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Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng đối với tất cả các loại thiết bị 
nâng. tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị nâng làm việc trên hệ nổi. 

1. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt thiết bị nâng 

1.1. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị nâng cần tuân thủ quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 
5308 : 1991, tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086 : 1985, yêu cầu chung về an toàn trong 
hàn điện TCVN 3146 : 1986 và an toan cháy TCVN 3254 : 1979; đồng thời phải tuân thủ các điều quy 
định trong tiêu chuẩn này. 

1.2. Công việc lắp ráp hoăc tháo dỡ thiết bị nâng phải được tiến hành theo quy trình công nghệ lắp ráp 
và tháo dỡ thiết bị nâng của nhà máy chế tạo hoặc của đơn vị lắp đặt. 

Đơn vị lắp đặt phải phổ bịến cho những người tham gia lắp đặt quy trình công nghệ lắp ráp để tháo dỡ và 
các biện pháp an toàn phải thực hiện trong quá trình tháo, lắp thiết bị nâng. 

1.3. Trong quá trình lắp ráp thiết bị nâng chạy trên ray, phải kiểm tra tình trạng của đường ray. 

Khi phát hiện các sai lệch vượt quá chỉ số cho phép, phải ngừng ngay công việc lắp ráp để xử lí. Chi sau 
khi xứ lí xong mới được phép tiếp tục công việc lắp ráp. 

1.4. Trong thời gian tiến hành tháo lắp thiết bị nâng, phải xác định vùng nguy hiểm và có biển bảo cấm 
người không có trách nhiệm ở trong khu vực đó. 

1.5. Công việc tháo lắp thiết bị nâng trên cao, ở ngoài trời phải tạm ngừng khi mưa to, giông, bão hoặc 
có gió từ cập 5 trở lên. 

1.6. Những người tyển hành công việc tháo lắp thiết bị nâng ở độ cao trên 2m phải có giấy chứng nhận 
của y tế xác nhận để sức khỏe làm việc trên cao. Khi làm việc trên cao phải đeo dây an toàn. 

1.7. Trong quá trình tháo lắp thiết bị nâng, không cho phép: 

- Dùng máy trục để nâng hạ người; 

- Người ở phía dưới tải đang được nâng; 

- Để tải treo ở móc khi máy trục ngừng hoạt động; 

- Gia cố tạm các thành phần kết cấu riêng biệt không để số lượng bulông cần thiết. 

- Nới lỏng cáp giữ kết cấu trước khi cố định hoàn toàn kết cấu vào vị trí 

- Tiến hành nâng tải khi cáp đang kẹt hoặc, cáp bật khỏi rãnh ròng rọc; 

- Vứt bật kì một vật gì từ trên cao xuống; 

- Sử dụng lan can hoặc thiết bị phòng ngừa khác để làm điểm tựa cho kích hoặc treo palăng. 

1.8. Khi đặt thiết bị nâng phải khảo sát,tính toán khả năng chịu lực của địa điểm đặt, địa hình, địa vật và 
hoạt động xung quanh để bố trí thiết bị làm việc an toàn. 

1.9. Vị trí đặt thiết bị nâng phải đảm bảo thử được tải tĩnh, khi nâng tải không phải kéo lê tải và có thử 
nâng tải cao hơn chướng ngại vật trên đường di chuyển ít nhất là 500mm. 

1.10. Những trường hợp đặc biệt do mặt bằng thi công quá chất hẹp, mà trong quá trình hoạt động các 
bộ phận của thiết bị nâng như cần, đối trọng... và tải phải di chuyển phía trên các đường giao thông, thì 
phải lớp phương án lắp đặt và thi công an toàn và phải được phép của cơ quan chức năng về kỹ thuật 
an toàn. 



1.11. Đặt thiết bị nâng di chuyển theo ray ở trên cao và trên mặt đất phải đảm bảo các khoảng cách an 
toàn theo TCVN 4244 : 1986. 

1.12. Đặt thiết bị nâng hoạt động trong vùng bảo vệ của đường dây tải điện trên không, phải được cơ 
quan quản lí đường dây cho phép; giấy phép phải kèm theo hồ sơ của thiết bị. 

Khi thiết bị nâng làm việc ở gần đường dây tải điện phải đảm bảo trong suất quá trình làm việc khoảng 
cách nhỏ nhất từ thiết bị nâng hoặc từ tải đến đường dây tải điện gần nhất không được nhỏ hơn giá trị 
sau: 

15m đối với đường dây có điện thế đến lKV; 

2,0m ” l - 20 KV; 

4,0m ” 35 - llO KV; 

5,0m ” 150 - 200 KV; 

6,0m ” 330 KV; 

9,0m ” 500 KV. 

1.13. Vị trí đặt cần trục ôtô, cần trục bảnh hơi, cần trục bảnh xích phải đảm bảo khi làm việc khoảng cách 
từ phần quay của chúng ở bật kì vị trí nào đến các kết cấu công trình, thiết bị, vật tư xung quanh không 
được nhỏ hơn 700mm. 

1.14. Khi đặt thiết bị nâng cạnh mép hào, hố, rãnh phải đảm bảo khoảng cách tối thiếu từ điểm tựa gần 
nhất của thiết bị nâng đến mép hào hố, không được nhỏ hơn giá trị trong bảng sau: 

Bảng 1 

Độ sâu đào hố 
m 

Khoảng cách cho phép nhỏ nhất đối với các loại đất,m 

Cát sỏi á cát á sét sét Hoàng thổ 

1 

2 

3 

4 

5 

1,5 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

1,25 

2,40 

3,6 

4,4 

5,3 

1,0 

2,0 

3,25 

4,0 

4,75 

1,0 

1,5 

1,75 

3,0 

3,5 

1,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

Nếu điều kiện mặt bằng không cho phép đảm bảo được khoảng cách quy định theo bảng 1, phải có biện 
pháp chống sụt lở hào, hố, rãnh trước khi đặt thiết bị nâng vào vị trí. 

1.15. Nếu trên cùng một đường ray lắp đặt từ 2 máy trục trở lên, phải có biện pháp kĩ thuật loại trừ khả 
năng chúng va chạm vào nhau trong quá trình sử dụng. 

1.16. Các cần trục tự hành không được phép đặt trên mặt bằng có độ dốc lớn hơn độ dốc cho phép của 
cần trục đó, và không được phép đặt trên đật vừa lớp lên, chưa được đầm chặt. 

2. Sử dụng 

2.1. Tất cả các thiết bị nâng thuộc danh mục các cơ số máy, thiết bị... có yêu cầu về an toàn theo quy 
định của nhà nước đều phải được đăng ký và xin cập giấy phép sử dụng theo các thủ tục hiện hành. 

2.2. Đơn vị sử dụng chỉ được phép sử dụng những thiết bị nâng có tình trạng kĩ thuật tốt, đã được đăng 
kí và có giấy phép sử dụng đang còn thời hạn. Không được phép sử dụng thiết bị nâng và các bộ phận 
mang tải chưa qua khám nghiệm và chưa được cập giấy phép sử dụng  

2.3. Chỉ được phép bố trí nhựng người điều khiển thiết bị nâng đã được đào tạo và cấp giấy chứng nhận. 
Những người buộc móc tải, đánh tín hiệu phải là thợ chuyên nghiệp, hoặc nghề khác nhưng phải qua 
đào tạo. 



2.4. Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải nắm chắc đặc tính kĩ thuật, tính năng tác dụng các bộ phận 
cơ cấu của thiết bị, đồng thời nắm vững các yêu cầu về an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị. 

2.5. Chỉ được phép sử dụng thiết bị nâng theo đúng tính năng, tác dụng và đặc tính kĩ thuật thiết bị do 
nhà máy chế tạo quy định. Không cho phép nâng tải có khối lượng vượt trọng tải của thiết bị nâng. 

2.6. Không cho phép sử dụng thiết bị nâng có cơ cấu nâng được đóng mở bằng lý hợp ma sát hoặc lý 
hợp vấu để nâng hạ và di chuyển người, kim loại lỏng, vật liệu nổ, chất độc, bình đựng khí nén hoặc chất 
lỏng nén. 

2.7. Chỉ được phép chuyển tải bằng thiết bị nâng qua nhà xưởng, nhà ở hoặc chỗ có người khi có biện 
pháp đảm bảo an toàn riêng biệt loại trừ được khả năng gây sự cố và tai nạn lao động  

2.8. Chỉ được dùng hai hoặc nhiều thiết bị nâng để cùng nâng một tải trong các trường hợp đặc biệt và 
phải có giải pháp an toàn được tính toán và duyệt, tải phân bố lên mỗi thiết bị không được lớn hơn trọng 
tải. Trong giải pháp an toàn phải có sợ đồ buộc móc tải, sơ đồ di chuyển tải và chi rõ trình tự thực hiện 
các thao tác, yêu cầu về kích thước, vật liệu và công nghệ chế tạo các thiết bị phụ trợ để móc tải. Phải 
giao trách nhiệm cho người có kinh nghiệm về công tác nâng chuyển chỉ huy suất quá trình nâng chuyển. 

2.9. Trong quá trình sử dụng thiết bị nâng, không cho phép: 

- Người lên, xuống thiết bị nâng khi thiết bị nâng đang hoạt động; 

- Người ở trong bản kính quay phần quay của cần trục; 

- Người ở trong vùng hoạt động của thiết bị nâng mang tải bằng nam châm, chân không hoặc gầu 
ngoạm; 

- Nâng, hạ và chuyển tải khi có người đứng ở trên tải; 

- Nâng tải trong tình trạng tải chưa ổn định hoặc chi móc một bên của móc kép; 

- Nâng tải bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, bị liên kết bằng bu lông hoặc bê tông với các vật khác; 

- Dùng thiết bị nâng để lấy cáp hoặc xích buộc tải đĩa bị vật đè lên; 

- Nâng tải qua lỗ cửa sổ hoặc ban công khi không có sàn nhận tải; 

- Chuyển hướng chuyển động của các cơ cấu khi cơ cấu chưa ngừng hẳn; 

- Nâng tải lớn hơn trọng tải tng ứng với tầm với và vị trí của chân chống phụ của cần trục. 

- Cẩu với,kéo lê tải 

- Vừa dùng người đẩy hoặc kéo tải vừa cho cơ cấu nâng hạ tải. 

2.10. Phải đảm bảo lối đi tự do cho người điều khiển thiết bị nâng khi điều khiển bằng nút bấm từ mặt đất 
hoặc sàn nhà. 

2.11. Khi cầu trục và cần trục công xôn di động đang làm việc, các lối lên và ra đường ray phải được rào 
chắn. 

2.12. Cấm người ở trên hành lang của cầu trục và cần trục công xôn khi chúng đang hoạt động. 

Chỉ cho phép tiến hành các công việc vệ sinh, tra dầu mỡ, sửa chữa trên cầu trục và cần trục công xôn 
khi đã thực hiện các biện pháp đảm bảo làm việc an toàn (phòng ngừa rơi ngã, điện giật...). 

2.13. Đơn vị sử dụng phải quy định và tổ chức thực hiện hệ thống trao đổi tín hiệu giữa người buộc móc 
tải với người điều khiên thiết bị nâng. Tín hiệu sử dụng phải được quy định cụ thể và không thể lẫn được 
với các hiện tượng khác ở xung quanh. 

2.14. Khi người sử dụng thiết bị nâng không nhìn thậý tải trong suất quá trình nâng hạ và di chuyển tải 
phải bố trí người đánh tín hiệu. 

2.15. Trước khi nâng chuyển tải xập xỉ trọng tải, phải tiến hành nhấc tải lên độ cao không lớn hơn 
300mm, giữ tải ở độ cao đó để kiểm tra phanh, độ bền của kết cấu kim loại 

và độ ổn định của cần trục. Nếu không đảm bảo an toàn, phải hạ tải xuống để xử lí. 



2.16. Khi nâng, chuyển tải ở gần các công trình, thiết bị và chướng ngại vật, phải đảm bảo an toàn cho 
các công trình, thiết bị... và những người ở gần chúng. 

2.17. Các thiết bị nâng làm việc ngoài trời phải ngừng hoạt động khi tốc độ gió lớn hơn tốc độ gió cho 
phép theo thiết kế của thiết bị đó. 

2.18. Đối với thiết bị nâng làm việc ngoài trời, không cho phép treo panô, áp phích, khẩu hiệu hoặc che 
chắn làm tăng diện tích cản gió của thiết bị nâng. 

2.19. Phải xiết chặt các thiết bị kẹp ray, thiết bị chống tự di chuyển của các cần trục tháp, cổng trục, cần 
trục chân đế khi kết thúc làm việc hoặc khi tốc độ gió vượt tốc độ gió cho phép. 

Khi có bão phải có biện pháp gia cố thêm đối với các loại máy trục nói trên. 

2.20. Chỉ được phép hạ tải xuống vị trí đã định, nơi loại trừ được khả năng rơi, đổ hoặc trượt. 

Chỉ được phép tháo bỏ dây treo các kết cấu, bộ phận lắp ráp khỏi móc, khi các kết cấu và bộ phận đó đã 
được cố định chắc chắn và ổn định. 

2.21. Trước khi hạ tải xuống hào, hố, giếng... phải hạ móc không tải xuống vị trí thập nhất để kiểm tra số 
vòng cáp còn lại trên tang. Nếu số vòng cáp còn lại trên tang lớn hơn 1,5 vòng, thì mới được phép nâng, 
hạ tải. 

2.22. Phải ngừng hoạt động của thiết bị nâng khi : 

- Phát hiện các vết nứt ở những chỗ quan trọng của kết cấ kim loại; 

- Phát hiện biến dạng dư của kết cấu kim loại; 

- Phát hiện phanh của bất kì một cơ cấu nào bị hỏng; 

- Phát hiện móc, cáp, ròng rọc, tang bị mòn quá giá trị cho phép, bị rạn nứt hoặc hư hỏng khác; 

- Phát hiện đường ray của thiết bị nâng hư hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. 

2.23. Khi bốc, xếp tải lên các phương tiện vận tải phải đảm bảo độ ổn định của phương tiện vận tải. 

2.24. Người buộc móc tải chỉ được phép đến gần tải khi tải đã hạ đến độ cao không lớn hơn 1m tính từ 
mặt sàn chỗ người móc tải đứng. 

2.25. Thiết bị nâng phải được bảo dưỡng định kì. Phải sửa chữa thay thế các chi tiết bộ đã bị hư hong, 
mòn quá quy định cho phép. 

2.26. Khi sửa chữa, thay thử các chi tiết bộ phận của thiết bị nâng, phải có biện pháp đảm bảo an toàn. 

Sau khi thay thế, sửa chữa các bộ phận, chi tiết quan trọng như kết cấu kim loại, cáp, móc phanh... phải 
tiến hành khám nghiệm có thử tải thiết bị nâng trước khi đĩa vào sử dụng 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

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

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

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

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

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

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 

 
 

 


