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System of documents for building design - Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials 

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238 : 1977 "Tài liệu thiết kế. Kí hiệu thiết bị vận chuyển trong nhà 
công nghiệp 

1. Quy định chung 

1.1. Tiêu chuẩn này qui dịnh các kí hiệu về thiết bị vận chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây 
dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế. 

1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo tỉ lệ bản vẽ 

1.3. Sức tải của các thiết bị vận chuyển tính bằng kilô Niutơn (KN). Khẩu độ hoặc tầm với của thiết bị tính 
bằng (m) 

1.4. Những kí hiệu qui ước chung về thiết bị vận chuyển trong nhà công trình công nghiệp được trình bày 
trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu khác cần phải chú ý trên bản vẽ. 

2. Các kí hiệu quy ước 
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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 

 
 


