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Lift - Safe requirements for installation and use 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận chuyển 
người: quy định những yêu cầu cơ bản về kĩ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng các thang 
máy mới cũng như các thang cũ được cải tạo, lắp đặt ở những công trình công nghiệp và dân dụng. 

1. quy định chung 

1.1. Phạm vi áp dụng 

1.1.1. Tiêu chuẩn này chi áp dụng đối với các loại thang có dẫn động điện, có phương chuyển động 
thẳng đứng hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn 15

o
 so với phương thẳng đứng và với vận tốc làm việc đến 

2,5m/s. Đối tượng của tiêu chuẩn này được phân thành 5 loại dưới đây: 

Loại l: Thang máy thiết kế cho chuyển chở người. 

Loại II: Thang máy thiết kế chủ yếu để chuyển chở người nhưng có tính đến các hàng hóa mang kèm 
theo người. 

Loại III: Thang máy thiết kế chuyển chở giường (băng ca) dùng trong các bệnh viện. 

Loạl IV : Thang máy thiết kế chủ yếu để chuyển chở hàng hóa nhưng thường có người đi kèm theo. 

Loại V : Thang máy điều khiển ngoài cabin chi dùng để chuyển chở hàng – loại này khi thiết kế cabin 
phải khống chế kích thước để người không thể vào được. 

1.1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại thang nâng hàng có tính năng kĩ thuật hạn chế, có 
kết cấu với dẫn động đơn giản (như tới quay tay trục đứng) và tính chất làm việc tạm thời (như các thang 
nâng phục vụ xây dựng). 

1.1.3. Đối với các thang máy có vận tốc làm việc trên 2,5 m/s hoặc làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có 
đối tượng phạm vi đặc biệt (như: hóa chất, thuốc nổ v.v.,.) và hoạt động trong môi trường có tính chất 
khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này còn phải được thỏa thuận riêng của 
cơ quan có thẩm quyền về an toàn khi lắp đặt và sử dụng. 

1.2. Thang máy có để điều kiện lắp đặt. 

1.2.1. Thang máy nhập khẩu phải có để các điều kiện sau: 

a. Có hồ sơ kĩ thuật gốc. 

b. Thang máy được chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn quốc gia sở tại và phải phù hợp với 
tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam. 

c. Các bộ phận chi tiết máy đi kèm phải đống bộ hoặc nếu chế tạo theo dạng liên kết của nhiều hãng, 
nhiều quốc gia thì việc đảm bảo quy cách kĩ thuật là của hãng thang máy đứng tên, đặc biệtc hú ý quy 
cách các bộ phận và chi tiết quan trọng như: 

- Cáp thép, xích chịu tải. 

- Đường ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. 

- Puli dẫn động, dẫn hướng. 

- Hệ thống phanh điều khiển, đúng tầng. 

- Hệ thống hãm an toàn. 

- Các cơ cấu khống chế an toàn, tín hiệu bảo vệ. 

1.2.2. Thang máy chế tạo trong nước. 

a. Thang máy được chế tạo do các đơn vị có tư cach pháp nhân và đã được phép của cơ quan chức 
năng có thẩm quyền. 

b. Thang máy phải được chế tạo phù hợp với các tiêu chuẩn yêu cầu kĩ thuật hiện hành và phải tuân thủ 
các quy định của tiêu chuẩn này. 

c. Thang máy chế tạo hàng loạt phải đúng theo mẫu đã được thử nghiệm và phải đầy để hồ sơ kĩ thuật 
gốc. 

d. Các bộ phận và chi tiết quan trọng chưa chế tạo được phải nhập ngoại hoặc liên kết chế tạo phải ghi 
rõ thông số cơ ban và quy cách kĩ thuật trong hồ sơ. 



1.3. Yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt. 

1.3.1. Các đơn vị được phép lắp đặt, điều chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy phải có các điều 
kiện sau: 

a. Là một đơn vị có tư cách pháp nhân và đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép 
hoạt động. 

b. Có để cán bộ kĩ thuật đã được đào tạo kĩ thuật chuyển ngành. 

c. Có đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề, được huấn luyện cơ bản và định kí về kĩ thuật an toàn. 

d. Có để điều kiện kĩ thuật, khả năng công nghệ cho công việc lắp đặt, điều chỉnh và sửa chữa như thiết 
bị gia công, thiết bị kiểm tra, hiệu chỉnh và đo lường: 

1.3.2. Đơn vị lắp đặt phải hoàn toàn tuân theo các hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng của nhà chế 
tạo và phải đảm bảo tất cả các thông số, dung sai kích thước và đặc tính kĩ thuật của thang máy theo hồ 
sơ kĩ thuật gốc. 

1.3.3. Trên cơ sở hồ sơ kĩ thuật gốc, đơn vị lắp đặt phải lớp một số tài liệu kĩ thuật để bàn giao cho đơn 
vị sử dụng như sau: 

a. Lí lịch thang máy. 

b. Hướng dẫn vận hành, sử dụng an toàn thang máy. 

c. Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kì, biện pháp khắc phục sự cố khẩn 
cấp như mất điện, đúng tầng không đúng. 

d. Phân cập trách nhiệm và quy định chu kì điều chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố giữa đơn 
vị chịu trách nhiệm lắp đặt, bảo dưỡng và đơn vị sử dụng thang máy. 

1.3.4. Đơn vị lắp đặt và sửa chữa phải chịu trách nhiệm tổ chức việc thử nghiệm thang máy sau lắp đặt 
và sửa chữa theo đúng trình tự quy tắc của tiêu chuẩn này. 

Việc thử nghiệm phải được tiến hành với một hội đồng kĩ thuật gồm các thành phần chính là: 

a. Cơ quan cập đăng kí sử dụng thang máy. b. Đại diện đơn vị lắp đặt thang máy. 

c. Đại diện đơn vị (hoặc cá nhân) sử dụng thang máy. 

Kết quả thử nghiệm phải ghi thành biên bản có chữ kí các thành viên và dấu của đơn vị chịu trách nhiệm 
lắp đặt. 

1.4. Người chịu trách nhiệm quán lí về sự hoạt động an toàn và người vận hành thang máy phải được 
huận luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhiệm, cụ thể là: 

- Hiểu được tính năng kĩ thuật của thang máy mà mình phụ trách (trọng tải, vận tốc làm việc …vv.) 

- Biết các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến thang máy. 

- Biết cách khắc phục các sự cố khẩn cập theo hướng dẫn của đơn vị lắp đặt. 

2. Lắp đặt 

2.1. Công tác chuẩn bị. 

2.1.1. Đơn vị lắp đặt thang máy phải kiểm tra phần xây dựng và chi tiến hành công việc lắp đặt sau khi 
xác nhận phần xây dựng đã hoàn thành và đạt các yêu cầu kĩ thuật theo thiết kế. 

2.1.2. Bố trí các sàn gỗ thao tác, bắt đầu từ dưới lên, trên, suất chiều cao giếng thang, với khoảng cách 
giữa chúng không quá 3m, có thang tay để di chuyển giữa các sàn; sàn thao tác phải vững chắc, chịu 
được tải không dưới 2,5KN/m2 sàn. 

2.1.3. Che chắn tất cá các ô cửa tầng và ô lắp ráp (nếu có) từ mặt sàn tầng đúng lên độ cao không dưới 
1,1m, che kín sát sàn lên độ cao không dưới 150mm; các bộ phận che chắn phải được cố định chắc 
chắn vào tưởng. 

2.1.4. Kéo điện chiế sáng tạm thời đến từng tầng trong giếng thang và vào buồng máy. Chiếu sáng tạm 
thời dùng nguồn điện có điện áp không quá 42V, và độ chiếu sáng không dưới 50Lux. Các bóng sợi đốt 
phải mắc phía trên các sàn thao tác, tại những vị trí không gây cản trở công việc lắp đặt. 

2.1.5. Khi sửa chữa, cai tạo thang máy ở các công trình đang sử dụng, trên tất cả các tầng phải treo biển 
bảo thang máy đang sửa chữa, làm rào che chắn. Không cho người lạ tiếp cận cửa tầng và với tới nút 
bậm trên tường. Nếu sửa chữa một trong hai thang máy lắp cùng giếng thì phải che kín toàn bộ vách 
ngăn giữa hai thang trên suất chiều cao. 



2.1.6. Mức độ hoàn thiện của phần xây dựng, các sàn gỗ thao tác trong giếng và các chỗ che chắn phải 
được phán ánh trong biên bản do bên đặt hàng và bên lắp đặt kí. 

2.1.7. Trước khi tiến hành công việc lắp đặt thiết bị thang máy, ngoài các yêu cầu nêu trên phải bảo đảm 
các điều kiện sau: 

a. Có để và đống bộ thiết bị thang máy với chất lượng đảm bảo. 

b. Có để vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, đồ gá cần thiết cho lắp đặt các trang bị điện phải được kiểm tra 
an toàn điện trước khi đem sử dụng; 

c. Có để hồ sơ kĩ thuật - lắp ráp của thang máy; 

d. Có để trang bị phòng hộ lao động, phòng chống cháy và có bản nội quy an toàn lắp đặt thang máy. 

2.2. Yêu cầu chung 

2.2.1. Trong giếng thang và buồng máy không được lắp đặt bật kì một bộ phận, thiết bị 

nào khác (đường ống nước, dây điện...) không liên quan đến thang máy. 

2.2.2. Buồng máy phải thông thoáng, khô ráo và che kín bụi. Hố giếng phải khô ráo, không có nước 
ngầm, nước thải ngậm vào hố giếng. 

2.2.3. Cửa vào buồng máy phải có khóa và phải được lắp trước khi bắt đầu lắp đặt các thiết bị trong 
buồng máy. 

2.2.4. Khoảng hở giữa cáp và mép lỗ đi cáp trên sàn buồng máy phải không dưới 25mm. 

2.2.5. Khoảng khe giữa bậc cửa tầng và bậc cửa cabin không được quá 25mm đối với thang điều khiển 
từ cabin và với cabin không có cửa; không được quá 45mm đối với các thang khác. 

2.2.6. Độ chính xác đúng cabin ở mỗi điểm đúng phải đảm bảo trong giới hạn 20mm đối với thang máy 
bệnh viện, thang máy chất hàng bằng xe, và 50mm đối với các thang máy khác. 

2.2.7. Khoảng cách những điểm gần nhất của các bộ phận thang máy không được dưới các giá trị sau: 

a. 50mm giữa cabin và đối trọng; 

b. 50mm giữa cabin, đối trọng với vách ngăn tầng lưới thép; 

c. 25mm giữa cabin, đối trọng với vách ngăn kín của giếng ở phía không có cửa cabin (15mm với thành 
giếng không có những phần lồi lõm); 

d. 10mm giữa bậc cửa tầng và bậc cửa cabin, giữa các chi tiết nhô lặn của cửa tầng và cửa cabin, 
không kể các chi tiết khóa cửa tầng cùng các bộ phận liên quan ở cabin. 

e. 10mm giữa các chi tiết nhô lên của cabin (đối trọng) với các phần kết cấu ray dẫn hướng, kế cả các 
chi tiết kẹp chặt ray. 

Khoảng cách giữa cánh cửa tầng với cánh cửa cabin không được vượt quá 120mm. 

2.2.8. Khoảng cách từ các phần thập nhất của trần giếng thang, hoặc các thiết bị lắp dưới trần, đến mặt 
nóc cabin, khi đối trọng để trên các trụ tì cứng hoặc trên giảm chấn nén tận cùng, không được dưới 
750mm. 

2.2.9. Khoảng không gian phía dưới cabin đến đáy hố giếng, khi cabin đè lên các ụ tì cứng hoặc trên 
giảm chấn nén tận cùng, không được dưới 500mm. 

2.3. Kĩ thuật an toàn. 

2.3.1. Khi tiến hành lắp đặt thang máy cần tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây 
dựng TCVN 5308: 1991, tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086: 1985, quy phạm kĩ thuật 
an toàn thiết bị nâng TCVN 4244: 1986, yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện TCVN3146: 1986 và 
an toàn cháy TCVN 3254: 1979, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều quy định dướiđây. 

2.3.2. Các công việc xây trát hoàn thiện phải tiến hành sau khi lắp đặt xong thiết bị thang máy việc trát 
tường giếng thang (nếu có trong thiết kế) phải tiến hành trước khi thiết bị thang máy. 

2.3.3. Chạy thử khởi động hiệu chỉnh các thiết bị cơ, thiết bị điện hệ thống điều khiển, hệ thống kiểm tra 
và tín hiệu phải tiến hành sau khi hoàn thành xây trát hoàn thiện. 

2.3.4. Không được tiến hành đồng thời công tác lắp thang máy với công tác thi công của các đơn vị xây 
dựng hoặc lắp máy khác ở cát độ cao khác nhau trong giếng thang. 

2.3.5. Khi tiến hành các công việc hiệu chỉnh nhiệt độ trong buồng máy và trong giếng thang không được 
quá 400C và thập nhất không được dưới 50C. 



2.3.6. Các công việc hàn trong lắp đặt thang máy phải do thợ hàn có chứng chi bậc thợ 4/7 trở lên thực 
hiện. Khi hàn phải che chán, bảo vệ thiết bị thang máy tránh tác động của nhiệt và xỉ hàn. Không được 
hàn các dây điện sau khi đã đặt dây. 

2.3.7. Không được để các chi tiết, thiết bị thang máy dụng cụ trang bị đồ nghề, vật liệu xây dựng... chiếm 
chỗ hành lang, sân chở, cầu thang và các lối đi lại khác. 

Chỉ được phép tập kết tạm thiết bị thang máy lên sàn lên mái, tại những nơi được đơn vị tổng thầu thi 
công đống ý. 

2.3.8. Trong khi tiến hành lắp đặt, tại vị trí làm việc thừơng xuyên phải có mặt ít nhất hai người. 

2.3.9. Người làm việc trong giếng thang nhất thiết phải đội mũ cứng bảo vệ, nếu có sử dụng các dụng cụ 
điện thì phải đco găng tay và đi giàý cách điện. 

2.3.10. Tuyệt đối không được trèo bám theo khung sắt ray dẫn hướng và cáp để di chuyển giữa các sàn, 
mà phải dùng thang. Không được ném vứt vào giếng thang các mảnh kim loại, mẩu que hàn hoặc bật kì 
vật gì khác. 

2.3.11. Chỉ được phép làm việc trong giếng phía dưới cabin với điều kiện cabin được chèn cáp (cáp phải 
được ép chặt vào rãnh puli dẫn). được hãm bằng bộ hãm an toàn, được chèn chặt hoặc được đặt trên 
các dẫn sắt không thể rởi. 

2.3.12. Không được làm việc trong cabin hoặt trên nóc khi cabin đang chuyển động. Không cho phép có 
người trong cabin khi thử bộ hãm an toàn. Không được dùng động cơ điện của bộ dẫn động để tháo 
cabin khỏi hãm an toàn. 

2.3.13. Chỉ được phép làm việc trên nóc cabin với điều kiện cabin đã được treo chắc chắn vào cáp, bộ 
hãm an toàn đã được chỉnh và được thử. Không được lên nóc cabin quá 2 người và không được ngồi 
trên nóc buông thõng hai chân trong giếng thang. 

2.3.14. Khi có công nhân trên nóc cabin, chỉ được phép di chuyển cabin theo chiều đi xuống với vận tốc 
không quá lm/s và phải cùng một công nhân khác ở trong cabin; điều khiển di chuyển cabin bằng nút 
bậm đặt trên nóc. 

2.3.15. Không tiến hành trên nóc cabin những việc có thể làm ở ngoài giếng thang như rửa, làm sạch 
cáp và các chi tiết máy. 

2.3.16. Không được đứng ngoài hành lang thò tay qua cửa tầng và của cabin để khởi động thang máy. 

2.3.17. Các thiết bị nâng hạ như tới , palăng, puli... có thể được treo vào kết cấu của giếng thang theo 
đúng thiết kế và phải được cố định, không dịch chuyển trong khi làm việc. 

2.3.18. Chi đóng mở tới palăng theo hiệu lệnh của người có trách nhiệm: bất kì một hiệu lệnh nào không 
rõ ràng đều được hiêu là lệnh đúng máy. 

2.3.19. Khi nâng hạ trong giếng thang, tải phải được kẹp chặt và treo chắc chắn:chi tháo tải sau khi nó 
đã được đặt an toàn vào vị trí không thể rơi. 

2.3.20. Tuyệt đối không cho phép có người phía dưới tải và trên đường đi của tải đang nâng hạ. 

2.4. Quy tắc nghiệm thu sau lắp đặt 

2.4.1. Đơn vị lắp đặt thang máy phải làm các việc chuẩn bị cho nghiệm thu bảo gồm: 

a. Hoàn chỉnh bộ hồ sơ; 

b. Chuẩn bị cho thang máy sẵn sàng hoạt động; 

c. Cùng bên đặt hàng chuẩn bị tải và đảm bảo các điều kiện để nghiệm thu. 

2.4.2. Việc nghiệm thu sau lắp đặt thang máy nhằm mục đích xác định: 

a. Mức độ phù hợp các thông số và kích thước của thang máy với các số liệu ghi trong hồ sơ kĩ thuật. 

b. Thang máy để điều kiện vận hành an toàn. 

2.4.3. Các thông số kĩ thuật cần kiểm tra gồm có: 

a. Trọng tài: 

b. Vận tốc làm việc và vận tốc chậm: 

c. Độ chính xác đúng thang ở các tầng; 

d. Diện tích sàn cabin của thang chở người. 

2.4.4. Nghiệm thu thang máy để điều kiện vận hành an toàn phải bảo gồm: 



a. Quan sát kiểm tra: 

b. Thử không tải: 

c. Thử tài tĩnh: 

d. Thử tài động. 

2.4.5. Khi quan sát phải kiểm tra tình trạng của: 

a. Bộ dẫn động: 

b. Thiết bị điện: 

c. Các thiết bị an toàn: 

d. Bộ điều khiển, chiếu sáng và tín hiệu: 

e. Phần bảo che giếng thang; 

f. Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng; 

g. Cửa cabin và cửa tầng: 

h. Cáp (xích) và phần kẹp chặt đầu cáp (xích): 

i. Bảo vệ điện: 

j. Bộ cách điện của thiết bị điện và dây điện. 

Ngoài ra cần kiểm tra các khoảng cách an toàn, sơ đồ điện và các dụng cụ cần thiết trong buồng máy, 
các biên nhãn nhà máy. 

2.4.6. Khi thử không tải cần kiểm tra hoạt động của các bộ phận sau: 

a. Bộ dẫn động (phát nhiệt, cháy dầu, hoạt động của phanh): 

b. Cửa cabin và cửa tầng; 

c. Bộ điều khiển chiếu sáng và tín hiệu; 

d. Các bộ phận an toàn (công tác hành trình nút “STOP" khóa tự động của tầng, sàn động của cabin). 

2.4.7. Thử tải tĩnh nhằm mục đích kiểm tra độ bền các chi tiết của bộ dẫn động độ tin cậy của phanh cáp 
không bị trượt trên puli dẫn, độ bền của cabin, của kết cấu treo cabin, treo đối trọng và độ tin cậy kẹp 
đầu cáp. 

Thử tải tĩnh được thực hiện với cabin ơ tầng thấp nhất, giữ tải trong thời gian 10 phút với tải quy định 
vượt quá trọng tải: 

a. 50% đối với thang máy có tang của cáp và thang máy dùng xích làm dây kéo: 

b. 100% đối với thang máy có puliý dẫn cáp. 

Thử tải tĩnh có thử thay thử bằng 3 lần di chuyển cabin đi xuống với tải vượt trọng tải 50%. 

2.4.8. Thử tải động nhằm mục đích kiếm tra độ tin cậy của thang máy có tải và kiểm tra hoạt động của bộ 
hãm an toàn, bộ hạn chế vận tốc và bộ giảm chấn, bằng cách chất tải vượt trọng tải 10% cho cabin 
chạylên xuống 3 lần. 

3. Sử dụng thang máy 

3.1. Chỉ sử dụng thang máy ơ trạng thái kĩ thuật tốt và đã được cập đăng kĩ sử dụng. 

3.2. Những người vận hành và sử dụng thang máy phải trong trạng thái sức khỏe bình thường. 

Cấm những người say rượu, thần kình không bình thường vào vị trí vận hành điều khiển hoặc vào cabin 
để sử dụng thang máy. 

3.3. Trường hợp mất điện hoặc đang sửa chữa bảo dưỡng phải treo biển thông bảo tạm ngừng hoạt 
động ở các ca tầng dùng và cắt cầu dao điện vào thang máy. 

3.4. Thang máy chơ hàng có phần điều khiên đơn gian (đúng tầng điều khiên bằng tay) nhất thiết phải có 
nội quy vận hành chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác sử dụng. 

Nội quy này phải được thủ trưởng đơn vị duyệt và treo ở vị trí dễ nhìn tại nơi vận hành 

Tuyệt đối không được vận chuyển tải mà không xác định được trọng lượng của nó. 

3.5. Khi vận chuyển loại hàng hóa rời, vụn, không được để hàng ra sàn cabin mà phải đóng hàng vào 
bao bì, thùng chia. 



Chỉ được đổ ra sàn đối với thang máy chuyển dùng vận chuyển hàng rời có kết cấu cabin dạng thùng 
chia tiêu chuẩn. 

3.6. Cấm chở người trong thang máy chuyển dùng để chở hàng (loại 5). 

3.7. Nghiêm cấm những người không có trách nhiệm tự ý vào các vị trí sau: 

- Buồng máy; 

- Hố thang; 

- Đứng trên nóc cabin; 

- Dùng chìa khóa mở các cửa tầng, cửa thông, cửa quan sát, cửa buồng máy; 

- Tủ cầu dao cập điện, hộp cầu chì. 

Chìa khóa các vị trí nói trên do người chịu trách nhiệm quản lí về sự hoạt động an toàn của thang máy 
giữ, chìa thứ hai được bàn giao luân phiên cho người trực vận hành. 

3.8. Tải trong cabin phải được xếp chắc chắn ổn định, và phân bố cân đối trên mặt sàn. Cấm chuyển chở 
các loại hàng nồng, cồng kềnh xếp đống cùng với người. 

3.9. Khi vận chuyển loại hàng có khả năng gây cháy, dễ kích nổ hoặc độc hại phải có biện pháp phòng 
ngừa đặc biệt. 

Cấm vận chuyển các loại hàng này cùng với người. 

Phụ lục 1 

Thang máy: các định nghĩa và phân loại . 

1. Cabin: Buồng thang máy để chia người hoặc hàng chuyển chở. 

2. Trọng tải: Khối lượng nâng cho phép lớn nhất của thang máy đo bằng kilôgam (kg). 

3. Sứt chia: Số lượng người nhiều nhất cho phép chở trên thang máy; sức chia phụ thuộc vào diện tích 
sàn cabin. Thông số này ghi trong hồ sơ kĩ thuật của thang máy chi có tính chất tham kbảo. 

4. Giếng thang (Well): khoảng không gian giới hạn bơi các vách bảo quanh, mặt đáy hố và 

trần của giếng; giếng thang là không gian để các phần chuyển động của thang: cabin, 

đối trọng, cáp, xích v.v... di chuyển trong đó. 

5. Điểm đúng: vị trí đế ra vào cabin thang máy tại mỗi tầng đúng sử dụng. 

6. Hố giếng (PIT): Phần giếng thang phía dưới điêm dùng thập nhất. 

7. Buồng đỉnh giếng (headroom): phần giếng thang phía trên điểm đúng cao nhất. 

8. Vận tốc làm việc: vận tốc vận hành theo thiết kế đo bằng m/phút hoặc m/giây (m/min, m/s). Vận tốc 
làm việc trên 2,5m/s (150m/min) được gọi là vận tốc cao. 

9. Vận tốc sửa chữa: Vận tốc chậm chi dùng trong quá trình kiểm tra, sửa chữa. 

Phụ lục 2 

Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép 

1 Số sợi đứt lớn nhất cho phép trên một bước bện 

Cấu tạo cáp, số sợi  

Hệ số dự trữ bện 
ban đầu của cáp 

6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 

Bện chéo Bện xuôi Bện chéo Bện xuôi  

9 

9 ÷ 10 

10 ÷ 12 

12 ÷ 14 

14 ÷ 16 

14 

16 

18 

20 

22 

7 

8 

9 

10 

11 

23 

26 

29 

32 

35 

12 

13 

14 

16 

17 

2 Phải loại bỏ cáp theo độ mòn (giảm đường kính) so với ban đầu là 10%. 

3 Phụ lục này áp dụng đối với các loại cáp: 



- Treo cabin (đối trọng) 

- Cáp kéo hệ thống hãm an toàn. 

- Cáp treo cánh cửa lùa đứng v.v... 

4 Việc thay thế định kì hoặc loại bó cáp có thể căn cứ theo quy định riêng của Nhà chế tạo. 
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