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Round timber – Main dimension 

1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn thuộc các loại cây lá rộng. 

Tiêu chuẩn này không bắt buộc áp dụng cho gỗ tròn chuyên dùng như gỗ trụ nhỏ, gỗ làm giấy, gỗ làm 
tơ nhân tạo. 

2 Gỗ tròn được chia thành bốn hàng theo đường kính và chiều dài như quy định trong bảng dưới đây: 

Hạng Đường kính đầu nhỏ D (cm) Chiều dài L (m) 

I Từ 25 trở lên Từ 2,5 trở lên 

II Từ 25 trở lên 1 ≤ L < 2,5 

III 10 ≤ D < 25 Từ 2,5 trở lên 

IV 10 ≤ D < 25 1 ≤ L < 2,5 

 

3 Mỗi cấp đường kính cách nhau 5cm. 

Chú thích: 

1. Đường kính của gỗ tròn phải đo theo đầu nhỏ, không kể vỏ, nếu có vỏ thì trừ đi phần vỏ. 

2. Đường kính của gỗ tròn đo bằng thước cặp bằng gỗ hoặc bằng kim loại. Trị số đường kính 

gỗ tròn là trung bình cộng của kích thước hai đường kính góc với nhau. 

4 Mỗi cấp chiều dài cách nhau 0,5m. 

Chú thích: Chiều dài gỗ tròn lấy theo chiều dài chỗ ngắn nhất. 
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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 

 

 
 


