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1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện 
các công trình xây dựng. 

2. Kết cấu, thông số và kích thước cơ bản 

2.1. Kết cấu của một khoang giàn giáo thép phải phù hợp với quy định trên hình 1. 

 

2.2. Thông số và kích thước cơ bản của giàn giáo thép được quy định trong bảng 1 và hình 2. 

 

Chú thích: Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này không quy định kết cấu cụ thể của giàn giáo. 



Bảng 1 

Tải trọng làm việc cho 
phép 1m2 sàn công tác 

N 

Chiều rộng 

B 

mm 

Chiều cao 

H 

mm 

Chiều dài 

L 

mm 

ống thép khung đứng 

Đường kính x chiều dày mm 

2000 914 

1219 

1524 

1700 

1930 

1219 

1524 

1829 

f 42 x 2,5 

 

Chú thích: 

1. Theo yêu cầu của khách hàng cho phép chế tạo giàn giáo thép có các thông số và kích thước khác với 
quy định trong bảng 1; 

2. Việc lựa chọn các kích thước B, H, L được tiến hành theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

3. Yêu cầu kĩ thuật 

3.1. Bu lông, đai ốc, khoá ống làm bằng thép CT 51 TCVN 1765: 1985. 

ống được chế tạo bằng thép CT 38 TCVN 1765: 1985. 

Chú thích: Cho phép chế tạo bằng các vật liệu khác có cơ tính tương đương. 

3.2. Dung sai đường kính ống thép làm giàn giáo là ± 0,5mm. Độ cong của ống thép không vượt quá 
1mm/1000mm chiều dài ống. 

3.3. Trên bề mặt ngoài của ống không cho phép các vết lõm có chiều sâu lớn hơn 1mm. Tổng diện tích 
các vết lõm trên 1m chiều dài ống không vượt quá 100mm2. Trong phạm vi chiều dài 120mm ở các đầu 
ống đứng không cho phép các vết lõm có chiều sâu lớn hơn 0,5mm. 

3.4. Các mối hàn của mép ống (nếu dùng ống thép hàn) phải đều, đặc, chắc và không bị cháy, rỗ, thủng. 
Khi sửa nguội mối hàn cho phép phần mối hàn cao hơn mặt ngoài ống đến 1mm và thấp hơn mặt ngoài 
ống đến 0,2mm. 

3.5. Đầu ống gia công xong phải phẳng và lỗ phải có mép vát 0,5mm x 45o. 

3.6. Các lẫy khoá liên kết thanh giằng trên khung đứng phải đảm bảo độ nhạy, thuận tiện khi thao tác và 
an toàn cho mối lắp ghép. 

3.7. Các khoá móc tấm sàn phải dễ thao tác, đảm bảo tấm sàn không bị bật ra khỏi ống ngang. 

3.8. Giàn giáo phải được chế tạo đủ cứng vững, chịu được tải trọng thử quy định tại điều 4.5 của tiêu 
chuẩn này. 

3.9. Các chi tiết của giàn giáo chế tạo trong một cơ sở sản xuất, có cùng một thông số kích thước phải 
được lắp lẫn với nhau một cách dễ dàng khi sử dụng. 

3.10. Giàn giáo thép phải được sơn màu, lớp sơn phải được bám chắc và phủ đều trên toàn bộ bề mặt 
của các chi tiết. 

4. Phương pháp thử 

4.1. Chất lượng vật liệu chế tạo giàn giáo được kiểm tra bằng cách xác định nguồn gốc vật liệu đầu vào 
của cơ sở sản xuất. Trong trường hợp không xác định được nguồn gốc vật liệu thì phải tiến hành thử 
nghiệm cơ tính vật liệu. 

4.2. Kiểm tra chất lượng bên ngoài của các chi tiết chế tạo giàn giáo bằng mắt thường. 

4.3. Kiểm tra các kích thước hình học, dung sai và sai lệch các kích thước hình học bằng các dụng cụ đo 
chuyên dùng có độ chính xác 0,1mm. 



4.4. Kiểm tra sự hoạt động của các cơ cấu khoá móc bằng tay. 

4.5. Thử độ cứng vững của giàn giáo được tiến hành theo trình tự sau: Lắp bất kì hai khoang giàn giáo 
(gồm ba khung đứng, bốn cặp giằng chéo và hai tấm sàn), liên kết thành một tầng. Xếp tải trọng từ từ 
đến 3000 N phân bố đều trên mặt tấm sàn trong thời gian 4 giờ. Sau thời gian thử nói trên toàn bộ các 
chi tiết của giàn giáo không được có bất kì một sai hỏng, biến dạng nào so với các quy định từ điều 3.2 
đến điều 

3.9 của tiêu chuẩn này. 

Sau khi thử tải như trên nếu không đạt phải kiểm tra lặp lại lần thứ 2 với hai khoang giàn giáo khác. Tải 
trọng thử là 4000N, thời gian thử là 4 giờ. Kết quả thử lần thứ 2 là kết quả cuối cùng. 

4.6. Kiểm tra độ lắp lẫn của các chi tiết giàn giáo bằng cách lấy các chi tiết đủ để lắp bốn khoang giàn 
giáo thành hai tầng (hai khoang trên và hai khoang dưới). Tất cả các chi tiết phải đảm bảo lắp lẫn. 

5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 

5.1. Các chi tiết của giàn giáo được bao gói bằng cách tháo rời, xếp riêng từng loại và được bó chắc 
chắn bằng dây thép. Các loại chi tiết nhỏ được đóng trong các hòm gỗ. Khối lượng của mỗi đơn vị bao 
gói phù hợp với yêu cầu giữa bên sản xuất và khách hàng. 

5.2. Trong mỗi bộ giàn giáo có một khung đứng được gắn biển ghi rõ: 

- Tên đơn vị chế tạo; 

- Kí hiệu sản phẩm; 

- Khối lượng toàn bộ; 

5.3. Cơ sở sản xuất phải bôi dầu mỡ chống rỉ các bề mặt không sơn, bề mặt ren và bảo quản giàn giáo 
tại các nơi khô ráo, có mái che và cách các môi trường ăn mòn. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 


