
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỤI - GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC 

CHO PHÉP BỤI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

National Technical Regulation on Dust - Permissible Exposure Limit Value of Dust at 

the Workplace 

 

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cơ 

quan, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các tổ chức, cá nhân có các hoạt 

động phát sinh bụi tại nơi làm việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

        1, Amiăng: Amiăng là một thuật ngữ chung chỉ nhóm sợi khoáng silicate tạo đá có 

trong tự nhiên bao gồm nhóm khoáng vật serpentine và nhóm khoáng vật amphibole. 

                                                                                                       Đơn vị: sợi/mL 

STT Tên chất Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) 

1 Serpentine (chrysotile) 0,1 

2 Amphibole 0 

 

Bảng 1. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi amiăng tại nơi làm việc 

 

2,  Bụi silic: Là bụi có chứa silic tự do (lớn hơn hoặc bằng 1%), phát sinh do các 

hoạt động lao động, sản xuất trong môi trường lao động. 

      Bụi không chứa silic: Là bụi mà trong thành phần không có silic tự do hoặc có 

chứa silic tự do dưới 1%, bao gồm các nhóm bụi sau: 

Đơn vị: mg/m3 

TT Tên chất 
Giới hạn tiếp xúc ca làm 

việc (TWA) 

1. Nồng độ silic tự do trong bụi toàn phần 0,3 

2. Nồng độ silic tự do trong bụi hô hấp 0,1 

 

           Bảng 2. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi silic tại nơi làm việc 

  

 

 

 

 

 



Đơn vị: mg/m3 

Nhóm Tên chất 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc 

(TWA) 

Bụi toàn phần Bụi hô hấp 

1 Talc, nhôm, bentonit, diatomit, pyrit, 

graphit, cao lanh, than hoạt tính. 

2,0 1.0 

2 Bakelit, oxit sắt, oxit kẽm, dioxit titan, 

silicat, apatit, baril, photphatit, đá vôi, đá 

trân châu, đá cẩm thạch, xi măng Portland 

4,0 2,0 

3 Bụi nguồn gốc từ thảo mộc, động vật, chè, 

thuốc lá, ngũ cốc, gỗ. 

6,0 3,0 

4 Bụi hữu cơ và vô cơ không có quy định 

khác. 

8,0 4,0 

 

Bảng 3. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi không chứa silic tại nơi làm việc 

 

3, Bụi than: Là bụi phát sinh trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển và sử 

dụng than, có hàm lượng silic tự do nhỏ hơn hoặc bằng 5%. 

 

Đơn vị: mg/m3 

STT Thông số 
Giới hạn tiếp xúc ca làm 

việc (TWA) 
Hàm lượng silic tự do 

1 Bụi than toàn phần 3,0 
Nhỏ hơn hoặc bằng 5% 

2 Bụi than hô hấp 2,0 

Bảng 5. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi than tại nơi làm việc 

 

4,  Bụi bông: Là bụi xuất hiện trong không khí trong quá trình thao tác, chế biến 

bông, đay, lanh, gai. Bụi bông là hỗn hợp nhiều chất như sợi bông, đay, lanh, gai, vi khuẩn, 

nấm, đất, hóa chất bảo vệ thực vật, các sợi thực vật không phải bông và các chất ô nhiễm 

khác tích lũy với bông trong quá trình phát triển, thu hoạch hay trong các giai đoạn chế 

biến hoặc bảo quản. 

Đơn vị: mg/m3 

STT Tên chất Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) 

1 Bụi bông 1,0 

Bảng 4. Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi bông tại nơi làm việc 

 



- Bụi toàn phần: Là bụi ở giải kích thước hạt có đường kính khí động học nhỏ hơn 

hoặc bằng 100 micromet. 

- Bụi hô hấp: Là bụi ở giải kích thước hạt có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc 

bằng 5 micromet. 

- Bụi lắng: Là bụi lắng đọng xuống các bề mặt như nhà xưởng, máy móc, thiết bị. 

 


