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Lời nói đầu 

TCVN xxxx:2022 được biên soạn trên cơ sở tham khảo EN 12811-1: 

2003. 

TCVN xxxx:2022 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây 

dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.  
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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                     TCVN xxxx:2022     

 

Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 1: Giàn giáo - Yêu cầu về công 

năng và thiết kế chung  

Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general 

design 

 

 1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định về công năng và phương pháp thiết kế đối với giàn giáo công tác và giàn giáo 

tiếp cận, gọi chung là giàn giáo công tác. Tiêu chuẩn này nêu các yêu cầu để đảm bảo độ ổn định đối 

với kết cấu giàn giáo khi tựa vào kết cấu liền kề. Nói chung, những yêu cầu này cũng áp dụng cho các 

loại giàn giáo công tác khác. Các yêu cầu chung được thiết lập, tuy nhiên có những điều khoản riêng 

cho các trường hợp đặc biệt. 

Tiêu chuẩn này cũng quy định những nguyên tắc thiết kế kết cấu áp dụng đối với một số vật liệu và 

những nguyên tắc chung đối với những loại thiết bị chế tạo sẵn. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: 

- Hệ treo bằng dây, bao gồm cả cố định và di động; 

- Hệ có thể di chuyển theo phương ngang bao gồm cả vận thăng; 

- Hệ hoạt động bằng điện; 

- Giàn giáo dùng để bảo vệ công tác thi công mái; 

- Mái tạm. 

CHÚ THÍCH 1: Hầu hết giàn giáo công tác được lắp dựng từ các bộ phận chế tạo sẵn hoặc bằng ống tròn và khóa. Một số ví 

dụ của giáo công tác như giáo mặt dựng, giàn giáo lồng và tháp giáo, nhưng chi tiết không được nêu đối với các loại này. 

CHÚ THÍCH 2: Giáo chống và cột chống có thể là bộ phận kết cấu được quy định trong tiêu chuẩn này, nhưng không phải là 

giàn giáo công tác. 

CHÚ THÍCH 3: Những yêu cầu riêng đối với giàn giáo mặt dựng làm từ các bộ phận chế tạo sẵn được quy định trong EN 

12810 -1 và EN 12810-2. 

 2 Tài 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). 

EN 74:1998, Couplers, loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and falsework made 

of steel tubes – Requirements and test procedures (Bộ khóa, ống nối rời và tấm đế dùng trong hệ 

chống đỡ tạm và giàn giáo công tác bằng ống thép – Yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử); 

EN 74-1, Couplers, spigots and baseplates for use in falsework and scaffolds – Part 1: Couplers for 

tubes - Requirements and test methods (Bộ khóa, ống nối và tấm đế dùng trong hệ chống đỡ tạm và 

giàn giáo – Phần 1: Bộ khóa cho ống - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử); 

EN 338, Structural timber - Strength classes (Kết cấu gỗ - Phân loại theo độ bền); 

EN 12810-1:2003 Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 1: Products specifications 
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(Giàn giáo mặt dựng lắp từ các bộ phận chế tạo sẵn - Phần 1: Thông số kỹ thuật sản phẩm); 

EN 12810-2, Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Methods of particular design 

and assessment (Giàn giáo mặt dựng lắp từ các bộ phận chế tạo sẵn - Phần 2: Các phương pháp thiết 

kế và đánh giá cụ thể); 

EN 12811-2 Temporary works equipment - Part 2: Information on materials (Thiết bị làm việc tạm thời – 

Phần 2: Thông tin về vật liệu); 

EN 12811-3, Temporary works equipment – Part 3: Load testing (Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3: 

Thí nghiệm thử tải); 

EN 12812:2004, Falsework - Performance requirements and general design (Kết cấu chống đỡ tạm -

Yêu cầu sử dụng và thiết kế chung); 

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design (Cơ sở thiết kế kết cấu); 

EN 1991-1-4, Eurocode1: Basis of design and actions on structures – Part 1-4: Wind actions (Cơ sở 

thiết kế và tải trọng tác động lên kết cấu -  Phần 1-4: Tải trọng gió); 

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 

(Thiết kế kết cấu thép – Phần 1-1: Các quy tắc chung và quy tắc cho công trình); 

EN 1995-1-1, Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 

(Thiết kế kết cấu gỗ – Phần 1-1: Các quy tắc chung và quy tắc cho công trình); 

EN 1999-1-1: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules (Thiết kế 

kết cấu nhôm – Phần 1-1: Nguyên tắc chung). 

 

 3 Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1 

Neo (anchorage) 

Thiết bị cài hoặc gắn vào kết cấu để liên kết cấu kiện neo. 

CHÚ THÍCH: Neo chỉ phát huy tác dụng khi cấu kiện neo liên kết với bộ phận gắn trước trên kết cấu, xem 3.23.  

3.2 

Kích chân (base jack) 

Phần chân đế có cơ cấu để điều chỉnh độ cao. 

3.3 

Bản đế (base plate) 

Đế dùng để phân bố lực từ thanh đứng lên diện tích lớn hơn. 

3.4 

Giàn giáo lồng (birdcage scaffold) 

Kết cấu giàn giáo bao gồm các thanh đứng theo lưới ô vuông và khu vực sàn dùng cho công tác thi 

công hoặc làm kho chứa. 

3.5 

Giằng trong mặt phẳng ngang (bracing in horizontal plane) 

Tập hợp các bộ phận để tạo độ cứng chống cắt trong mặt phẳng ngang, ví dụ như bộ phận sàn, khung, 

khung panen, thanh giằng chéo và liên kết cứng giữa giằng dọc và giằng ngang hoặc bộ phận khác 
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được sử dụng làm giằng ngang. 

3.6 

Giằng trong mặt phẳng đứng (bracing in vertical plane) 

Tập hợp các bộ phận để tạo độ cứng chống cắt trong mặt phẳng đứng, ví dụ như khung kín có hoặc 

không có giằng góc, khung hở, khung thang có lỗ mở, liên kết cứng hoặc nửa cứng giữa các bộ phận 

ngang và dọc, thanh giằng chéo, hoặc bộ phận khác được sử dụng làm giằng đứng. 

3.7 

Lớp bao che (cladding) 

Vật liệu được sử dụng để ngăn bụi và tác động của thời tiết, thường dạng tấm hoặc lưới. 

3.8 

Khóa giáo (coupler) 

Thiết bị dùng để liên kết hai ống tròn. 

3.9 

Thiết kế (design) 

Quan niệm và tính toán để đưa ra một sơ đồ lắp dựng. 

3.10 

Giằng dọc (ledger) 

Cấu kiện ngang thường theo phương có kích thước lớn hơn của giàn giáo. 

3.11 

Hệ mô đun (modular system) 

Hệ gồm các thanh đứng và giằng ngang là các bộ phận riêng biệt trong đó các thanh đứng được lắp 

theo khoảng cách định sẵn và các bộ phận khác của giàn giáo liên kết vào. 

3.12 

Lưới (netting) 

Vật liệu bao che thấm nước. 

3.13 

Nút (node) 

Điểm giao lý thuyết của hai hoặc nhiều hơn hai cấu kiện được liên kết với nhau tại đó. 

3.14 

Khóa giáo song song (parallel coupler) 

Khóa giáo song song được sử dụng để nối 2 ống song song. 

3.15 

Sàn thao tác (platform) 

Một hay nhiều tấm sàn thao tác có cùng cao độ trong một chuồng giáo. 

3.16 

Tấm sàn thao tác (platform unit) 

Tấm sàn thao tác (có thể được chế tạo trước) chịu tải trọng tác động lên nó và tạo thành sàn hoặc một 
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phần sàn, là một phần kết cấu của giàn giáo công tác. 

3.17 

Khóa giáo góc vuông (right angle coupler) 

Khóa giáo góc vuông dùng để nối hai ống vuông góc với nhau. 

3.18 

Tấm chắn (sheeting) 

Vật liệu bao che không thấm nước. 

3.19 

Lan can bảo vệ (side protection) 

Tập hợp các bộ phận tạo ra rào chắn bảo vệ con người và giữ vật liệu không bị rơi. 

3.20 

Khóa giáo măng sông (sleeve coupler) 

Khóa giáo măng sông dùng để nối hai ống đồng trục. 

3.21 

Thanh đứng (standard) 

Cấu kiện thẳng đứng. 

3.22 

Khóa giáo xoay (swivel coupler) 

Khóa giáo xoay, dùng để nối hai ống giao nhau với góc bất kỳ. 

3.23 

Cấu kiện neo (tie member) 

Bộ phận của giàn giáo liên kết với neo trên kết cấu. 

3.24 

Giằng ngang (transom) 

Cấu kiện nằm ngang thường theo phương có kích thước nhỏ hơn của giàn giáo. 

3.25 

Khu vực làm việc (working area) 

Khu vực làm việc tại mỗi tầng giáo, cho phép công nhân làm việc và tiếp cận khu vực thao tác. 

3.26 

Giàn giáo công tác (working scaffold) 

Thiết bị tạm thời, nhằm tạo ra khu vực làm việc an toàn cho công tác lắp dựng, bảo dưỡng, sửa chữa 

hay phá dỡ kết cấu hay công trình và tiếp cận công trình. 
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CHÚ DẪN: 

hs Chiều cao giàn giáo 11 Cấu kiện neo (3.23) 

bs Chiều rộng chuồng giáo, từ tâm đến 
tâm của thanh đứng 

12 Sàn thao tác (3.15) 

ls Chiều dài chuồng giáo, từ tâm đến 
tâm của thanh đứng 

13 Thanh chống (-) 

hl Chiều cao tầng giáo 14 Khung truyền lực (-) 

1 Thanh giằng trong mặt phẳng thẳng 
đứng (thanh giằng ngang chéo) (3.6) 

15 Bản đế (3.3) 

2 Thanh giằng trong mặt phẳng ngang 
(3.5) 

16 Tấm sàn thao tác (3.16) 

3 Lan can bảo vệ (3.19) 17 Khung ngang (-) 

4 Thanh chống công son (-) 18 Neo (3.1) 

5 Nút (3.13) 19 Khung đứng (-) 

6 Thanh giằng trong mặt phẳng thẳng 
đứng (thanh giằng dọc chéo) (3.6) 

20 Kết cấu rào chắn (5.5.5) 

7 Thanh đứng (3.21) 21 Thanh lan can chính (5.5.2) 

8 Giằng ngang (3.24) 22 Thanh lan can trung gian (5.5.3) 

9 Giằng dọc (3.10) 23 Tấm chặn chân (5.5.4) 

10 Khóa (3.8) 24 Thanh chống (-) 

  25 Kích chân (3.2) 
CHÚ THÍCH 1: Hình vẽ chỉ có mục đích định nghĩa các bộ phận và không phải yêu cầu bắt buộc. 

CHÚ THÍCH 2: (-) Những thuật ngữ này không có trong tiêu chuẩn, nhưng cần thiết để hiểu các bộ phận khác nhau được sử 

dụng trong giàn giáo công tác. 

Hình 1 - Ví dụ về các bộ phận đặc trưng của hệ giáo mặt dựng 



TCVN xxxx:2022                                                                                                                                                                                                         

 10 

 4 Vật liệu 

4.1. Quy định chung 

Vật liệu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đưa ra trong tiêu chuẩn được viện dẫn, với các thông số của 

vật liệu phục vụ cho thiết kế. 

EN 12811-2 đưa ra những thông tin chung nhất về vật liệu được sử dụng. Vật liệu sử dụng phải có độ 

bền chắc và bền lâu đảm bảo làm việc trong điều kiện thông thường. 

Vật liệu không có các khuyết tật ảnh hưởng đến việc sử dụng. 

4.2. Các yêu cầu cụ thể về vật liệu 

4.2.1 Thép 

4.2.1.1 Quy định chung 

Không sử dụng thép khử oxít loại FU (thép sôi). 

4.2.1.2 Ống rời 

Ống rời mà có thể được liên kết bởi khóa giáo tuân theo EN 74-1 (có đường kính ngoài là 48,3 mm) có 

giới hạn chảy danh định là 235 N/mm2 và có chiều dày danh định tối thiểu là 3,2 mm. 

CHÚ THÍCH: Ống rời thường được sử dụng trong giàn giáo bằng ống thép và khóa giáo nhưng cũng có thể được sử dụng 

trong giàn giáo mặt dựng làm từ những bộ phận chế tạo sẵn ví dụ như neo phần giàn giáo công tác với phần mặt dựng. 

4.2.1.3 Ống cho các bộ phận chế tạo sẵn của hệ thống giàn giáo 

Những ống sử dụng trong các bộ phận chế tạo sẵn của hệ thống giàn giáo phù hợp với EN 12810-1 có 

đường kính ngoài danh định là 48,3 mm cần tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong EN 12810-1. 

Ống không được vát mép vượt quá giới hạn cho phép trong EN 74-1 khi sử dụng với khóa giáo. 

Các ống có đường kính ngoài danh định khác 48,3 mm, trừ lan can bảo vệ, phải có các tính chất đặc 

trưng danh định sau: 

- bề dày   2,0 mm 

- giới hạn chảy, eHR
 
  235 N/mm2 

- độ giãn dài, A  17 % 

4.2.1.4 Lan can bảo vệ 

Các bộ phận được sử dụng làm lan can bảo vệ, ngoài tấm chặn chân, phải có chiều dày danh định tối 

thiểu là 1,5 mm. Đối với tấm chặn chân, bề dày tối thiểu là 1,0 mm. Có thể sử dụng bề dày nhỏ hơn 

nếu trạng thái sử dụng và khả năng chịu lực được đảm bảo bằng cách sử dụng các gân tăng cứng, 

thanh giằng hoặc tiết diện định hình. 

4.2.1.5 Tấm sàn thao tác 

Tấm sàn thao tác cùng với chi tiết liên kết phải có chiều dày danh định tối thiểu là 2,0 mm. Có thể sử 

dụng bề dày nhỏ hơn nếu trạng thái sử dụng và khả năng chịu lực được đảm bảo bằng cách sử dụng 

các gân tăng cứng, thanh giằng hoặc tiết diện định hình. 

4.2.1.6 Lớp phủ bảo vệ cho các bộ phận 

Các bộ phận phải được bảo vệ như quy định trong EN 12811-2. 

4.2.2 Hợp kim nhôm 

4.2.2.1 Ống rời 
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Ống rời mà có thể được liên kết bởi khóa giáo theo EN 74-1 (có đường kính ngoài là 48,3 mm) có giới 

hạn chảy quy ước tại biến dạng 0,2% là 195 N/mm2 và có chiều dày danh định tối thiểu là 4,0 mm. 

4.2.2.2 Ống cho các bộ phận chế tạo sẵn của hệ thống giàn giáo 

Đối với ống sử dụng trong các bộ phận chế tạo sẵn của hệ thống giàn giáo phù hợp với EN 12810-1 có 

đường kính ngoài danh định là 48,3 mm cần tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong EN 12810-1. 

4.2.2.3 Lan can bảo vệ 

Các bộ phận được sử dụng làm lan can bảo vệ phải có chiều dày danh định tối thiểu là 2,0 mm. Có thể 

sử dụng bề dày nhỏ hơn nếu trạng thái sử dụng và khả năng chịu lực được đảm bảo bằng cách sử 

dụng các gân tăng cứng, thanh giằng hoặc tiết diện định hình. 

4.2.2.4 Tấm sàn thao tác 

Tấm sàn thao tác cùng với chi tiết liên kết phải có chiều dày danh định tối thiểu là 2,5 mm. Có thể sử 

dụng bề dày nhỏ hơn nếu trạng thái sử dụng và khả năng chịu lực được đảm bảo bằng cách sử dụng 

các gân tăng cứng, thanh giằng hoặc tiết diện định hình. 

4.2.3 Gỗ và vật liệu làm từ gỗ  

Gỗ phải được phân loại về cường độ phù hợp với EN 338. 

Nếu sử dụng lớp phủ bảo vệ, nó không được làm mất khả năng phát hiện khiếm khuyết của vật liệu. 

Gỗ ép dùng làm tấm sàn thao tác phải có ít nhất 5 lớp và có chiều dày tối thiểu 9 mm. 

Tấm sàn thao tác bằng gỗ ép được chế tạo sẵn phải có khả năng chịu được thanh thép tròn có đường 

kính 25 mm và chiều dài 300 mm rơi từ độ cao 1 m. 

Ván ép phải đảm bảo độ bền lâu đối với các điều kiện thời tiết. 

 

 5 Yêu cầu chung 

5.1 Quy định chung 

Lối ra vào và khu vực làm việc phải được bố trí để có thể làm việc thuận tiện và: 

- bảo vệ khỏi nguy cơ ngã; 

- tạo ra khu vực an toàn để xếp vật liệu và thiết bị; 

- bảo vệ người bên dưới khỏi các vật thể có nguy cơ rơi từ trên cao. 

Cần phải chú ý tới các yêu cầu về tính tiện dụng. 

Khu vực phải lắp sàn thao tác và có lan can bảo vệ xung quanh (xem 5.5) khi sử dụng. 

Liên kết giữa các bộ phận riêng lẻ phải chắc chắn và dễ dàng kiểm tra. Chúng phải dễ dàng lắp đặt và 

đảm bảo không bị mất liên kết một cách bất ngờ. 

5.2 Phân loại theo chiều rộng 

Chiều rộng, w, là chiều rộng toàn bộ của khu vực làm việc bao gồm 30 mm của tấm chặn chân, xem 

Hình 2. Bảng 1 quy định về phân loại giáo theo bảy loại chiều rộng. 

CHÚ THÍCH 1: Ở một số quốc gia, chiều rộng tối thiểu được quy định phụ thuộc vào tính năng sử dụng. 

Khoảng cách thông thủy giữa các thanh đứng, c, phải bằng ít nhất là 600 mm; chiều rộng thông thủy 

của cầu thang không nhỏ hơn 500 mm. 

Mỗi khu vực làm việc, bao gồm các góc, phải được quy định chiều rộng cụ thể theo toàn bộ chiều dài 

của hệ giàn giáo. Yêu cầu này không áp dụng đối với lối đi giữa cặp thanh đứng, nơi có khu vực không 
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quy định chiều rộng tối thiểu, b và p phù hợp với kích thước cho trong Hình 2. 

CHÚ THÍCH 2: Khi thiết bị và vật liệu được đặt lên trên khu vực làm việc, cần có các biện pháp nhằm đảm bảo không gian 

làm việc và lối tiếp cận. 

Bảng 1 - Phân loại theo chiều rộng khu vực làm việc 

Loại chiều rộng W (m) 

W06 0,6 ≤ w <0,9 

W09 0,9 ≤ w <1,2 

W12 1,2 ≤ w <1,5 

W15 1,5 ≤ w <1,8 

W18 1,8 ≤ w <2,1 

W21 2,1 ≤ w <2,4 

W24 2,4 ≤ w 

 

5.3 Phân loại theo chiều cao 

Chiều cao thông thủy tối thiểu, h3, bên trong khu vực làm việc phải là 1,90 m. 

Yêu cầu đối với chiều cao h1a bên trong khu vực làm việc và thanh ngang hoặc đối với chiều cao h1b 

(xem Hình 2) trong khu vực làm việc và các bộ phận thanh giằng được cho trong Bảng 2. 

Bảng 2 - Phân loại theo chiều cao 

Phân loại Chiều cao thông thủy 

 Trong khu vực làm việc 

h3 

Giữa khu vực làm 

việc và thanh ngang 

hoặc các thanh giằng 

h1a, h1b 

Chiều cao thông thủy 

tối thiểu tại vị trí 

ngang vai  

h2 

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75 m  h1a < 1,90 m 

1,75 m  h1b < 1,90 m 

h2 ≥ 1,60 m 

H2 h3 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m 

h1b ≥ 1,90 m 

h2 ≥ 1,75 m 

 

CHÚ THÍCH: Đối với lan can bảo vệ xem 5.5. 
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Kích thước tính bằng milimet 

 

CHÚ DẪN: 

b = khoảng đi bộ, phải lớn hơn 500 mm  và ( c – 250 mm) 

c = khoảng cách thông thủy giữa các thanh đứng 

h1a, h1b = chiều cao thông thủy giữa khu vực làm việc và thanh ngang hoặc thanh giằng 

h2 = chiều cao thông thủy ngang vai 

h3 = chiều cao thông thủy giữa các khu vực làm việc 

p = chiều rộng thông thủy phần trên cao, phải lớn hơn 300mm và  (c – 450 mm) 

w = chiều rộng khu vực làm việc ứng với mục 5.2 

Hình 2 - Yêu cầu về chiều cao và chiều rộng của khu vực làm việc 

5.4 Khu vực làm việc 

a) Phải đảm bảo an toàn cho tấm sàn thao tác tránh các dịch chuyển nguy hiểm do gió thổi hay bị nâng 

lên ngoài ý muốn. 

b) Tấm sàn thao tác phải có bề mặt tránh trơn trượt. 

CHÚ THÍCH: Thông thường bề mặt gỗ đáp ứng yêu cầu chống trơn trượt. Phải hạn chế nguy cơ vấp ngã từ các phương pháp 

được sử dụng để giữ tấm sàn hoặc các tấm sàn chồng lên nhau. 

c) Khoảng hở giữa các tấm sàn thao tác phải nhỏ hơn 25 mm. 

d) Khu vực làm việc phải tiện dụng. Nếu độ dốc lớn hơn 1/5, phải có gờ chống trượt trên toàn bộ chiều 

rộng. Ngoại trừ trường hợp cần thiết, có thể có khe hở không vượt quá 100 mm ở giữa gờ chống trượt 

để thuận tiện cho việc sử dụng xe cút kít. 
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5.5 Lan can bảo vệ 

5.5.1 Quy định chung 

Khu vực làm việc và lối đi phải được bảo vệ an toàn bằng lan can bao gồm tối thiểu các bộ phận thanh 

lan can chính, thanh bảo vệ trung gian và tấm chặn chân. Xem Hình 3. Tấm chặn chân có thể không 

cần bố trí đối với cầu thang. 

Lan can bảo vệ phải được đảm bảo không bị tháo rời ngoài ý muốn. 

Đối với các yêu cầu về thiết kế kết cấu, xem mục 6. 

CHÚ THÍCH 1: Không được dùng lớp bao che làm lan can bảo vệ. 

CHÚ THÍCH 2: Đối với các trường hợp đặc biệt, ví dụ: việc sử dụng giáo công tác làm ván khuôn đứng có thể cần lan can bảo 

vệ xiên, nó không nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. 

Kích thước tính bằng milimet 

                                   

Hình 3 - Kích thước theo phương đứng của lan can bảo vệ với một thanh lan can trung gian 

5.5.2 Thanh lan can chính 

Thanh lan can chính phải được gắn cố định sao cho mặt trên của thanh cao hơn khu vực làm việc 1 m 

ở bất kỳ vị trí nào (chiều cao tổng thể tối thiểu là 950 mm). 

5.5.3 Thanh lan can trung gian 

Thanh lan can trung gian phải được gắn cố định giữa thanh lan can chính và tấm chặn chân. Thanh lan 

can trung gian có thể bao gồm: 

- một hoặc nhiều thanh lan can trung gian, hoặc 

- một khung, hoặc 

- một khung trong đó thanh lan can chính là cạnh phía trên, hoặc 

- một kết cấu dạng rào chắn. 
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Khoảng hở của lan can bảo bệ phải có kích thước sao cho khối cầu đường kính 470 mm không lọt 

qua. 

5.5.4 Tấm chặn chân 

Tấm chặn chân phải được gắn cố định sao cho mặt trên của nó cao hơn sàn thao tác liền kề ít nhất 

150 mm. Các lỗ và rãnh trên tấm chặn chân, ngoại trừ các lỗ thao tác có kích thước không được lớn 

hơn 25 mm theo một phương. 

5.5.5 Kết cấu rào chắn 

Diện tích của mỗi lỗ hoặc rãnh của kết cấu rào chắn không được vượt quá 100 cm2. Ngoài ra, kích 

thước theo phương ngang của mỗi lỗ hoặc rãnh ngang không được vượt quá 50 mm. 

5.5.6 Vị trí các bộ phận lan can bảo vệ 

Khoảng cách ngang giữa mặt ngoài của tấm chặn chân và mặt trong của thanh lan can và tất cả các bộ 

phận của lan can bảo vệ trung gian không vượt quá 80 mm. 

5.6 Lớp bao che 

Khi cần lớp bao che cho giáo công tác, tiêu chuẩn này quy định lớp bao che có dạng lưới hoặc tấm. 

5.7 Bản đế và kích chân 

5.7.1 Quy định chung 

Cường độ và độ cứng của bản đế và kích chân phải đủ đảm bảo có thể truyền toàn bộ lực thiết kế từ 

giáo công tác đến nền móng. Diện tích của bản đế nhỏ nhất là 150 cm2. Chiều rộng tối thiểu là 120 

mm. 

5.7.2 Bản đế 

Bản đế làm bằng thép theo EN 74. 

5.7.3 Kích chân 

Kích chân phải có trục vít điều chỉnh cao độ sao cho các kích thước, trong điều kiện không tải, độ 

nghiêng lớn nhất của trục vít so với trục của thanh đứng không vượt quá 2,5 %. Chiều dài nhỏ nhất 

đoạn nối chồng tại bất kỳ vị trí điều chỉnh phải bằng 25 % tổng chiều dài của trục vít hoặc 150 mm, tùy 

kích thước nào lớn hơn. Chiều dày của bản đế ít nhất là 6 mm. Bản đế phải có độ cứng tối thiểu bằng 

độ cứng của trục vít. 

5.7.4 Liên kết giữa các thanh đứng có tiết diện rỗng 

Chiều dài nối chồng tại liên kết giữa các thanh đứng ít nhất là 150 mm. Nếu có bộ phận khóa, thì chiều 

dài đoạn nối chồng có thể giảm còn 100 mm. 

5.8 Lối đi giữa các tầng giáo 

5.8.1 Quy định chung 

Cần có các giải pháp tiếp cận an toàn và thuận tiện. 

Hệ thống giàn giáo phải có lối tiếp cận giữa các tầng khác nhau. Có thể bằng thang nghiêng hoặc cầu 

thang. Nó nằm trong sàn thao tác, trong phạm vi chiều rộng một chuồng giáo công tác hoặc một tháp 

giáo bên cạnh. 

Thang đáp ứng các yêu cầu về lối đi trong tiêu chuẩn này tuân theo EN 131-1 và EN 131-2. 

Cầu thang và thang phải được đảm bảo tránh bị lỏng bất ngờ và phải có bề mặt chống trượt. 

CHÚ THÍCH 1: Khi thực hiện công việc trên phạm vi lớn, phải có cầu thang để tiếp cận. 
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CHÚ THÍCH 2: Đối với những giàn giáo cao hơn, cần xem xét việc sử dụng vận thăng chở người. 

5.8.2 Cầu thang 

Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau đối với cầu thang, Tiêu chuẩn này quy định hai loại cầu thang phân 

loại theo kích thước. Kích thước của các bậc thang phải phù hợp với Hình 4 và: 

Giá trị tổ hợp của chiều cao và chiều rộng bậc thang tuân theo công thức (1): 

540 ≤ 2u +g ≤ 660 (mm)                                                                                                                         (1) 

Kích thước tính bằng milimet 

Kích thước cầu thang 

Kích thước Phân loại 

 A 
mm 

B 
mm 

u 125 ≤ u <165 s ≥ 165 

g 150 ≤ g < 175 g ≥ 175 

Chiều rộng thông thủy tối thiểu là 500 mm 
 

 

CHÚ DẪN: 

1. Bậc thang  2. Thềm 

Hình 4 - Kích thước cầu thang 

5.8.3 Lỗ mở tiếp cận 

Kích thước thông thủy của lỗ mở tiếp cận trong một khu vực sàn công tác rộng ít nhất 0,45 m, theo 

chiều rộng sàn thao tác và 0,6 m theo chiều dài. Nếu không thể đóng lỗ mở bằng cửa gắn cố định, thì 

phải có thanh chắn bảo vệ. Cửa phải khóa được khi ở vị trí đóng. 

 

 6 Yêu cầu về thiết kế kết cấu 

6.1 Yêu cầu cơ bản 

6.1.1 Quy định chung 

Mỗi giàn giáo công tác phải được thiết kế, lắp dựng và bảo trì để đảm bảo không bị sập đổ, dịch 

chuyển ngoài ý muốn và được sử dụng một cách an toàn. Điều này áp dụng cho các giai đoạn, bao 

gồm từ khi lắp dựng, điều chỉnh cho đến giai đoạn tháo dỡ. 

Các bộ phận của giàn giáo phải được thiết kế để có thể vận chuyển, lắp dựng, sử dụng, bảo dưỡng, 

tháo dỡ và bảo quản một cách an toàn. 

6.1.2 Các liên kết bên ngoài 

Giàn giáo công tác phải được liên kết hoặc đặt trên nền có thể chịu được tải trọng thiết kế và hạn chế 

dịch chuyển. 
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Ổn định ngang của kết cấu giàn giáo về tổng thể cũng như cục bộ phải được kiểm tra và đảm bảo chịu 

được các trường hợp tải trọng thiết kế khác nhau, ví dụ như tải trọng gió. 

CHÚ THÍCH 1: Ổn định ngang có thể được đảm bảo khi sử dụng các cấu kiện neo gắn với kết cấu hoặc công trình liền kề. Có 

thể sử dụng phương pháp khác như néo cáp, đối trọng hoặc neo.  

CHÚ THÍCH 2: Có thể bỏ một số neo tạm thời để thi công trên kết cấu chính. Trong trường hợp bỏ một số neo cần xét đến 

trong quá trình thiết kế và biện pháp thi công mô tả trình tự tháo và thay thế các cấu kiện neo. 

6.1.3 Các cấp tải trọng 

Để phù hợp với các điều kiện làm việc khác nhau, tiêu chuẩn quy định 6 cấp tải trọng và 7 loại chiều 

rộng của khu vực làm việc. Tải trọng sử dụng được trình bày trong Bảng 3. 

Cấp tải trọng cho khu vực làm việc tương ứng với từng loại công việc. 

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp đặc biệt, khi việc lựa chọn 1 trong các cấp tải trọng không thuận tiện hoặc thực hiện 

nhiều hơn một công tác, các thông số khác nhau có thể được sử dụng và quy định sau khi tính toán cho phù hợp với điều kiện 

làm việc của giàn giáo. Cần xem xét tính toán cho các trường hợp cụ thể. Một số trường hợp cần kể đến như sau: 

a) trọng lượng của toàn bộ thiết bị và vật liệu được xếp trên khu vực công tác, 

b) tải trọng động gây ra khi xếp vật liệu trên khu vực công tác bằng các thiết bị nâng hạ cơ giới và 

c) tải trọng gây ra bởi các thiết bị thủ công như xe rùa. 

Chứa vật liệu trên giàn giáo công tác có cấp tải trọng 1 không thuộc phạm vi của hoạt tải quy định trong 

Bảng 3. 

Bảng 3 – Hoạt tải trên khu vực làm việc 

Cấp tải 

trọng 

Tải trọng 

phân bố đều 

q1 

kN/m2 

Tải trọng tập trung 

trên diện tích 

500mm×500mm  

F1  

kN 

Tải trọng tập trung 

trên diện tích 

200mm×200 mm  

F2  

kN 

Tải cục bộ 

q2  

kN/m2 

Hệ số cục bộ 

ap
1) 

1 0,75 2) 1,50 1,00 --- --- 

2 1,50 1,50 1,00 --- --- 

3 2,00 1,50 1,00 --- --- 

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4 

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4 

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5 

1) Xem 6.2.2.4 

2) Xem 6.2.2.1 

 

6.2 Tải trọng tác động 

6.2.1 Quy định chung 

Các giá trị được quy định trong 6.2 là các giá trị đặc trưng của tải trọng tác động. 

Có 3 loại tải trọng cần được xét đến: 

a) Tải trọng thường xuyên; bao gồm trọng lượng bản thân của hệ kết cấu giàn giáo, bao gồm tất cả các 

bộ phận, như sàn công tác, rào chắn, các kết cấu bảo vệ khác và các kết cấu phụ trợ ví dụ như vận 

thăng. 
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b) Tải trọng tạm thời; bao gồm các tải trọng sử dụng (tải trọng tác dụng lên khu vực công tác, tải trọng 

tác dụng lên lan can bảo vệ) và tải trọng gió, và có thể tải trọng tuyết, băng nếu có (xem 6.2.6). 

c) Tải trọng bất thường; chỉ có các tải trọng bất thường được quy định trong tiêu chuẩn này là các tải 

trọng nêu trong 6.2.5.1. 

Tải trọng nêu trong 6.2.2 và 6.2.5 không bao gồm tải trọng gây ra do người nhảy hoặc rơi xuống sàn 

thao tác hoặc lan can bảo vệ. 

6.2.2 Tải trọng tác dụng lên khu vực công tác 

6.2.2.1 Quy định chung 

Hoạt tải được quy định trong Bảng 3. Mỗi khu vực công tác phải có khả năng chịu được các loại tải 

trọng khác nhau, q1, F1 và F2, riêng biệt nhưng không kết hợp với nhau. Chỉ có tải phân bố đều, q1, cần 

phải truyền xuống nền móng của hệ kết cấu giàn giáo, với giàn giáo lồng có tải cục bộ cũng được xét 

như vậy, xem Hình 5d. 

Để thực hiện tính toán thiết kế, hoạt tải tác dụng lên khu vực công tác được xác định như sau: 

- Khi có sàn công tác liền nhau chạy dọc hoặc vắt qua giáo công tác, phần ranh giới là tâm giữa các 

thanh đứng. 

- Tại các mép ngoài, kích thước w, phải được lấy là kích thước thực hoặc, tại ví trí có tấm chặn chân, 

như được định nghĩa ở 5.2. Xem Hình 2. 

Đối với giàn giáo công tác có cấp tải trọng loại 1, tất cả các tấm sàn thao tác phải có khả năng chịu 

được tải trọng sử dụng loại 2, nhưng điều này không áp dụng cho toàn bộ kết cấu giàn giáo. 

6.2.2.2 Hoạt tải phân bố đều 

Mỗi khu vực làm việc phải chịu tác dụng tải trọng phân bố đều, q1, được quy định trong Bảng 3. 

6.2.2.3 Tải trọng tập trung 

Mỗi tấm sàn thao tác phải chịu tác dụng lực tập trung, F1, được quy định trong Bảng 3, phân phố đều 

trên diện tích 500 mm × 500 mm và không chịu tác dụng đồng thời, lực tập trung, F2, quy định trong 

Bảng 3, phân bố đều trên diện tích 200 mm × 200 mm. 

Đường truyền lực phải có khả năng truyền lực từ tải trọng tập trung đến các thanh đứng. Vị trí của mỗi 

tải trọng phải được chọn sao cho gây ra hiệu ứng bất lợi nhất. 

Khi tấm sàn thao tác có bề rộng nhỏ hơn 500 mm, tải trọng, F1, quy định trong Bảng 3, có thể được 

giảm tương ứng tỉ lệ với độ giảm bề rộng, tải trọng được giảm trong các trường hợp không được nhỏ 

hơn 1,5 kN. 

6.2.2.4 Tải trọng cục bộ 

Mỗi sàn thao tác thuộc cấp tải trọng 4, 5 và 6 phải chịu tác dụng tải trọng phân bố đều trên một phần 

diện tích, q2, lớn hơn hoạt tải phân bố đều. Phần diện tích cục bộ được xác định bằng cách nhân phần 

diện tích chuồng giáo, A, với hệ số cục bộ ap. Giá trị q2 và ap được quy định trong Bảng 3. Diện tích A 

được tính toán từ chiều dài, l, và chiều rộng w, của mỗi sàn thao tác, xem Hình 5. 

Đường truyền lực phải có khả năng truyền tải trọng tới các thanh đứng. 

Khi có nhiều hơn 2 thanh đứng trong mỗi chiều, như trong giáo lồng, tải trọng cục bộ của 4 chuồng 

cạnh nhau phải được xét tới trong tính toán các thanh đứng tương ứng, xem Hình 5d. Kích thước và vị 

trí của vùng cục bộ phải được chọn trong trường hợp bất lợi nhất. Một số ví dụ được cho trong Hình 5. 
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M max;  max                                                                 V max 

 

' ;pb a w   1   

' ;pa w b w    
'p

w
a

b
    

a) Sàn thao tác *) hoặc tấm sàn thao tác **): theo chiều dọc 

M max;  max                                                                    V max 

 

 

b) Giằng dọc: sàn thao tác theo chiều ngang 

       M max; V max;  max                                                                                           

 

c) Giằng ngang: sàn thao tác theo chiều dọc 
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                     N max 

 

d) Thanh đứng trung tâm của giàn giáo lồng 

CHÚ DẪN: 

l chiều dài hệ Mmax mô men uốn lớn nhất 

w chiều rộng sàn thao tác Vmax lực cắt lớn nhất 

ap hệ số cục bộ, xem Bảng 3 Nmax lực dọc trục lớn nhất 

b’ chiều rộng tấm sàn thao tác max chuyển vị lớn nhất 

Hình 5 (a-d) - Ví dụ về vị trí của tải trọng cục bộ dùng để tính một số bộ phận kết cấu 

6.2.2.5 Khu vực làm việc đua ra 

Toàn bộ khu vực làm việc đua ra phải có khả năng chịu được tải trọng sử dụng được quy định cho khu 

vực làm việc việc chính (xem 6.2.2.2, 6.2.2.3 và 6.2.2.4). 

Nếu cao độ của phần đua ra và khu vực làm việc chính chênh lệch quá 250 mm, chúng có thể thuộc 

các cấp tải khác nhau, tương ứng theo Bảng 3. 

6.2.2.6 Giàn giáo lồng 

Tải trọng tác động lên các bộ phận của giàn giáo lồng phải được tính toán với giả thiết tải trọng phân 

bố đều q1 được quy định trong Bảng 3 tác động lên khu vực có diện tích tối đa 6,0 m2 đồng thời với tải 

trọng 0,75 kN/m2 trên diện tích còn lại. 

6.2.3 Tải trọng ngang cho phép 

Trong trường hợp không có gió, giáo công tác phải có khả năng chịu được tải trọng ngang danh định, 

đặc trưng cho các hoạt động trong quá trình sử dụng, tác động lên mọi khu vực làm việc đang chịu tải. 

Đối với mỗi chuồng giáo, tải trọng ngang danh định không nhỏ hơn 2,5 % tổng tải trọng phân bố đều, 

q1, quy định trong Bảng 3, tác động lên chuồng giáo đó, hoặc 0,3 kN, lấy theo giá trị lớn hơn. Tải trọng 

được giả thiết tác động lên cao độ khu vực làm việc và tác động riêng rẽ lên các bộ phận song song và 

vuông góc với chuồng giáo. 

6.2.4 Lối tiếp cận 

Ngoại trừ giàn giáo công tác thuộc cấp tải trọng 1, lối tiếp cận ngang phải chịu được cấp tải trọng 2, 

được quy định trong Bảng 3. 

Khi một phần của lối tiếp cận được sử dụng như khu vực làm việc, nó phải chịu được tải trọng sử dụng 

quy định trong Bảng 3. Thông thường phần chiếu tới có cùng cao độ với khu vực làm việc nhưng nằm 

phía bên ngoài, không cần chịu cùng tải trọng so với khu vực làm việc. 
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Đối với cầu thang sử dụng làm lối tiếp cận cho giàn giáo công tác, mỗi bậc và chiếu tới được thiết kế 

chịu tải cho trường hợp bất lợi nhất của: 

a) tải tập trung 1,5 kN tại vị trí bất lợi nhất, giả thiết rằng tải trọng phân bố trên diện tích là 200 mm × 

200 mm hoặc trên chiều rộng thực nếu nó nhỏ hơn 200 mm, 

b) tải trọng phân bố đều 1,0 kN/m2. 

Kết cấu của cầu thang phải có khả năng chịu được tải trọng phân bố đều là 1,0 kN/m2 trên tất cả các 

bậc và chiếu tới trong phạm vi chiều cao 10 m. 

6.2.5 Tải trọng tác động lên lan can bảo vệ 

6.2.5.1 Tải trọng hướng xuống 

Bất kỳ thanh lan can chính hoặc trung gian, không kể đến phương pháp liên kết, phải có khả năng chịu 

được tải tập trung là 1,25 kN. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ bộ phận lan can nào mà thay thế cho 

thanh lan can chính hoặc trung gian như kết cấu rào chắn, mà có khe hở lớn hơn 50 mm. 

Tải trọng này phải được xem là trường hợp tải trọng bất thường và phải được đặt tại vị trí bất lợi nhất 

theo hướng từ trên xuống dưới với độ lệch  10 o so với phương thẳng đứng. 

6.2.5.2 Tải trọng ngang 

Mọi bộ phận của lan can bảo vệ, ngoại trừ tấm chặn chân, phải được thiết kế để chịu được tải trọng 

ngang tập trung là 0,3 kN trong mọi trường tại vị trí bất lợi nhất. Tải trọng này có thể được phân bố trên 

diện tích tối đa 300 mm x 300 mm, ví dụ khi áp dụng lên lưới của kết cấu rào chắn. Đối với tấm chặn 

chân, tải trọng ngang tập trung là 0,15 kN. 

6.2.5.3 Tải trọng hướng lên 

Để kiểm tra liên kết của các bộ phận lan can bảo vệ, ngoại trừ tấm chặn chân, tải trọng 0,3 kN phải 

được tác dụng theo hướng từ dưới lên tại vị trí bất lợi nhất. 

6.2.6 Tải trọng tuyết và băng 

Tải trọng tuyết và băng cho phép tác động lên giàn giáo công tác tuân theo quy định của quốc gia.  

6.2.7 Tải trọng gió 

6.2.7.1 Quy định chung 

Tải trọng gió phải được tính toán dựa trên giả thiết rằng có áp lực gió tác động lên diện tích tham chiếu 

của giàn giáo công tác, thường là hình chiếu diện tích theo phương gió thổi. Tổng hợp lực của tải trọng 

gió F, đơn vị kN, được xác định theo công thức (2): 

,( )s f i i i

i

F c c A q                                                                                                                              (2) 

Trong đó 

F là tổng tải trọng gió; 

f,ic  là hệ số áp lực cho bộ phận giáo i (xem 6.2.7.2); 

Ai   là diện tích tham chiếu của bộ phận giáo i 

qi    là áp lực gió tác dụng lên bộ phận giáo i 

sc  là hệ số địa hình (xem 6.2.7.3). 

Không xét đến hiệu ứng chắn. 
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Những điều khoản 6.2.7.2 và 6.2.7.3 liên quan đến giàn giáo công tác không có lưới che. Đối với tải 

trọng gió tác động lên giàn giáo công tác có lưới che, xem phụ lục A. 

6.2.7.2 Hệ số áp lực, fc  

Hệ số áp lực, fc , thích hợp cho một số tiết diện ngang của các bộ phận giàn giáo được cho trong EN 

1991-1-4 phải được sử dụng khi tính toán tải trọng gió tác động lên giàn giáo công tác. 

Đối với các tiết diện ngang khác, hệ số áp lực có thể lấy từ tiêu chuẩn quốc gia hoặc được xác định từ 

thí nghiệm trong hầm gió. 

Giá trị hệ số áp lực, fc , lấy bằng 1,3 đối với mọi diện tích được chiếu bao gồm sàn công tác, tấm chặn 

chân và diện tích danh định được định nghĩa trong 6.2.7.4 hoặc 6.2.7.4.2. 

6.2.7.3 Hệ số địa hình, sc  

6.2.7.3.1  

Hệ số địa hình, sc   kể đến vị trí của giàn giáo công tác tương quan với công trình, ví dụ phía trước của 

một mặt dựng. Hệ số địa hình sc  tương ứng theo 6.2.7.3.2 và 6.2.7.3.3 áp dụng đối với mặt dựng có lỗ 

mở, được phân bố đều đặn trên toàn diện tích. 

6.2.7.3.2 

Đối với gió vuông góc với mặt dựng, giá trị của cs được xác định từ Hình 6. Nó phụ thuộc vào tỉ lệ đặc, 

B , được xác định theo phương trình (3): 

,

,

B n

B

B g

A

A
 

                                                                                                                                              (3)

 

Trong đó  

AB,n  là diện tích thực của mặt dựng (đã trừ diện tích lỗ mở). 

AB,g  là diện tích nguyên của mặt dựng. 

 

Hình 6 - Hệ số địa hình cs cho giàn giáo công tác tại vị trí phía trước mặt dựng và tải trọng gió 

vuông góc với mặt dựng 
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6.2.7.3.3 

Đối với tải trọng gió song song với mặt dựng, giá trị csǁ lấy bằng 1,0. 

6.2.7.4 Áp lực gió 

6.2.7.4.1 Tải trọng gió lớn nhất 

Tải trọng gió lớn nhất của vùng phải được xét đến theo loại và vị trí của địa hình. 

Tải trọng gió lấy theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Yếu tố thống kê xét đến chu kỳ thời gian từ lắp 

dựng đến khi tháo dỡ của giàn giáo công tác phải được tính đến. Yếu tố này phải có giá trị không nhỏ 

hơn 0,7 và phải áp dụng cho vận tốc gió có chu kỳ lặp 50 năm. 

CHÚ THÍCH: Đối với mục đích thiết kế giàn giáo mặt dựng làm từ những bộ phận chế tạo sẵn, áp lực gió thiết kế lấy theo EN 

12810-1. Điều kiện thực về áp lực gió có thể được kiểm tra. 

Khi cho phép đặt các thiết bị hoặc vật liệu trên khu vực làm việc, diện tích tham chiếu danh định phải 

được giả thiết có cùng cao độ trên toàn bộ chiều dài của hệ giàn giáo. Khu vực này phải cao 200 mm 

đo từ cao độ khu vực làm việc và bao gồm cả chiều cao của tấm chặn chân. Tải trọng gió tổng hợp từ 

áp lực gió trên diện tích này phải giả thiết là tác dụng lên giàn giáo tại cao độ của khu vực làm việc xét 

đến. 

6.2.7.4.2 Tải trọng gió làm việc 

Phải xét đến áp lực gió phân bố đều có giá trị 0,2 kN/m2. Khi cho phép đặt thiết bị hoặc vật liệu trên khu 

vực làm việc, diện tích tham chiếu danh định xác định theo 6.2.7.4.1, tuy nhiên chiều cao lấy bằng 400 

mm, được sử dụng trong tính toán tải trọng gió làm việc. 

6.2.8 Tải trọng động 

Những quy định sau có thể được sử dụng như tải trọng tĩnh tương đương đại diện cho phần vượt tải 

trọng gây ra bởi hiệu ứng động trong các điều kiện sử dụng. 

a) Hiệu ứng động của tải trọng từ vật riêng lẻ, trừ người, di chuyển theo phương thẳng đứng bởi các 

thiết bị chạy điện phải được lấy tăng 20 % trọng lượng vật đó. 

b) Hiệu ứng động của tải trọng từ vật riêng lẻ, trừ người, di chuyển theo phương ngang phải được xét 

đến bằng tĩnh lực tương đương lấy bằng 10 % trọng lượng vật đó, tác dụng theo phương ngang tại 

những vị trí có thể xảy ra trong thực tế. 

CHÚ THÍCH: Đối với tải trọng động do người rơi từ trên cao xuống sàn thao tác của giàn giáo mặt dựng làm từ những bộ 

phận chế tạo sẵn xem EN 12810-1. 

6.2.9 Tổ hợp tải trọng 

6.2.9.1 Quy định chung 

Mỗi kết cấu giàn giáo công tác phải có khả năng chịu tổ hợp tải trọng bất lợi nhất. Các điều kiện trên 

công trường phải được thiết lập và tổ hợp tải trọng được xác định tương ứng. 

Đối với giàn giáo mặt dựng, tổ hợp tải trọng được quy định trong 6.2.9.2. Những tổ hợp tải trọng này 

có thể áp dụng cho các loại giàn giáo công tác khác với giàn giáo mặt dựng. 

6.2.9.2 Giàn giáo mặt dựng 

Các tổ hợp a) và b) được sử dụng khi tính toán kết cấu giàn giáo mặt dựng trừ khi có những thông tin 

tin cậy khác. 

Trong mỗi trường hợp riêng phải xét đến điều kiện sử dụng và ngoài điều kiện sử dụng. 

a) Điều kiện sử dụng 
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1) Tải trọng bản thân của giàn giáo, xem 6.2.1 

2) Hoạt tải phân bố đều phù hợp với loại giàn giáo công tác được quy định trong Bảng 3, cột 2, 

tác động lên khu vực làm việc ở tầng bất lợi nhất. 

3) 50% tải trọng quy định trong a)2) được xét đến và tác động lên khu vực làm việc ở tầng 

phía trên và phía dưới nếu giàn giáo công tác có nhiều hơn một tầng. 

4) Tải trọng gió được quy định trong 6.2.7.4.2 hoặc tải trọng làm việc theo phương ngang 

được quy định trong 6.2.3. 

b) Ngoài điều kiện sử dụng 

1) Tải trọng bản thân của giàn giáo, xem 6.2.1 

2) Một phần của tải trọng phân bố đều được quy định trong Bảng 3, cột 2, tác dụng lên khu 

vực làm việc ở tầng bất lợi nhất. Giá trị phụ thuộc vào phân loại: 

loại 1: 0 %; (không có tải sử dụng trên khu vực làm việc); 

loại 2 và 3: 25 % (tượng trưng cho một số vật liệu có thể được xếp trên khu vực làm việc); 

loại 4,5 và 6: 50 % (tượng trưng cho một số vật liệu có thể được xếp trên khu vực làm việc); 

3) Tải trọng gió lớn nhất được quy định trong 6.2.7.4.1. 

Trong trường hợp muốn kết quả tốt hơn, tải trọng a)2) và b)2) lấy bằng không, ví dụ trường hợp tính 

lật. 

6.3 Độ võng 

6.3.1 Độ võng đàn hồi của tấm sàn thao tác 

Khi chịu tải trọng tập trung được quy định trong Bảng 3, cột 3 và 4, độ võng đàn hồi của tấm sàn thao 

tác không vượt quá 1/100 chiều dài nhịp. 

Ngoài ra, khi chịu tải trọng tập trung như trong quy định, chênh lệch độ võng lớn nhất giữa tấm sàn 

thao tác kề nhau chịu tải và không chịu tải không được vượt quá 25 mm. 

6.3.2 Độ võng đàn hồi của lan can bảo vệ 

Mỗi thanh lan can chính hoặc trung gian, và tấm chặn chân, không kể đến chiều dài nhịp của chúng, 

phải có độ võng đàn hồi không lớn hơn 35 mm, khi chịu tải trọng ngang quy định trong 6.2.5.2. 

Độ võng được đo so với điểm tựa mà các bộ phận trên được liên kết vào. 

6.3.3 Độ võng của kết cấu rào chắn 

Khi chịu tải trọng ngang được quy định trong 6.2.5.2, khung của kết cấu rào chắn không được võng 

hơn 100 mm so với điểm liên kết của nó. 

Khi kết cấu rào chắn kết hợp với một thanh lan can, yêu cầu đối với thanh lan can phải được đáp ứng 

riêng. 

 

7 Chỉ dẫn sản phẩm 

Đối với các bộ phận và hệ chế tạo sẵn, phải có chỉ dẫn sản phẩm để đảm bảo sử dụng một cách an 

toàn. Đối với giàn giáo mặt dựng làm từ những bộ phận chế tạo sẵn, xem EN 12810-1. 
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8  Hướng dẫn sử dụng 

Đối với mỗi loại hệ thống giàn giáo chế tạo sẵn, phải có hướng dẫn sử dụng trên công trường và phải 

bao gồm ít nhất các mục sau: 

a) quy trình lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo công tác, mô tả đúng trình tự các bước thực hiện. Quy 

trình hướng dẫn này phải bao gồm các bản vẽ và thuyết minh; 

b) sơ đồ và chi tiết của nó; 

CHÚ THÍCH: Những yêu cầu này có thể tuân theo các dữ liệu tiêu chuẩn, những thông tin riêng hoặc kết hợp cả hai. 

c) tải trọng của giàn giáo tác dụng lên nền và kết cấu công trình; 

d) thông tin về phân loại giàn giáo, số lượng khu vực làm việc phải chịu tải trọng và chiều cao cho 

phép đối với các điều kiện khác nhau; 

e) thông tin chi tiết về việc liên kết và tháo dỡ các bộ phận; 

f) thông tin về neo trong giàn giáo công tác; 

g) các yêu cầu, giới hạn khác nếu có. 

Đối với các yêu cầu liên quan đến hướng dẫn sử dụng của giàn giáo mặt dựng chế tạo sẵn, xem mục 

9 của EN 12810-1:2003. 

 

9 Điều kiện làm việc 

9.1 Giả thiết cơ sở 

Thiết kế dựa trên giả thiết việc lắp dựng, sử dụng, thay đổi và tháo dỡ sẽ tuân theo quy trình được 

chuẩn bị trước (các bản vẽ, các yêu cầu và các hướng dẫn khác) và việc bảo dưỡng kết cấu giàn giáo 

bao gồm các bộ phận neo và nền móng phải được cung cấp và phù hợp với các yêu cầu thiết kế. (Xem 

1.3 EN 1991-1:1994 để thêm thông tin chi tiết). 

9.2 Tác động tại hiện trường 

Phải kiểm tra khả năng chịu tải trọng của nền móng trong tính toán. Phải kiểm tra các gối tựa ngang 

mà kết cấu hay các phần của kết cấu gắn hoặc neo vào. 

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra do người có chuyên môn thực hiện và thường là người chịu trách nhiệm cho phần thiết kế hoặc 

lắp dựng. 

 

10 Tính toán kết cấu 

10.1 Những nguyên tắc tính toán cơ sở 

10.1.1 Giới thiệu 

Giàn giáo công tác phải được thiết kế với theo trạng thái ổn định và trạng thái sử dụng. Bao gồm khả 

năng chịu lực và ổn định chống xoay, trượt và lật. Trừ khi có các quy định khác, sử dụng các tiêu 

chuẩn nêu trong mục 10.1.2 để tính toán. 

Sử dụng phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn. 

Thí nghiệm tổng thể và chi tiết có thể được sử dụng để bổ sung cho tính toán. Thí nghiệm tuân theo 

quy định trong EN 12811-3. 

10.1.2 Tính toán kết cấu các bộ phận 

10.1.2.1 Thép 
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Tính toán kết cấu thép theo EN 1993-1-1. 

10.1.2.2 Nhôm 

Tính toán kết cấu nhôm theo EN 1999-1-1. 

10.1.2.3 Gỗ 

Tính toán kết cấu gỗ theo EN 1995-1-1. 

10.1.2.4 Vật liệu khác 

Tính toán kết cấu phải phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Nếu không có tiêu chuẩn thích hợp, có thể 

sử dụng tiêu chuẩn ISO. 

10.1.3 Các trạng thái giới hạn 

Các trạng thái giới hạn có thể phân loại như sau: 

- trạng thái cực hạn; 

- trạng thái sử dụng. 

Trạng thái cực hạn, giá trị tính toán của hiệu ứng do các tác động, tức là các giá trị tính toán của nội 

lực hoặc mô men, Ed, không vượt quá giá trị tính toán tương ứng với khả năng chịu, Rd, tương ứng với 

công thức (4): 

Ed ≤ Rd                 (4)  

Giá trị tính toán, Ed, cho hiệu ứng của các tác động được tính toán từ các giá trị đặc trưng của tác động 

quy định trong 6.2 nhân với hệ số riêng tương ứng, 
F . 

Giá trị tính toán của khả năng chịu, Rd được tính toán từ giá trị đặc trưng của khả năng chịu được quy 

định trong 10.2.4 chia cho hệ số riêng, 
M . 

Trạng thái giới hạn sử dụng, giá trị tính toán của hiệu ứng do các tác động được quy định trong tiêu chí 

sử dụng, Ed, không vượt quá giá trị tính toán giới hạn của tiêu chí sử dụng tương ứng, Cd, xem công 

thức (5). Được áp dụng cho, chẳng hạn, độ võng. 

Ed ≤ Cd                                                                                         (5) 

10.2 Phân tích kết cấu 

10.2.1 Lựa chọn mô hình tính 

Mô hình tính toán áp dụng phải có độ chính xác cần thiết để dự báo các ứng xử kết cấu kể đến sự 

không hoàn chỉnh quy định trong 10.2.2. 

Phân tích thực hiện bằng cách kiểm tra các hệ riêng biệt phải kể đến tương tác giữa chúng. 

Liên kết giữa các cấu kiện neo và mặt dựng phải được mô hình hóa sao cho các cấu kiện neo có thể 

xoay tự do quanh các trục trong mặt phẳng của mặt dựng và phải giả thiết không truyền lực theo 

phương thẳng đứng. 

10.2.2 Sự không hoàn chỉnh 

10.2.2.1 Tổng quát 

Các hiệu ứng thực tế của sự không hoàn chỉnh, bao gồm ứng suất dư và không hoàn chỉnh hình hoc, 

ví dụ như lệch khỏi phương thẳng đứng, không thẳng hàng hoặc sự lệch tâm nhỏ phải được kể đến 

bằng sự không hoàn chỉnh hình học tương đương. 
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Phương pháp áp dụng phải phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế tương ứng, ví dụ, đối với thép áp dụng 

EN 1993-1-1 và đối với nhôm EN 1999-1-1. Độ lệch từ các quy định này, các giả thiết liên quan đến sự 

không hoàn chỉnh trong tính toán tổng thể phải phù hợp với 10.2.2.2. 

10.2.2.2 Độ nghiêng giữa các bộ phận thẳng đứng 

Phải xét đến sự không hoàn chỉnh của khung do góc lệch tại các liên kết giữa các bộ phận thẳng đứng. 

Đối với liên kết trong các ống đứng, góc nghiêng, Ψ, hoặc giữa các cặp ống liên kết bởi ống nối gắn cố 

định với một trong các ống (xem Hình 7) hoặc giữa chân kích với ống (xem Hình 8), có thể được tính 

toán từ phương trình (6): 

0

0

tan iD d

l


 

                                                                                                                                      
(6) 

tan   không nhỏ hơn 0,01. 

Trong đó 

iD  là giá trị danh định của đường kính trong của ống đứng; 

0d  là giá trị danh định của đường kính ngoài của ống nối hoặc chân kích; 

0l  là chiều dài danh định đoạn nối chồng; 

  xem Hình 7 và Hình 8 tương ứng. 

 
 

Hình 7 - Góc nghiêng giữa các thanh ống đứng 
 

Hình 8 - Góc nghiêng giữa kích chân và các 
thanh ống đứng 
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Khi số lượng thanh đứng, n, với các liên kết giống nhau và khi độ lệch trong mặt phẳng được loại trừ, 

giá trị giảm của Ψ, được thay thế bằng Ψn, được tính toán từ công thức (7): 

tan (0,5 1/ ) tann n                                                           (7) 

Trong đó 

tanΨ là giá trị cho trong phương trình (6) và n lớn hơn 2 

Điều này áp dụng cho giàn giáo công tác khi chiều dài giằng dọc không thể xác định trước bởi các chi 

tiết liên kết ví dụ giàn giáo bằng ống và khóa giáo. 

Trong trường hợp giàn giáo mặt dựng chế tạo trước, giá trị tanΨ cho khung kín trong mặt phẳng có thể 

lấy bằng 0,01 nếu chiều dài đoạn nối chồng tối thiểu 150 mm; và lấy bằng 0,015 nếu chiều dài đoạn nối 

chồng nhỏ hơn, xem 5.7.4. 

Những yêu cầu của 10.2.3.1 cũng được áp dụng. 

10.2.3 Các giả thiết về độ cứng 

10.2.3.1 Liên kết giữa các cấu kiện ống 

Liên kết giữa các cấu kiện ống có thể giả thiết là liên kết cứng nếu ống nối được gắn cố định vào một 

thanh đứng và nếu: 

- chiều dài nối chồng của ống nối tối thiểu 150 mm hoặc trong trường hợp sử dụng thiết bị khóa, 

chiều dài tối thiểu 100 mm; và 

- độ lệch giữa đường kính danh định trong của ống và đường kính danh định ngoài của ống nối 

không lớn hơn 4 mm. 

Giả thiết này chỉ áp dụng cho cấu kiện ống với đường kính ngoài không quá 60 mm. 

Trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu nào như trên, ví dụ ống nối theo EN 74 được sử dụng, liên 

kết phải được mô hình hóa là khớp lý tưởng. Trong trường hợp bỏ qua sự không hoàn chỉnh của 

khung, ví dụ như góc giữa các thanh đứng được liên kết với nhau (xem 10.2.2.2). Một phương pháp 

thay thế, có thể tính toán chi tiết ông nối và thanh đứng (xem 10.3.3.3). 

10.2.3.2 Kích chân 

Độ cứng của kích chân bằng thép với ren tứ giác hoặc ren tròn, trong trường hợp không có dữ liệu 

khác, phải xác định theo công thức trong phụ lục B. 

Điểm liên kết của kích chân với bản đế phải tính toán theo mô hình hóa bằng độ cứng lò xo hai đoạn 

tuyến tính với quan hệ mô men - góc xoay đặc trưng được cho trong Hình 9. 

Giá trị cực hạn của khả năng chịu uốn, Mu, được tính theo công thức (8): 

max ,u pl NM N e M                                                                                                                               (8) 

Trong đó: 

N   là lực dọc trục; 

maxe    là 0,5d (độ lệch tâm tối đa của lực dọc trục); 

,pl NM  là khả năng chịu mô men dẻo được giảm của trục vít khi có lực dọc trục; 

d   là đường kính ngoài của thanh vít chân kích khi gắn với bản đế. 
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CHÚ DẪN: 

1 độ cứng lò xo 
Mc = 2 000 kNcm/rad 

M là mô men 

ϕ là góc giữa kích chân với bản đế 

Hình 9 - Mô men (M) - góc xoay (ϕ) đặc trưng của điểm liên kết kích chân 

Trong liên kết giữa kích chân và thanh đứng, biến dạng của thành phần do uốn trong vùng nối chồng 

phải được xét đến. 

10.2.3.3 Bản đế 

Điểm liên kết của bản đế phù hợp với EN 74 được giả thiết là khớp lý tưởng. 

10.2.3.4 Chi tiết liên kết 

10.2.3.4.1 Quy định chung 

Ứng xử lực - biến dạng thực của chi tiết liên kết được xét đến trong mô hình tính toán. Các liên kết 

thay thế có thể được mô hình hóa với giả thiết thiên về an toàn. 

CHÚ THÍCH: ENV 1993-1-1 và EN 12811-3 quy định một số thông tin về liên kết nửa cứng. 

Để xác định các thông số liên quan của các liên kết nửa cứng đối với giáo mặt dựng chế tạo trước, 

xem EN 12810-2. 

Khi liên kết các thanh đứng bằng các mối liên kết chế tạo trước, ví dụ trong hệ mô đun, giá trị tính toán 

mô men - góc xoay mối nối của giằng dọc với thanh đứng hoặc giằng ngang với thanh đứng phải được 

xác định. 

10.2.3.4.2 Bộ khóa giáo góc vuông (EN 74-1, loại B) 

Độ cứng chữ thập c , là mối tương quan giữa mô men uốn (MB) và góc xoay φ, của khóa giáo góc 

vuông loại B dùng để liên kết các ống nhôm hoặc thép được thể hiện trong Hình C.1. Giá trị tính toán 

sử dụng trong Hình C.1 được cho trong Bảng C.2. Mối liên hệ này tương ứng với giá trị trung bình của 

độ cứng, có thể được sử dụng để tính toán lực và mô men của hệ giáo tổng thể. 

CHÚ THÍCH 1: Hình C.1 và giá trị trong Bảng C.2 cũng cho phép sử dụng cho khóa giáo loại B phù hợp theo EN 74:1998. 

Trong một số trường hợp sức kháng xoay của khóa góc vuông được sử dụng, ví dụ như trong liên kết 

giữa thanh đứng và cấu kiện giằng. Độ cứng xoay c , là tương quan giữa mô men xoay, MT, và góc 

xoay  , của khóa góc vuông loại B với ống thép hoặc nhôm trong Hình C.2. Điều này chỉ áp dụng cho 

khóa giáo, được xiết bằng ốc. Giá trị thiết kế dùng trong Hình C.2 là giá trị cho trong Bảng C.3. Khóa 

cài và khóa loại A có thể giả thiết không truyền lực xoay. 
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Trong trường hợp đặc biệt, khi biến dạng có ảnh hưởng lớn đến độ ổn định của kết cấu giàn giáo, ví 

dụ như giàn giáo công tác có thanh đứng tự do, biến dạng dọc trục của khóa tại liên kết phải được xét 

đến như dạng lò xo theo trục dọc với độ cứng thích hợp. 

CHÚ THÍCH 2: Giá trị trong Bảng C.1 cho phép sử dụng đối với khóa loại B phù hợp với EN 74:1998 

10.2.4 Sức kháng 

10.2.4.1 Quy định chung 

Giá trị đặc trưng của sức kháng phải được tính toán bằng cách sử dụng các giá trị đặc trưng của tính 

chất cơ học (ví dụ như giới hạn chảy fy,k) được quy định trong EN 12811-2 hoặc được lấy từ tiêu chuẩn 

liên quan. 

Đối với cấu kiện bằng thép hoặc nhôm, sức kháng được xác định phù hợp với 5.4 của EN 1993-1-

1:1992 hoặc 5.3 của EN 1999-1-1:1998 tương ứng. 

10.2.4.2 Chi tiết liên kết 

Để xây dựng các giá trị đặc trưng của sức kháng cho: 

a) liên kết được điều chỉnh do các quy định thiết kế kết cấu: xem các tiêu chuẩn thiết kế liên quan; 

b) liên kết nửa cứng cho giáo mặt dựng chế tạo trước: xem EN 12810-2 và EN 12811-3; 

c) khóa giáo phù hợp với EN 74-1: xem phụ lục C; 

CHÚ THÍCH: Giá trị trong bảng C.1 cho phép sử dụng với khóa loại B phù hợp với EN 74:1998. 

d) các chi tiết liên kết khác, không theo một tiêu chuẩn nào, phải tiến hành các thí nghiệm. Xem ví 

dụ EN 12810-2. 

10.2.4.3 Kích chân 

Các giá trị đặc trưng sức kháng của kích chân bằng thép với ren dạng tứ giác hoặc dạng tròn phải 

được tính toán theo phụ lục B. 

Liên kết giữa đai ốc và trục vít cho phép điều chỉnh phải có các ren tiêu chuẩn tương ứng. Nếu không 

khả năng chịu lực phải được kiểm tra bằng thí nghiệm. 

Việc kiểm tra khả năng chịu lực của kích chân phải được tiến hành như một phần trong tính toán toàn 

bộ hệ giàn giáo công tác. 

10.3 Tính toán kiểm tra 

10.3.1 Quy định chung 

Để xác định lực dọc và mô men, phương pháp đàn hồi được sử dụng (trừ các trường hợp xem 

10.2.3.2). Ví dụ đối với thép xem EN 1993-1-1:1992, mục 5.2.1.3. 

Ảnh hưởng của độ lệch tới lực dọc và mô men phải được xét đến, cân bằng của hệ phải được tính 

toán sử dụng phân tích bậc 2 hoặc sử dụng phân tích bậc 1 với hệ số khuếch đại. 

Đường truyền lực quy định trong Bảng 3 tới các cấu kiện thẳng đứng phải được xác định. 

Đối với hệ giáo mặt dựng chế tạo trươc, áp dụng EN 12810-1 và EN 12810-2. 

10.3.2 Hệ số riêng 

10.3.2.1 Hệ số riêng cho các tác động, 
F  

Ngoại trừ khi có quy định khác, hệ số riêng, F , được lấy như sau: 

Trạng thái cực hạn: 
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- F = 1,5 đối với các tải trọng thường xuyên và thay đổi 

- F  = 1,0 đối với các tải trọng bất thường 

Trạng thái sử dụng: 

- F  = 1,0 

10.3.2.2 Hệ số riêng cho vật liệu M  

Đối với các tính toán giá trị sức kháng thiết kế của các bộ phận bằng thép hoặc nhôm, hệ số riêng M

phải lấy bằng 1,1. Đối với các bộ phận bằng vật liệu khác, hệ số  riêng, M , được lấy theo tiêu chuẩn 

tương ứng. 

Trong trạng thái sử dụng, M , được lấy bằng 1,0. 

10.3.3 Trạng thái cực hạn 

10.3.3.1 Quy định chung 

Trạng thái cực hạn phải kiểm tra giá trị thiết kế do hiệu ứng của các tác động không vượt quá giá trị 

sức kháng thiết kế tương ứng. 

10.3.3.2 Cấu kiện ống 

Đối với tổ hợp nội lực, phương trình tương tác (9) có thể sử dụng, trong trường hợp giá trị thiết kế của 

lực cắt hiệu dụng V ≤ 1/3 Vpl,d.                   

, ,

, ,

cos
2

pl N d

pl d pl d

M N

M N

 
  

  

                                                                     (9) 

 Trong đó: 

,pl dN    là giá trị sức kháng thiết kế của lực dọc và bằng Npl,k/ M  

,pl dM   là giá trị sức kháng thiết kế của chịu mô men và bằng Mpl,k/ M  

,pl dV     là giá trị sức kháng thiết kế của lực cắt và bằng Vpl,k/ M  

, ,pl N dM là giá trị sức kháng thiết kế của mô men tương tác với lực dọc hữu dụng N 

N     là giá trị thiết kế của lực thực tế 

Giá trị của hệ số  riêng, M , xem 10.3.2.2. 

10.3.3.3 Liên kết giữa các cấu kiện ống 

Khi yêu cầu về liên kết cứng giữa các cấu kiện ống phù hợp theo 10.2.3.1, ống nối chỉ cần kiểm tra mô 

men thiết kế tại liên kết. 

Khi đoạn nối chồng nhỏ hơn 150 mm và liên kết không được xem là khớp, xem 10.2.3.1, việc kiểm tra 

thiết kế kết cấu phải bao gồm tính toán ứng suất do uốn, căt và ứng suất cục bộ. 

10.3.3.4 Lan can bảo vệ 
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Các bộ phận của lan can bảo vệ phải chịu được tải trọng bất thường quy định trong 6.2.5.1 mà không 

được rơi hoặc rời ra. Chuyển vị so với điểm gốc lớn hơn 300 mm tại bất kỳ điểm nào được xem là phá 

hủy. Khi cần thiết, chuyển vị có thể tính toán với giả thiết hình thành các khớp dẻo mà có khả năng 

truyền sức kháng uốn dẻo của bộ phận. 

10.3.3.5 Khóa giáo 

Cần phải kiểm tra giá trị thiết kế của ngoại lực tác động lên khóa giáo không vượt quá giá trị sức kháng 

thiết kế tương ứng theo phụ lục C, có xét đến các hệ số riêng tương ứng với 10.3.2.2. Nếu khóa giáo 

chịu tác động của tổ hợp tải trọng, cần kiểm tra thêm các điều kiện trong biểu thức (10) và hoặc (11). 

Khóa giáo góc vuông: 

1 2

, , ,

1
2 2,4

ps s B

s d p d B d

FF F M

F F M


                 (10) 

Khóa giáo măng sông: 

, ,

1
2

s B

s d B d

F M

F M
                                                                                   (11) 

Trong đó: 

Fs1, Fs2, Fs, Fp và MB là lực thiết kế tác động lên khóa giáo;  

Fs,d là sức kháng thiết kế; trong đó 
, , /s d s k MF F  ; 

MB,d là khả năng chịu mô men uốn thiết kế; trong đó 
, , /B d B k MM M  ; 

Đối với ký hiệu và giá trị sử dụng trong công thức, xem phụ lục C, Hình C.3 và C.4 và Bảng C.1 tương 

ứng. 

M  được cho trong 10.3.2.2. 

10.3.4 Trạng thái sử dụng 

Phải kiểm tra các độ võng đáp ứng yêu cầu quy định trong 6.3. 

10.4 Ổn định 

Giàn giáo công tác đứng độc lập như toàn bộ hệ giáo phải được kiểm tra chống xoay, trượt và lật. 

Giàn giáo công tác phải được kiểm tra trượt cục bộ. 

Phương pháp kiểm cho được quy định trong EN 12812. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Tải trọng gió tác động lên giàn giáo công tác có bao che 

A.1 Quy định chung 

Tải trọng gió tác động lên giàn giáo công tác có bao che được xác định từ công thức (A.1): 

,( )s f i i i

i

F c c A q                                                                                                                           (A.1) 

Trong đó 

F là tổng tải trọng gió; 

,f ic  là hệ số áp lực cho phần bao che i (xem phần A.2); 

iA  là diện tích phần bao che i (xem phần A.3); 

iq  là áp lực gió tác dụng lên phần bao che i (xem 6.2.7.4); 

sc  là hệ số địa hình (xem phần A.4). 

Hệ số áp lực được quy định riêng cho các phương, vuông góc (cf⊥) và song song (cf̝ǁ) với mặt phẳng 

bao che. Có thể xem xét như các trường hợp độc lập. 

Phương pháp này có thể không áp dụng cho kết cấu giàn giáo có bao che, mà nó bao quanh toàn bộ 

công trình. 

A.2 Hệ số áp lực, cf 

A.2.1 Lưới 

Khi các giá trị hệ số áp lực, cf, đối với loại lưới không xác định từ thí nghiệm hầm gió, có thể áp dụng 

các giá trị sau: 

cf⊥ = 1,3 

cfǁ = 0,3 

A.2.2 Tấm 

Hệ số áp lực, cf, có thể lấy như sau: 

cf⊥ = 1,3 

cfǁ = 0,1 

A.3 Diện tích tham chiếu, A 

Đối với tải trọng gió cả theo phương vuông góc và song song với mặt phẳng bao che, toàn bộ diện tích 

phần bao che tạo thành diện tích tham chiếu, A. Đối với cả trường hợp có bao che và không có bao 

che tại phần cuối của giàn giáo công tác, diện tích tham chiếu của phần bao che cho tính toán tải trọng 

gió tác động song song với mặt phẳng giàn giáo công tác là bề mặt của một mặt của phần bao che. Đối 

với gió tác động vuông góc với mặt phẳng của phần diện tích bao che của các bộ phận giàn giáo hoặc 

vật nằm sau phần bao che (lưới hoặc tấm) có thể không được xét đến. 

A.4 Hệ số địa hình, cs 

Hệ số địa hình, cs, (xem 6.2.7.3) phụ thuộc vào tỉ lệ đặc, φB, được cho trong phương trình (A.2): 
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,

,

B n

B

B g

A

A
                                                                                                                                              (A.2) 

Trong đó 

,B nA  là diện tích thực của mặt dựng (có giảm trừ lỗ mở) 

,gBA  là diện tích nguyên của mặt dựng 

Giá trị của cs có thể được lấy từ Hình A.1. Đối với lưới, với cả phương song song và vuông góc, tương 

ứng với đường gấp khúc 1. 

Khi cf⊥ đối với lưới lớn hơn 0,8, lưới đó có thể coi là tấm chắn khi xác định hệ số địa hình. 

Đối với tấm chắn theo phương song song và vuông góc, ứng với đường gấp khúc 2, tức là cs = 1,0. 

Hệ số, cs, để tính toán lực kéo trong neo của cấu kiện neo ở mặt khuất gió có thể lấy từ đường gấp 

khúc 3. 

Đối với tính toán tải trọng gió trên diện tích cuối của giáo công tác, giá trị cs có thể lấy bằng 1,0. 

 

CHÚ DẪN: 

1  lưới theo cả phương vuông góc và song song; 

2  tấm chắn theo cả phương vuông góc và song song; 

3  tấm chắn, nhưng chỉ dùng để tính lực kéo của neo vuông góc với mặt dựng; 

Cs  hệ số địa hình; 

φB  hệ số đặc. 

Hình A.1 - Hệ số địa hình, cs, đối với giáo công tác có bao che ở phía trước của mặt dựng 
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Phụ lục B 

(Quy định) 

Kích chân, dữ liệu tính toán 

B.1 Quy định chung 

Phụ lục này đưa ra phương pháp tính toán sức kháng đặc trưng và biến dạng của kích chân (xem Hình 

B.1) với ren tứ giác hoặc ren tròn làm bằng thép ống phù hợp theo tiêu chuẩn châu Âu. Khi áp dụng, 

khi các kích thước nằm trong khoảng sau: 

2

1,22
p

b
   

1 1,65h mm  

4
d

t
   

30 mm ≤ d ≤ 60 mm 

Trong đó (xem Hình B.2 và Hình B.3) 

b2  là chiều rộng ren ở đáy 

d  là đường kính phía ngoài của hầu hết phần ren 

h1  là chiều sâu của ren 

p  bước ren 

t  chiều dày của ống trước khi cán 

Phần vát cong ở góc có bán kính nhỏ hơn 0,5 mm có thể bỏ qua khi tính giá trị tiết diện ngang 

Những phương pháp tính toán sau áp dụng cho tất cả các loại ren (ren tứ diện hoặc ren tròn), nhưng 

với các cường độ chảy khác nhau (xem Bảng B.1). 

 

CHÚ DẪN: 

1 Khóa giới hạn hành trình ốc 

2 trục vít 

3 ốc 

4 hàn 

5 tấm đế 

lo chiều dài nối chồng 

le chiều dài mở rộng 

L chiều dài trục vít 

 

Hình B1 – Kích chân 
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Hình B.2 - Ren tứ giác 

 

Hình B.3 - Lý tưởng hóa của hình dạng ren tròn 

B.2 Các giá trị đặc trưng của giới hạn chảy 

Các giá trị đặc trưng được cho trong Bảng B.1 được sử dụng trong tính toán 

Bảng B.1 - Các giá trị đặc trưng của giới hạn chảy, fy,k, của trục vít bằng thép với ren cán nguội 

 Loại thép 

 S 235 S 355 

 Giới hạn chảy, fy,k, (N/mm2) 

1  Vật liệu gốc 235 355 

2  Ren tứ giác 320 450 

3  Ren tròn 280 400 

 

Giá trị trong dòng 2 và 3 của Bảng B.1 chỉ có giá trị khi tiết sử dụng cùng với tiết diện ngang lý tưởng 

hóa trong điều B.3 để tính toán các giá trị đặc trưng của khả năng chịu dẻo ứng với điều B.4. Đối với 

các phần được hàn của trục chỉ sử dụng giá trị giới hạn chảy của vật liệu gốc ở dòng 1 Bảng B.1. 

B.3 Giá trị tiết diện ngang lý tưởng hóa 

Giá trị tiết diện ngang lý tưởng hóa đối với ren của ống được để tính toán ứng suất cũng như biến 

dạng phải được xác định từ phương trình (B.1) đến (B.9). 

Diện tích tiết diện ngang, A:      
2 2(d )

4
A iA d


                                                                                    (B.1) 
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Mô đun tiết diện đàn hồi, Wel:     

4 4( )
W

32

w i
eI

w

d d

d

 
                                                                              (B.2) 

Mô đun tiết diện dẻo, Wpl:          

3 3( )

6

w i
pl

d d
W

 
                                                                   (B.3) 

Mô men quán tính tiết diện, Id:     
2 2

10,95 ( )
16

d i

A
I d d                                                                   (B.4) 

Trong đó: 

1 1( - )A Ad d d d                                                                                          (B.5) 

1

11 m
A

b

d p


 


(hệ số 11 có đơn vị mm, trong đó p được định nghĩa trong điều B.1 và cả 3 đại lượng có 

đơn vị mm)                                                                                                                                           (B.6) 

0,5(max min )i i id d d                                                                                         (B.7) 

CHÚ THÍCH: di  là giá trị trung bình của đường kính trong của trục. 

Nếu biết đường kính d và d1, giá trị của di có thể xác định từ trọng lượng. 

1 1( )w wd d d d                                                                                           (B.8) 

0,22 m
w A

b

p
                                                                                                            (B.9) 

Để giải thích cho d, d1, và bm xem Hình B.2 

B.4 Các giá trị đặc trưng sức kháng dẻo 

Các giá trị đặc trưng sức kháng dẻo của tiết diện ngang của trục phải được tính toán bằng công thức 

(B.10) đến (B.12): 

Lực dọc: , ,pl k y kN A f                                                                                             (B.10) 

Mô men uốn: 

, ,pl k pl el y kM W f                                                                                               (B.11) 

Lực cắt 

,

,

2

3

y k

pl k

f
V A


                                                                                               (B.12) 

Trong đó 

fy,k  là giá trị đặc trưng của giới hạn chảy cho trong Bảng B.1; 

αpl  là giá trị nhỏ hơn của 1,25 và Wpl/Wel; 

A, Wpl, Wel  là các giá trị tiết diện lý tưởng tính toán theo B.3. 
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Phụ lục C 

(Quy định) 

Các giá trị sức kháng đặc trưng của khóa giáo 

Các giá trị sức kháng đặc trưng của khóa giáo phù hợp với EN-74-1 và liên kết với ống bằng thép hoặc 

bằng nhôm có đường kính 48,3 mm được cho trong Bảng C.1. Giá trị độ cứng thiết kế tương ứng 

được cho trong Bảng C.2 và C.3. 

Bảng C.1 – Sức kháng đặc trưng của khóa giáo 

Loại khóa giáo  Sức kháng Giá trị đặc trưng 

Loại A Loại B Loại AA Loại BB 

Khóa giáo 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 Fp,k (kN) 20,0 30,0 --- --- 

Mô mem xoay MT,k (kNm) --- 0,13 --- --- 

Khóa giáo măng 
sông (SF) 

Lực trượt Fs,k (kN) 6,0 9,0 --- --- 

Mô men uốn MB,k (kNm) --- 2,4 --- --- 

Khóa giáo xoay 
(SW) 

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

Khóa giáo song 
song (PA) 

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

Ký hiệu xem Hình C.3 và C.4 

 

 

CHÚ DẪN: 

MB là mô men uốn (kNm/rad); 

φ  là góc xoay (rad); 

cφ1, cφ2 là độ cứng chữ thập. 

Hình C.1 - Quan hệ MB – φ của khóa giáo góc vuông loại B 
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CHÚ DẪN: 

MT là mô men xoay (kNm) 

ϑ  là góc xoay (rad) 

cϑ  là độ cứng xoay 

Hình C.2  - Quan hệ MT – ϑ của khoá giáo góc vuông loại B và C xiết bằng ốc 

Bảng C.2 - Giá trị thiết kế của độ cứng đối với khoá giáo góc vuông loại B bằng thép và nhôm 

Ống thép Ống nhôm 

cφ1 MB1 cφ2 MB2 cφ1 MB1 cφ2 MB2 

kNm/rad kNm kNm/rad kNm kNm/rad kNm kNm/rad kNm 

15,0 0,48 6,0 0,8 13,0 0,48 5,0 0,8 

Ký hiệu xem Hình C.1 

 

Bảng C.3 - Giá trị thiết kế của độ cứng xoay cϑ đối với khóa giáo góc vuông loại B 

cϑ MT1 

kNm/rad kNm 

7,5 0,13 

Ký hiệu xem Hình C.2 
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CHÚ DẪN: 

1 ống 1 

2 ống 2 

FS lực trượt 

FP lực kéo 

MB mô men uốn 

MT mô men xoay 

Hình C.3 - Lực tác động lên khóa giáo góc vuông 

 

CHÚ DẪN: 

1 ống 1 

2 ống 2 

FS lực trượt 

MB mô men uốn 

Hình C.4 - Lực tác động lên khóa giáo măng sông 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

BS EN 39: 2001, Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds – Technical delivery conditions (Ống 

thép rời dùng cho giàn giáo ống và ống ghép - Điều kiện giao hàng kỹ thuật); 

EN 131-1:1993, Ladders; terms, types, functional sizes (Thang; thuật ngữ, loại, kích thước chức năng); 

EN 131-2:1993, Ladders - Requirements, testing, marking (Thang - Yêu cầu, thử nghiệm, đánh dấu). 

 

 

 

 


