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TIÊU CHUẨN QU C GIA TCVN XXXX:202x 

 

Kết cấu chống đỡ tạm – Yêu cầu sử dụng và thiết kế chung 

(Falsework – Performance requirements and general design) 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng và các phương pháp thiết kế theo trạng thái giới 

hạn cho hai cấp thiết kế của kết cấu chống đỡ tạm. 

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc cần được áp dụng để tạo ra một kết cấu chống đỡ tạm an toàn. 

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin về kết cấu chống đỡ tạm dùng để chống đỡ cho "kết cấu cố 

định" hoặc trong trường hợp cần thiết phải thiết kế hoặc bố trí kết cấu chống đỡ tạm. 

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin về nền móng. 

Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu đối với ván khuôn, mặc dù ván khuôn có thể là một bộ 

phận của kết cấu chống đỡ tạm. Tiêu chuẩn này cũng không cung cấp thông tin liên quan đến lối tiếp 

cận và làm việc trên giàn giáo, các nội dung này được nêu trong TCVN XXXX (EN 12811-1). 

Tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin về các hoạt động tại công trường và về việc sử dụng một 

số sản phẩm điển hình hóa, bao gồm dầm ván khuôn bằng gỗ theo EN 13377 và các cây chống đơn 

theo EN 1065. 

2.  ài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố 

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).   

TCVN XXX-1:202X (EN 74-1) Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng trong kết cấu 

chống đỡ tạm và giàn giáo. Phần 1: Khóa giáo dùng cho thép ống rời – Các yêu cầu và phương pháp 

thử nghiệm 

TCVN XXX-2:202X (EN 74-2) Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế dùng trong kết cấu chống 

đỡ tạm và giàn giáo. Khóa giáo đặc biệt – Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm 

TCVN xxx-3:202x (EN 74-3) Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế dùng trong kết cấu chống đỡ 

tạm và giàn giáo. Tấm đế và chốt khóa măng xông dạng tròn – Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm 

EN 1065:1998 Adjustable telescopic steel props — Product specifications, design and assessment 

by calculation and tests 
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(Thanh chống bằng thép ống lồng có thể điều chỉnh - Thông số sản phẩm, thiết kế và đánh giá bằng 

tính toán và thử nghiệm) 

TCVN XXXX-2 (EN 1090-2) Thi công kết cấu thép và nhôm - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu 

thép 

TCVN XXXX (EN 1090-3) Kết cấu nhôm - Thi công và nghiệm thu 

TCVN EN 1990 Nguyên lý thiết kế kết cấu 

TCVN EN 1991 Tác động lên kết cấu (tất cả các phần) 

TCVN XXXX-1-1 (EN 1993-1-1:2005), Thiết kế kết cấu thép – Phần 1-1: Các quy tắc chung và các 

quy tắc cho nhà 

TCVN XXXX (EN 1997) - Thiết kế địa kỹ thuật (tất cả các phần) 

TCVN 9386 (EN 1998) - Thiết kế kết cấu chịu động đất (tất cả các phần) 

TCVN XXXX (EN 1999) - Thiết kế kết cấu nhôm (tất cả các phần) 

TCVN XXXX-1 (EN 12810-1): Hệ giáo hoàn thiện mặt ngoài làm bằng cấu kiện chế tạo sẵn – Phần 1: 

Thông số kỹ thuật sản phẩm 

TCVN XXXX-1 (EN 12811-1) Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 1. Giàn giáo – Yêu cầu sử dụng và 

thiết kế chung 

TCVN XXXX-3 (EN 12811-3) Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3. Tải trọng thử nghiệm 

TCVN XXXX (EN 12813) Công trình tạm – Tháp chịu lực bằng khung giáo chế tạo sẵn – Các phương 

pháp đặc biệt cho thiết kế kết cấu 

EN 13377 Prefabricated timber formwork beams — Requirements, classification and assessment 

(Dầm ván khuôn gỗ chế tạo sẵn - Yêu cầu, phân loại và đánh giá) 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1 

Giằng (brace) 

Thành phần liên kết hai điểm của một kết cấu với nhau giúp tăng độ cứng cho kết cấu.  

3.2  

Cấp thiết kế (design class) 

Cấp quy định các yêu cầu về thiết kế cho kết cấu chống đỡ tạm. 

3.3  

Kết cấu chống đỡ tạm (falsework) 

Hệ đỡ tạm thời cho một phần của kết cấu trong giai đoạn kết cấu công trình chưa đủ khả năng tự 

chịu lực. Hệ cũng nhằm chống đỡ các tải trọng thi công kèm theo. 
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3.4  

Ván khuôn (formwork) 

Một phần của hệ làm việc tạm thời dùng để tạo ra hình dạng yêu cầu và đỡ cho bê tông đổ tại chỗ. 

3.5  

Hệ móng (foundation) 

Kết cấu chịu lực bên dưới để chuyền tải xuống nền 

3.6  

Đối trọng (kentledge) 

Vật liệu được đặt lên một kết cấu để tạo ra sự ổn định cho kết cấu dựa vào khối lượng của nó. 

3.7  

Sự không hoàn chỉnh (imperfection) 

Các sai số ban đầu về độ thẳng (độ vồng ban đầu), hoặc về độ lệch so với phương đứng (độ xoay 

ban đầu) của một bộ phận kết cấu hoặc của kết cấu để dùng trong tính toán. 

CHÚ THÍCH 1: Độ vồng ban đầu có thể xảy ra cả trong một cấu kiện riêng lẻ và trong hệ tháp chống hoàn chỉnh hoặc cụm 

dầm dạng mô-đun. Nguyên nhân của độ vồng ban đầu có thể do sai số khi chế tạo cấu kiện dẫn đến không thẳng, hoặc các 

phần của hệ được lắp giáp không thẳng hàng. 

CHÚ THÍCH 2: Đây là các giá trị dùng cho mục đích thiết kế và có thể lớn hơn dung sai lắp dựng. 

3.8  

Nút (node) 

Điểm giao lý thuyết giữa các cấu kiện. 

3.9  

Góc xoay (sway) 

Biến dạng góc của cột hoặc cấu kiện khác gây ra bởi tải trọng tác động. 

4. Cấp thiết kế 

4.1. Yêu cầu chung 

Việc thiết kế kết cấu chống đỡ tạm được phân ra làm hai cấp: A và B. Cấp B có hai cấp nhỏ B1 và 

B2. Mục 4.3 quy định việc nhà thiết kế lựa chọn cấp nhỏ nào để áp dụng. 

4.2.  ấp thiết kế loại   

CHÚ THÍCH: Kết cấu chống đỡ tạm loại A là hệ tuân theo thông lệ thực hành đã được thiết lập mà có thể được coi là đáp 

ứng các yêu cầu thiết kế. 
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Cấp A bao gồm các kết cấu chống đỡ tạm cho các công tác xây dựng đơn giản như sàn và dầm đổ 

tại chỗ. 

Cấp A chỉ được áp dụng khi: 

a) Sàn có tiết diện mặt cắt không quá 0,3 m2 trên một mét bề rộng của sàn; 

b) Dầm có tiết diện mặt cắt không quá 0,5 m2; 

c) Nhịp thông thủy của dầm và sàn không quá 6,0 m; 

d) Chiều cao tới phần bên dưới của kết cấu cố định không quá 3,5 m. 

Thiết kế cho kết cấu chống đỡ tạm cấp A phải phù hợp với các yêu cầu mô tả trong Mục 5 và 7. 

4.3.  ấp thiết kế loại B 

Kết cấu chống đỡ tạm cấp B là hệ cần phải được thực hiện việc thiết kế kết cấu hoàn chỉnh. Kết cấu 

chống đỡ tạm cấp B phải được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan (TCVN EN 

1990 tới EN 1999). Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định bổ sung riêng cho các cấp B1 và B2 được 

trình bày chi tiết bên dưới. Cấp B2 sử dụng phương pháp thiết kế đơn giản hơn Cấp B1 để đạt được 

cùng một mức độ an toàn kết cấu. 

4.3.1.  ấp B1 

Việc thiết kế phải phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan (TCVN EN 1990, TCVN EN 1991 

đến EN 1999) và các mục bổ sung 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.3, 9.3.3 và 9.4.1 của tiêu chuẩn này. 

CHÚ THÍCH: Giả thiết rằng việc lắp dựng sẽ được thực hiện ở trình độ tay nghề thích hợp như đối với các công trình cố 

định, xem TCVN XXXX-2 (EN 1090-2) và TCVN XXXX (EN 1090-3) đối với kết cấu kim loại. 

4.3.2.  ấp B2 

Việc thiết kế phải phù hợp với các Mục 5, 6, 7, 8 và 9, ngoại trừ 9.1.2.1, 9.3.3, 9.4.1 và với các tiêu 

chuẩn thiết kế có liên quan (TCVN EN 1990 đến EN 1999). Khi có xung đột, các quy định của tiêu 

chuẩn này được ưu tiên áp dụng. 

CHÚ THÍCH: Cần chú ý đến các phương pháp đơn giản nêu trong 9.3 và 9.4 và các yêu cầu đối với bản vẽ và các tài liệu 

khác nêu trong 9.1.2. 

5. Vật liệu 

5.1 Yêu cầu chung 

Chỉ những vật liệu đã được xác định rõ đặc tính kỹ thuật, và phù hợp với yêu cầu sử dụng mới được 

dùng trong thiết kế. 

5.2  ác yêu cầu cơ bản cho vật liệu 

5.2.1 Vật liệu phải tuân theo các tiêu chuẩn sản phẩm châu Âu hoặc các tiêu chuẩn sản phẩm tương 

đương theo TCVN. 
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5.2.2 Trong trường hợp các đặc tính liên quan của vật liệu và thiết bị không có trong các tiêu chuẩn 

nêu trong 5.2.1, các đặc tính này phải được thiết lập bằng thí nghiệm (xem 9.5.2). 

5.2.3 Không được sử dụng thép khử oxy loại FU (thép sôi). 

5.3 Khả năng hàn 

Vật liệu thép được sử dụng trong kết cấu chống đỡ tạm phải có thể hàn được, trừ khi các cấu kiện và 

bộ phận kết cấu không được dùng để hàn. Công tác hàn phải được thực hiện theo các yêu cầu của 

TCVN XXXX-2 (EN 1090-2) và TCVN XXXX (EN 1090-3). 

Thiết kế không được quy định việc hàn nhôm tại công trường. 

6.  hông số để thiết kế 

Việc thiết kế cần dựa trên thông số để thiết kế bao gồm các dữ liệu cần thiết cho việc lắp dựng, sử 

dụng, tháo dỡ và chất tải. 

CHÚ THÍCH 1: bê tông được coi là một ví dụ tiêu biểu của việc chất tải. 

CHÚ THÍCH 2: Các thông tin cần thiết về điều kiện công trường cần được thu thập và kể đến trong thông số để thiết kế, đặc 

biệt là: 

- Mặt bằng có thể hiện cao độ, bao gồm cả các công trình lân cận; 

- Đánh giá chung về các thông số liên quan đến tính toán tải trọng gió theo điều kiện thực tế của địa điểm xây dựng; 

- Vị trí hạ tầng kỹ thuật như đường nước, cáp điện; 

- Các yêu cầu cho lối tiếp cận cũng như không gian đảm bảo an toàn lao động; 

- Các thông tin về điều kiện đất nền. 

7. Yêu cầu thiết kế 

7.1. Yêu cầu chung 

Hệ kết cấu chống đỡ tạm cần được thiết kế để đảm bảo tất cả tải trọng tác động lên hệ được truyền 

an toàn xuống nền hoặc kết cấu đỡ bên dưới. 

Cần kể đến tay nghề sẵn có (tay nghề địa phương) trong việc lắp dựng và các điều kiện môi trường 

xung quanh khi thiết kế. 

Cần có các quy định cho lối tiếp cận để lắp dựng, sử dụng, và tháo dỡ. Tham khảo tới TCVN XXXX 

(EN 12811-1). 

Thiết kế cần dựa trên các phương pháp và cấu tạo đảm bảo tính khả thi và dễ dàng cho kiểm tra hiện 

trường. 
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7.2.  hiều dày vật liệu 

7.2.1  hiều dày các bộ phận bằng thép và nhôm 

Chiều dày danh định không được phép nhỏ hơn 2 mm. 

7.2.2  ng giáo thép  

Ống thép rời mà có thể được liên kết bằng khóa giáo theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1), TCVN XXX-

2:202X (EN 74-2) và với tấm đế và khóa măng xông theo EN 74-3 cần phải phù hợp với TCVN XXXX 

(EN 12811-1):2003, 4.2.1.2. 

Những thanh ống dùng để kết hợp trong các bộ phận chế tạo sẵn (định hình) mà có thể được liên kết 

bởi khóa giáo theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1), TCVN XXX-2:202X (EN 74-2) và với tấm đế và 

khóa măng xông theo EN 74-3 cần phải phù hợp với TCVN XXXX (EN 12811-1):2003, 4.2.1.3 và với 

EN 12810-1:2003, Bảng 2. 

7.2.3  ng giáo nhôm  

Các ống nhôm rời mà có thể được liên kết bởi khóa giáo theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1), TCVN 

XXX-2:202X (EN 74-2) và với tấm đế và khóa măng xông theo EN 74-3 cần phải phù hợp với TCVN 

XXXX (EN 12811-1), 4.2.2.1. 

7.3. Liên kết 

7.3.1  hiết bị liên kết 

Các thiết bị liên kết cần được thiết kế để đảm bảo không tự tuột ra trong quá trình sử dụng. 

Liên kết dùng khóa măng xông theo phương đứng giữa các tiết diện rỗng chịu nén không có thêm 

các biện pháp cố định gì khác sẽ được coi là đảm bảo an toàn chống lại việc bung liên kết không 

mong muốn nếu chiều dài chồng lên nhau của liên kết không ít hơn 150 mm. 

7.3.2  hiều dài nối chồng của kích chân rời và kích đầu rời với thanh ống 

Chiều dài nối chồng của các bản kích đầu hoặc kích chân vào trong ống, l0 (xem 9.3.2), phải bằng giá 

trị lớn nhất của 25% chiều dài kích l1 hoặc 150 mm. 

7.4. Độ linh hoạt của tháp giáo chế tạo sẵn chịu lực  

Tháp giáo chế tạo sẵn chịu lực cần được tính toán với tải thiết kế Rd
* = 90% của tải thiết kế thông 

thường Rd khi có một giá trị lún lệch    tác dụng hoặc khị xuất hiện chuyển vị ngang t do giãn nở 

nhiệt của công trình được chống tạm gây ra (xem Hình 1) mà tháp giáo phải chịu.  

Độ lún lệch    được tính theo công thức (1). Giá tri cực đại của chuyển vị do nhiệt được tính theo 

công thức (2), theo giá trị của   . 

l    32,5 10 5s mm             (1) 

l   /t s h               (2) 

trong đó: 
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Rd giá trị thiết kế thông thường của khả năng chịu lực;  

Rd
* giá trị thiết kế của khả năng chịu lực khi xuất hiện lún lệch hoặc chuyển vị do nhiệt độ; 

h tổng chiều cao của tháp giáo (mm); 

l chiều dài theo phương ngang của chân tháp giáo chống (mm); 

s
 độ chênh lún;  

 t
 chuyển vị ngang gây ra do nhiệt độ. 

 

a) Hệ lý thuyết b) Lún lệch c) Chuyển vị giãn nở nhiệt 

CHÚ THÍCH: Xem 7.4 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 1 – Biến dạng tương đối do lún lệch hoặc giãn nở nhiệt 

7.5.  ệ móng 

7.5.1  uy định chung cho hệ móng 

Kết cấu chống đỡ tạm cần được đặt trực tiếp lên một hoặc nhiều loại gối đỡ sau đây: 

- Một kết cấu bên dưới được dùng cho mục đích đỡ hệ chống tạm; 

- Bề mặt của nền hiện trạng, ví dụ nền đá; 

- Một bề mặt được đào một phần và tạo phẳng, vị dụ nền đất; 

- Một kết cấu sẵn có; 

- Hệ móng quy định theo 7.5.2. 
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Ngoại trừ trường hợp áp dụng các điều kiện được mô tả trong 7.5.2, thiết kế phải tuân theo các tiêu 

chuẩn thiết kế có tính đến tuổi thọ dự kiến của kết cấu. 

7.5.2  ệ đỡ không được ngàm vào trong nền  

Đối với móng nông, lớp đất bề mặt luôn cần được đào bỏ. 

Móng của kết cấu chống đỡ tạm không được phép đặt thẳng lên mặt phẳng đất nền mà không ngàm 

vào trong nền, trừ trường hợp tất cả các yêu cầu sau đây được đảm bảo: 

- Móng được bảo vệ chống xói mòn do nước mặt hoặc nước ngầm trong suốt thời gian làm việc. 

CHÚ THÍCH 1: Việc này có thể được thực hiện bằng cách đào rãnh thoát nước hoặc rải một lớp bê tông bảo vệ bề mặt nền. 

- Khả năng xảy ra băng giá có thể ảnh hưởng đến mặt đất có tính thấm trong thời gian làm việc của 

kết cấu chống đỡ tạm; 

- Độ nghiêng của nền đỡ móng không vượt quá 8%. Nếu độ nghiêng của nền lớn hơn 8%, cần có 

biện pháp để truyền bất kỳ thành phần nào của lực dọc theo dốc tới một khối phản lực hoặc bằng 

các cách khác, làm tiêu tán lực xuống mặt đất; 

- Nếu nền là đất dính và khoảng cách tới mép của móng lớn, cần yêu cầu có hệ rãnh thoát nước 

dưới sàn móng; 

- Nếu nền là đất rời, mực nước ngầm cần được đảm bảo không cho phép dâng cao tới 1 m trong 

phạm vi chân của kết cấu. 

CHÚ THÍCH 2: Giới hạn này nhằm đảm bảo giá trị lún là nhỏ. 

- Khả năng chịu lực cắt theo phương ngang được kiểm tra. 

7.5.3 Kết cấu chống đỡ tạm được đỡ bởi kết cấu cố định có sẵn 

Khả năng chịu lực của hệ kết cấu cố định bên dưới cần được kiểm tra theo tải trọng từ kết cấu chống 

đỡ tạm truyền xuống. 

7.5.4  ệ gối đỡ xếp chồng  

Gối xếp chồng gồm các tấm gỗ chữ nhật hoặc các cấu kiện tương tự có thể được dùng cho: 

- hệ đỡ tháp giáo chịu lực; 

- điều chỉnh chiều cao chân đế khi dùng kết hợp với hệ móng. 

Trong mỗi trường hợp, các cấu kiện xếp chồng được xếp vuông góc với nhau, và được xếp mở rộng 

dần theo từng lớp từ trên xuống dưới. Hệ đỡ tháp giáo chịu lực cần bao phủ toàn bộ mặt cắt ngang 

của tháp (Hình 2a). 

Đỉnh trên của hệ xếp chồng cần được thiết kế như một điểm chịu lực được liên kết ngang, hoặc sử 

dụng giằng ngang để đảm bảo điểm chịu lực được ổn đinh theo phương ngang bất kỳ. 

Hệ xếp chống được coi như một điểm chịu lực được liên kết ngang nếu điều kiện dưới đây được 

đảm bảo: 
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   40

6
H

V

F h b
e h cm

F
                (3) 

FH, FV, h và b được quy định theo Hình 2.b. 

 

a) Hệ đỡ tháp giáo chịu lực bằng gối xếp chồng 

 

b) Gối xếp chồng để điều chỉnh chiều cao 

CHÚ DẪN 

1 – Mặt dưới của tấm đế 

Hình 2 – Ví dụ về bố trí hệ gối xếp chồng 
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7.6. Tháp (chồng) giáo chịu lực 

Hình dáng tiết diện ngang của tháp giáo chịu lực cần được giữ ổn định tại đỉnh và chân, ví dụ bởi 

giằng hoặc các mặt phẳng tăng cứng. Hệ ván khuôn (tại đỉnh) và hệ móng/gối đỡ tại chân có thể 

được dùng thay cho các giằng nếu được liên kết cố định với hệ giáo. 

8.  ác tác động 

8.1. Yêu cầu chung 

Các tác động tiêu biểu tác dụng lên kết cấu chống đỡ tạm, bao gồm trực tiếp và gián tiếp (Q1 tới Q8), 

được mổ tả trong các quy định dưới đây. Trong một số công trình riêng biệt, có thể cần kể đến các 

trường hợp tải trọng khác (Q9), ví dụ như tác động do chuyển động cơ học của thiết bị. Các giá trị Q1 

tới Q9 được tính theo giá trị đặc trưng của tác động. 

8.2.  ác động  trực tiếp 

8.2.1  ác động thường xuyên Q1 

8.2.1.1 Trọng lượng bản thân 

Cần kể đến trọng lượng bản thân trong tính toán. 

CHÚ THÍCH: Trọng lượng bản thân bao gồm: 

a) Kết cấu chống đỡ tạm; 

b) Hệ ván khuôn, khi thích hợp; 

c) Đối trọng. 

8.2.1.2 Tải trọng do đất 

Cần kể đến áp lực ngang của đất nền nếu cần thiết, theo TCVN XXXX (EN 1997). 

8.2.2  ác động thay đổi  

8.2.2.1  ác động thay đổi tác dụng dài hạn theo phương đứng Q2 

8.2.2.1.1 Công trình được chống đỡ 

Khi không có thông tin đầy đủ, tải từ kết cấu cố định hoặc các thành phần khác được đỡ bởi kết cấu 

chống đỡ tạm được tính toán dựa trên thể tích và trọng lượng riêng của vật liệu. Đối với bê tông cần 

kể đến cốt thép bên trong. 

Đối với bê tông cốt thép thông thường, trọng lượng riêng có thể lấy bằng 2500 kg/m3. 

CHÚ THÍCH: Giá trị dùng cho thiết kế có thể lấy 25 kN/m
2
 trên một mét chiều dày. 

8.2.2.1.2 Khu vực kho chứa 
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Cho mục đích thiết kế, giá trị tải phân bố đều do vật liệu phải được lấy bằng áp lực thực tế của kho 

hoặc 1,5 kN/m2, lấy theo giá trị lớn hơn. Quy định này được áp dụng cho toàn bộ diện tích làm việc, 

hoặc áp dụng cho khu vực cụ thể được đánh dấu trên kết cấu chống đỡ tạm. 

8.2.2.1.3 Tải thi công xây dựng – khi hoạt động 

Cần kể đến một hoạt tải tối thiểu bằng 0,75 kN/m2 cho tất cả các khu vực làm việc cũng như lối tiếp 

cận mà được đỡ bởi kết cấu chống đỡ tạm. Ví dụ, tải trọng này sẽ được áp dụng cho các sàn thao 

tác trên một kết cấu chống đỡ tạm dạng đúc hẫng của cầu trong khi hệ di chuyển về phía trước. 

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng giá trị tải trọng cao hơn, tùy thuộc vào công việc thi công cụ thể. Tham khảo TCVN XXXX (EN 

12811-1). 

8.2.2.1.4 Tuyết và băng 

Tải trọng từ tuyết và băng phải được kể đến khi tải này có khả năng vượt quá 0,75 kN/m2. 

CHÚ THÍCH: Trong điều kiện có độ ẩm cao và mưa hoặc tuyết và nhiệt độ kết cấu ở dưới nhiệt độ đóng băng, hiện tượng 

đóng băng có thể xảy ra. Trong trường hợp này, cần có quy định cụ thể. Trong lượng riêng tối đa của băng là 920 kg/m
3
. 

Cho mục đích tính toán lực ngang từ băng trôi, lực này phải được coi giống như tải do ảnh hưởng 

của mảnh vỡ/rác (xem 8.2.5.2). 

8.2.2.2  ác động thay đổi tác dụng dài hạn theo phương ngang Q3 

Một tải ngang quy ước tương đương 1% của tải đứng cần được tác dụng tại điểm mặt ngoài của hệ 

tại vị trí đặt lực đứng Q2, bên cạnh tác dụng của sự không hoàn chỉnh, xem 9.3. 

Ngoại lực này cần được truyền qua kết cấu chống đỡ tạm vào một điểm có đảm bảo liên kết chịu 

ngoại lực ngang, thường là mặt dưới của móng đỡ kết cấu chống đỡ tạm. 

8.2.3  ác động thay đổi tác dụng tạm thời Q4 

8.2.3.1 Tải trọng quy định do đổ bê tông 

Khi bê tông tươi được đổ, cần áp dụng một giá trị hoạt tải tính thêm vào tải thi công ở mục 8.2.2.1.3, 

sao cho tổng tải bổ sung bằng 10% trọng lượng bản thân của bê tông tại khu vực đang đổ. Trong bất 

cứ trường hợp nào, tải bổ sung quy định không được ít hơn 0,75 kN/m2 hoặc vượt quá 1,75 kN/m2. 

Tải bổ sung này được coi là tác dụng trên cho một diện tích hình vuông kích thước 3 x 3 m (hình 3).  

Khi chiều dày bê tông được đổ là không đồng nhất trong phạm vị 3 x 3 m, giá trị trung bình của chiều 

dày sẽ được dùng để tính trọng lượng bản thân. 
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a) Mặt cắt trong lúc đổ bê tông 

 

b) Biểu đồ tải trọng 

CHÚ DẪN 

1 – Khu vực lối tiếp cận: hoạt tải tối thiểu lấy theo TCVN XXXX (EN 12811-1), Bảng 3. 

2 – Trọng lượng bản thân của bê tông được đỡ 

3 – Tải bổ sung quy định do bê tông đổ thành đống khi thi công  

Hình 3 – Tải trọng từ bê tông lên kết cấu chống đỡ tạm 

8.2.3.2 Áp lực bê tông 

Cần kể đến áp lực ngang của bê tông trong quá trình thiết kế (lên ván khuôn). 

CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo một trong các tài liệu sau: 

- DIN 18218:1980 Áp lực bê tông tươi lên ván khuôn đứng; 

- Báo cáo CIRIA số 108, Áp lực bê tông trên ván khuôn,1985; 

- Sổ tay Công nghệ: Ván khuôn; CIB-FIB-CEB 27-98-83. 

Phụ lục quốc gia có cung cấp thông tin tham khảo về tải trọng ngang.  

8.2.4  ác động gió Q5 

8.2.4.1  ác động gió cực đại 

Cần lấy dữ liệu từ QCVN 02:2022/BXD và TCVN EN 1991-1-4, đưa ra áp lực gió cho chu kỳ lặp 50 

năm. 

CHÚ THÍCH: Áp lực gió có thể được điều chỉnh theo EN 1991-1-4 có tính đến thời gian sử dụng của kết cấu chống đỡ tạm. 
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8.2.4.2  ác động gió trong điều kiện làm việc 

Trong điều kiện làm việc, cần áp dụng một giá trị áp lực gió 200 N/m2 vào kết cấu chống đỡ tạm. 

CHÚ THÍCH: Áp lực gió này tương đương với vận tốc gió 18 m/s, đo trung bình trong 10 phút. 

8.2.5  ác động dòng nước chảy  6 

8.2.5.1 Tải do dòng nước chảy 

Áp lực tĩnh được lấy để đại diện áp lực động của nước chảy, qw (N/m2), được tính như sau: 

  2

w w500q v                               (4) 

trong đó: 

vw là tốc độ của dòng nước (m/s). 

Tải trọng gây ra bởi dòng nước chảy xung quanh các cấu kiện, Fw (N), được tính như sau: 

  w wF q A                   (5) 

trong đó: 

A là diện tích hữu hiệu vuông góc với dòng chảy (m2); 

η là hệ số lực của nước phù hợp với các cấu kiện được xem xét. 

Diện tích chịu áp lực nước hữu hiệu A cần được xác định sau khi khảo sát mực nước lũ lớn nhất. 

CHÚ THÍCH 1: Một số giá trị của η được đưa ra dưới đây: 

- 1,86 đối với bề mặt bằng phẳng vuông góc dòng chảy; 

- 0,63 đối với bề mặt hình trụ; 

- 0,03 đối với bề mặt có lợi cho dòng chảy. 

CHÚ THÍCH 2: Có thể tính đến việc che chắn với điều kiện là kết cấu được bố trí sao cho hình thành dòng nước rõ ràng ở 

các cấu kiện đầu nguồn (đầu dòng chảy) để bảo vệ các cấu kiện được bố trí thành hàng đều đặn theo hướng dòng chảy. 

Khi cách bố trí như vậy được thực hiện như là một phần của thiết kế, tổng lực thiết kế có thể giảm tới 20% trong trường hợp 

các cấu kiện được che chắn. 

8.2.5.2 Ảnh hưởng do mảnh vỡ/rác 

Sự tích tụ của mảnh vỡ/rác có thể giúp gây ra tải trọng dòng chảy lên kết cấu, được tính toán như tải 

trọng lên tường chắn hình chữ nhật. Tải trọng này, Fw (N), được tính như sau: 

   2

w w666F A v                   (6) 

trong đó: 

A là diện tích của bề mặt vật cản như mảnh vỡ/rác bị mắc và của kết cấu chống đỡ tạm (m2); 

vw là tốc độ của dòng nước (m/s). 
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CHÚ THÍCH 1: Nếu có khả năng khúc gỗ hoặc rác bị trôi sau trận mưa lớn, thì phải ước tính tải trọng có thể xảy ra. Thông 

thường tốt hơn hết là ngăn các mảnh vỡ/rác tích tụ vào kết cấu. 

CHÚ THÍCH 2: Khi kết cấu chịu sóng, cần tính đến tải trọng có thể do sóng tác động. 

8.2.6  ác động động đất Q7 

Cần có quy định cho tác động động đất. Tham chiếu đến TCVN 9386 (EN 1998). 

8.3.  ác động gián tiếp 

8.3.1 Nhiệt độ Q8,1 

Khi kết cấu được đỡ dài hơn 60 m, ảnh hưởng của dịch chuyển do nhiệt trong kết cấu được đỡ lên 

kết cấu chống đỡ tạm cần phải được kể đến với chênh lệch nhiệt độ như sau: 

- Kết cấu được đỡ bằng thép: ± 20 oC; 

- Kết cấu được đỡ bằng bê tông: ±10 oC. 

8.3.2  ác động do lún Q8,2 

Với cấp B1, ảnh hưởng của lún lệch phải được kể đến trong mọi trường hợp. 

Với cấp B2, ảnh hưởng của lún lệch cần phải được kể đến, trừ các trường hợp sau: 

- Kết cấu chống đỡ tạm sử dụng các thanh ống với thiết bị nối hoặc hệ chống bằng gỗ khi giá trị lún 

lệch s dự báo nhỏ hơn 10 mm;  

- Kết cấu chống đỡ tạm dạng chế tạo sẵn khi giá trị lún lệch s dự báo nhỏ hơn 5 mm. 

8.3.3  ác động do ứng suất trước  8,3 

Cần kể đến ảnh hưởng do việc ứng lực trước kết cấu cố định được đỡ lên kết cấu chống đỡ tạm. 

8.4. Các tác động khác Q9 

Các giá trị tải trọng phải được xác định cho tất cả các loại tải trọng khác có thể xác định. 

8.5.  ổ hợp tải trọng 

Thông thường các tổ hợp tải trọng sau đây cần được xem xét (xem CHÚ THÍCH 1): 

- Tổ hợp 1: Hệ không có tải (ví dụ: trước khi đổ bê tông); 

- Tổ hợp 2: Hệ trong khi gia tải (ví dụ: trong khi đổ bê tông); 

- Tổ hợp 3: Hệ đã được gia tải (ví dụ: sau khi đổ bê tông); 

- Tổ hợp 4: Hệ được gia tải chịu tác động động đất. 

Các hệ số tổ hợp tải trọng  được cho ở Bảng 1 cần được áp dụng cho các trường hợp tải khác 

nhau từ mục 8.1 tới 8.3. 
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CHÚ THÍCH 1: Nếu các điều kiện khác nhau xảy ra tại tại công trường, có thể phải điều chỉnh các tổ hợp trên cho phù hợp 

hoặc cần tính đến các tổ hợp khác. 

CHÚ THÍCH 2: Hình 3 mô tả các điều kiện tải trọng đặc trưng trên kết cấu chống đỡ tạm cho bê tông đổ tại chỗ. 

CHÚ THÍCH 3: Cần quy định tải tối thiếu cho lối tiếp cận trên tất cả các khu vực có khả năng thao tác. Giá trị này được cộng 

thêm vào tải bản thân của bê tông và tải quy định do đổ bê tông. 

Bảng 1 – Hệ số tổ hợp tải trọng  

Tác 
động 

Đặc điểm của tác động 

 ệ số tổ hợp  

 ổ hợp 
1 

 ổ hợp 
2 

 ổ hợp 
3 

 ổ hợp 
4a 

   ác động trực tiếp         

Q1 Tác động thường xuyên 1 1 1 1 

Q2 
Tác động thay đổi tác dụng dài hạn theo 
phương đứng 0 1 1 1 

Q3 
Tác động thay đổi tác dụng dài hạn theo 
phương ngang 0 1 1 0 

Q4 Tác động thay đổi tác dụng ngắn hạn 0 1 0 0 

Q5 Tác động gió cực đại 1 0 1 0 

Tác động gió trong điều kiện làm việc 0 1 0 0 

Q6 Tác động dòng chảy 0,7 0,7 0,7 0,7 

Q7 Tác động động đất 

   

1 

   ác động gián tiếp 

    Q8,i Nhiệt độ 0 1 1 1 

Lún 0 0 1 1 

Ứng lực trước 0 0 1 1 

Q9 Các trường hợp tải khác 0 1 1 1 

a Tổ hợp tải trọng này đưa ra yêu cầu không sụp đổ phù hợp với TCVN 9386-1 (EN 1998-1-1). 

9.  hiết kế kết cấu cho cấp B1 và B2 

9.1.  ài liệu kỹ thuật 

9.1.1 Các thông tin dạng văn bản về tính toán 

Thiết kế kết cấu cần bao gồm: 

a) cấp thiết kế; 

b) mô tả các phương án được áp dụng và cách sử dụng hệ cột chống tạm, cùng với giải thích về sự 

phân bố tải trọng từ kết cấu xuống đất; 

c) trình tự hoạt động, ví dụ: 
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- lắp dựng; 

- dỡ ván khuôn; 

- tháo dỡ; 

- trình tự đổ bê tông; 

- tốc độ đổ bê tông; 

d) mô tả mô hình dùng cho phân tích kết cấu, cùng với các giả thiết sử dụng; 

e) danh sách tài liệu tham khảo sử dụng trong tính toán; 

f) chỉ dẫn kỹ thuật của vật liệu và cấu kiện; 

g) mặt bằng định vị giúp xác định các bộ phận trong sơ đồ của kết cấu chống đỡ tạm và để liên hệ 

chúng với tính toán và với hoàn công của kết cấu chống đỡ tạm. 

9.1.2 Bản vẽ 

9.1.2.1 Cấp B1 

Cần cung cấp các bản vẽ chi tiết đầy đủ như theo tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng cố định. 

9.1.2.2 Cấp B2 

Các bản vẽ phải mô tả kết cấu chống đỡ tạm trên mặt bằng, mặt đứng và sử dụng các mặt cắt nếu 

cần thiết. 

Các bản vẽ phải thể hiện ít nhất: 

a) các chi tiết điển hình của kết cấu; 

b) tất cả các kích thước và vật liệu; 

c) tất cả các điểm neo cần thiết; 

d) thông tin về độ vồng trước; 

e) thông tin về trình tự chất tải; 

f) các yêu cầu cụ thể của địa điểm xây dựng cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như khả năng tiếp 

cận các phương tiện và tất cả các khoảng thông thủy cần thiết; 

g) các chi tiết móng. 

9.1.3  hông tin về công trường xây dựng 

Cần cung cấp các thông tin tối thiểu sau về công trường xây dựng: 

a) biện pháp thi công có cung cấp thông tin trong 9.1.2.2 c); 

b) bản vẽ (xem 9.1.2); 

c) thông tin về việc sử dụng bất kỳ thiết bị đặc biệt nào; 
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d) các yêu cầu cụ thể về vật liệu đã sử dụng trước đây; 

CHÚ THÍCH: Có thể thể hiện việc này trên bản vẽ hoặc thông tin dạng văn bản. 

e) các khu vực được đánh dấu được chỉ định bố trí làm kho bãi. 

9.2.  hiết kế kết cấu 

9.2.1 Yêu cầu chung 

Thiết kế kết cấu phải đảm bảo hệ kết cấu phù hợp với các yêu cầu tính năng về các mặt sau: 

- Trạng thái giới hạn cực hạn (ULS): bao gồm khả năng chịu lực, ổn định chống trượt ngang, lật, đẩy 

nổi. 

- Trạng thái giới hạn sử dụng (SLS): độ vọng của kết cấu chống đỡ tạm phù hợp với yêu cầu vồng 

trước. 

CHÚ THÍCH: thông thường các yêu cầu trên được đảm báo bằng tính toán, tuy nhiên có thể yêu cầu thử tải để kiểm tra khả 

năng chịu lực và độ cứng. 

9.2.2 Phạm vi của tính toán tĩnh 

9.2.2.1 Trạng thái giới hạn cực hạn 

a) Hệ kết cấu chống đỡ tạm cần đảm bảo: 

d dE R              (7) 

trong đó: 

Ed là giá trị thiết kế của nội lực hoặc mô men; 

Rd là khả năng chịu lực thiết kế tương ứng. 

Giá trị Ed cần được thiết lập dựa vào giá trị thiết kế của tác động Qd, có kể đến hiệu ứng bậc hai khi 

cần thiết (với cấp B2 xem 9.3.4.1). 

b) Dựa trên giá trị đặc trưng của tác động Qk,i quy định ở mục 8, giá trị thiết kế của tác động Qd được 

tính như sau:   

   , , ,d i F i i k iQ Q                   (8) 

trong đó: 

Qd,i là giá trị thiết kế của tác động thứ i; 

Qk,i là giá trị đặc trưng của tác động thứ i; 

 ,F i
là hệ số riêng, lấy bằng: 1,35 cho tác động thường xuyên Q1 và 1,5 cho các tác động khác (Q2 tới 

Q9); 

 i
 là hệ số tổ hợp tải trọng cho tác động ―i‖ (xem Bảng 1). 
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c) Dựa trên giá trị đặc trưng của tác động quy định ở Mục 8, giá trị thiết kế của tác động Qd,i cho Tổ 

hợp 4 (động đất) được lấy theo công thức (8) với  ,F i
bằng 1,0. 

d) Khả năng chịu lực thiết kế Rd,i cho từng cấp B1 và B2 được tính toán tương ứng theo 2 công thức 

dưới đây: 

- cho cấp B1: 




,

, ,1

,

k i

d i

M i

R
R                     (9) 

- cho cấp B2: 






,

, ,2

, 1,15

k i

d i

M i

R
R                            (10) 

trong đó: 

Rk,i là giá trị đặc trưng của sức kháng vật liệu ―i‖; 

M,i là hệ số riêng cho vật liệu ―i‖ (xem 9.5.1). 

9.2.2.2 Trạng thái giới hạn sử dụng 

Cần đặt ra các quy định trong tính toán để xác định mực giới hạn độ võng cho phép của kết cấu 

chống đỡ tạm đảm bảo kết cấu cố định được đỡ có hình dạng và kích thước đúng theo yêu cầu. 

Tối thiểu cần xem xét các vấn đề sau đây: 

- Độ lún của móng; 

- Co ngắn đàn hồi và hấp thụ của mối nối; 

- Độ võng của các dầm. 

Đối với trạng thái giới hạn sử dụng, hệ số riêng về tác động và vật liệu F và M được lấy bằng 1,0. 

9.2.2.3 Kiểm tra cân bằng tĩnh 

9.2.2.3.1 Yêu cầu chung 

Kết cấu chống đỡ tạm cần đảm bảo ổn định dưới các tổ hợp tải trọng ở mục 8.5 chống lại trượt, lật, 

và đẩy nổi. Khi tính toán kiểm tra ổn định, kết cấu chống đỡ tạm được giả thiết như miếng cứng. Mỗi 

loại tác động cần được xem xét độc lập để xác định là gây ra ảnh hưởng có lợi hay bất lợi. Giá trị của 

hệ số riêng F,i được cho trong Bảng 2. 

CHÚ THÍCH: Trọng lượng đối trọng được coi như tác động thường xuyên Q1. 

 

 

 



 

TCVN XXXX:202x  

25  

 

 Bảng 2 – Hệ số riêng của tải trọng F,i dùng trong kiểm tra cân bằng tĩnh 

 ác động  ó lợi Bất lợi 

Q1 và Q2 
(theo 8.2.2.1.1) 

0,9 1,35 

Các tác động khác 0 1,5 

9.2.2.3.2 Trượt tổng thể 

Ổn định chống trượt tổng thể cần được đảm bảo dựa vào ma sát do trọng lượng bản thân hoặc bằng 

một hệ cơ học, hoặc bằng phối hợp cả hai. Chỉ khi chứng minh được hệ cơ học hoạt động đồng thời 

với lực ma sát, khả năng chống mất ổn định của cả hai cơ chế này mới được phép tính đồng thời với 

nhau. 

Tổng các lực thiết kế chống trượt Fstb,d cần đảm bảo không nhỏ hơn các lực thiết kế gây trượt Fdst,d 

(xem Bảng 2). 

, ,dst d stb dF F                   (11) 

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp độ linh động của đáy hệ kết cấu chống đỡ tạm không ngăn cản chuyển vị độc lập của từng 

chân đỡ, nội lực sẽ được tạo ra và cần được tính toán tương ứng, xem 9.2.2.4. 

9.2.2.3.3 Ổn định chống lật 

Ổn định chống lật cần được đảm bảo dựa vào trọng lượng bản thân, đối trọng, cơ chế giữ, hoặc tổng 

hợp các biện pháp trên. Mô men thiết kế chống lật Mstb,d cần đảm bảo không nhỏ hơn mô men thiết 

kế gây lật Mdst,d (xem Bảng 2). 

, ,dst d stb dM M                  (12) 

CHÚ THÍCH: Hiện tượng lật có thể gây ra tác động tập trung lớn lên móng, và cần được kể đến trong thiết kế móng. 

9.2.2.3.4 Ổn định chống đẩy nổi 

Ổn định chống đẩy nổi cần được đảm bảo dựa vào trọng lượng bản thân, đối trọng, cơ chế giữ, hoặc 

tổng hợp các biện pháp trên. Lực thiết kế chống đẩy nổi Nstb,d cần đảm bảo không nhỏ hơn lực thiết 

kế gây đẩy nổi (xem Bảng 2). 

, ,dst d stb dN N                  (13) 

9.2.2.4 Ổn định chống trượt cục bộ 

Ổn định chống trượt cục bộ cần được đảm bảo dựa vào ma sát hoặc bằng một hệ cơ học, hoặc bằng 

phối hợp cả hai. Chỉ khi chứng minh được hệ cơ học hoạt động đồng thời với lực ma sát, khả năng 

chống mất ổn định của cả hai cơ chế này mới được phép tính đồng thời với nhau. 

Phải tính đến độ cứng của hệ cơ học và bất kỳ khe hở hoặc độ lỏng nào mà thiết bị này cần vượt qua 

trước khi khả năng chống trượt của nó được huy động. 

Kết cấu chống đỡ tạm cần đảm bảo: 

 ,d f dF R                 (14) 
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trong đó: 

Rf,d là khả năng chịu lực thiết kế chống trượt song song với mặt phẳng chịu lực (xem Hình 4) được 

tính như sau: 






  , , ,f d d m d iR N R                 (15) 

trong đó: 

Fd là giá trị thiết kế của lực gây trượt song song với mặt phẳng chịu lực (hình 4); 

Nd là lực thiết kế vuông góc với mặt phẳng trượt (hình 4); 

Rm,d,i là khả năng chịu lực thiết kế của hệ cơ học; 

 là hệ số riêng cho ma sát, lấy bằng 1,3; 

 là hệ số ma sát tối thiểu (xem phụ lục B). 

 

CHÚ THÍCH: Xem 9.2.2.4 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 4 – Sức kháng trượt cục bộ cho giáo chống 

9.3. Sự không hoàn chỉnh và và các điều kiện biên 

9.3.1 Yêu cầu chung 

Cần kể đến các ảnh hưởng do sự không hoàn chỉnh như dưới đây trong thiết kế: 

- Lực đặt lệch tâm (so với trục thanh); 
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- Độ lệch góc và độ lệch tâm ban đầu gây ra bởi sự lỏng của nút liên kết; 

- Sai lệch so với trục lý thuyết (độ vồng ban đầu, độ xoay ban đầu). 

9.3.2 Độ lệch góc và độ lệch tâm ban đầu tại các nút dạng khóa măng xông 

9.3.2.1  ng giáo đơn 

Đối với ống giáo đơn, độ lệch góc ban đầu 0 so với vị trí lý thuyết cần được tính toán cho các cấu 

kiện lỏng (rời) dựa trên kích thước danh định của cấu kiện. Ví dụ như tại nút dạng khóa măng xông 

và liên kết kích chân với thanh ống. 

Độ lệch góc ban đầu 0 giữa hai cấu kiện được tính như sau: 

0 0 0tan 1,25(d d ) /i l   
                (16) 

trong đó: 

di là đường kính trong danh định của ống; 

d0 là đường kính ngoài danh định của khóa măng xông hoặc trục kích (đầu hoặc chân); 

l0 là chiều dài đoạn nối chồng lên nhau; 

0 là góc (radian) giữa hai cấu kiện hoặc các bộ phận lỏng (rời) (xem Hình 5a). 

Nếu có nhiều hơn một thanh đứng trên một hàng, góc 0 tại nút dùng để tính toán được xác định như 

sau: 

    0

1
tan 0,5 tan

vn
              (17) 

trong đó: 

nv là tổng số thanh ống đứng được lắp đặt cạnh nhau. 

9.3.2.2 Các bộ phận dạng khung và các cấu kiện chế tạo sẵn khác 

Đối với các bộ phận dạng khung và các cấu kiện chế tạo sẵn khác liên kết bởi nút dạng khóa măng 

xông, độ lệch tâm e giữa hai khung thẳng đứng dạng ống đặt chồng lên nhau cần được kể đến trong 

thiết kế. Với hai khung được lắp chồng lên nhau, độ lệch tâm, e, được tính tối thiểu theo công thức 

sau: 


 0( )

1,25
2

id d
e                 (18) 

trong đó: 

di và d0 xác định theo 9.3.2.1; 

e là khoảng cách giữa trục của hai cấu kiện ống được lắp đối đầu vào nhau như được thể hiện ở 

Hình 5b. 
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Cần kể đến độ lệch tâm tích lũy của một bộ khung trong thiết kế. Nếu tất cả các khung bị lệch theo 

cùng một phương (Hình 5c), độ lệch này tính bằng  ( 1)n e với n là số khung giáo đặt chồng lên 

nhau. Khi đỉnh của khung bị ngăn cản chuyển vị ngang và đồng trục với chân đế của khung, giá trị 

lệch tại vị trí giữa của hệ khung được tính bằng  ( 1) / 2n e  (Hình 5d). 

 
a) Độ lệch góc ban đầu tại nút dạng khóa 

măng xông 

b) Độ lệch tâm ban đầu tại các nút dạng khóa 

măng xông 

 
d) Độ lệch tổng gây ra độ xoay ban đầu b) Độ lệch tổng gây ra độ vồng ban đầu 

CHÚ THÍCH: Xem 9.3.2.1 và 9.3.2.2 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 5 – Ví dụ tính toán sự không hoàn chỉnh tại nút 
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9.3.3 Sai lệch so với trục lý thuyết (danh định) cho thiết kế: cấp B1 

Giá trị độ vồng ban đầu và độ xoay ban đầu cho các cấu kiện thép và công trình thép được cung cấp 

trong TCVN ****1-1 (EN 1993-1-1). Độ lệch góc và độ lệch tâm ban đầu mô tả ở 9.3.2 được áp dụng 

trừ khi có giá trị thực tế được đo đạc tại hiện trường. Độ lệch góc và độ lệch tâm ban đầu dùng trong 

thiết kế không được phép nhỏ hơn giá trị trong TCVN ****1-1 (EN 1993-1-1). 

9.3.4 Sai lệch so với trục thanh lý thuyết (danh định) cho thiết kế: cấp B2 

9.3.4.1 Độ vồng ban đầu đối với thanh chịu nén 

Thanh chịu nén cần được giả thiết là có độ vồng ban đầu tổng thể. Ổn định tổng thể cho thanh chịu 

nén cần được thiết kế để chống lại ảnh hưởng của bất kỳ độ vồng nào. Tác động này được cộng 

thêm vào với sự không hoàn chỉnh của cấu kiện đơn, được định nghĩa trong TCVN ****1-1 (EN 1993-

1-1). Hình 6 mô tả độ vồng ban đầu tổng thể cho một cấu kiện chịu nén. 

Giá trị được giả thiết cho độ dịch chuyển hoặc độ lệch ngang so với một trục lý thuyết, e (mm), đối 

với cấu kiện chịu nén dưới tác dụng uốn được tính như sau: 

250
e r 

l
                 (19) 

trong đó: 

l là chiều dài quy ước của cấu kiện chịu nén (mm); 

r là hệ số giảm tính bởi: 

  
1

0,5 1,0
v

r
n

                (20) 

trong đó: 

nv là số lượng cấu kiện kết cấu được bố trí và đỡ cạnh nhau và được chống đỡ theo cùng một cách. 

CHÚ THÍCH: Không cần kể đến ví trí nút. 

Bằng cách khác, có thể sử dụng phương pháp đo đạc thực tế để tính độ sai khác so với trục thanh lý 

thuyết. Độ vồng ban đầu sử dụng trong thiết kế không được nhỏ hơn giá trị quy định trong TCVN 

****1-1 (EN 1993-1-1).  
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a) Mặt đứng của thanh chống b) Mặt đứng và mặt bằng của giàn liên kết 

khớp tại gối 

 

c) Mặt cắt qua hai giàn 

qi đại diện tải phân bố đều quy ước trên mặt phẳng dầm 

CHÚ THÍCH: Xem 9.3.4.1 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 6 – Độ vồng ban đầu 
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9.3.4.2 Độ xoay ban đầu đối với thanh chịu nén 

Độ xoay ban đầu  cho cấu kiện chịu nén cao hơn 10 m được tính như sau: 

 
10

tan 0,01.
h

                (21) 

trong đó: 

h là tổng chiều cao (m) của cấu kiện hoặc tháp giáo chịu nén; 

  là góc lệch so với trục lý thuyết (ban đầu). 

Đối với kết cấu có h nhỏ hơn 10 m, tan được lấy bằng 0,01. 

Độ xoay ban đầu   thường được lấy làm độ không hoàn chỉnh tổng thể như ở Hình 7a và 7b tương 

ứng cho một cấu kiện riêng lẻ và cho tháp dạng giàn. Tuy nhiên, nếu các phần tử chịu nén không 

phải là các cấu kiện liên tục, thì cần kể đến độ xoay ban đầu cho từng cấu kiện chiều cao hi như trong 

Hình 7c.  

Độ xoay ban đầu tổng thể và độ xoay của các bộ phận riêng lẻ không cần được coi là các tác động 

đồng thời. Góc lệch ban đầu,  , trong Hình 7c được định nghĩa trong 9.3.2.1. 

Bằng cách khác, độ lệch so với trục lý thuyết (dùng cho thiết kế) cũng có thể được đo trực tiếp tại 

hiện trường. 

 

a) Cấu kiện đơn b) Tháp mô đun tổng thể c) Tháp mô đun độc lập 

hi là khoảng cách theo phương đứng giữa các cấu kiện theo phương ngang liên tiếp nhau 

N là lực theo phương đứng 

CHÚ THÍCH: Xem 9.3.2.1 và 9.3.4.2 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 7 – Độ xoay ban đầu cho cấu kiện chịu nén 
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9.3.5 Kích chân 

Không có yêu cầu cụ thể nào đối với kích chân trong tiêu chuẩn này. Các yêu cầu về độ cứng, khả 

năng chịu uốn cực hạn, điểm đỡ của kích chân có đường kính 38 mm và tấm đế liên kết cứng được 

đưa ra trong TCVN XXXX (EN 12811-1), 10.2.3.2. 

9.3.6 Độ lệch tâm của tải trọng 

Trong điều kiện không có thiết bị căn chỉnh trọng tâm, độ lệch tâm của điểm đặt tải được lấy tối thiểu 

là 5 mm. Khi có sử dụng thiết bị căn chỉnh trọng tâm, độ lệch tâm được lấy theo sai số cho phép của 

thiết bị đối với các cấu kiện liên quan. 

9.4.  ính toán nội lực 

9.4.1  hiết kế cấp B1 

Nội lực phải được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu (TCVN XXX0 đến XXX9) 

hoặc các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế liên quan về kết cấu công trình. 

9.4.2  hiết kế cấp B2 

9.4.2.1 Yêu cầu chung 

Việc tính toán nội lực cần dựa trên những mô hình thiết kế phù hợp. 

CHÚ THÍCH: Mô hình sử dụng cần có độ chính xác phù hợp đảm bảo dự đoán ứng xử kết cấu tương ứng với tay nghề lao 

động dự kiến sử dụng và phù hợp với độ tin cậy của thông tin dùng để thiết kế. Nếu không sử dụng mô hình kết cấu 3D, mô 

hình có thể bao gồm nhiều hơn một khung phẳng, miễn là có tính đến sự tương tác giữa các khung. 

Khi tính toán nội lực, một số giả thiết đơn giản hóa kết cấu có thể được sử dụng, như được chỉ ra ở 

các tiểu mục dưới đây. Cần sử dùng các phương pháp tính toán đàn hồi để xác định phân bố lực và 

chuyển vị. 

9.4.2.2 Phân bố tải trọng 

Khi tính nội lực, tác động có thể được tính toán bằng cách chia nhỏ mô hình kết cấu ra thành các kết 

cấu thành phần tĩnh định. Ví dụ: các khung phẳng song song có thể được phân tích độc lập. Cần lưu 

ý đến điều kiện biên giữa các kết cấu thành phần để đảm bảo chúng được mô hình chính xác. 

9.4.2.3 Các yêu cầu thiết kế 

9.4.2.3.1 Độ lệch tâm của thanh ống và khóa giáo  

Đối với thanh ống đường kính 48,3 mm dầy tối thiểu 3,2 mm, một điểm nút đơn ở đầu thanh có thể 

được giả thiết cho tính toán nếu trục của các đường truyền lực của các thiết bị nối ống đều nằm trong 

phạm vi khoảng cách e đến điểm nút giả định trong mô hình. 

Mô hình này chỉ được phép sử dụng nếu độ lêch tâm e đối với điểm nút mô hình không lớn hơn 160 

mm (xem Hình 8). Đối với ống bằng thép các lực dọc trục tối đa trong thanh xiên ở Hình 11 được quy 

định như sau cho mỗi nút: 

Vật liệu thanh dầm ngang có fy,k = 355 N/mm2: Nd = 13,5 kN 

Vật liệu thanh dầm ngang có fy,k = 235 N/mm2; Nd = 9,0 kN 
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fy,k là cường độ chảy của vật liệu 

 

 

CHÚ DẪN 

1 ống xiên 

2 khóa giáo 

3 khóa giáo đơn liên kết với cột 

e xem định nghĩa ở  9.4.2.3.1  

Hình 8 – Độ lệch cực đại cho thanh ống thép đường kính 48,3 mm 

9.4.2.3.2 Giằng cho dầm dạng giàn 

a) Oằn cấu kiện chịu nén 

Các cấu kiện giằng cần được bố trí liên kết vào các thanh chịu nén để cung cấp ngăn cản chuyển vị 

chống lại oằn ngang của thanh. 

b) Thanh ống và khóa giáo giằng cho dầm dạng giàn 

Giằng theo phương ngang (ngoài mặt phẳng giàn) được thiết kế để chống oằn cho thanh chịu nén 

của dầm dạng giàn và để truyền lực tại góc vuông (ngoài mặt phẳng) tới mặt phẳng chịu lực, nếu có 

thể, cần được bố trí liên kết trực tiếp vào thanh chịu nén. Độ lệch tâm tại mối nối e (giữa thanh chịu 

nén và thanh giằng ngoài mặt phẳng) có thể được bỏ qua trong thiết kế nếu các điều kiện sau được 

đảm bảo đồng thời (xem Hình 9): 

e ≤ 1,5b     e ≤ 0,5a 

e ≤ 1,5h e ≤ 0,2H     

trong đó: 

b là bề rộng của thanh chịu nén; 

a là kích thước tiết diện nhỏ nhất của thanh giằng trong dầm dạng giàn; 

h là kích thước chiều cao của tiết diện thanh chịu nén; 
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H là khoảng cách giữa các trục trung tâm của thanh chịu nén (cánh trên) và của thanh chịu kéo (cánh 

dưới). 

Để đảm bảo ổn định ngang (ngoài mặt phẳng) khi dầm được đỡ tại vị trí thanh cánh dưới, giằng 

ngang (ngoài mặt phẳng) cần được bố trị tại gối ở cả hai đầu (xem ví dụ Hình 10), hoặc cần có các 

phương pháp đảm bảo tương đương. 

Khoảng cách giữa các điểm giằng ngang không được vượt quá 10 m. 

 

CHÚ DẪN 

1 mặt phẳng gia cường (giằng 

ngang) 

2 trục của thanh cánh dưới 

3 mặt phẳng được gia cường 

4 thanh cánh trên 

Xem 9.4.2.3.2 về định nghĩa các ký 

hiệu  

Hình 9 – Độ lệch tâm của liên kết của giẳng ngang tới dầm dạng giàn 

 

CHÚ DẪN 

1 giằng ngang tại gối 

2 giằng ngang ở giữa 

Hình 10 – Bố trí giằng ngang (ngoài mặt phẳng) 



 

TCVN XXXX:202x  

35  

 

9.4.2.4 Độ cứng chống cắt 

9.4.2.4.1 Độ cứng chống cắt lý tưởng của giằng với thanh ống và thiết bị nối 

Trong trường hợp kết cấu được giằng bằng ống thép đường kính 48,3 mm và các khóa giáo góc 

vuông hoặc khóa giáo xoay theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1) và độ lệch tâm của nút liên kết nằm 

trong giới hạn quy định trong 9.4.2.3.1, độ cứng chống cắt lý tưởng cho mỗi tầng giằng, Sid ( xem 

Hình 11), sẽ được như sau: 

 






  2

1

sin cos
m

id n n n

n

E
S A               (22) 

trong đó: 

E là mô đun đàn hồi của các thanh ống chéo; 

m là số cấu kiện chéo trong mỗi tầng giằng (xem Hình 12); 

An là diện tích của thanh giằng chéo thứ n trong tầng giằng (xem Hình 11); 

αn là góc giữa phương đứng và phương chéo lý thuyết của thanh giằng chéo thứ n trong tầng giằng 

(xem Hình 11); 

CHÚ THÍCH: αn có thể thay đổi theo từng tầng giằng; 

β là hệ số giảm kể đến độ lệch tâm và độ cứng của khóa giáo và được tính bởi: 


 




35 (1 )

2

m

m
                (23) 

 

a) Thanh giằng chéo thực tế b) Thanh giằng chéo lý thuyết 

CHÚ THÍCH: Xem 9.4.2.4.1 về định nghĩa các ký hiệu 

Hình 11 - Quan hệ giữa thanh giằng chéo thực tế và lý thuyết 
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Hình 12 - Giải thích các ký hiệu để tính toán độ cứng chống cắt lý tưởng của hệ giằng sử dụng 

thanh ống và thiết bị nối 

9.4.2.4.2 Độ cứng chống cắt lý tưởng của hệ giằng gỗ 

Trong trường hợp có một hàng các cấu kiện gỗ có các giằng được liên kết bằng bất kỳ loại chốt hoặc 

nêm nào, và độ lệch tâm e tại điểm nút không vượt quá 250 mm, thì độ cứng chống cắt lý tưởng của 

tầng giằng, Sid được tính như sau: 

l  



 


    
              


2

1

, , , ,

sin cos

sin1
2

m
n n n

id

n
n

D n VD n R n VR n

S

n C n C

             (24) 

trong đó: 

ln là khoảng cách ngang giữa một cặp cấu kiện thẳng đứng trong mỗi nhịp (mm); 

CVD,n và CVR,n là các mô đun chuyển vị cho trong Bảng 3, dựa trên loại và kích thước của liên kết 

(N/mm); 

nD,n là số đầu nối của thanh giằng chéo thứ n tại một nút trong mỗi nhịp; 

nR,n là số đầu nối của dầm ngang thứ n trong một nút trong mỗi nhịp; 

Tầng giằng 3 

Tầng giằng 2 

Tầng giằng 1 
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m là số ô được giằng ở mỗi tầng giằng; 

αn là góc giữa phương đứng và phương chéo lý thuyết của thanh giằng chéo thứ n trong nhịp. 

CHÚ THÍCH: Hình 13 giải thích về các ký hiệu trong một ô đơn bằng gỗ. 

 

a) Mặt chiếu b) Mặt cắt 

CHÚ DẪN 

1 dầm ngang 

2 thanh giằng chéo 

Hình 13 - Giải thích các ký hiệu cho tính toán khung bằng gỗ 
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Bảng 3 - Mô đun chuyển vị CVD hoặc CVR cho các đầu nối gỗ 

Loại đầu nối 

 

Chốt 

N/mm 

Nêm 

N/mm 

 

25d2 34d2 

 

11d2 15d2 

d là đường kính của chốt hoặc nêm (mm). 

9.4.2.4.3 Độ cứng chống cắt lý tưởng của các cấu kiện đứng được giằng bằng các thanh chịu 

kéo 

Độ cứng chống cắt lý tưởng của một dãy các cấu kiện thẳng đứng, được giằng bằng các thanh chịu 

kéo, phải được tính theo 9.4.2.4.1 nhưng với β bằng 2,0. 

9.4.2.5 Lực và mô men 

9.4.2.5.1  ăng cứng cho tháp dạng giàn tự đứng 

Hệ giằng cho các tháp dạng giàn tự đứng có thể được tính toán với sự hỗ trợ của lực ngang Hd" của 

một dầm lý thuyết như một cách gần đúng. Cần kiểm tra oằn cho tất cả các cấu kiện chịu nén bằng 

cách lấy khoảng cách giữa các điểm nút liên kết làm chiều dài oằn hữu hiệu; xem Hình 12. 

Lực thiết kế theo phương ngang lên tháp, Hd", dựa trên lý thuyết bậc hai, được tính như sau: 

'' ' tan

1 (N / )

d d
d

d cr

H N
H

N

 





                 (25) 

trong đó: 

Ncr  là tải trọng tới hạn của tháp được tính như sau: 




1

(1/ ) (1/ )
cr

id E

N
S N

                (26) 

trong đó: 

NE là tải trọng oằn đàn hồi của tháp; 

Nd là giá trị thiết kế của tổng các lực nén; 

'dH  là tổng các lực thiết kế ngang phát sinh do tải trọng bên ngoài tác dụng tại đỉnh của tiết diện có 

giằng của kết cấu; 

Sid là độ cứng chống cắt lý tưởng (tải trọng oằn do cắt của tháp) (xem 9.4.2.4); 
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 là độ xoay ban đầu (xem 9.3.4.2). 

Mô men tương ứng, M", được tính như sau: 

 '' ''

dM H h                  (27) 

trong đó: 

Hd" là lực ngang có kể đến lý thuyết bậc hai và được cho bởi công thức (25); 

h  là chiều cao tổng thể; 

M” là mô men uốn kể đến lý thuyết bậc hai. 

9.4.2.5.2  ăng cứng cho dầm dạng giàn 

Phương pháp này có thể được áp dụng khi tổng các độ cứng chống cắt lý tưởng của tất cả các cấu 

kiện giằng ngang trung gian, ΣSid, lớn hơn 40% tổng các lực đứng lên dầm. Hệ giằng tương ứng 

được thể hiện trong Hình 10. Điều này có thể được biểu thị như sau: 

  0,4id dS V                 (28) 

trong đó: 

Vd  là tổng tất cả các tải trọng thiết kế theo phương đứng lên nhóm các giàn; 

Sid  là độ cứng chống cắt lý tưởng của hệ giằng ngang nằm giữa các dầm giàn. 

Lực thiết kế lý thuyết, H", được tính như sau: 

l
  




'

''

5

1 ( / )

d d

d

d cr

e
H N

H
N N

                (29)  

trong đó: 

l là khoảng cách giữa các gối tựa; 

e là độ vồng ban đầu phù hợp với 9.3.4.1; 

N là tổng các lực nén lớn nhất trong các thanh cánh trên của nhóm các giàn; 

Ncr là tải trọng tới hạn được cho bởi công thức (26). 

Mô men uốn tương ứng trong mặt phẳng nằm ngang tại giữa nhịp, M", được tính như sau: 

'' ''M H


 
l

                 (30) 
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9.5.  iá trị đặc trưng của khả năng chịu lực và hệ số ma sát 

9.5.1 Yêu cầu chung 

Để tính toán giá trị thiết kế của khả năng chịu lực của cấu kiện thép hoặc nhôm, hệ số riêng, M, được 

lấy bằng 1,1, trừ khi có ghi chú khác. 

9.5.2  iá trị đặc trưng theo thí nghiệm 

Nếu không có thông tin đầy đủ về giá trị đặc trưng của vật liệu hoặc bộ phận được xem xét, các giá 

trị này phải được thiết lập bằng cách thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn thích hợp của châu Âu, 

quốc tế, hoặc của Việt Nam. Khi tiến hành các thử nghiệm, phải kể đến các quy định của TCVN 

XXXX (EN 12811-3). 

9.5.3 Khóa giáo theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1) 

Giá trị đặc trưng của khóa giáo lấy theo TCVN XXX-1:202X (EN 74-1) được cho trong Bảng 4. 

Bảng 4 Khả năng chịu lực đặc trưng của khóa giáo, Rs,k 

Loại khóa giáo Khả năng chịu lực 
  iá trị đặc trưng  

 ấp    ấp B  ấp  A  ấp BB 

Khóa góc vuông (RA) 

Lực trượt Fs,k (kN) 10,0 15,0 15,0 25,0 

Mô men uốn MB,k (kNm) 
 

0,8 
  

Lực kéo bung Fp,k (kN) 20,0 30,0 
  

Mô men xoay MT,k (kNm) 
 

0,13 
  

Khóa măng sông dạng ma sát (SF) 

  

Lực trượt Fs,k (kN) 6,0 9,0 
  

Mô men uốn MB,k (kNm) 
 

1,4 
  

Khóa xoay (SW) Lực trượt Fs,k (kN) 10,0 15,0 
  

Khóa song song (PA) Lực trượt Fs,k (kN) 10,0 15,0 
  

Đối với các ký hiệu, xem Hình 14 a) và 14 b). 
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CHÚ DẪN 

1 ống 1 

2 ống 2 

s lực trượt 

p lực kéo bung 

B mô men uốn  

T mô men xoay 

a) Tải trọng của khóa góc vuông 

 

CHÚ DẪN 

1 ống 1 

2 ống 2 

s lực trượt 

B mô men uốn  

 

a) Tải trọng của khóa măng sông dạng ma sát 

Hình 14 – Các ký hiệu cho khả năng chống trượt đặc trưng cho khóa giáo 

9.5.4 Kích chân và kích đầu bằng thép thay đổi chiều cao  

Các giá trị đặc trưng phải được thiết lập bằng tính toán hoặc thử nghiệm, trừ khi có sẵn dữ liệu từ 

các tiêu chuẩn nêu trong 5.2.1. 

9.5.5 Cây chống đơn bằng thép dạng ống lồng có thể điều chỉnh chiều cao 

Các giá trị đặc trưng cho cây chống đơn cần đảm bảo phù hợp với EN 1065. 

9.5.6  háp chịu lực 

Khả năng chịu lực đặc trưng của một tháp (giáo) chống thuộc phạm vi của TCVN XXXX (EN 12813) 

có thể được xác định bằng một trong các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn đó. 
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9.5.7 Thanh căng 

Khả năng chịu lực đặc trưng của thanh có thể được tính toán từ ứng suất chảy đặc trưng của vật liệu 

và từ giá trị nhỏ hơn của diện tích phần ren của thanh hoặc diện tích mặt cắt ngang nhỏ nhất của 

thanh. 

9.5.8  ng có lỗ 

Các giá trị đặc trưng phải phù hợp với EN 1065:1998, Phụ lục A. 

9.5.9 Kẹp dầm 

Khả năng chịu lực đặc trưng phải được thiết lập bằng thử nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Kẹp dầm giúp liên kết các cấu kiện thép kết cấu có bản cánh thông qua ma sát. 

9.5.10 Ma sát 

Hệ số ma sát có thể xác định theo nhiều cách khác nhau. Trong trường hợp hệ số ma sát được biểu 

thị bằng các giá trị tối đa và tối thiểu, giá trị tối thiểu sẽ được dùng nếu lực ma sát gây tác dụng ổn 

định (có lợi), và giá trị cực đại được dùng nếu lực ma sát gây tác dụng mất ổn định (bất lợi). 

CHÚ THÍCH: Một bộ các hệ số ma sát được nêu trong Phụ lục B. 

9.5.11 Móng 

Các giá trị đặc trưng cho đất phải được thiết lập phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan. 

9.5.12 Dầm ván khuôn gỗ chế tạo sẵn 

Các giá trị đặc trưng cho dầm ván khuôn bằng gỗ theo EN 13377 phải phù hợp với tiêu chuẩn đó. 
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Phụ lục   

(tham khảo) 

Mối quan hệ với các hoạt động của công trường 

 

Tiêu chuẩn này dựa trên các giả thiết được đưa ra trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu (TCVN XXX0 

đến XXX9), trong đó có các vấn đề liên quan như sau: 

a) các thông tin cần thiết cho xây dựng, bản vẽ, biện pháp thi công và các chi tiết cần thiết khác (xem 

9.1.3) được cung cấp đầy đủ; 

b) các giả thiết thiết kế liên quan đến địa điểm xây dựng là phù hợp với các điều kiện thực tế; 

c) tất cả các công việc liên quan đến kết cấu chống đỡ tạm, ví dụ ván khuôn, hệ chống, trình tự đổ 

bê tông, nền móng và việc lắp dựng được phối hợp một cách hiệu quả; 

d) vật liệu và bộ phận được sử dụng là phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế kết cấu [xem 9.1.1f)]; 

e) kết cấu chống đỡ tạm được lắp dựng đã được kiểm tra ở tất cả các giai đoạn cần thiết và phù hợp 

với thiết kế. 

Các hoạt động này cần được phối hợp trong quá trình thực hiện. 
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Phụ lục B 

(tham khảo) 

 ệ số ma sát 

Hệ số ma sát, μ, khi sử dụng kết hợp các vật liệu khác nhau được cho trong Bảng B.1.  

CHÚ THÍCH: Các giá trị này được lấy từ các nghiên cứu ở Đức. 

Bảng B.1 Hệ số ma sát μ khi sử dụng kết hợp các vật liệu khác nhau 

 ổ hợp vật liệu xây dựng 

 ệ số ma sát μ 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

1 

Gỗ với gỗ 

 
bề mặt ma sát song song hoặc vuông góc với thớ gỗ 

1,0 0,4 

2 

Gỗ với gỗ 

 
ít nhất một bề mặt ma sát vuông góc với thớ gỗ (cắt ngang thớ hoặc 
cuối thớ gỗ) 

1,0 0,6 

3 Gỗ với thép 1,2 0,5 

4 Gỗ với bê tông 1,0 0,8 

5 Thép với thép 0,8 0,2 

6 Thép với bê tông 0,4 0,3 

7 Thép với nền vữa 1,0 0,5 

8 Bê tông với bê tông 1,0 0,5 

Các giá trị của hệ số ma sát đặc trưng có thể được lấy từ các nghiên cứu khác. 
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 ài liệu tham khảo 

[1] EN 39 Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery conditions 

[2] TCVN XXXX (EN 1992) (tất cả các phần), Thiết kế kết cấu bê tông 

[3] TCVN XXXX (EN 1994) (tất cả các phần), Thiết kế kết cấu liên hợp thép – bê tông 

[4] EN 1995 (tất cả các phần), Eurocode 5 — Design of timber structures 

[5] EN 1996 (tất cả các phần), Eurocode 6 — Design of masonry structures 

[6] DIN 18218:1980, Pressure of fresh concrete on vertical formwork 

[7] CIRIA Report No. 108, Concrete pressure on formwork, 1985 

[8] Manual de Technologie: Coffrage; CIB-FIB-CEB 27-98-83. 
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Phụ lục quốc gia 

(quy định) 

TCVN XXXX:202X 

NA.1 Phạm vi của TCVN XXXX:202X (Mục 1) 

TCVN XXXX:202X đưa ra các yêu cầu đối với việc thiết kế kết cấu chống đỡ tạm, sử dụng phương 

pháp thiết kế trạng thái giới hạn. 

Phạm vi áp dụng được đưa ra không bao gồm các quy định cho lối tiếp cận và giàn giáo thi công. 

Những vấn đề này được quy định trong TCVN XXXX (EN 12811-1).  

NA.2  huật ngữ và định nghĩa: sự không hoàn chỉnh (3.7) 

Độ xoay ban đầu là sự lệch thẳng trước khi chịu tải trong một kết cấu đã lắp dựng, được đo dưới 

dạng góc. Nó là một giá trị dùng cho thiết kế và có thể lớn hơn dung sai lắp dựng. 

NA.3  ấp thiết kế (Mục 4) 

TCVN XXXX:202X mô tả ba cấp kết cấu chống đỡ tạm, cấp A, B1 và B2, được phân biệt bằng 

phương pháp thiết kế và/hoặc các thông số vật lý. 

Cấp A có các giới hạn về kích thước, và do đó bị giới hạn trong việc áp dụng vào công trình xây 

dựng.  

Đối với Cấp này, có thể thiết kế dựa trên việc sử dụng kết hợp các tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn 

sau: 

- Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, lắp dựng, kiểm tra nghiệm thu và tháo dỡ giàn giáo thi công xây 

dựng nhà, Bộ Xây dựng, 2020. 

- TCVN 2737:202x Tải trọng và tác động: dùng để xác định tổ hợp tải trọng, tính toán tải trọng gió 

tác dụng lên kết cấu chống đỡ tạm. Có thể kể đến chu kỳ lặp nhỏ hơn 50 năm. 

- TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – tiêu chuẩn thi công và nghiệm 

thu (áp dụng Phụ lục A về tải trọng khi thi công, trừ tải trọng gió). 

- TCVN 5575:202x Thiết kế kết cấu thép, dùng để tính toán khả năng chịu lực của các cấu kiện 

trong kết cấu chống đỡ tạm. Lưu ý hệ số độ tin cậy m lấy bằng 1,20 theo Bảng 3 của TCVN 

5575:202x. 

- Mục 9.3 của Tiêu chuẩn này về Sự không hoàn chỉnh (bao gồm độ lệch góc và độ lệch tâm ban 

đầu, độ lệch tâm của tải trọng). 

Cấp B1 trực tiếp dựa trên hệ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu (TCVN XXX0 đến XXX9), với quy trình thiết 

kế và tất cả tài liệu đều tuân theo tiêu chuẩn dành cho thiết kế công trình cố định. Tuổi thọ thiết kế 

quy ước (TCVN EN 1990) lấy theo Bảng 2.1, hoặc theo thực tế thời gian dự tính sử dụng của kết cấu 

chống đỡ tạm.  
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Cấp B2 dựa trên mức độ tính toán đơn giản hơn. Nó có kể đến các hiệu ứng bậc hai và chứa một số 

thông tin về các phương pháp đơn giản hóa. Để bù đắp cho việc phân tích ít chặt chẽ hơn, hệ số bổ 

sung là 1,15 [xem phương trình (10)] được áp dụng. 

Khuyến nghị thiết kế cho Cấp B2 chỉ có thể được áp dụng cho kết cấu chống đỡ tạm có giằng hoàn 

chỉnh, được cấu tạo từ ống thép và bộ nối. 

CHÚ THÍCH: Nhìn chung, việc sử dụng phương pháp thiết kế đơn giản hơn cùng với một hệ số tăng 1,15 sẽ cho một thiết 

kế an toàn hơn so với phương pháp được áp dụng sử dụng Cấp B1. 

NA.4 Vật liệu (Mục 5) 

NA.4.1  ác yêu cầu cơ bản cho vật liệu (5.2) 

Các yêu cầu về vật liệu thép và nhôm cho kết cấu chống đỡ tạm, tham khảo TCVN XXXX Phần 1 

(EN 12811-1) và 2 (EN 12811-2). 

Các thông tin bổ sung cho các vật liệu hay được sử dụng tại Việt Nam:  

- Đối với kết cấu chống đỡ tạm bằng thép, vật liệu sử dụng theo TCVN XXXX-1-1 (EN 1993-1-1) và 

PLQG của nó. 

- Đối với kết cấu chống đỡ tạm bằng nhôm, vật liệu sử dụng theo TCVN XXXX-1-1 (EN 1999-1-1) 

và PLQG của nó. 

Đối với kết cấu chống đỡ tạm Cấp A, vật liệu sử dụng có thể tham khảo TCVN 5575:202x. 

NA.4 Khả năng hàn (5.3) 

CHÚ THÍCH: Các loại thép khác nhau yêu cầu các kỹ thuật hàn khác nhau. Nói chung, không nên hàn các loại thép không 

rõ nguồn gốc cho các công trình kết cấu. Thép đã được sửa chữa bằng cách hàn có thể được sử dụng với điều kiện là 

công việc khắc phục đã được thực hiện theo tiêu chuẩn thích hợp. Đầu tiên cần xác định loại và mác thép. 

NA.5 Yêu cầu thiết kế (Mục 7) 

NA.5.1  hiều dày cấu kiện thép và nhôm (7.2.1) 

Chiều dày danh định của các tiết diện thép và nhôm, như quy định trong 7.2.1, không được nhỏ hơn 

2 mm. Giới hạn về độ dày này là để bảo vệ khỏi hậu quả của ăn mòn và hư hỏng tại công trường. 

NA.5.2  ng thép giàn giáo (7.2.2) 

Có thể tham khảo tiêu chuẩn EN 39 Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical 

delivery conditions cho ống thép giàn giáo. 

NA.5.3  ệ gối đỡ xếp chồng (7.5.4) 

Kỹ sư thiết kế cần xem xét sự ổn định của các bộ phận riêng lẻ và sự ổn định của tổ hợp các bộ 

phận. 
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NA.6  ác động (Mục 8) 

NA.6.1 Áp lực bê tông (8.2.3.2) 

Ngoài các tài liệu được nêu trong 8.2.3.2, có thể tham khảo TCVN 4453:1995, Phụ lục A. 

NA.6.2  ác động gió cực đại (8.2.4.1) 

Đối với kết cấp chống đỡ tạm cấp B, tải trọng gió tính theo TCVN EN 1991-1-4. 

Tham khảo TCVN XXXX (EN 12811-1), mục 6.2.7 khi tính toán tác dụng của tác động gió lên kết cấu 

chống đỡ tạm. 

Khi tính toán tải trọng gió theo TCVN EN 1991-1-4, sử dụng hệ số theo mùa bằng 1 (cseason = 1,00), 

trừ khi có thể đảm bảo một chu kỳ lặp cụ thể nhỏ hơn một năm, và hệ số xác suất tối thiểu là cprob = 

0,83. Hệ số xác suất này tương ứng với chu kỳ lặp của vận tốc cực đại là hai năm thay vì khoảng 

thời gian 50 năm như thông thường. 

NA.6.3  ác động động đất (8.2.6) 

8.2.6 đưa ra các quy định với các lực động đất theo TCVN 9386 (EN 1998) áp dụng cho các kết cấu 

chống đỡ tạm cấp B. Với các kết cấu chống đỡ tạm cấp A, có thể được bỏ qua tác động động đất. 

NA.6.4  ác động do ứng suất trước (8.3.3) 

Về ảnh hưởng do ứng suất trước, trong trường hợp cần thiết, cần tham khảo ý kiến từ chuyên gia. 

NA.6.5  ổ hợp tải trọng (8.5) 

Trong trường hợp cần thiết, có thể phải kể đến tác động do lún khi xem xét Tổ hợp 2 (trong quá trình 

gia tải). 

NA.7  hiết kế kết cấu cho cấp B1 và B2 (Mục 9) 

NA.7.1  rượt tổng thể (9.2.2.3.2) và trượt cục bộ (9.2.2.4) 

Mục 9.2.2.4 đưa ra ba phương pháp chống trượt: trọng lượng bản thân, thiết bị cơ học hoặc kết hợp. 

Tuy nhiên, phương pháp kết hợp không được khuyến nghị sử dụng.  

NA.7.2 Độ lệch tâm của thanh ống và khóa giáo (9.4.2.3.1) 

Giá trị đặc trưng của tải dọc trục trong các thanh ống chéo Nd có thể bị giới hạn bởi khả năng chịu lực 

của khóa giáo được sử dụng. Xem Bảng 4. 

NA.7.3 Khả năng chịu lực đặc trưng và hệ số ma sát (9.5, Bảng 4) 

Khả năng chống trượt đặc trưng của khóa giáo song song như cho trong Bảng 4 là đối với khóa giáo 

liên kết hai ống song song với nhau. 

NA.8  ệ số ma sát (Phụ lục B) 

Một bộ các hệ số ma sát được cho trong Bảng B.1. Dữ liệu rộng hơn có thể được tham khảo tại Bảng 

25 của BS 5975:2019. 
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NA.9  ài liệu tham khảo trong Phụ lục quốc gia 

BS 5975:2019, Code of practice for temporary works procedures and the permissible stress design of 

falsework 

TCVN XXXX (EN 12811-1) Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 1: Giàn giáo – Yêu cầu công năng và 

thiết kế chung 

TCVN XXXX (EN 12810-1) Hệ giáo hoàn thiện mặt ngoài làm bằng cấu kiện chế tạo sẵn – Phần 1: 

Thông số kỹ thuật sản phẩm 

TCVN XXXX (EN 13670, Thi công kết cấu bê tông 

TCVN 2737:202x Tải trọng và tác động 

TCVN 5575:202x Thiết kế kết cấu thép 

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu 

 

 

 

 


