngắt năng lượng

Khi khóa một khí 
cụ ngắt năng lượng 
như công tắc hoặc 
van, khóa phải không 
được ngăn chận việc 
sử dụng các khí cụ 
ngắt điện của máy 
móc hoặc thiết bị 
khác. Thí dụ, nắp hộp 
cầu chì phải không 
được khóa mà chỉ 
khóa từng cầu chì 
riêng rẽ. Các công 
nhân khác có thể cần 
sử dụng các khí cụ 
kia cho thủ tục khóa 
máy hoặc bảo trì của 
chính họ.
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Thí dụ: Khóa một hệ thống nối liền nhau

Hình vẽ dưới đây là thí dụ về một hệ thống nối liền nhau. Trong loại hệ 
thống truyền tải xếp tầng này, nếu một băng tải không chuyển động, 
bất cứ băng tải nào ở trên cũng sẽ ngừng để vật liệu không dồn lại trên 
băng tải không chuyển động. Tuy nhiên các băng tải bên dưới sẽ tiếp 
tục di chuyển. Trong hình vẽ, nếu băng tải 3 không di chuyển, các băng 
tải 2 và 1 sẽ không di chuyển. Nếu băng tải 2 không di chuyển, băng tải 
1 sẽ không di chuyển, nhưng băng tải 3 có thể di chuyển. Nếu băng tải 
1 không di chuyển, các băng tải 2 và 3 vẫn có thể di chuyển.

Muốn khóa băng tải 2, hãy theo những bước khóa cơ bản ở trang 14. 
Muốn thử lại sau khi khóa ở bước 5, bấm nút chạy máy của băng tải 3 
để băng di chuyển. Sau đó bấm nút chạy máy của băng tải 2. Nếu khóa 
có hiệu quả, băng tải 2 sẽ không di chuyển.

Cách khác là nếu có một hệ thống tách rời thì quý vị có thể tách rời cơ 
chế nối liền nhau bằng nút “jog”. Sau đó quý vị có thể khóa máy và chỉ 
thử lại băng tải 2 vì băng tải này không còn nối liền với các băng tải 1 
và 3 nữa.
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Các hệ thống thủy lực hoặc hơi

Muốn khóa các hệ thống thủy lực hoặc hơi, chẳng hạn như một xy lanh để hạ 
cổng, hãy theo năm bước sau đây:

1. Nhận định máy móc hoặc thiết bị nào cần phải khóa.

2. Tắt máy móc hoặc thiết bị. Nhớ chờ cho tất cả mọi bộ phận chuyển động 
ngừng hẳn.

3. Tìm nguồn năng lượng để ngắt bằng một trong những cách sau:

 • Rút dây điện dẫn vào máy bơm hoặc máy nén hơi.

 • Đóng van truyền đến xy lanh.

4. Cài khóa cá nhân lên khí cụ hoặc van ngắt năng lượng. Muốn bảo đảm 
chận cho chắc tất cả các bộ phận để không bị vô ý mà chuyển động, quý 
vị có thể phải dùng chốt cài hoặc khối chận cổng hoặc khối nào đang 
được nâng cao bằng áp suất trong xy lanh.

Cài khóa cá nhân sau khi đã đóng van.
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5. Thử lại sau khi khóa máy để bảo đảm biện pháp ngắt năng lượng có hiệu 
quả. Thử lại để chắc chắn là máy bơm hoặc máy nén hơi không chạy và 
dòng thủy lực hoặc hơi không truyền ngã khác qua khỏi van khóa. Nhớ	
kiểm	soát	 là	không	còn	thừa	áp	suất	trong	đường	ống	dẫn,	bình	chứa,	
hoặc	bộ	phận	tích	 lũy	dồn	vào	xy	 lanh.	Mở	ốc	cho	xì	hết	áp	suất	còn	
thừa. Thử lại để bảo đảm không còn năng lượng trong hệ thống nữa.

Gài chốt cần bẩy để giúp chịu trọng lượng cần.

Nhiều người khóa máy 

Mỗi người làm việc bảo trì sửa chữa máy móc hoặc thiết bị đều có trách 
nhiệm khóa khí cụ ngắt năng lượng. Có thể dùng những bộ nối hình kéo để 
khóa nhiều khóa.

Công nhân đầu tiên khóa phải chắc chắn là đã khóa máy có hiệu quả và thiết 
bị sẽ không hoạt động. Khi mỗi công nhân đã làm xong công việc bảo trì, 
công nhân đó chỉ tháo khóa cá nhân của mình đã cài trên khí cụ ngắt năng 
lượng. Công nhân tháo khóa sau cùng nên kiểm soát là tất cả các công nhân 
đã tránh xa và có thể mở lại thiết bị an toàn.

Cảnh giác nguy hiểm

Một công nhân đang 
vặn mở nắp ống 
châm nhớt để đổ 
thêm vào thùng hình 
trụ. Khi anh vặn đến 
những khấc cuối 
cùng, nắp bật tung 
ra, đập trúng vào trán 
anh. Anh bị nứt sọ. 
Thùng này đang nén 
áp suất đến 60 psi. 
Những thùng chứa 
đang nén áp suất 
phải được tắt đường 
dẫn hơi và xì áp suất 
trước khi sửa chữa.
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Dùng bộ nối hình kéo khi cài nhiều khóa.

Tháo khóa khẩn cấp

Nói chung, chỉ có công nhân cài khóa cá nhân của mình mới được tháo 
khóa đó. Nếu cần, nhân viên giám thị hoặc quản lý phụ trách có thể 
tháo khóa, nhưng chỉ khi nào người phụ trách:
– Cố liên lạc với công nhân đã cài khóa
– Đã chắc chắn là có thể mở máy hoặc thiết bị an toàn trước khi tháo 

khóa

Công nhân phải được thông báo vào đầu ca làm tới của họ là khóa cá 
nhân của họ đã được tháo. Trường hợp tháo khóa khẩn cấp phải được 
ghi lại.
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Nhiều điểm khóa máy

Muốn khóa thiết bị hữu hiệu với nhiều nguồn năng lượng, quý vị cần khóa 
nhiều khí cụ ngắt năng lượng.

Thay vì dùng nhiều khóa, quý vị có thể dùng dây cáp cho nhiều chặng ngắt 
năng lượng:

• Luồn dây cáp qua lỗ khóa tại mỗi công tắc quý vị khóa.
• Gắn một đầu dây cáp vào một điểm tại trung tâm kiểm soát động cơ.
• Đầu kia của dây cáp phải có lỗ luồn khóa. Sau khi cài công tắc cuối cùng, 

cài khóa vào lỗ dây cáp. Đường kính của dây cáp phải đủ lớn để ngăn 
ngừa không bị vô ý mà bật lên.

Nếu có nhiều người phải khóa máy, có thể cần bộ nối hình kéo.

Nếu quý vị cần khóa tại nhiều điểm, có thể cần phải đăng thủ tục khóa máy 
cụ thể cạnh máy hoặc thiết bị.

Dùng dây cáp để khóa nhiều công tắc ngắt năng lượng.
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Thí dụ: Khóa nhiều điểm tại máy chế tạo sản phẩm

Thí dụ này cho thấy cách khóa một máy chế tạo sản phẩm tưởng 
tượng trước khi thực hiện công việc bảo trì.

1. Nhận định cần khóa máy nào.

2. Dùng nút ngừng ở chỗ nhân viên điều khiển để tắt hệ thống. Nhớ 
chờ cho tất cả các bộ phận chuyển động ngừng hẳn.

3. Kéo các công tắc ngắt năng lượng sau đây sang vị trí TẮT:

– Động cơ nội truyền của máy chế tạo sản phẩm
– Động cơ truyền vào máy chế tạo sản phẩm
– Động cơ ngoại truyền của máy chế tạo sản phẩm
– Đầu máy của máy chế tạo sản phẩm
– Bơm thủy lực của máy chế tạo sản phẩm
– Băng tải vật phế thải của máy chế tạo sản phẩm
– Máy thoát khí phế thải của máy chế tạo sản phẩm

4. Mỗi công nhân cài khóa cá nhân vào mỗi công tắc.

5. Thử lại sau khi khóa bằng cách bấm nút mở máy chạy.

Nhóm khóa máy

Thủ tục nhóm khóa máy trước đây được gọi là thủ tục hộp chìa khóa. Thủ tục 
này giảm bớt số ổ khóa cần thiết và tiết kiệm thời gian. Nếu số công nhân 
đang làm việc với máy hoặc thiết bị - nhất là nếu phải khóa nhiều khí cụ ngắt 
năng lượng – quý vị có thể áp dụng thủ tục nhóm khóa máy.

Trước khi nhóm khóa máy, một người hiểu biết phải hoạch định thủ tục trước 
và lập thành văn bản ghi thủ tục nhóm khóa máy. Bản thủ tục này phải được 
trưng bày rõ ràng tại chỗ dùng hệ thống này.
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Trong thủ tục nhóm khóa máy, hai công nhân hội đủ điều kiện khóa 
các khí cụ ngắt năng lượng.

Trong thủ tục nhóm khóa máy, thay vì mỗi công nhân cài khóa cá nhân vào 
khí cụ ngắt năng lượng, hai công nhân hội đủ điều kiện khóa các khí cụ này. 
Các chìa khóa của họ sau đó được cất vào một hệ thống cất chìa – thí dụ, 
một hộp đựng có thể khóa và gài chắc. Nếu có gài chắc thì đó phải là một khí 
cụ gài chắc chắn được phê chuẩn mà không thể bị phá hư.

Một công nhân “hội đủ điều kiện” có nghĩa là một người hiểu biết về công 
việc này, các nguy hiểm liên hệ, và cách kiểm soát nguy hiểm, nhờ giáo dục, 
huấn luyện, kinh nghiệm, hoặc gồm nhiều lãnh vực này kết hợp. Hai công 
nhân hội đủ điều kiện chịu trách nhiệm làm những việc sau đây:

• Từng người khóa các khí cụ ngắt năng lượng riêng rẽ với nhau.
• Cất các chìa khóa cá nhân đã dùng để khóa các khí cụ này. Tức là mỗi 

người trong hai công nhân hội đủ điều kiện cài khóa cá nhân vào hệ 
thống cất chìa khóa hoặc dùng một khí cụ gài chặt khác được phê chuẩn.

• Điền, ký tên, và trưng bày một danh sách kiểm điểm nhận định các thành 
phần của máy hoặc thiết bị đã được khóa.
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Mỗi công nhân làm công việc bảo trì những thành phần được khóa đều phải 
cài khóa cá nhân vào hệ thống cất chìa do hai công nhân hội đủ điều kiện sử 
dụng. Sau khi xong công việc bảo trì, mỗi công nhân lấy khóa cá nhân của 
mình ra khỏi hệ thống cất chìa. Như vậy sẽ bảo đảm là không ai có thể tháo 
khóa trên các khí cụ ngắt năng lượng cho đến khi tất cả công nhân đã hoàn 
tất công việc bảo trì thiết bị đã khóa.

Sau khi hoàn tất công việc bảo trì và tất cả công nhân đã lấy chìa cá nhân 
của họ ra khỏi hệ thống cất chìa thì phải quyết định xem đã an toàn để chấm 
dứt tình trạng khóa máy hay chưa. Nếu đã an toàn, hai công nhân hội đủ điều 
kiện có trách nhiệm lấy khóa cá nhân của họ ra khỏi hệ thống cất chìa. Nếu 
có dùng khí cụ gài chặt thì bất cứ hai công nhân nào cũng có thể được chỉ thị 
để tháo khóa gài.

Sau khi đã lấy chìa ra khỏi hệ thống cất chìa là chấm dứt nhóm khóa máy. 
Lúc đó các khóa này có thể được bất cứ người nào hội đủ điều kiện tháo ra 
khỏi từng khí cụ ngắt năng lượng.

Khi cụ gài chặt có dấu cài cho thấy có bị ai tìm cách mở hay không.
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Thí dụ: Nhóm khóa máy

Trong thí dụ này, một công ty cần khóa một thiết bị có 50 nguồn năng 
lượng và do 20 công nhân sử dụng. Nếu không có thủ tục nhóm khóa 
máy, công ty sẽ cần 1000 khóa cá nhân để khóa thiết bị này.

20 công nhân x 50 khí cụ ngắt năng lượng = 1000 khóa

Thủ tục nhóm khóa máy có thể chỉ cần dùng 120 khóa.
1.  Hai công nhân hội đủ điều kiện mỗi người dùng 50 khóa và danh 

sách kiểm điểm cho những thành phần thiết bị cần khóa. Mỗi công 
nhân cài một khóa lên mỗi khí cụ trong 50 khí cụ ngắt năng lượng. 
Khi cài khóa, họ kiểm soát là mỗi khí cụ đã ngắt nguồn năng lượng, 
và đánh dấu vào mỗi thành phần trong danh sách kiểm điểm.

2 công nhân hội đủ điều kiện x 50 khóa = 100 khóa
     Những ổ khóa của công nhân thứ nhất có thể được chế để dùng 

cùng một chìa và những ổ khóa của công nhân thứ nhì dùng chìa 
khác; như vậy, chỉ cần dùng hai chìa.

2. Sau khi khóa tất cả 50 khí cụ ngắt năng lượng và thử lại sau khi 
khóa, các công nhân hội đủ điều kiện đặt chìa của những ổ khóa 
này vào hệ thống cất chìa. Cả hai công nhân hội đủ điều kiện ký vào 
danh sách kiểm điểm và trưng bày ngay bên cạnh hệ thống cất chìa.

3. Hai công nhân hội đủ điều kiện mỗi người đặt ổ khóa cá nhân vào hệ 
thống cất chìa hoặc nếu không thì dùng một khí cụ gài chặt, mà phải 
phá vỡ khí cụ này để tới hệ thống cất chìa. Khí cụ gài chặt phải có 
số hiệu để các công nhân hội đủ điều kiện ghi vào danh sách kiểm 
điểm.

4. Mỗi công nhân làm việc với thiết bị đã khóa đánh dấu vào danh sách 
kiểm điểm nên kiểm soát để chắc chắn là số hiệu trên khí cụ gài 
chặt là đúng với số hiệu trong danh sách kiểm điểm (nếu dùng khí 
cụ gài chặt thay cho hai khóa cá nhân). Sau đó, mỗi công nhân cài 
khóa cá nhân vào hệ thống cất chìa.

20 công nhân x 1 khóa = 20 khóa
Trong thí dụ này, tổng cộng dùng 120 khóa.

2 công nhân hội đủ điều kiện x 50 khóa  = 100 khóa
20 công nhân x 1 khóa                            =  20 khóa
Tổng cộng                                                = 120 khóa

Trong tổng số này, dùng khí cụ gài chặt. Nếu hai công nhân hội đủ điều 
kiện cũng cài khóa cá nhân vào hệ thống cất chìa, thì cần 122 khóa.





4Các trách nhiệm
khóa máy



Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 30 -

4.  Các trách nhiệm khóa máy

Dán thông báo khóa máy trong hệ thống khóa máy của quý vị

Các trách nhiệm của hãng sở

Hãng sở có trách nhiệm thiết lập hệ thống khóa máy để thực thi tại nơi làm 
việc. Các thủ tục khóa máy phải được ghi thành văn bản. Tùy theo hoạt động 
lớn nhỏ và phức tạp đến mức nào, các lãnh vực khác trong hệ thống khóa 
máy có thể phải được lập thành văn bản – thí dụ, tháo khóa khẩn cấp và khóa 
nhiều điểm. Các thủ tục này bổ túc cho chương trình sức khỏe và an toàn.

Cung cấp khóa cá nhân

Hãng sở phải bảo đảm là mỗi công nhân cần khóa máy móc hoặc thiết bị đều 
có đủ khóa cá nhân để thực thi thủ tục khóa máy. Các khóa này phải chỉ được 
dùng để khóa máy mà thôi. Khóa của mỗi công nhân chỉ có thể mở bằng một 
chìa do công nhân đó cất giữ và một chìa thuộc quyền kiểm soát của nhân 
viên giám thị hoặc quản lý phụ trách. Không nên dùng khóa số để khóa máy.

Mỗi khóa cá nhân phải được đánh dấu hoặc dán nhãn để biết tên người cài. 
Thí dụ, tên của công nhân có thể được khắc vào khóa hoặc tham chiếu bằng 
số hiệu trong một văn bản.
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Cảnh giác nguy hiểm

Một công nhân hãng 
cưa bị thương nhiều 
chỗ trong khi thông 
chỗ nghẹt tại nhiều 
đường ngoại truyền 
của máy cưa. Khi anh 
với ngang qua một 
trục truyền động của 
máy, áo khoác của 
anh bị vướng vào 
răng đĩa không dùng 
nhưng đang quay. 
Kết quả điều tra cho 
thấy là:

– Công nhân đó đã 
không được huấn 
luyện đầy đủ về 
công việc của 
mình.

– Tuy có công bố thủ 
tục khóa máy, công 
nhân đó không 
được giải thích 
về mục đích khóa 
máy.

– Công nhân đó 
không được cấp 
khóa cá nhân.

– Công nhân đó 
không biết phải 
dùng chỗ điều 
khiển nào để khóa 
thiết bị.

Thủ tục bằng văn bản

Khi khóa các khí cụ ngắt năng lượng, các khí cụ đó phải được cài vào vị trí 
an toàn bằng khóa theo thủ tục khóa máy ghi trong văn bản. Thủ tục này phải 
được thông báo cho tất cả công nhân làm việc với máy hoặc thiết bị đó.

Huấn luyện và giám thị

Thủ tục làm việc an toàn khi bảo trì và sản xuất thật quan trọng. Khi cần phải 
khóa máy (xem trang 10-11) thì phải thực thi thủ tục đó. Công nhân, hãng sở, 
và nhân viên giám thị phải hiểu và dùng một hệ thống khóa máy được thiết 
lập rõ ràng.

Huấn luyện và giám thị là những cách hay nhất để bảo đảm cho công nhân 
khóa máy. WorkSafeBC đòi hỏi tất cả công nhân phải được huấn luyện đến 
mức chứng tỏ được khả năng thông thạo trong việc ngắt năng lượng và khóa 
máy. WorkSafeBC cũng đòi hỏi công nhân phải được giám thị khi khóa máy, 
như trong mọi công việc khác.

Phối hợp nhà thầu

Các công ty phải bảo đảm là tất cả nhà thầu đáp ứng các điều kiện của 
WorkSafeBC về khóa máy trước khi bắt đầu làm việc gì. 
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Công nhân có trách nhiệm tháo khóa cá nhân của họ.

Các trách nhiệm của công nhân

Tất cả công nhân làm việc với máy móc hoặc thiết bị cần khóa phải có trách 
nhiệm:

• Khóa khí cụ ngắt năng lượng hoặc cài khóa cá nhân vào hệ thống cất chìa 
trong thủ tục nhóm khóa máy

• Tháo khóa cá nhân của họ khi xong công việc

• Kiểm soát chìa khóa cá nhân của họ trong suốt thời gian làm việc



5Điều Lệ Về 
Sức Khỏe và

An Toàn
Nghề Nghiệp
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5. Điều Lệ Về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp

Phần 10: Ngắt Năng Lượng và Khóa Máy



Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 3� -



Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 3� -



Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 3� -



Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 3� -

Trong Điều Lệ

“Ngắt Năng Lượng 
và Khóa Máy” ở 
trang 34 đến 38 là 
Phần 10 của Điều Lệ 
về Sức Khỏe và An 
Toàn Nghề Nghiệp. 
Điều Lệ này liệt kê 
các điều kiện tối thiểu 
cho các tiêu chuẩn về 
sức khỏe và an toàn 
được Ủy Ban Bồi 
Thường Lao Động 
British Columbia thi 
hành.

Toàn bộ Điều Lệ này 
có đăng trên web 
site của WorkSafeBC 
WorkSafeBC.com 
trong mục 
Occupational 
Health and Safety 
Regulation (Điều Lệ 
về Sức Khỏe và An 
Toàn Nghề Nghiệp).

http://www.worksafebc.com


Lockout – Vietnamese  Khóa Máy
- 39 -

Ghi Chú
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Ghi Chú



Các Văn Phòng của WorkSafeBC
Hãy đến web site của chúng tôi tại WorkSafeBC.com

North Vancouver
400 – 224 Esplanade Ave. W.   V7M 1A4
Điện Thoại 604 276-3100
1 888 875-6999
Fax 604 232-1558

Prince George
1066 Vancouver Street   V2L 5M4
Điện Thoại 250 561-3700
1 800 663-6623
Fax 250 561-3710

Surrey
100 – 5500 152 Street   V3S 5J9
Điện Thoại 604 276-3100
1 888 621-7233
Fax 604 232-7077

Terrace
4450 Lakelse Avenue   V8G 1P2
Điện Thoại 250 615-6605
1 800 663-3871
Fax 250 615-6633

Victoria
4514 Chatterton Way   V8X 5H2
Điện Thoại 250 881-3418
1 800 663-7593
Fax 250 881-3482

Head Office / Richmond 
Đường Dây Thông Tin về Ngăn Ngừa: 
Điện Thoại 604 276-3100
1 888 621-7233 (621-SAFE)

Văn Phòng Hành Chánh:
6951 Westminster Highway
Điện Thoại 604 273-2266

Địa Chỉ Gửi Thư:
PO Box 5350 Stn Terminal
Vancouver BC   V6B 5L5

After Hours  
Health & Safety Emergency
604 273-7711
1 866 922-4357 (WCB-HELP)

R06/05

Abbotsford
2774 Trethewey Street   V2T 3R1
Điện Thoại 604 276-3100
1 800 292-2219
Fax 604 556-2077

Burnaby
450 – 6450 Roberts Street   V5G 4E1
Điện Thoại 604 276-3100
1 888 621-7233
Fax 604 232-5950

Coquitlam
104 – 3020 Lincoln Avenue   V3B 6B4
Điện Thoại 604 276-3100
1 888 967-5377
Fax 604 232-1946

Courtenay
801 30th  Street   V9N 8G6
Điện Thoại 250 334-8765
1 800 663-7921
Fax 250 334-8757

Kamloops
321 Battle Street   V2C 6P1
Điện Thoại 250 371-6003
1 800 663-3935
Fax 250 371-6031

Kelowna
110 – 2045 Enterprise Way   V1Y 9T5
Điện Thoại 250 717-4313
1 888 922-4466
Fax 250 717-4380

Nanaimo
4980 Wills Road   V9T 6C6
Điện Thoại 250 751-8040
1 800 663-7382
Fax 250 751-8046

Nelson
524 Kootenay Street   V1L 6B4
Điện Thoại 250 352-2824
1 800 663-4962
Fax 250 352-1816

http://www.worksafebc.com
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