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Bê tông ứng lực trước tiền chế được sản xuất theo 2 phương pháp:

1. Kéo căng trước trên bệ đúc cố định thực hiện tại nhà máy có thể dài tới 
120m. Các sợi cáp được tạo lực căng trước khi đổ bê tông. Sau khi bê tông 
đông kết và được dưỡng hộ hơi nước nóng đạt tới cường độ 70% R28 thì 
tiến hành cắt các sợi cáp trên, lực kéo trong dây cáp sẽ chuyển thành lực 
nén trong cấu kiện bê tông.    

 

2. Kéo căng sau : Cấu kiện bê tông được chế tạo đặt sẵn các ống dẫn để luồn 
các sợi cáp hoặc các thanh thép cường độ cao, được gọi là thanh căng. Các 
thanh căng này sẽ được kéo căng sau khi bê tông đã đạt tới cường độ 70% 
của R 28 ngày. Ứng suất trước căng sau thường được sử dụng cho các kết 
cấu chế tạo tại công trường có khối lượng lớn như si lô, dàn kèo, dầm cầu 
hộp đúc hẫng v.v.... 

Việc sử dụng công nghệ căng trước hoặc căng sau tuỳ thuộc vào điều kiện thi công 
tại công trường. Nhưng nói chung nên sử dụng công nghệ kéo căng trước vì tiết 
kiệm vật liệu hơn. 

  * Cấu kiện dùng cho nhà cao tầng:

 Sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước tiền chế trong các công trình có thể mang 
lại những hiệu quả to lớn như: Các cấu kiện được sản xuất trong nhà máy đạt hiệu 
quả kinh tế cao và giảm thời gian xây dựng. Do vậy thiết kế nên hướng tới một kết 
cấu đơn giản với sự điển hình hoá cao nhất trong quá trình sản xuất, lắp dựng, liên 
kết và hoàn thiện kết cấu. 

• Cột: Toàn bộ các cột có thể nằm trong tường, và chúng ta sử dụng cùng 
chiều dầy với tường. 

• Dầm: Dầm ứng lực trước tiết diện chữ nhật nằm trong tường, với dầm bao 
xung quanh chúng ta nên chọn chiều cao sao cho đáy dầm cùng cao trình với 
lanh tô cửa. 

• Dầm dẹt: Đây là một thế mạnh của kết cấu bê tông tiền chế vì có thể tạo ra 
được những dầm dẹt ứng lực trước có khẩu độ lớn.  
 

• Bản sàn: Với nhịp nhỏ hơn 3.6 m ta dùng sàn đặc ứng lực trước với tiết diện 
chữ nhật, với nhịp khoảng 8m dùng sàn sườn hoặc có lỗ rỗng bằng bọt xốp ở 
giữa, có chiều dầy đúc sẵn 150 mm và 50 mm bê tông lưới thép trên mặt đổ 
tại công trường, tổng chiều dầy 200 mm.  
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• Cầu thang: Sử dụng cầu thang ứng lực trước đúc sẵn trong nhà máy.  
 

• Ban công: Bằng bê tông cốt thép thường được thiết kế với mô đun đặc biệt 
để có thể sử dụng với số lượng lớn. 

* Quy trình sản xuất bê tông dự ứng lực căng trước

• Kéo căng thép cường độ cao bằng máy kéo thép PAUL - CHLB Đức.  
 

• Buộc cốt thép thường.  
 

• Lắp khuôn thép định hình.   

 

• Đổ bê tông sử dụng cầu trục và phễu.  
 

• Phủ bạt dưỡng hộ nhiệt bằng hơi nước.  
 

• Tháo dỡ khuôn.  
 

• Kiểm tra mẫu thí nghiệm, nếu cường độ mẫu nén đạt 70% của R28 ngày thì 
có thể cắt thép dự ứng lực.  
 

• Cắt thép và cẩu chuyển kê xếp, hoàn thiện sản phẩm.  
 

• Kiểm tra chất lượng, ghi nhãn mác sản phẩm, cấp chứng chỉ xuất xưởng. 
  

• Vận chuyển cấu kiện đến chân công trình. 

* Mô tả về hệ kết cấu nhà cao tầng

 
Lõi trung tâm bằng bê tông cốt thép được thiết kế chịu toàn bộ tải trọng ngang (gió 
và động đất). Cột đúc sẵn và lõi được thiết kế chịu tải trọng đứng. Sàn làm việc như 
tấm phẳng truyền tải trọng động đất sinh ra do trọng lượng bản thân sàn và các tải 
trọng khác trên sàn tới kết cấu chịu lực động đất (lõi nằm ở trung tâm công trình). 
Sự truyền tải trọng này được thực hiện thông qua lớp bê tông cốt thép đổ tại chỗ 
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trên mặt của sàn tiền chế. Lớp bê tông này liên kết các cấu kiện đúc sẵn với nhau 
và truyền tải trọng ngang tới hệ lõi chịu lực. Phương pháp cấu tạo này cũng áp 
dụng để chịu tải trọng gió. 

 
Hệ chịu lực chính là lõi sử dụng công nghệ trượt, lõi được đúc liên tục không có 
mạch ngừng và bê tông có chất lượng cao. 

 * Mối nối liên kết lắp dựng

  

Trong kết cấu sử dụng bê tông tiền chế, các mối liên kết giữa các cấu kiện có vai 
trò quan trọng trong việc tạo ra khả năng chịu lực cũng như độ bền của kết cấu tạo 
bởi các cấu kiện riêng rẽ. Ngoài ra, các mối liên kết giữa các cấu kiện cần phải đủ 
độ cứng và cường độ để thoả mãn điều kiện ổn định, khả năng chịu lửa, sự phá 
hoại dây chuyền và động đất. Điều đó có nghĩa là một hệ kết cấu được tạo nên từ 
các cấu kiện riêng lẻ với các mối liên kết đủ lớn có thể đảm bảo được tính liên tục 
và liền khối. Vì vậy việc thiết kế các chi tiết liên kết có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong kết cấu sử dụng bê tông tiền chế. Trong các dự án đã thực hiện tại Việt Nam, 
các mối liên kết hàn đã không được sử dụng mà thay vào đó là các mối liên kết 
bằng bê tông cốt thép có cường độ rất cao. Liên kết này được áp dụng cho bản sàn 
và lõi cứng, console và dầm, cột và dầm...   

  

   *. Những ưu điểm của bê tông ứng lực trước tiền chế

 

Qua thời gian ứng dụng công nghệ bê tông dự ứng lực kéo căng trước chúng tôi 
nhận thấy có một số ưu điểm sau: 

  

          1.Chất lượng cao

  

Điều kiện kiểm soát chất lượng tốt, bê tông được sản xuất tại nhà máy với mác 450 
đến 600, thép dự ứng lực cường độ cao 18.600 kg/cm2 và 17.700 kg/cm2. Qui trình 
kiểm soát theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 nên đảm bảo chất 
lượng tốt hơn. 
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          2.Tiết kiệm vật liệu 

  

Bảng 1: Bảng so sánh vật liệu dùng cho công trình 17T1 và 17T2 

  

   Bê tông  Cốt thép  Tỉ lệ thép/bê tông 
 17 T1(bê tông tại chỗ)  8702 m3  2559 T 294 kg/m3 
17 T2(bê tông tiền 
chế)  7461 m3  1109 T  149 kg/m3 

Chênh lệch  1241 m3  1450 T    

 
                3. Tốc độ thi công nhanh:

  

 Hầu hết cấu kiện được sản xuất trong công xưởng nên thời gian thi công trên công 
trường giảm rất nhiều so với xây dựng truyền thống. Vì dưỡng hộ nhiệt nên tổng 
thời gian cắt thép cường độ cao, tháo khuôn và quay vòng nhanh. Tốc độ thi công 
nhanh có thể đạt được qua sự kết hợp nhiều yếu tố như: Mức độ điển hình hoá cấu 
kiện, trình độ tay nghề công nhân và sự tổ chức thi công hợp lý. Trong dự án khu 
đô thị cao tầng Trung Hoà - Nhân Chính (Hà Nội), tốc độ thi công trung bình là một 
tuần cho một tầng sàn 1100 m2 và còn có thể rút ngắn hơn nữa. Trong khi đổ tại 
chỗ phải mất 10 ngày cho một tầng. 

  

 
            4. Tạo ra những không gian lớn: 

  

 
Việc sử dụng bê tông ứng lực trước cho phép áp dụng với những nhịp lớn và chiều 
cao kết cấu nhỏ, ít cột và tường đỡ, kết quả là tăng tính linh hoạt cho việc thiết kế 
nội thất, hiệu quả và kinh tế hơn. 

  

 
            5. Ít chịu ảnh hưởng của thời tiết như:
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Mưa, nắng. Do toàn bộ quá trình sản xuất được tiến hành trong công xưởng. 

  

 
            6. Hiệu quả kinh tế

  

 
Qua kinh nghiệm và tính toán của nhiều nước cho thấy, giá thành phần kết cấu nhà 
cao tầng thường chiếm tới 28 - 32% giá thành xây dựng, mà trong phần kết cấu thì 
riêng lõi và sàn đã chiếm tới gần 80% giá thành. Các kết quả nghiên cứu trên thế 
giới cho thấy việc lựa chọn giải pháp giảm độ dày lõi cứng bằng cách tăng cường 
độ bê tông với công nghệ trượt đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Giải pháp kết cấu 
sàn cũng là một công tác chủ chốt có ảnh hưởng lớn tới thời gian thi công. Sử dụng 
sàn tiền chế ứng lực trước là biện pháp tối ưu để giảm thời gian thi công và tiết 
kiệm cốp pha đà giáo dẫn đến giảm đáng kể giá thành xây dựng. Do giảm được vật 
liệu và các chi phí trên công trường nên giá thành hạ hơn phương pháp xây dựng 
truyền thống. Một nhà 17 tầng tại Trung Hoà - Nhân Chính có tổng diện tích sàn 
18.700 m2 tiết kiệm riêng phần thô so với thiết kế đổ tại chỗ được 4,5 tỷ đồng. 

  

* Những ứng dụng khác của kết cấu ứng lực trước tiền chế ở Việt Nam

  

            a. Đang áp dụng

 
Ngoài việc áp dụng cho các nhà cao tầng, công nghệ bê tông dự ứng lực tiền chế 
còn có thể áp dụng hiệu quả cho nhiều dạng công trình khác. Trên thực tế, công 
nghệ trên đã được áp dụng thành công cho các dự án khu công nghiêp và dân 
dụng như sau : 

 
Công trình công nghiệp:

 
- Nhà máy Chế tác Kim cương ở khu công nghiệp Sài Đồng - Hà Nội; Nhà máy đá 
ốp lát cao cấp VINASTONE tại Phú Cát - Hà Tây; nhà máy gốm sứ cao cấp Chúc 
Sơn, Chương Mỹ - Hà Tây, nhà máy may công nghiệp tại Thái Bình, nhà máy sứ vệ 
sinh TOTO giai đoạn 2 tại khu công nghiệp Thăng Long... 
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Công trình dân dụng:

 
- Hai Trường trung học tại khu đô thị mới Thanh Trì và khu Trung Hoà-Nhân Chính  

- Hà Nội; Trường Đại Học Y Thái Nguyên; Bậc ghế ngồi Sân vận động Quốc Gia 
Mỹ Đình - Hà Nội; Sân vận động Việt Trì - Phú Thọ, Siêu thị METRO CASH & 
CARRY- Hà Nội, chung cư cao cấp 25 tầng SYRENA Tây Hồ và toà nhà 25 tầng 
VIMECO đường Phạm Hùng, Thanh Xuân - Hà Nội  

- Vĩnh Trung Plaza – Đà Nẵng; Khu 04-06 Nguyễn Du – Đà Nẵng . . . 

 

  b. Một vài xu hướng phát triển trong tương lai:

  

- Tạo ra các không gian lớn cho các nhà văn phòng, gara ô tô nhiều tầng. 
-  Áp dụng cho kết cấu các công trình cao tầng (tới 40 tầng). 
-  Sử dụng bê tông có cường độ cao từ 600 - 900 Kg/cm2 cho kết cấu cột. 
-  Sử dụng công nghệ dầm Prebeam và dầm phức hợp (Flexstress) cho xây dựng 
đường sắt trên cao, các cầu cạn. 
-  Tháp thông tin, truyền hình. 

 
Bê tông ứng lực trước tiền chế đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới từ nhiều thập 
kỷ trước, hiện nay đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường xây dựng, kể cả các nước 
đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, công nghệ này đã được áp 
dụng từ những thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước nhưng chưa được phát triển rộng rãi 
vì gặp không ít khó khăn khách quan và chủ quan. Sang một vài năm đầu thế kỷ 
này, ở miền Nam từ một công ty 620 Châu Thới đã có nhiều công ty, nhà máy phát 
triển công nghệ mới. Còn ở miền Bắc mới chỉ có rất ít cơ sở áp dụng, mặc dầu nó 
đem lại hiệu quả to lớn về nhiều mặt. Song với những ưu điểm không thể phủ nhận, 
đây sẽ là hướng đi tất yếu trong quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng ở Việt Nam, 
góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
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Sàn ứng lực thì quá trình thi công cũng gần như sàn BTCT thường, chỉ 
khác ở chỗ bố trí các bó cáp và thi công căng cáp sau khi BT đã đạt 
cường độ thiết kế , nhưng nhìn chung nó cũng tương tự như khi thi công 
sàn BTCT bình thường!  
 

 
Có thể nhận thấy một điểm rất rõ là sàn ứng lực khác sàn thường ở chỗ 
là nó không có dầm, chính nhờ ưu điểm này mà nó tạo cho chúng ta 
không gian thông thoáng, thuận lợi rất nhiều trong việc bố trí hệ thống 
chiếu sáng, tạo nét thẩm mỹ cho trần nhà. 
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Ngoài việc bố trí cốt thép như trong sàn BTCT thông thường, sàn ứng lực 
còn được bố trí thêm các bó cáp (màu trắng), thông thường trong mỗi bó 

cáp có khoảng 5 sợi cáp, các sợi cáp này được nhập hoàn toàn ở nước 
ngoài về, mỗi sợi được bện từ 7 sợi cáp  



Tài liệu tham khảo -  Th.s  Phạm Huy Thông - DTU 
 

 

 
 
Các bó cáp được đặt theo thớ căng của môment, vị trí các mối nối của bó 
cáp phải được quấn keo thật kỹ lưỡng, để sau này khi đổ BT không bị BT 
chảy vào làm tắc ống, nếu tác ống sẽ gây khó khăn trong việc phun vữa 
sau này. 
 
Sau khi bố trí cốt thép và bó cáp xong thì tiến hành đổ BT bình thường, 
sau khi BT đạt cường độ quy định, thông thường khoảng 7 ngày thì bắt 
đầu tiến hành gắn nêm kích đầu cáp. 
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Chính nhờ các chốt nêm này mà khi căng cáp, kéo cáp ra, cáp sẽ bị giữ 

luôn ở bên ngoài, không thể tụt vào bên trong được. 
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Sau đó thì bắt đầu tiến hành căng cáp,  thiết bị căng cáp thật ra là một 

kích thủy lực, được đặt ngay đầu cáp... 
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....và một máy theo dõi áp lực kéo cáp. 
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Sau khi căng cáp xong thì bắt đầu bơm vữa, vữa bơm vào gồm xi măng 

trộn với vài loại phụ gia, trong đó chủ yếu là phụ gia trương nở, vữa 
bơm đầu này và tràn lên ở đầu bên kia, sau khi thấy vữa tràn lên đầu 
bên kia thì dùng túi ni lông đóng chèn vào bịt lỗ, bó cáp đã được bơm 

đầy vữa XM 
 



Tài liệu tham khảo -  Th.s  Phạm Huy Thông - DTU 
 

 
Còn đây là tình huống bơm vữa gặp sự cố tắc ống, khi tắc ống thi vữa sẽ 
không bơm qua tới đầu bên kia được, ta phải khoan ở giữa đường ống để 

tạo lổ, và vữa sẽ tràn lên theo lổ này, có nghĩa là ống này phải bơm 
thành 2 lần ở 2 phiá. 
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I. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU: 

Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn trên thế giới có họat động bao 

trùm hầu hết các lĩnh vực nhƣ tái thiết các công trình bị hủy họai do những thảm họa gây ra 

bởi cả con ngƣời và tự nhiên, lĩnh vực cung cấp năng lƣợng, dịch vụ, viễn thông... là những 

lĩnh vực đang liên tục phát triển để đáp ứng cho nhu cầu không ngừng gia tăng của con 

ngƣời, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ chung của nhân lọai. Mặc dù đã đƣợc cơ khí 

hóa, ngành xây dựng cũng là ngành xử dụng nhiều lao động, chiếm từ 9 – 12%, có khi tới 

20% lực lƣợng lao động của mỗi quốc gia.  

Tuy nhiên, để có sự phát triển không ngừng này cũng phải có sự trả giá. Mặc dù rất 

khó khăn để có đƣợc những số liệu thống kê kịp thời trong mỗi ngành công nghiệp mà ở đó 

các tai nạn thƣờng không đƣợc điều tra và báo cáo đầy đủ, nhƣng ở nhiều nƣớc, ngƣời ta 

cũng đã ghi nhận đƣợc nhiều tai nạn chết ngƣời. Những tai nạn này đã gây ra những tổn 

thất không nhỏ về số công lao động vƣợt xa so với các ngành công nghiệp chế tạo khác.  

Những đặc thù của ngành xây dựng là nguyên nhân gây ra tỷ lệ tai nạn cao so với 

các ngành khác là: 

 Số các công ty nhỏ và những lao động cá thể chiếm tỷ lệ quá cao.  

 Các công trƣờng xây dựng rất đa dạng và có thời gian tồn tại tƣơng đối ngắn  

 Số công nhân thay thế, luân chuyển cao  

 Số lƣợng công nhân thời vụ và công nhân tự do lớn, trong đó có rất nhiều ngƣời 

không thạo việc  

 Làm trực tiếp ngoài trời  

 Sự đa dạng về nghề nghiệp và loại hình công việc.  

Mục đích của cuốn sách  

Bất cứ ai trong chúng ta khi tìm việc hoặc đã có việc làm trong ngành xây dựng đều 

mong muốn một công việc an tòan và điều kiện làm việc tại công trƣờng xây dựng sẽ không 

gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và kỷ năng nghề nghiệp của mình. 

Sổ tay An toàn, Vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trong các công trƣờng xây dựng này 

sẽ giúp các bạn đánh giá về những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức 

khỏe trên các công trƣờng xây dựng tại đất nƣớc của bạn, cũng nhƣ các giải pháp có thể 

giải quyết những vấn đề mà bạn gặp phải. 

 

II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN: 

Không nhƣ những phần khác trong cuốn sách chủ yếu dành cho các công nhân và 

đốc công, chƣơng này nhằm mục đích nhắc nhở các nhà quản lý ở các cấp cao hơn về 

những nền tảng họ có thể tạo ra để có đƣợc một công trƣờng an toàn và vệ sinh. Tuy nhiên, 

nó cũng đem lại những thông tin thiết yếu về một hệ thống quản lý an toàn cho công nhân và 

đốc công.  



Việc cải thiện an toàn , vệ sinh và điều kiện lao động phụ thuộc trƣớc hết vào sự phối 

hợp hành động của mọi cá nhân và tổ chức, bao gồm cả chính phủ, ngƣời xử dụng lao động 

và công nhân. Quản lý an toàn lao động liên quan đến tat61 cả những chức năng  từ lập kế 

hoạch, xác định khu vực có vấn đề, điều phối, kiểm soát và giám sát các hoạt động an toàn 

lao động tại nơi làm việc ..., nhằm mục đích phòng chống tai nạn lao động và ốm đau (Hình 

1). Phần lớn mọi ngƣời thƣờng hiểu sai việc phòng chống tai nạn - đánh đồng giữa khái 

niệm “ tai nạn” với “chấn thƣơng”, dẫn tới việc quan niệm rằng sẽ không có tai nạn nghiêm 

trọng nếu không có chấn thƣơng. Các nhà quản lý xây dựng rõ ràng có quan tâm đến chấn 

thƣơng của công nhân, song họ nên quan tâm chủ yếu tới những điều kiện nguy hiễm có thể 

gây chấn thƣơng – có nghĩa là quan tâm đến vấn đề “ sự cố “ hơn vấn đề “ chấn thƣơng “. 

Tại một công trƣờng xây dựng thƣờng có nhiều sự cố hơn là những chấn thƣơng. Một hành 

động nguy hiễm có thể đã đƣợc thực hiện hàng trăm lần trƣớc khi gây ra chấn thƣơng, và 

việc ngăn ngừa mối hiểm họa tiềm tàng này chính là điều mà nhà quản lý phải cố gắng thực 

hiện. Họ không thể khoanh tay ngồi nhìn đến khi có sự thiệt hại về ngƣời hoặc vật chất rồi 

mới hành động. Vì vậy, quản lý an toàn lao động có nghĩa là phải áp dụng những biện pháp 

an toàn trƣớc khi có tai nạn xảy ra. Quản lý an toàn lao động hiệu quả gồm ba mục tiêu 

chính:  

- Tạo ra môi trƣờng an toàn  

- Tạo ra công việc an toàn  

- Tạo ra ý thức về an toàn lao động trong công nhân.  

 

1. Các chính sách về an toàn lao động: 

Điều kiện lao động an toàn và vệ sinh không phải chỉ xãy ra một cách nhất thời. 

Ngƣời sử dụng lao động cần có những chính sách an tòan lao động đƣợc viết ra bằng văn 

bản trong đó quy định rõ những tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động thể hiện những 

mục tiêu cần đạt đƣợc. Chính sách đó phải chỉ rõ cán bộ điều tra cao cấp nào chịu trách 

nhiệm theo dõi việc thực hiện có kết quả các tiêu chuẩn đã đề ra, và cũng là ngƣời có thẩm 

quyền giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý và đốc công ở mọi cấp và giám sát việc thực 

hiện của họ.  

Một chính sách an toàn lao động cần phải giải quyết các vấn đề sau:  

- Tổ chức đào tạo ở tất cả các cấp, đặc biệt chú ý đến các công nhân ở vị trí quan 

trọng nhƣ công nhân điều khiển máy nâng và công nhân lắp ráp các giàn giáo là 

những ngƣời nếu để xảy ra sai sót sẽ đặt biệt gây nguy hiểm tới những ngƣời khác;  

- Các phƣơng pháp làm việc an toàn cho những loại công việc nguy hiểm: ngƣời 

công nhân trƣớc khi thực hiện những công việc nguy hiểm đó cần đƣợc chuẩn bị 

trƣớc;  

- Nghĩa vụ và trách nhiệm của đốc công và công nhân ở vị trí then chốt  
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- Phổ biến các thông tin về an toàn và vệ sinh lao động cho mọi ngƣời  

- Lập các ủy ban an toàn lao động;  

- Lựa chọn và kiểm soát các nhà thầu phụ; 

 
 

2. Tổ chức an toàn lao động: 

Việc tổ chức an toàn lao động trên công trƣờng xây dựng đƣợc xác định bởi quy mô 

công trƣờng, hệ thống các công việc và phƣơng thức tổ chức dự án. Các hồ sơ về an toàn 

và sức khỏe cần đƣợc lƣu giữ thuận tiện cho việc xác định và xử lý các vấn đề an toàn và 

vệ sinh lao động trên công trƣờng.  

Trong các dự án xây dựng có sử dụng các nhà thầu phụ cần chỉ định rõ nghĩa vụ, 

trách nhiệm và các biện pháp về an toàn lao động cần thiết cho đội ngũ lao động của nhà 

thầu phụ. Nó có thể bao gồm việc cung ứng và sử dụng các thiết bị an toàn, phƣơng án thực 

thi nhiệm vụ một cách an toàn, thanh tra và sử dụng những công cụ thích hợp. Ngƣời chịu 

trách nhiệm tại công trƣờng cần đảm bảo vật liệu, thiết bị và công cụ mang vào công trƣờng 

phải đạt những an toàn tối thiểu.  

Cần tổ chức đào tạo ở tất cả các cấp, từ nhà quản lý, đốc công đến công nhân. Các 

nhà thầu phụ và công nhân của họ cũng phải đƣợc huấn luyện chu đáo các thủ tục về an 

toàn lao động vì có thể nhóm công nhân chuyên làm công việc này lại có thể gây ảnh hƣởng 

lớn đến sự an toàn của nhóm khác.  

Cần có hệ thống thông tin nhanh cho ngƣời quản lý công trƣờng về những việc làm 

mất an toàn và những khiếm khuyết của thiết bị.  

Phân công đầy đủ nhiệm vụ về an toàn và vệ sinh lao động cho những ngƣời cụ thể. 

Một số ví dụ về nhiệm vụ cần tiến hành có thể liệt kê nhƣ sau:  

- Cung ứng, xây dựng và bảo trì các phƣơng tiện an toàn nhƣ đƣờng vào, lối đi bộ, 

rào chắn và các phƣơng tiện bảo vệ trên cao.  

- Xây dựng và cài đặt hệ thống tín hiệu an toàn.  

- Cung cấp thiết bị an toàn đặc biệt cho mỗi loại hình công việc.  

- Kiểm tra các thiết nâng nhƣ cần trục, thang máy và các chi tiết nâng nhƣ dây cáp, 

xích tải;  

- Kiểm tra và hiệu chỉnh các phƣơng tiện lên xuống nhƣ thang, giàn giáo;  

- Kiểm tra và làm vệ sinh các phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe nhƣ nhà vệ sinh, lều 

bạt và nơi phục vụ ăn uống (căng tin);  

- Chuyển giao những phần có liên quan trong kế hoạch về an toàn lao động cho từng 

nhóm công tác;  

- Kế hoạch cấp cứu và sơ tán  



Những điểm cần nhớ:  

- Không thể thực thi kế hoạch hay chính sách về an toàn lao động nào nếu không 

giao nhiệm vụ cụ thể: Cho một ngƣời cụ thể; 

- Thời điểm cụ thể để hoàn thành  

- Chính sách và kế hoạch về an toàn phải đƣợc giao tới tận công nhân, vì chính kế 

hoạch đó là để đảm bảo an toàn cho họ.  

  

2.1. Cán bộ/ Nhà quản lý an toàn:  

Công ty xây dựng ở quy mô nào cũng cần bổ nhiệm một hay nhiều cán bộ có trình độ 

chuyên môn chịu trách nhiệm xúc tiến công tác an toàn và vệ sinh lao động. Ngƣời đƣợc bổ 

nhiệm phải có mối liên hệ trực tiếp với giám đốc điều hành của công ty. Nhiệm vụ của ngƣời 

đó bao gồm :  

- Truyền đạt thông tin từ nhà quản lý đến công nhân, kể cả công nhân của các nhà 

thầu phụ;  

- Tổ chức và tiến hành các chƣơng trình huấn luyện an toàn lao động, kể cả việc 

huấn luyện cho tất cả công nhân trên công trƣờng;  

- Điều tra và tổng hợp những tình huống và nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp, từ đó rút ra những biện pháp phòng ngừa.  

- Tƣ vấn và góp ý về mặt kỹ thuật cho ủy ban an toàn lao động.  

- Tham gia vào quá trình phác thảo kế hoạch  

Để thực hiện tốt các chức năng tên, cán bộ an toàn lao động nên có kiến thức về 

ngành công nghiệp đó. Họ cần đƣợc đào tạo, chứng nhận, và nếu có thể thì là thành viên 

của một cơ quan chuyên về an toàn và vệ sinh lao động đã đƣợc công nhận.  

2.2. Các đốc công: 

Lập kế hoạch và tổ chức tốt cho mỗi nơi làm việc, phân nhiệm rõ ràng cho mỗi đốc 

công là cơ sở của an toàn lao động trong xây dựng. “Đốc công “ ở đây có nghĩa là ngƣời 

giám sát trƣớc nhất mà tại các công trƣờng có thể có những cách gọi khác nhau nhƣ “theo 

dõi thi công”, “ngƣời có trách nhiệm” ...v.v.  

Đốc công cần có sự ủng hộ trực tiếp của ngƣời quản lý công trƣờng và phải có khả 

năng để đảm bảo:  

- Điều kiện lao động và các thiết bị phải an toàn;  

- Tình trạng an toàn nơi làm việc thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra;  

- Công nhân đƣợc đào tạo cập nhật vè công việc họ sẽ phải làm;  

Các biện pháp an toàn nơi làm việc đƣợc thực hiện:  

- Những giải pháp tốt nhất đƣợc sử dụng với nguồn lực và kỷ năng sẳn có.  



- Các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân cần thiết có sẵn và đƣợc sử dụng.  

Việc bảo đảm an toàn chocông trƣờng dòi hỏi phải đƣợc tiến hành kiểm tra thƣờng 

xuyên và cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện cho những biện pháp sửa chữa; công tác huấn 

luyện công nhân giúp cho họ nhận biết đƣợc các rủi ro và biết cách vƣợt qua. Ngƣời công 

nhân cần đƣợc hƣớng dẫn cách thức để hoàn thành tốt công việc.  

2.3. Công nhân: 

Mọi công nhân đều có trách nhiệm về mặt đạo đức cũng nhƣ pháp lý là phải quan 

tâm một cách tối đa đến sự an toàn của bản thân và những ngƣời khác. Có rất nhiều cách 

để liên hệ trực tiếp ngƣời công nhân với điều kiện công trƣờng, ví dụ:  

“Hội ý nhóm” : Một cuộc họp ngắn khoảng 5-10 phút giữa công nhân và đốc công. 

Mặc dù mục đích của hội ý chủ yếu nhằm phổ biến công việc nhƣng đây cũng là cơ hội để 

đôc công có thể nói chuyện về các vấn đề an toàn lao động và những giải pháp đa dạng để 

xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cách này áp dụng khá đơn giản nhƣng lại có thể phòng 

ngừa những tai nạn nghiêm trọng.  

“Kiểm tra an toàn” : Kiểm tra điều kiện an toàn môi trƣờng làm việc của công nhân 

trƣớc khi bắt đầu làm việc giúp họ kịp thời sửa chữa, khắc phục những hiện tƣợng mất an 

toàn có thể gây nguy hiểm cho họ về sau.  

 

3. Ủy ban an toàn lao động: 

Một ủy ban an toàn lao động mạnh là nhân tố quan trọng trong an toàn lao động. 

Nhiệm vụ cơ bản của ủy ban này là phối hợp hành động giữa công nhân với nhà quản lý 

thực hiện các kế hoạch về an toàn lao động nhờ đó phòng ngừa một cách có hiệu quả 

những tai nạn có thể xảy ra và cải thiện tốt điều kiện làm việc trên công trƣờng. Quy mô số 

lƣợng thành viên của ủy ban này phụ thuộc vào quy mô và bản chất của công trƣờng và vào 

các điều kiện về môi trƣờng pháp lý và xã hội tại mỗi nƣớc. Song ủy ban đó phải thực sự là 

một nhóm hành động trong đó đại diện của cả nhà quản lý và công nhân. ủy ban an toàn lao 

động có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động kiểm tra trên công trƣờng và nâng cao ý thức về 

an toàn cho những ngƣời làm việc tại đó. Nhiệm vụ của một ủy ban tích cực bao gồm:  

- Thƣờng xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận các chƣơng trình an toàn và vệ 

sinh lao động trên công trƣờng và đƣa ra những kiến nghị với nhà quản lý;  

- Xem xét các báo cáo về tình hình an toàn  

- Thảo luận các báo cáo về tình hình tai nạn và ốm đau nhằm đƣa ra những biện 

pháp ngăn ngừa;  

- Đánh giá những tiến bộ đã đạt đƣợc;  

- Xem xét những ý kiến đóng góp của công nhân, đặt biệt là của những an toàn viên;  

- Lập kế hoạch và tham gia vào các chƣơng trình giáo dục, huấn luyện và phổ biến 

thông tin.  



 

4. Các an toàn viên:  

Những cán bộ này do công nhân chỉ định, hoặc theo quy định của pháp luật, để đại 

diện cho công nhân giải quyết những vấn đề phát sinh về an toàn và vệ sinh lao động trên 

công trƣờng. Họ cần phải là những công nhân đã có kinh nghiệm và có khả năng nhận biết 

tốt những mối nguy hiểm có thể có trên công trƣờng và đƣợc liên tục đào tạo để có những 

kỹ năng kiểm tra và cách thức xử lý thông tin mới nhất. Chức năng của những cán bộ này là: 

- Đại diện cho công nhân về những vấn đề an toàn và vệ sinh lao động trƣớc nhà 

quản lý;  

- Tham dự vào các phiên họp của ủy ban an toàn lao động  

- Tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ và có hệ thống trên công trƣờng;  

- Điều tra các cuộc tai nạn cùng với nhà quản lý để xác định nguyên nhân và để xuất 

phƣơng án khắc phục;  

- Đại diện cho công nhân làm việc với thanh tra Nhà nƣớc khi các đoàn thanh tra này 

tới làm việc tại công trƣờng.  

Các an toàn viên cần đƣợc tạo điều kiện thích đáng về thời gian để tham gia các 

khóa đào tạo, tập huấn và để làm việc có hiệu quả. Khi làm công việc này, thu nhập của các 

cán bộ an toàn cần đƣợc giử nguyên, không khấu trừ, vì lợi ích về an toàn và sức khỏe của 

cả ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động làm việc trên công trƣờng.  

 

5. Các tổ chức liên quan: 
 5.1. Can thiệp của chính phủ: 

Tại nhiều nƣớc đã có các luật và văn bản pháp quy thể chế hóa những điều kiện làm 

việc trong ngành công nghiệp xây dựng. Những luật lệ và quy định này đƣợc thực hiện tại 

mọi xí nghiệp và đƣợc các thanh tra lao động tích cực tƣ vấn. Tuy nhiên, ngay cả tại những 

nƣơc có môi trƣơng pháp lý tốt nhất thì số thanh tra lao động cũng còn quá ít ỏi để có thể 

hàng ngày kiểm tra các công trƣờng xây dựng, ngay cả khi đó là công việc duy nhất của họ.  

5.2. Các hiệp ƣớc quốc tế:  

Các luật lệ và quy định của mỗi quốc gia thƣờng dựa trên những công ƣớc, thỏa 

thuậh, tuyên bố và các chƣơng trình quốc tế đƣợc đƣa ra bởi những tổ chức khác nhau của 

Liên hiệp quốc, trong đó có tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).  

Năm 1988, ILO đã đề ra Công ƣớc về an toàn và vệ sinh trong xây dựng (No.167) và 

kèm theo bản khuyến nghị (No.175). Các văn bản này đã cung cấp những cơ sở cho các 

luật, trong đó có những điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động. Nội dung Công ƣớc và 

Khuyến nghị này đƣợc nêu trong Phụ lục 2 của cuốn sách này. 

  

III. THIẾT KẾ VÀ BỐ TRÍ MẶT BẰNG CÔNG TRƢỜNG: 



Một mặt bằng thiết kế ẩu và bố trí không ngăn nắp là những nguyên nhân sâu xa gây 

ra những tai nạn nhƣ vật liệu rơi, va đụng giữa công nhân với máy móc, thiết bị (Hình 3 và 

hình 4). Khoảng lƣu không bắt buộc, đặc biệt đối với những công trƣờng trong thành phố, 

thƣờng bị hạn chế tối đa do không có điều kiện. Hơn nữa, một mặt bằng tối ƣu phục vụ cho 

an toàn lao động và sức khỏe công nhân lại không đi đôi với năng xuất cao. Việc thết kế tốt 

của nhà quản lý là yếu tố thiết yếu trong công tác chuẩn bị, đem lại hiệu quả và an toàn khi 

thi công xây dựng.  

 

1. Trƣớc khi tiến hành công việc tại công trƣờng, cần xem xét kỷ các vấn đề:  

- Trình tự công việc sẽ tiến hành, những nguyên công hay quy trình nguy hiểm;  

- Lối vào hoặc đƣờng vành đai cho công nhân. Các lối đi lại phải quang, không có 

chƣớng ngại vật, chú ý những yếu tố gây nguy hiểm nhƣ vật liệu rơi, máy nâng vật 

liệu hay xe cộ. Nên có những thông báo, chỉ dẫn phù hợp. Bố trí các lối vào và ra cho 

các phƣơng tiện cấp cứu. Bố trí rào chắn bảo vệ biên nhƣ lan can, cầu thang và tại 

những nơi có độ cao 2 mét trở lên (hình 5).  

- Lối đi cho các phƣơng tiện giao thông. Thực tiển cho thấy những tuyến đƣờng này 

bố trí một chiều là tốt nhất. Tắc nghẽn giao thông dễ gây mất an toàn cho công nhân, 

đặc biệt là khi các tài xế thiếu kiên nhẫn giải phóng vật liệu một cách vội vã.  

- Lƣu chứa vật liệu và thiết bị. Vật liệu càng gần nơi sản xuất tƣơng ứng càng tốt, ví 

dụ cát và sỏi để gần nơi trộn xi măng, cốt pha để gần xƣởng lắp ráp. Nếu không thể 

thực hiện đƣợc thì cần quy định thời gian biểu đƣa vật liệu tới.  

- Bố trí máy móc xây dựng. Thƣờng thì việc bố trí phụ thuộc vào yêu cầu công tác, vì 

vậy khi bố trí thiết bị nhƣ cần cẩu tháp cần tính đến hành trình quay của cần nâng, 

nơi nhận và nơi giải phóng vật nâng sao cho không quăng vật nâng vào đầu công 

nhân;  

- Bố trí phân xƣởng làm việc. Thƣơng không di chuyển cho đến khi xây dựng xong;  

- Bố trí trang bị y tế và chăm sóc. Tại các công trƣờng lớn cần bố trí các tiện nghi vệ 

sinh cho cả nam và nữ tại nhiều vị trí;  

- Bố trí ánh sáng nhân tạo tại những nơi làm việc liên tục hoặc làm cả khi trời tối;  

- An ninh công trƣờng. Công trƣơng cần đƣợc bố trí rào chắn để ngƣời không có 

phận sự – trẻ em nói riêng và những ngƣời khác nói chung - đƣợc giử tránh xa khỏi 

khu vực nguy hiểm. Kiểu hàng rào tùy thuộc vào từng loại công trƣờng, nhƣng ở 

những khu vực đông dân cƣ, chiều cao tối thiểu của hàng rào nên không dƣới 2 mét 

và kín khít, không có lổ hổng. Bảo hiểm trên cao cũng rất cần thiết tại những nơi mà 

tầm hoạt động của cần cẩu bao quát cả khu vực công cộng;  

- Sắp xếp công trƣờng ngăn nắp và tiện lợi cho việc thu nhặt và dọn dẹp phế liệu;  
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- Sử dụng dòng điện hạ thế cho chiếu sáng tạm thời, các thiết bị cầm tay;  

- Cần tập huấn cho cả công nhân và đốc công;  

Cần nhớ  

Dành thời gian cho thiết kế sẽ tạo ra một công trƣờng an toàn và tiết kiệm tiền bạc. 

 
Thảo luận  

 Bạn có thể cải tạo công trƣờng của bạn theo những cách nào ? 

 Những giải pháp nào khả thi cho những công trƣờng không có điều kiện về không 

gian ?  

 Bảo vệ ở rìa; Lan can và các tấm đỡ tại những rìa mở của sàn nhà và sàn công tác 

để bảo vệ công nhân khỏi ngã  

 

2 Sự ngăn nắp của công trƣờng: 

Là một công nhân, bạn có thể đóng góp vào việc tạo ra một công trƣờng an toàn 

bằng cách sắp xếp cho nó có đƣợc ngăn nắp. Có rất nhiều tai nạn xảy ra do bƣớc hụt, vấp 

ngã, trƣợt ngã hoặc ngã vào vật liệu, thiết bị nằm lộn xộn khắp nơi; hoặc do dẫm phải đinh 

gỡ ra từ cốt pha.  

Cần bảo đảm là bạn đã thực hiện các bƣớc sau:  

- Làm vệ sinh trƣớc khi đi nghỉ – không để rác hay phoi cho ngƣời sau dọn.  

- Cất dọn vật liệu, thiết bị chƣa cần dùng ngay khỏi lối đi, cầu thang và nơi làm việc.  

- Lau sạch dầu và nhớt bôi trơn (hình 6).  

- Vứt bỏ phế liệu vào chổ quy định.  

- Nhổ hoặc đập bằng các đinh nhọn dựng ngƣợc ở ván cốt pha  

Cần nhớ:  

Một công trƣờng không ngăn nắp là một công trƣờng nguy hiểm  

 
Thảo luận  

 Những cách tốt nhất đề hủy phế liệu và phoi ? Những cách đó có thể áp dụng trên 

công trƣờng của bạn không ? 

 Bạn có thể cải thiện sự ngăn nắp tại công trƣờng của mình nhƣ thế nào ?  

 

IV. ĐÀO XÚC:  
 
1. Khái quát chung:  

Những mối nguy hiểm:  
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Hầu hết các công việc xây dựng đều có liên quan đến việc đào xúc nhƣ đào móng, 

rãnh thoát nƣớc, công trình ngầm. Xúc đất hoặc đào rãnh là những công việc rất nguy hiểm 

mà ngay cả những công nhân có kinh nghiệm cũng có thể bị tai nạn do một bờ rãnh nào đó 

không đƣợc gia cố sụt lở bất ngờ. Khi bị vùi lấp dƣới hàng mét khối đất, bạn sẽ không thở 

đƣợc do áp lực đè lên ngực và ngoài những thƣơng tích trên cơ thể, có thể bạn sẽ chết vì 

ngạt ngay cả khi khối đất có thể tƣơng đối nhỏ (ít hơn 1 tấn).  

Đào xúc là công việc di dời những khối hỗn hợp đất và đá, và thƣờng có cả nƣớc 

cho dù chỉ pha trộn trong đất. Những cơn mƣa to thƣơng là nguyên nhân gây ra lở đất. Khả 

năng lụt lội cũng là một hiểm họa cần tính đến. Ngoài ra còn xuất hiện sự nứt vỡ do áp suất 

đƣợc giải phóng khi di chuyển đất đá hoặc do nhiệt độ quá nóng vào mùa hè.  

Thành phần đất đá rất đa dạng, chẳng hạn cát sạch rất dễ rửa trôi, trong khi lớp đá 

nền lại đặt biệt rắn chắc. Tuy nhiên, không thể dựa vào bản thân lớp đất làm điểm tựa, vì 

vậy cần chú ý và có biện pháp gia cố đề phòng lở sụt mép rãnh khi đào những rãnh và hố có 

chiều sâu hơn 1,2m.  

Các nguyên nhân tai nạn:  

Những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn khi đào xúc là :  

 Công nhân bị mắc kẹt và bị vùi lấp trong hố do sụt lở thành hố.  

 Công nhân bị va đập và bị thƣơng khi đào xúc do các vật liệu rơi xuống. 

 Công nhân rơi xuống hố.  

 Phƣơng tiện ra vào không an toàn hoặc thiếu các phƣơng tiện thoát hiểm trong 

trƣờng hợp có lũ.  

 Xe máy tiến tới quá sát miệng hố, đặt biệt là khi quay đầu làm sụt mép hố;  

 Ngạt thở hoặc nhiểm độc do những khí nặng nhƣ khí thải phun xuống hố, ví dụ nhƣ 

khí thải của động cơ diesel hay động cơ xăng.  

Những lƣu ý về an toàn đề phòng chống sập hố, ngã xuống hố:  

 Mép hố, rãnh nên bạt bằng hoặc vát một góc an toàn, thƣơng là 45°, hoặc gia cố 

bằng ván, cột chống hay các pƣơng tiện thích hợp để đảm bảo không sạt lở.  

 Kiểu gia cố tùy thuộc vào kiểu hố, rãnh, tính chất nền và mạch nƣớc ngầm.  

( Hình 8. Khung chống để ngăn chặn việc sập lở các thành hố bao gồm các khung gỗ hoặc 

thép và các ván gỗ ghép kín giữa các khung ) 

Việc thiết kế rất quan trọng. Cần đảm bảo có đủ vật liệu để gia cố rãnh sẽ đào. Gia 

cố rãnh là việc cần làm ngay, không thể chần chừ, đào đến đâu gia cố đến đó. Nhƣ vậy cần 

cung cấp gỗ trong các công việc đào xúc, nhƣng đối với hố sâu hơn 1,2m thì cần phải cung 

cấp đủ các lọai ván khung hoặc ván để gia cố thích hợp (hình 8). Nừu nền nhão hoặc không 

ổn định thì ghép ván lại cho khít. Không nên làm việc khi rãnh chƣa đƣợc gia cố.  
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Chỉ những công nhân lành nghề thực hiện dƣới sự giám sát của đốc công mới đƣợc 

lắp đặt, tháo dỡ hay thay cột chống. Nên lắp đặt cột chống tại tất cả chỗ nào có thể, trƣớc 

khi đào tới đáy hố, và công việc này tốt nhất nên làm khi chiều sâu hố hoặc rãnh chƣa tới 

1,2m. Sau đó tiếp tục đặt cột chống đến khi đào tới đáy. Cần ý thức rằng thực hiện đầy đủ 

quy trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc cứu những công nhân bị đất lở vùi lấp.  

Công nhân vẫn thƣờng bị rơi xuống hố. Lập các rào cản ở độ cao vừa phải (khoảng 

1m) sẽ ngăn ngừa loại tai nạn này (hình 9). Các phƣơng tiện gia cố rãnh thƣơng cũng có 

thêm mục đích nhƣ vậy.  

(hình 9. Các rào cản bố trí dọc theo thành hố) 

  

Kiểm tra:  

Việc kiểm tra cần do ngƣời có kiến thức làm, ít nhất là trƣớc một ngày tại nơi sẽ tiến 

hành đào xúc. Sau đó mỗi tuần nên theo dõi nơi đó ít nhất một lần và ngƣời kiểm tra có 

trách nhiệm lập và lƣu giữ biên bản.  

Những công trình lân cận:  

Bất cứ chổ nào có thể, công việc đào xúc cần tránh không nên quá sâu và quá gần 

làm ảnh hƣởng tới nền móng của các công trình kế bên. Sử dụng các biện pháp phòng 

chống nhƣ cột chống, v.v. để đề phòng sập lở khi thi công đào xúc (hình 10)  

Thành hố:  

Không nên lƣu giữ hay di chuyển vật liệu và thiết bị gần miệng hố vì có thể gây nguy 

hiểm cho công nhân làm việc ở dƣới do vật liệu rớt xuống, hoặc do tải nặng gần miệng hố 

gây sập các cột chống gia cố thành hố. Những đống đất đá và phế liệu nên để cách xa nơi 

đào xúc.  

Xe cơ giới:  

Cần có đủ chỗ đậu và và vật cản xe hợp lý, để phòng xe cộ lao xuống hố khi đổ vật 

liệu hoặc gây nguy hiểm khi quay đầu (hình 11). Khu vực để xe phải giử một khoảng cách an 

toàn so với hố để đề phòng tải trọng lớn có thể gây sập hố hoặc các vật gia cố.  

Lối ra vào:  

Cần đảm bảo có đầy đủ các phƣơng tiện vào và thoát ra khỏi hố mot65 cách an toàn 

nhƣ thang... điều này đặc biệt quan trọng bởi khi làm việc dƣới độ sâu có thể bất chợt gặp lũ 

hay những yếu tố nguy hiểm khác. Lối thoát hiểm là hết sức cần thiết.  

Chiếu sáng:  

Bố trí đủ ánh sáng ở nơi thi công đào xúc, đặt biệt là nơi vào và ra, những chỗ hổng 

của rào chắn bảo vệ. 

  

2. Công trình ngầm:  
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Trƣớc khi đào, dù bằng tay hay bằng máy xúc, cần lƣu ý các công trình ngầm dƣới 

đất. Khi xây dựng phải luôn nhớ rằng có thể có đƣờng dây điện, cống thoát nƣớc, và đôi khi 

có đƣờng ống hơi đốt ngầm sâu dƣới đất. Những công trình này nhiều khi trông giống hệt 

nhau, bởi vậy cần tính đến khả năng xấu nhất : Đụng phải cáp điện có thể gây chết ngƣời, bị 

thƣơng nặng do điện giật hoặc chập điện gây bỏng nặng; Vỡ đƣờng ống hơi đốt gây cháy 

nổ, Vỡ ống nƣớc hoặc cống ngầm gây úng ngập hoặc sập lở hố đào...  

Những điểm cần nhớ:  

 Không làm việc cạnh mép rãnh ngay cả khi đã có gia cố.  

 Hình thức bên ngoài dễ gây nhầm lẫn, vì vậy, cảm giác về độ nông của hố hoặc sự 

vững chắc của nền không phải là những thông số đủ để đánh giá sự an toàn.  

 Các hố sâu trông có vẻ nguy hiểm, nhƣng phần lớn tai nạn chết ngƣời lại xảy ra ở 

những rãnh sâu không tới 2,5m.  

 Luôn đội mũ bảo hộ khi thi công đào  

Cáp điện ngầm:  

Hàng năm đều có công nhân bị bỏng nặng do khi đào đụng phải đƣờng dây điện 

ngầm chƣa ngắt điện. Trƣớc khi tiến hành đào xúc hãy yêu cầu các quan chức ngành điện, 

quan chức địa phƣơng hoặc nguời chủ công trình xây dựng cho xem sơ đồ đƣờng dây diện 

ngầm. Ngay cả khi đã có sơ đồ cũng cần phải lƣu ýcó một số đƣờng dây không đƣợc đánh 

dấu trong sơ đồ hoặc không nằm chính xác ở nơi nó đƣợc đánh dấu vì đƣờng cáp điện ít khi 

thẳng.  

Hãy quan sát các cột đèn tín hiệu giao thông, đèn đƣờng, bốt điện xung quanh - 

chúng thƣờng đƣợc cấp điện qua cáp ngầm. Hãy sử dụng máy dò cáp nếu có. Cần lƣu ý 

rằng, các cáp nằm gần nhau sẽ không phát tín hiện riêng rẽ trên máy. Một số kiểu cáp không 

dò đƣợc bằng máy định vị. Khi tìm ra cáp điện ngầm hãy báo ngay cho đốc công và công 

nhân bằng vạch phấn, sơn..., nếu nền đất quá mềm không thể dùng những phƣơng pháp đó 

thì có thể dùng các cọc tiêu gỗ để đánh dấu (Hình 12). Tuyệt đối không dùng vật nhọn và 

sắc để đánh dấu. Khi đã xác dịnh vị trí tƣơng đối của đƣờng cáp, hãy dùng dụng cụ cầm tay 

nhƣ xẻng mai để đào lộ ra. Không nên dùng cuốc, xà beng. Cần theo dõi kĩ dấu hiệu cáp 

trong quá trình đào bới - thiết bị điện đƣợc cấp điện không phải chỉ bằng nữa mét cáp.  

Các công trình ngầm khác:  

Tƣơng tự nhƣ xử lí cáp điện ngầm, hãy yêu cầu ngƣời có trách nhiệm cung cấp sơ 

đồ đƣờng cấp nƣớc ngầm, đƣờng ống khí đốt, đƣờng cáp điện thoại ngầm..., sau đó sử 

dụng các biện pháp giống nhƣ đối với đƣờng điện ngầm.  

Không sử dụng máy xúc cách ống dẫn hơi đốt dƣới nửa mét. Nếu ngửi thấy mùi gas, 

cần đảm bảo không có vật phát lửa nhƣ thuốc lá, động cơ d0ang họat động ở gần đó. Tránh 
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xa khu vực rò rỉ, yêu cầu mọi ngƣời tản ra và thông báo với những ngƣời có trách nhiệm. 

Không để máy móc thiết bị nặng lên trên hoặc ở gần đƣờng ống vì đƣờng ống có thể vỡ.  

Tất cả đƣờng ống hoặc dây cáp phải đƣợc gia cố trƣớc khi bắt đầu tiến hành đào 

xúc. Không đƣợc sử dụng chúng để gia cố thết bị cũng nhƣ làm phƣơng tiện để vào và ra 

khỏi nơi đào xúc. Đảm bảo sau khi lấp rãnh có đƣờng ống khí đốt thì đƣờng ống đã đƣợc 

chèn chặt phía dƣới để đề phòng ống võng có thể nứt hoặc vỡ.  

Thảo luận:  

 Nêu một số biện pháp an toàn cần phải làm trƣớc khi công nhân bắt đầu xuống lòng 

hố hoặc rãnh. 

 Những điều kiện nào có thể gây ảnh hƣởng đến lòng hố hoặc rãnh?  

 Tại sao có nhiều tai nạn chết ngƣời khi thi công đào xúc?  

 Nêu những nguy hiểm mà bạn có thể gặp khi làm việc dƣới hố sâu.  

 Nếu thành rãnh bị sập lở vùi lấp công nhân làm việc bên dƣới bạn sẽ có những hành 

động gì?  

 Cần chú ý những gì để tránh nguy hiểm do công trình ngầm gây ra? 

 
Những điểm cần nhớ:  

 Đào bằng tay phải rất cẩn thận vì đƣờng cáp có thể nằm dƣới mặt đất. 

 Dùng xẻng hoặc mai chứ không nên dùng cuốc hay xà beng, và không nên bập dụng 

cụ xuống đất.  

 Nếu thấy đƣờng cáp nằm trong nền bê tông, không nên phá vỡ mà nên tham khảo ý 

kiến chuyên gia.  

 Nếu cáp bị hƣ hại, cho dù rất nhẹ, cũng cần giữ thật sạch.  

 Không cởi trần khi làm việc. Mặc áo bảo hộ sẽ ngăn chặn một số trƣờng hợp bỏng 

do tia lửa điện.  

 Thi công đào xúc ?  

 Nêu những nguy hiểm mà bạn có thể gặp khi làm việc dƣới hố sâu ?  

 Nếu thành rãnh bị sụp lở vùi lấp công nhân làm việc bên dƣới, bạn sẽ có những hành 

động gì ?  

 Cần chú ý những gì để tránh nguy hiểm do công trình ngầm gây ra ?  

  

V. GIÀN GIÁO:  
1. Các mối nguy hiểm:  

Ngã cao và thiết bị, vật liệu rơi từ trên cao xuống là mối nguy hiểm, mất an toàn 

nghiêm trọng nhất trong ngành xây dựng. Chết do ngã cao chiếm một tỷ lệ rất lớn. Đa số 

trƣờng hợp ngã là từ chổ làm việc mất an toàn hoặc từ phƣơng tiện lên xuống không an 



toàn. Mục đích chƣơng này, cũng nhƣ một số chƣơng tiếp theo nói về các vấn đề của thang 

và một số quy trình nguy hiểm khác, là tìm biện pháp ngăn chặn những rủi ro có thể phát 

sinh.  

Giàn giáo ở đây có thể hiểu là một loại cấu trúc để bổ trợ cho các sàn công tác. Nó 

có thể dùng làm chổ thi công, nơi chứa vật liệu hoặc cho bất cứ loại công việc nào trong xây 

dựng, kể cả việc tu tạo hay phá dỡ.  

Giàn giáo đƣợc sử dụng tại bất cứ nơi nào trên nền, công trình và những nơi có điều 

kiện thi công thiếu an toàn. Giàn giáo phải đƣợc chế tạo bằng vật liệu tốt, đủ chắc chắn để 

đảm bảo an toàn cho ngƣời lên xuống và làm việc.  

Các nguyên tắc chung cho các kiểu giàn giáo đƣợc quy định trong cuốn sổ tay này, 

và chỉ ngƣời có nhiệm vụ mới đƣợc lắp đặt, di chuyển hoặc tháo dỡ giàn giáo dƣới sự giám 

sát kỹ lƣỡng. Sau khi lắp dựng, giàn giáo phải đƣợc kiểm tra ít nhất là mỗi tuần một lần. Mỗi 

lần kiểm tra phải có biên bản và lƣu giử cẩn thận.  

Có nhiều loại vật liệu khác nhau để chế tạo giàn giáo nhƣ thép, nhôm, gỗ, tre... Với 

loại vật liệu nào thì những nguyên tắc chung về an toàn cũng giống nhau : đủ cứng vững để 

có thể chịu tải trọng và độ võng khi thi công; đƣợc giằng chắc và ổn định; trong thiết kế phải 

có tính đến việc phòng chống ngã của công nhân và vật liệu bị rơi. Việc thiết kế và lắp ráp 

các loại giàn giáo bằng ống kim loại, một loại giàn giáo rất phổ biến hiện nay trên thế giới, 

đƣợc nêu ra trong cuốn sách này nhƣ là một ví dụ.  

 

2. Giàn giáo giằng độc lập:  

Một giàn giáo độc lập có cấu tạo gồm một bộ khung có các thanh giằng ngang đƣợc 

bắt chặt hai đầu và vuông góc với những trụ chống. Các thanh giằng ngang đó có vị trí song 

song với bề mặt công trình, bên trên có kê một sàn công tác. Giàn giáo độc lập là giàn giáo 

dù không tựa vào công trình hay bất kỳ cấu trúc nào vẫn có khả năng tự đứng vững (hình 

13)  

Trụ chống giàn giáo phải đƣợc kê trên nền rắn, chắc, và có ván gổ lót chân dế để 

phân tán áp lực lên trụ, chống lún cục bộ gây mất cân bằng. Không dùng các vật liệu dể vỡ 

hoặc trƣợt nhƣ gạch hoặc đá vụn để đở chân giàn giáo.  

Trụ chống giàn giáo cần đƣợc phân bổ đều và đƣợc gia cố và tăng cứng vững bằng 

các thanh giằng. để chịu lực tốt, nên bố trí thanh giằng hình chử chi. Các đố đở sàn công tác 

của giàn giáo nên bố trí trên đỉnh giàn giáo. Cự ly theo phƣơng ngang giữa các dố này phụ 

thuộc vào chiều dày loại ván sàn công tác và tài trọng đặt lên đó. Với loại ván dày 38mm thì 

chiều dài phần ván gối lên đ của sàn công tác phải từ 50mm đến 150mm. Không nên bố trí 

thừa giằng ngang và đố kê sàn công tác trên giàn giáo vì có thể gây nguy hiểm cho ngƣời 

hoặc xe cộ qua lại. Các thanh giằng giàn giáo có tác dụng làm cứng vững giàn giáo và 

chống xô lệch. Thanh giằng nên đóng chéo góc từ gióng ngang nọ sang gióng ngang kia 
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hoặc từ trụ nọ qua trụ kia, Cần bố trí thanh giằng song song hoặc lên cao dần theo hình dích 

dắc và nếu cần thiết phải tháo thanh giằng để lấy lối đi cho ngƣời hoặc vận chuyển vật liệu 

qua lại thì sau đó phải đóng lại ngay.  

Liên kết:  

Giàn giáo phải đƣợc liên kết chắc chắn hoặc gắn chặt vào những vị trí phù hợp của 

công trình để chống chuyển vị. Cần nhớ rằng sức gió tác động vào các giàn giáo bằng ván 

ghép sẽ lớn hơn nhiều và có thể làm dịch chuyển hoặc hất đổ giàn giáo nếu không đƣợc 

giằng chặt. Khi phải tháo gở thanh giằng theo yêu cầu thi công (chẳng hạn khi lắp kính, đánh 

bóng...), cần tháo lần lƣợt từng thanh giằng, cái trƣớc lắp lại rồi mới tháo cái sau, sau đó có 

thể sẽ phải dùng kiểu liên kết khác. Nói chung, diện tích mặt cạnh giàn giáo trên một mối 

giằng chỉ nên lấy tối đa là 32m2 đối với giàn giáo thƣờng và 25m2 đối với giàn giáo bằng 

ván ghép.  

Sàn công tác và lối đi:  

Ván dùng làm nơi thi công trên giàn giáo (sàn công tác) cần phải đều đặn và có dạng 

hình vuông để chống chuyển vị. Nên bố trí hai đố đỡ sàn công tác tại những nơi hai đầu ván 

tiếp giáp nhau và không nên để khoảng nhô tự do của đầu ván lớn hơn 4 lần chiều dày ván. 

Nếu khoảng tự do này quá lớn, ván sẽ dễ bị lật và nếu khoảng đó quá nhỏ (dƣới 50mm) ván 

sẽ tụt xuống khi công nhân dẫm lên. Thông thƣờng, mỗi ván cần 3 gối đỡ để  chống uốn, 

võng. Khoảng không giữa mép sàn công tác và bề mặt công trình nên để càng nhỏ càng tốt. 

Chiều rộng sàn phải đủ cho các yêu cầu thi công và nên sử dụng các thông số sau:  

- Không dƣới 60cm nếu chỉ dùng làm chổ đứng;  

- Không dƣới 80cm nếu có chứa cả vật liệu;  

- Không dƣới 1,1m nếu dùng làm mễ kê một sàn công tác khác;  

Lối đi lại phải đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng và nên theo phƣơng ngang. Nếu là 

đƣờng dốc có độ dốc trên 20°, cần bố trí những tấm lát vuông góc với bề mặt đƣờng dốc và 

giữa đƣờng nên để một rãnh trống cho xe đẩy có thể qua lại. Cuối cùng, phải đề phòng gió 

lớn có thể thổi bay các tấm ván.  

Lan can và tấm đỡ:  

Bố trí lan can và tấm đở tại mọi chỗ có thể bên trong giàn giáo phòng trƣờng hợp 

công nhân rơi xuống từ độ cao trên 2m. Thành lan can phải cao từ 90cm – 115cm. Đặt tấm 

chắn cao hơn mặt sàn 15cm để vật liệu không thể tràn ra. Trƣờng hợp vật liệu cao hơn thì 

thêm tấm đở hoặc thêm lƣới chắn (hình 14). Nếu phải tháo tấm đỡ hoặc lan can để di 

chuyển vật liệu thì sau đó phải lắp lại ngay.  

 

3. Giàn giáo đơn trụ, gióng:  

Giàn giáo đơn trụ hoặc đơn gióng có sàn công tác kê trên các gióng ngang đƣợc bắt 

thẳng góc với mặt bên tòa nhà (trong giàn giáo độc lập gọi là đố kê sàn công tác) đƣợc dùng 
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phổ biến trong những công việc đơn giản, chủ yếu tại những công trình xây bằng gạch (hình 

15). Đầu ngoài của các gióng ngang này đƣợc bắt chặt với các thanh giằng dọc của giàn 

giáo có liên kết cứng với các trụ đứng xếp thành hàng đơn và song song với bề mặt của tòa 

nhà. Đầu kia dẹt và tỳ lên tƣờng hoặc gối trong các lỗ hổng của tƣờng. Nhƣ vậy giàn giáo 

không thể đứng độc lập đƣợc nếu không tựa vào công trình. Các nguyên tắc cơ bản đối với 

loại giàn giáo này cũng nhƣ ở giàn giáo độc lập.  

Nền đặt giàn giáo có vai trò quan trọng. Trụ chống phải có các ván làm chân đế, mỗi 

tấm có chiều dài đủ kê hai trụ. Để có thể lắp dựng loại giàn giáo có 5 sàn công tác, khoảng 

cách giữa các cột không quá 2m và khoảng cách từ cột đến mặt tƣờng không quá 1.3m. 

Các gióng ngang nên bắt đầu lắp ở độ cao dƣới 2m dành cho các công việc ở vị trí thấp, sau 

đó lắp cao dần lên theo yêu cầu thi công.  

Khoảng cách theo phƣơng ngang giữa các gióng ngang phụ thuộc độ dày loại ván 

làm sàn công tác. Ví dụ với ván 38mm, khoảng cách đó để tối đa là 1.5m. Đầu dẹt (đầu tựa) 

kia của gióng ngang tựa vào tƣờng hoặc cắm sâu vào bên trong tƣờng một khoảng tối thiểu 

là 75mm. Đối với các tƣờng gạch vữa cũ, có thể chống đầu dẹt vào giữa các khe gạch. ở 

loại giàn giáo này, việc liên kết vào tƣờng có vai trò quan trọng hơn ở loại giàn giáo độc lập 

nhiều bởi vì các gióng ngang có thể dễ dàng bị long ra ở trong tƣờng. Bởi vậy, đối với giàn 

giáo trụ đơn cần phải đóng thanh giằng suốt cả chiều cao của giàn giáo. Thanh giằng cần 

đóng nghiêng 45o so với mặt nằm ngang và khoảng cách 30m. Các yêu cầu kĩ thuật khác 

cho việc dựng sàn, lối đi, tấm đỡ và lan can có thể áp dụng các chỉ tiêu nhƣ đã nêu trong 

các mục trên.  

Không đƣợcđể dở dang việc dựng hoặc tháo dỡ giàn giáo nếu không có biển báo 

cấm sử dụng và chắn các lối lên xuống.  

Với cả hai kiểu giàn giáo phải có các tấm đỡ, lƣới chắn hay một số phƣơng tiện khác 

ngăn chặn vật liệu rơi xuống bên dƣới (Hình 16). Vì ngƣới ngoài cũng có thể lên xuống, đặc 

biệt là trẻ em có thể leo trèo lên giàn giáo khá dễ dàng, bởi vậy cần có các biện pháp ngăn 

cản nhƣ làm rào cản hoặc tháo bỏ các thang dẫn, đặc biệt là sau giờ làm việc.  

Những điểm cần nhớ:  

 Ở những nơi có điều kiện làm việc thiếu an toàn trên mặt đất cũng nhƣ công trình, 

nên dùng giàn giáo hơn dùng thang.  

 Chỉ đƣợc sử dụng giàn giáo đúng mục đích và khi nó đã đƣợc neo giằng chắc vào 

công trình.  

 Không chất quá tải. Đặc biệt không đƣợc đặt máy móc hay vật liệu lên giàn giáo nếu 

trong thiết kế không có chức năng đó. Không chứa vật liệu lên giàn giáo nếu không 

cần thiết.  

 Không dùng gỗ đã sơn hoặc đã qua xử lí bề mặt làm cho việc quan sát phát hiện ra 

những chỗ khiếm khuyết bên trong sẽ khó khăn.  
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 Không sử dụng tre đã có dấu hiệu mục hay mối mọt, dây chão mục; tránh dùng các 

vật liệu còn nghi ngờ.  

 

4. Giàn giáo tháp:  

Một giàn giáo tháp bao gồm một sàn công tác bắc trên các gióng ngang bắt chặt với 

bốn trụ chống. Các trụ chống này có các chân đế kê trên ván gỗ với loại giàn giáo cố định 

hoặc có bánh xe với loại di động (Hình 17). Giàn giáo tháp thƣờng đƣợc thiết kế cho thợ 

sơn hoặc công nhân làm việc nhẹ trong khoảng thời gian ngắn tại một vị trí nhất định.  

Các nguyên nhân gây ra tai nạn:  

- Tai nạn có thể xãy ra vì lật giàn giáo trong các tình huống sau:  

- Tỉ lệ giữa chiều cao giàn giáo so với chân đế quá lớn;  

- Sàn công tác quá tải làm cho giàn giáo mất ổn định;  

- Đặt thang trên đỉnh giàn giáo để tăng chiều cao hoạt động;  

- Sử dụng các máy đập trong một số công việc gây ra giao động theo phƣơng ngang 

hoặc ngoại lực tác động vào đỉnh giàn giáo;  

- Giàn giáo di động bị xê dịch do công nhân hoặc vật liệu ở trên sàn công tác gây ra;  

- Đặt giàn giáo trên nền không chắc hoặ bị nghiên;  

- Không dằn chặt giàn giáo với công trình nhƣ yêu cầu kỹ thuật;  

- Phƣơng tiện lên xuống sàn công tác đặt tựa vào sƣờn giàn giáo.  

Chiều cao giới hạn:  

Yêu cầu kỹ thuật trƣớc nhất đối với giàn giáo tháp là độ ổn định. Với loại giàn giáo 

tháp cố định dùng thi công trong nhà, để đảm bảo ổn định thì tỹ lệ giữa chiều cao giàn giáo 

so với chiều rộng chân đế không đƣợc quá 4:1. Với giàn giáo tháp dùng thi công ngoài trời, 

tỷ lệ này dùng cho loại cố định là 3,5:1 và cho lọai di động tối đa là 3:1. Tải trọng trên sàn 

công tác của giàn giáo cũng là nguyên nhân làm lệch trọng tâm và gây mất ổn định.  

Giàn giáo tháp cố định nếu đứng độc lập không nên để chiều cao tối đa vƣợt quá 

12m. Nếu vƣợt quá thì giàn giáo phải đƣợc giằng thật chắc. Tƣơng tự, giàn giáo di động 

không nên cao quá 9,6m nếu đứng độc lập, và 12m nếu đƣợc giằng với công trình. 

Kết cấu:  

Giàn giáo phải thẳng đứng, chỉ có một sàn công tác và đƣợc kê trên nền vững, ổn 

định. Với loại giàn giáo cố định phải có đủ ván làm chân đế. Kích cở các ván này phụ thuộc 

vào yêu cầu công việc nhƣng phải giử sao cho khoảng cách giữa các trụ chống không dƣới 

1,2m. Giàn giáo di động nên dùng loại bánh xe có đƣờng kính trên 125mm và đƣợc lắp chặt 

váo chân các trụ. Bánh xe nên có khóa hoặc phanh lắp liền với trụ chống và phải đảm bảo 

hoạt động tốt khi cố định giàn giáo.  
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Sàn công tác:  

Sàn công tác cần có bố trí nắp đậy chổ đầu cầu thang lên xuống đề phòng công 

nhân có thể rơi qua đó. Nắp đậy phải có khóa ở cà hai vị trí mở và đóng, và có tay nắm để 

trợ giúp khi leo lên hoặc xuống. Loại giàn giáo này cũng phải có lan can và tấm đở nhƣ ở 

giàn giáo độc lập. Thang lên xuống nên đặt phía trong lòng giàn giáo để chống lật giàn giáo.  

Di chuyển:  

Không đƣợc di chuyển giàn giáo di động khi đang có ngƣời hoặc vật liệu ở trên sàn 

công tác. Chỉ đƣợc di chuyển giàn giáo bằng cách đẩy hoặc kéo trên các tấm chân đế, tuyệt 

đối không dùng xe để kéo.  

 

5. Giàn giáo gác:  

Giàn giáo gác là giàn giáo có sàn công tác đƣợc gác lên những thang chử A hoặc 

những khung gấp có dạng tƣơng tự. 

Kiểu giàn giáo này, dạng khung gấp cố định hoặc bất kỳ, chỉ đƣợc sử dụng cho 

những công việc thuộc loại nhẹ hoặc tạm thời (hình 18). Khung gấp để kê chỉ đƣợc sử dụng 

cho chiều cao một tầng, và ván dùng làm sàn đứng phải có chiều rộng tối thiểu 430mm 

(băng chiều rộng hai ván sàn công tác của các loại giàn giáo khác). Sàn công tác đặt ở độ 

cao bằng 2/3 chiều cao của khung kê. Loại khung gấp cố định không đƣợc dùng cho việc kê 

chồng hai tầng lên nhau để thi công trên cao và phải lắp thêm lan can và tấm đở nếu độ cao 

sàn công tác lớn hơn 2m. Không đƣợc sử dụng giàn giáo gác ở những nơi mà ngƣời công 

nhân có thể rơi từ độ cao trên 4,5m.  

Cũng nhƣ các loại khác, giàn giáo gác cũng phải đƣợc kê đặt trên nền phẳng và 

vững để chống xê dịch. Khung kê phải đƣợc giằng thật chắc. Khoảng cách lớn nhất giữa hai 

khung (nhịp) là 1,35m nếu sử dụng loại ván dày 38mm làm sàn thi công và 2,45m nếu sử 

dụng ván dày 50mm. Cho phép để nhịp rộng nếu sử dụng các giàn chắc thay cho ván gỗ.  

Kiểm tra kỷ khung kê trƣớc khi sử dụng và phải loại bỏ nếu có các chi tiết hƣ hỏng nhƣ giá 

đở gãy, bản lề vỡ hoặc hƣ hỏng, thiếu chốt hay bulông, bậc thang gảy, nứt.  

Những điểm cần nhớ:  

 Giằng giàn giáo vào công trình hay câu trúc cố định tại bất cứ chổ nào có thể.  

 Khóa bánh xe lại khi làm việc trên giàn giáo di động.  

 Không trèo lên giàn giáo di dộng khi chƣa khóa bánh xe và chƣa đặt giàn giáo trên 

nền vững.  

 Giảm thiểu tải trọng chất lên giàn giáo  

 Không để giàn giáo bên dƣới đƣờng giây điện. 

 Trƣớc khi di chuyển giàn giáo di động cần xem xét trƣớc các vật cản trên không.  

 Tránh sử dụng giàn giáo khi có gió mạnh hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.  
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6. Giàn giáo treo:  

Giàn giáo treo đƣợc dùng phổ biến cho thi công các công trình cao nằm trên các 

đƣờng phố đông đúc, hoặc những nơi không thể dựng và nếu dựng giàn giáo từ mặt đất sẽ 

không kinh tế. Giàn giáo treo có hai kiểu chính :  

- Giàn giáo treo bản lề hoặc độc lập  

- Giàn giáo treo kiểu nôi  

- Cả hai kiểu này đều đƣợc treo vào công trinh tại những nơi thuận tiện nhƣ dầm 

nhà, móc lan can...  

- Những tai nạn điền hình xảy ra trên giàn giáo treo do các nguyên nhân sau:  

- Khó ra vào giàn giáo treo kiểu nôi;  

- Chi tiết chịu tải kém hoặc không phù hợp :  

- Dây treo hƣ hỏng;  

- Bảo trì kém.  

Những điều cần nhớ:  

 Không làm việc trên giàn giáo treo nếu chƣa đƣợc huấn luyện chu đáo.  

 Không dùng dây treo giàn giáo để lên xuống sàn công tác.  

Ra vào giàn giáo: 

Thông thƣờng, các lố ra vào tốt nhất là từ mặt đất hoặc từ trên mái. Nếu ra vào từ 

phía trên mái, phải có thêm các tay vịn lắp vào mái hoặc lan can để bổ trợ. Chỉ đƣợc ra vào 

sàn công tác từng ngƣời một.  

Dây treo:  

Để phòng tránh rủi ro có thể xảy tới khi dây treo hỏng, phải có thêm một cuộn dây 

thứ cấp trên đó có gắn thiết bị chống rơi. Ngoài ra, mọi dây treo phải đƣợc kiểm tra kỹ lƣởng 

ít nhất là 6 tháng một lần.  

Sàn công tác:  

Sàn công tác hoặc giàn giáo treo kiểu nôi phải đƣợc giám định cẩn thận trƣớc khi sử 

dụng và sau đó ít nhất mổi tuần một lan62. Phải ghi rõ tải trọng cho phép lên giàn giáo.  

Lắp đặt và huấn luyện:  

Khi sử dụng bất cứ loại giàn giáo treo nào đều phải có một chuyên gia có kinh 

nghiệm về giám sát thi công hƣớng dẫn. Việc lắp dựng giàn giáo cần thực hiện bởi ngƣời có 

kinh nghiệm. Ngƣời có thể làm việc trên giàn giáo treo phải là ngƣời đƣợc huấn luyện việc 

sử dụng các trang thiết bị của giàn giáo và các thiết bị an toàn. Ngƣời đó cũng phải có 

những hiểu biết thực tiễn về an toàn và nắm vững những thủ tục cấp cứu khi có tai nạn. Chú 

ý khi làm việc trên giàn giáo treo luôn phải mặc quần áo bảo hộ và phải thắt giây bảo hiểm.  

Thảo luận:  



 Bạn hiểu thế nào là giàn giáo?  

 Khi nào thì sử dụng giàn giáo thay cho thang?  

 Cần chú ý những gì khi cung cấp trang thiết bị an toàn cho việc lên xuống của công 

nhân và vật liệu  

 Giàn giáo đơn trụ hoặc đơn gióng khác giàn giáo độc lập ở chổ nào?  

 Những nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi sử dụng giàn giáo và cần chú ý những 

gì để phòng tránh ?  

 Làm thế nào để đảm bảo độ tình trạng nguyên vẹn của giàn giáo trong suốt quá trình 

sử dụng ?  

 Những điều cần chú ý để đảm bảo độ ổn định của giản giáo tháp ?  

 Từ kinh nghiệm bản thân, hãy cho biết bạn đã thấy những loại g iàn giáo không phù 

hợp và thiết kế an toàn nào đã đƣợc sử dụng ? 

 Những rủi ro và phƣơng pháp loại trừ?  

  

VI. THANG:  

Hàng năm có rất nhiều công nhân bị chết và bị chấn thƣơng nặng khi sử dụng các 

loại thang. Vì thang rất dễ kiếm và giá thành khá rẻ nên các hạn chế của nó rất dể bị bỏ qua. 

Từ đó, câu hơi đầu tiên đặt ra có thể tiến hành công việc an toàn hơn bằng cách dùng các 

thiết bị khác? Chẳng hạn nếu có một sàn công tác chắc chắn thì công việc sẽ đƣợc tiến 

hành nhanh và hiệu quả hơn ?  

1. Những mặt hạn chế:  

Nếu bạn sử dụng thang thì phải nhớ:  

- Chỉ cho phép từng ngƣời lên hoặc xuống thang;  

- Chỉ một ngƣời đƣợc làm việc trên thang;  

- Nếu đầu thang không đƣợc giằng chắc thì phải có hai công nhân cùng làm việc; 

một ngƣời làm việc trên thang và một ngƣời giử chân thang;  

- Chỉ đƣợc để một tay tự do; việc mang thiết bị hoặc các vật dụng khác lên thang là 

rất khó khăn và nguy hiểm, hơn nữa tải trọng phải rất hạn chế. Nhiều rủi ro có thể 

xảy ra đố với ngƣời ở dƣới khi có vật rơi từ trên thang xuống;  

- Hạn chề việc di chuyển;  

- Phải đặt và tựa thang ở vị trí và bề mặt chắc chắn;  

- Hạn chế về độ cao khi dùng thang.  

 

2. Buộc chặt thang:  



Hơn một nửa số tai nạn xảy ra là do thang bị trƣợt trên nền kê hoặc phần tựa. Vì vậy, 

thang phải đƣợc kê đặt trên nền chắc. Không đƣợc chèn thêm vào một bên chân thang vì lý 

do nền không phẳng. Trong trƣờng hợp này, nếu có thể, hãy san bằng nền hoặc chôn chặt 

chân thang. Nếu nền đất xốp hãy sử dụng thêm ván để kê. Không đƣợc kê thang hoặc để 

toàn bộ trọng lƣợng thang dồn vào bậc dƣới cùng, chỉ đƣợc dùng các bật trên và hai thành 

thang làm các điểm gia cố.  

Phần đầu thang phải tựa vào bề mặt chắc chắn có khả năng chịu tải tốt, nếu không 

thì phải có thêm gối đỡ thang. Nên giằng hoặc buộc chặt đầu thang hoặc có ngƣời giữ thang 

(hình 19); nếu không làm đƣợc nhƣ vậy thì phải buộc chân thang vào các cột chôn vào lòng 

đất hoặc sử dụng các bao cát (hình 20). Trong trƣờng hợp không thể giằng buộc đƣợc và 

không có gối đỡ thì bắt buộc phải có ngƣời giử chân thang khi ngƣời khác đang làm việc 

bên trên, song chỉ đƣợc áp dụng với các loại thang có chiều dài dƣới 5m. Ngƣời giữ phải 

nắm mỗi tay vào một bậc thang và tỳ một chân lên bậc thấp nhất. Cần sử dụng các ván kê 

để chống trƣợt.  

 

3. Sử dụng thang an toàn:  

Muốn sử dụng thang một cách an toàn cần phải chú ý những điểm sau:  

- Đảm bảo thang không chạm vào đƣờng dây tải điện bên trên.  

- Các loại thang gỗ có các bậc dƣới chằng gia cố để tăng cứng vững bằng kim loại 

thì nên để phía dây chằn xuống dƣới, không thòi lên trên các bật thang.  

- Phần vƣợt lên so với điểm tựa đầu thang hay là so với bậc thang cao nhất tối thiểu 

là 1m. Nếu không, phải lắp thanh vịn chắc chắn (hình 19) để đề phòng mất thăng 

bằng khi ra vào đỉnh thang.  

- Nên bố trí sao cho công nhân có thể bƣớc qua chứ không phải trèo hoặc chui qua 

các lan can hoặc tấm đỡ. Khoảng cách giữa các lan can cũng nhƣ các tấm đỡ càng 

nhỏ càng tốt.  

- Không dùng thang quá ngắn so với yêu cầu; không đƣợc kê thang bằng gạch, các 

thùng gỗ hoặc thùng dầu để tăng tầm với của thang.  

- Góc kê thang an toàn vào khoảng 75° so với phƣơng nằm ngang, tức là thang làm 

thành cạnh huyền một tam giác vuông có cạnh đáy là 1m, còn cạnh góc vuông kia 

4m.  

- Quay mặt về phía thang khi trèo lên hoặc xuống.  

- Phải có đủ khoảng không ở phía sau các bật thang để đặt chân thoải mái.  

-Với các thang nối,chiều dài mối nối ít nhất là 2 bậc nếu tổng chiều dài là 5m, và ít 

nhất 3 bật với tổng chiều dài lớn hơn 5m (hình 21).  
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- Thử nâng caovà hạ thấp chiều cao thang nối, đảm bảo các móc hoặc khóa nối chắc 

chắn trƣớc khi trèo lên.  

- Lau sạch bùn đất hay dầu nhớt dính vào đế giày, dép trƣớc khi trèo lên thang.  

- Nếu có thể, nên cho dụng cụ vào túi áo, quần hoặc các túi đeo trên ngƣời để bám 

đƣợc vào thang bằng cả hai tay (hình 21)  

-Không mang theo vật liệu khi lên xuống thang; nên dùng tời để kéo.  

- Nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn là do mất cân bằng và với quá xa, vì vậy 

không nên cố gắng với ra ngoài tầm với mà nên di chuyển vị trí của thang.  

Cần nhớ:  

Trƣớc khi trèo lên thang, phải chắc chắn rằng thang đã đƣợc tựa chắc cả đầu và 

chân.  

Những điểm cần nhớ:  

 Đảm bảo thang đủ dài cho việc thi công. 

 Không cầm theo dụng cụ hay vật liệu khi lên xuống.  

 Chùi sạch đế giày, dép trƣớc khi trèo lên thang.  

 

4. Những điều cần chú ý khi dùng thang:  

Cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây để sử dụng thang đƣợc an toàn :  

- Thang cần phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên; những thang hỏng phải đƣợc loại bỏ. 

Kiểm tra nứt, gãy, vênh ở các thang gỗ, hƣ hỏng kết cấu ở thang kim loại. Kiểm tra 

những bậc bị lỏng, thiếu hoặc mọt.  

- Mỗi thang đều phải có ký hiệu nhận biết riêng.  

- Không để những thang chƣa sử dụng trên mặt đất để đề phòng hƣ hỏng do thời 

tiết, nƣớc hay những nhâ tố ảnh hƣởng khác.  

Nên cất giữ thang trên các giá có mái che và nằm cách khỏi mặt đất. Thang dài trên 

6m cần có ít nhất 3 gối đỡ chống uốn võng.  

- Không treo thang bằng cách móc vào cạnh hoặc bậc thang vì thang có thể bục.  

- Cất giử thang gỗ ở nơi thoáng gió, không có không khí nóng hoặc ẩm.  

- Bảo quản thang gổ bằng vec ni hay các chất bảo quản khác. Không nên sơn thang 

vì sơn ngăn cản hoặc hạn chế khả năng quan sát phát hiện những khiếm khuyết bên 

trong nhƣ nứt.  

- Thang nhôm cũng cần có lớp bảo vệ bề mặt chống các chất ăn mòn nhƣ axít hoặc 

các chất khác.  

Những điểm cần nhớ:  

 Thƣờng xuyên kiểm tra thang trƣớc khi dùng.  
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 Loại bỏ các thang hƣ hỏng, đảm bảo sau đó các thang này đƣợc sửa chữa hoàn 

chỉnh. Nếu không thể sửa chữa đƣợc thì các thang này bắt buộc phải hủy bỏ.  

 

5. Thang đứng:  

Thang đứng cần đƣợc trải căng ra trên bề mặt rộng nhất. Thang nên đặt ở bên phải 

vị trí làm việc. Không đƣợc đứng làm việc ở bậc trên cùng của thang nếu không có đủ chổ 

vịn tay.  

Dây, xích, chão dùng để giữ thang ở vị trí kéo căng cần phải có độ dài đủ, xếp đều, 

không rối. Nếu sử dụng thang đứng phía trƣớc một cánh cửa, phải đảm bảo cánh cửa đó đã 

đƣợc mở và chèn chắc. 

  

VII. NHỮNG QUI TRÌNH NGUY HIỂM: 
1. Công việc trên mái:  

Thi công trên mái nhà là một trong những nhóm công việc nguy hiểm nhất trong 

ngành xây dựng, nếu không cẩn trọng. Các nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn là :  

 Ngã xuống từ rìa mái; 

 Ngã xuống qua các lỗ hổng trên mái;  

 Ngã do sập mái làm từ vật liệu giòn và dễ vỡ.  

Mặc dù phần lớn tai nạn xảy ra với những công nhân chuyên làm việc trên mái, song 

không hiếm những trƣờng hợp xảy ra đối với công nhân lên tu tạo và dọn dẹp mái nhà. Để 

có thể làm việc an toàn trên mái nhà đòi hơi ngƣời công nhân phải có kiến thức và kinh 

nghiệm, cùng với những trang thiết bị đặc biệt. Trƣớc khi bắt đầu làm việc, phải lên kế hoạch 

về hệ thống an toàn. Hết sức đề phòng để tránh việc công nhân có thể ngã từ trên mái 

xuống, hoặc nếu có xảy ra tai nạn thì mức độ nghiêm trọng của tai nạn đó cũng phải đƣợc 

hạn chế tối đa.  

Những biện pháp an toàn đƣợc đề ra dựa vào kiểu dáng mái và tính chất công việc.  

Mái phẳng:  

Mái phẳng là loại mái có độ dốc dƣới 10°. Nếu mái nhà cao hơn 2m thì tất cả các lỗ 

hổng trên mái và rìa mái phải có lan can và tấm đỡ bảo vệ để tránh bị rơi từ trên cao xuống. 

 Tiêu chuẩn lắp đặt lan can và tấm đỡ dựa trên những nguyên tắc đã đƣợc nêu cho 

giàn giáo ở chƣơng 5 (hình 22 và hình 23). Cách xử lý lổ hổng trên mái là dùng các tấm đậy 

chắc chắn, có thể chịu tải trọng tốt và khó chuyển dịch. Các tấm đậy phải dày và đƣợc đánh 

dấu rõ ràng. Nếu rìa mái có gờ tƣờng đủ chắc thì có thể chôn các thanh giàn giáo thông 

thƣờng dể dựng lan can và tấm đỡ. Nếu không có thể dùng những tấm chịu lực đúc sẵn 

hoặc những khung thép ống hình tam giác có chu vi 2,4m và sử dụng các thanh giàn giáo 

đƣợc neo chặt vào mái hoặc các tấm chịu lực bằng bê tông để bảo vệ rìa mái.  

Mái dốc:  
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Đối với tất cả các loại mái dốc có độ nghiêng trên 10° hoặc có độ cao trên 2m và dể 

trơn trƣợt đều cần có bảo vệ ở rìa mái.  

Những điểm cần nhớ:  

 Không đƣợc làm việc trên mái không có bảo vệ rìa mái  

 Trƣớc khi làm việc, phải biết trƣớc khu vực nào là phần mái giòn  

 Không đƣợc đi trên mái giòn  

 Phƣơng tiện bảo vệ là các rào cản hoặc lan can đủ cao và chắc chắn để ngăn ngừa 

công nhân ngã xuống đất do trƣợt hoặc lăn (hình 24). Ngoài ra nên đề phòng mái có 

thể gây trơn trƣợt do tính chất vật liệu làm mái, do rêu mốc hoặc do mƣa, tuyết.  

 Nếu ngói lợp mái không đủ chắc để bám hoặc đứng, phải dùng các thiết bị phụ trợ 

nhƣ thang bò, ván, dù chỉ để kiểm tra mái hoặc làm việc trong một thời gian ngắn.  

Mái giòn:  

Bạn có thể kiểm tra độ giòn của mái trƣớc khi đi qua mái nhà hoặc làm việc trên đó. 

Nhiều vật liệu lợp mái tạo ra cảm giác về độ an toàn cao và độ chịu tải trọng tốt, nhƣng lại 

không thể chịu tải trọng tập trung khi đặt chân lên mái hoặc có thể vỡ nếu ngƣời đứng trên 

đó bị ngã xuống. Tấm lợo fibr xi măng đơn là ví dụ điển hình về những trƣờng hợp vỡ bất 

ngờ. Bạn cũng không nên sai lầm khi tin vào độ vững của những đƣờng viền dày giữa các 

tấm lợp. Ngoài ra, còn những loại vật liệu dể vỡ khác nhƣ sợi kim loại, tấm lợp chất dẻo gấp 

múi, ton6 múi dùng cho các mái nhẹ và những tấm lợp đơn không có gia cố. Đôi khi khó có 

thể nhận ra đƣợc độ giòn của một số loại tấm lợp do chúng đã đƣợc sơn hoặc phủ hắc ín 

lên, đặc biệt là những trƣờng hợp đang đƣợc dùng để phủ hoặc sửa chữa mái.  

Khi nghi ngờ và phát hiện ra những mái dòn phải sử dụng ít nhất là hai thang lót 

hoặc thang mái để có thể đứng trên một thang và di chuyển trên thang kia.  

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng ống máng hay các mái lân cận có phủ vật liệu 

giòn để làm phƣơng tiện lên xuống. Trong những trƣờng hợp này, lớp phủ hoặc lan can sẽ 

là những phƣơng tiện hữu hiệu để phòng chống trƣợt hoặc vấp ngã. Nhớ phải dán các bản 

thông báo chú ý tại những nơi có mái giòn.  

Ván lót và thang mái:  

Ván lót và thang mái (hình 25 và hình 26) phải đƣợc thiết kế và chế tạo cẩn thận, và 

không đƣợc làm bằng gổ vụn. Ván lót phải dày ít nhất 38mm, dài không quá 380mm và 

đƣợc đặt chắc chắn. Phần neo và chóp kim loại ở đầu ván không đƣợc tựa thẳng đầu nhọn 

vào mái vì có thể gây vỡ mái. Phần đó phải đƣợc ngoắc vào bề dốc phía bên kia của mái 

hoặc đƣợc buộc chặt bằng dây thừng. Không đƣợc dùng những mái chìa hoặc ống máng 

làm chổ tựa thang vì chúng không đủ độ cứng vững.  

Thảo luận  

 Các kiểu tai nạn phổ biến khi thi công trên mái ? 

 Cần chú ý những gì để phòng chống các tai nạn đó ?  
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 Trình bày các biện pháp phòng chống tai nạn do rơi từ rìa mái.  

 Các đặt điểm của những loại ván lót và thang mái tốt ?  

 

2. Lắp đặt kết cấu thép:  

Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thƣờng liên quan tới các công việc trên 

cao cũng nhƣ dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thƣơng vong trong những công việc lắp đặt 

kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.  

Vì thời gian làm việc tại mỗi vị trí trong lắp đặt kết cấu thép tƣơng đối ngắn nên các 

giàn giáo rất ít khi đƣợc sử dụng. Nhiều công nhân lắp đặt do quá vững tin vào sự an toàn 

của bản thân, đã tiến hành công việc trong những tình huống nguy hiểm một cách không cần 

thiết.  

Lập thiết kế:  

Ngƣời công nhân phải nắm vững những nguyên tắc về an toàn trƣớc khi làm công 

việc lắp đặt kết cấu thép. Những vấn đề về an toàn phải đƣợc chú trọng ngay từ khi thiết kế. 

Ngƣời lập thiết kế phải kinh qua thực tế công trƣờng và hiểu biết những vấn đề có liên quan 

đến lắp dựng kết cấu thép nhƣ vị trí mối nối, khả năng đến đƣợc chổ nối, việc cố định sàn 

công tác, tải trọng liên quan tới công suất nâng của cần trục v.v... Nhà thiết kế phải cung cấp 

đầy đủ thông tin cho nhà thầu lắp đặt về những điều cần chú ý để đảm bảo sự ổn định của 

cấu trúc trong quá trình thi công. Ngƣợc lại, nhà thầu phải đứ ra phƣơng án lắp đặt để ngƣời 

thiết kế thông qua. Phƣơng án thi công an toàn phải chỉ ra những khó khăn và rủi ro có thể 

có ảnh hƣởng tới quy trình lắp đặt.  

Giám sát:  

Vì nhà sản xuất và ngƣời lắp đặt thƣờng thuộc về những công ty khác nhau nên cần 

có ngƣời giám sát các công việc là ngƣời của nhà thầu chính để đảm bảo việc thực hiện các 

thủ tục, kiểm tra, giám định, kể cả việc đƣa ra những yêu cầu và thay đổi.  

Công tác chuẩn bị:  

Việc lắp đặt kết cấu thép thƣờng diễn ra ngay từ khâu đầu tiên của dự án, trƣớc khi 

công trƣờng đƣợc thu dọn và bố trí ngăn nắp; các loại vật liệu trên công trƣờng vẫn còn 

năm ngổ ngang hoặ đƣợc di chuyển một cách lộn xộn. Điều đó gây khó khăn không nhỏ cho 

ngƣời qua lại, các phƣơng tiện giao thông và các máy nâng chuyển. Để tạo điều kiện di 

chuyển tốt cho các phƣơng tiện này cũng nhƣ cho các giàn giáo tháp hoặc di động, cần ƣu 

tiên xây dựng trƣớc phần bê tông của tang62 nền, lối đi lại và những nền kê cứng vững. 

Điều đó cũng có tác dụng tạo ra một công trƣờng ngăn nắp và sạch sẽ. Cần bố trí mặt bằng 

kho bải chứa vật liệu sao cho xe cơ giới hoặc máy nâng chuyển có thể dễ dàng tiếp cận mà 

không sợ va đụng.  

Cần chỉ rõ trọng lƣợng vật nâng, đánh dấu những điểm có thể ngoắc dây cáp của 

cần cẩu vào để nâng vật đó nhằm tạo điều kiện an toàn cho hoạt động của các máy nâng 



chuyển, công nhân bốc vác hay cần trục. Nếu điều kiện cho phép thì nên gá thêm các tay 

cầm vào vật nâng.  

Phải luôn theo dõi dự báo thời tiết dể có kế hoạch làm việc thích ứng. Chú ý khi có 

gió mạnh, không nên sử dụng cần trục hoặc cho phép công nhân làm việc trên những khung 

thép hoặc trên những bề mặt ẩm ƣớt.  

Chốt định vị có vai trò rất quan trọng song lại thƣơng bị đánh giá thấp. Chỉ cần những 

sơ xuất khi định vị, căn chỉnh và cân bằng sẽ dẫn tới mất ổn định công trình lắp đặt. Cần 

kiểm tra kỷ lƣỡng trƣớc khi bắt đầu tiến hành công việc. Khi bắt đầu xây dựng, cần xiết thêm 

nhiều bu lông vào những nơi tải nặng và phải có những cột chống gia cố đề phòng công 

trình có thể sập đổ. Nhiều sự cố sập đổ là do nguyên nhân thiếu cột chống hoặc di chuyển 

công trình khỏi vị trí cân bằng đả đƣợc bố trí trong thiết kế. Trong kế hoạch lắp dựng phải 

tính đủ số nhân lực, cột chống,dây giằng hay vật nổi cần thiết.  

Những điểm cần nhớ:  

 Việc giảm bớt số bu lông tại các mối nối nhằm tiết kiệm thời gian nâng chuyển là một 

hành động rất nguy hiểm.  

 Không làm việc khi có gió mạnh hoặc trên kết cấu ẩm ƣớt.  

 Khi lắp dựng bằng cần trục cần luôn nhớ gắn thêm hai tay cầm ở hai đầu cuối khung 

thép. Công nhân hƣơng dẫn vị trí để đặt khung thép sẽ sử dụng các tay cầm này và 

phải đứng xa vị trí đáp tối thiểu là 5m.  

Phương tiện lên xuống vị trí thi công:  

Những thao tác nguy hiểm nhƣ trèo lên thanh thép trần, đi lại trên dầm, ngồi dạng 

chân hai bên dầm... vẫn thƣơng xuyên diển ra do thợ lắp đặt quá ỷ lại vào khả năng chuyên 

môn của mình. Nói chung không có gì khó khăn về mặt kỹ thuật hay thực tiễn ngăn cản thợ 

lắp đặt trên công trình sử dụng các phƣơng tiện để hổ trợ cho công việc của mình. Trong 

phần lớn trƣờng hợp, công việc đƣợc lập kế hoạch và vị trí thi công đƣợc thiết kế để bắt đầu 

từ dƣới đất, sau đó nâng dần lên theo các bộ phận công trình rồi di chuyển sang vị trí khác 

bằng máy nâng chuyển. Thông thƣờng nên lắp thêm thang trƣớc khi lắp đặt kết cấu thép để 

trợ giúp cho việc lên xuống. Cần nên buộc chặt thang vào khung thép để tránh nguy hiểm 

cho ngƣời đứng trên đó khi thang di chuyển, ví dụ nhƣ di chuyển thang bằng cần trục sau 

khi đã đƣợc buộc chặt.  

Khi thiết kế dự án phải tính toán sao cho có thể cung cấp đủ phƣơng tiện để đi lại 

giữa các vị trí trên khung thép nhƣ cầu thang và lối đi có lan can bảo vệ. Phƣơng án ƣu tiên 

trƣớc hết là thiết kế lối đi lại tạm thời bằng các dàn gổ hoặc cầu thép có nhịp dài. Nếu thi 

công ở độ cao trên 6m (tƣơng đƣơng hai tầng nhà), bắt buộc phải có sàn tạm thời làm bằng 

các tấm ván ghép khít với nhau. Giàn giáo tháp và xe thang là những thiết bị làm tăng độ an 

toàn (hình 27), đặt biệt là khi đã có đủ đƣơng di lại, có ván gia cố nền, sàn tạm thời và công 

trƣờng quan đãng.  
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Những điều cần nhớ:  

 Nếu bạn trèo hoặc đi lại trên thép trần sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ngã.  

 Dùng lƣới an toàn, thắt lƣng an toàn neo buộc vào những điểm thích ứng và sử dụng 

trang phục bảo hộ lao động sẽ làm giãm số thƣơng vong rất nhiều, và tạo điều kiện 

làm tốt những công việc ở vị trí không thuận lợi (hình 28 và hình 28a). Nên duy trì 

lƣới an toàn thi công ở độ cao từ 2 tầng trở lên (hình 29)  

 Lắp đặt kết cấu thép liên quan đến rất nhiều thao tác bốc xếp, nâng chuyển vật liệu 

bằng tay. Các thao tác này có thể gây tổn thƣơng cột sống hay những thƣơng tật ở 

chân tay nếu công nhân không đƣợc huấn luyện chu đáo hoặc không dùng trang bị 

bảo hộ lao động thích hợp.  

Thảo luận:  

 Tại sao có nhiều sự cố gây tai nạn trong lắp đặt kết cấu thép ?  

 Trình bày những công việc cần làm để nâng cao độ an toàn trƣớc khi bắt đầu công 

việc lắp đặt kết cấu thép.  

 Những nguyên tắc cơ bản đề phòng chống tai nạn lao động khi thi công lắp đặt kết 

cấu thép ?  

 Phải làm gì để tạo ra chổ làm việc an toàn ?  

 Những trang bị bảo hộ cá nhân nào cần sử dụng khi lắp đặt kết cấu thép ?  

 

3. Thi công dƣới nƣớc:  

Ngã xuống nƣớc chết đuối hoặc bị cuốn trôi khi làm việc dƣới nƣớc và cạnh môi 

trƣờng nƣớc là những rủi ro vẫn thƣờng xảy ra. Ngay cả nếu bạn là ngƣời bơi giỏi thì vẫn 

cần phải đặt biệt chú ý những vấn đề sau:  

Đảm bảo sàn công tác phải đƣợc neo buộc chắc chắn và không có những chƣơng 

ngại vật có thể gây vấp ngã nhƣ gạch ngói, kim loại, gỗ hay vật liệu. Lau sạch bề mặt chổ 

làm việc hoặc rải thêm các vật liệu tăng ma sát nhƣ muối, cát khi thấy có thể gây trơn trƣợt.  

Kiểm tra xem các lan can bảo vệ, tấm đỡ, thang lên xuống đã đƣợc gá đặt chắc chắn vào vị 

trí hay chƣa. 

Luôn đeo mũ bảo hiểm – nếu bạn bị một vật bất kỳ rơi vào đầu và bị ngã xuống nƣớc 

thì có thể coi nhƣ bạn đang ở trong một tình huống đặt biệt nguy hiểm.  

Mặc áo phao và đảm bảo đã đƣợc cài chặt.  

Dùng đầy đủ các lƣới bảo hiểm và trang bị bảo hộ lao động đã đƣợc cung cấp.  

Kiểm tra các phao cứu hộ để có thể sẳn sàng hoạt động trong mọi trƣờng hợp.  

Đảm bảo luôn có thuyền cứu hộ với ngƣời lái luôn ở tƣ thế sẳn sàng hoạt động khi có công 

nhân làm việc ở dƣới nƣớc. Trong trƣờng hợp có thủy triều lớn hoặc dòng chảy xiết thì nhất 

thiết động cơ phải có bộ phận tự khởi động.  
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Bạn phải nắm chắc các thủ tục phát tín hiệu cấp cứu và cứu hộ.  

  

Những điểm cần nhớ:  

 Không làm việc một mình dƣới nƣớc  

 Thƣờng xuyên kiểm tra con số những ngƣời đang làm việc để kịp thời phát hiện 

ngƣời mất tích.  

  

Thảo luận:  

 Bạn sẽ hành động nhƣ thế nào nếu có ngƣời ngã xuống nƣớc sâu hoặc chảy xiết.  

 

4. Công việc đập phá, tháo dỡ:  

Những nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn trong khâu tháo dỡ là :  

- Chọn những phƣơng án tháo dỡ không hợp lý;  

- Chỗ làm việc không an toàn.  

- Công trình đổ sập ngoài dự tính hoặc các công trình kế bên đổ do không gia cố.  

Lập kế hoạch và huấn luyện:  

Việc phá dỡ an toàn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và kiến thức của bạn nếu 

bạn là đốc công, hoặc phụ thuộc vào tay nghề của bạn nếu bạn là công nhân phá dỡ. Tuy 

nhiên vẫn có rất nhiều khâu phải đƣợc nhà quản lý thực hiện nghiêm túc trƣớc khi cho phép 

công nhân làm việc.  

Việc phá dỡ phải đƣợc giám sát bởi những đốc công không chỉ có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực phá dỡ mà còn phải hiểu biết những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng. Trƣớc hết 

phải nghiên cứu tính chất vật lý và thiết kế của công trình cần phá dỡ để tìm phƣơng án 

thích hợp. Dù công trình bằng bê tông, gạch, thép, hay gỗ thì bên trong nó cũng tập trung 

nhiều nội lực và ứng suất. Các lực và phản lực này công bằng khi công trình đƣợc hoàn 

thiện, tạo ra sự cân bằng và ổn định cho toàn bộ cấu trúc. Khi tập trung hoặc di chuyển các 

tải trọng sẽ tạo ra sự mất cân bằng cấu trúc đó và có thể gây sập đổ toàn bộ hoặc cục bộ. 

Một số công trình mới cũng có những vấn đề đặt biệt nhƣ kết cấu có ứng suất tập trung 

hoặc gia cƣờng ứng suất trong quá trình thi công. Có thể tìm hiểu những vấn đề này bằng 

cách trao đổi với khách hàng hoặc với chính quyền địa phƣơng. Từ đó đề ra phƣơng án 

tháo dỡ có thuyết minh kèm theo bản vẽ hoặc phác đồ về quy trình phá dỡ, các yêu cầu về 

máy móc, thiết bị kể cả các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân cần thiết.  

Phá dỡ là công việc nguy hiểm, có khã năng rủi ro cao, đòi hỏi công nhân thực hiện 

phải luôn luôn sử dụng các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân (PCB) nhƣ mũ, quần áo bảo hộ 

(xem chƣơng 12). Trong quá trình làm việc phải có những phƣơng tiện bảo vệ nhƣ mắt kính, 

mũ lƣởi trai để phòng bụi, mảnh vật liệu hay bu long6, đinh vít rơi vào mắt. Tập sử dụng 



PBC là một phgần thiết yếu trong chƣơng trình huấn luyện các nguyên tắc an toàn kh i phá 

dỡ.  

Trƣớc khi bắt đầu phá dỡ, tất cả những nguồn cung cấp năng lƣợng, điện, nƣớc phải 

tạm thời ngừng hoạt động để ngăn ngừa rủi ro có thể xãy ra do điện giật, cháy, nổ hoặc úng 

lụt. Bố trí các phƣơng tiện ngăn cản những ngƣời không phận sự vào khu vực đang thi 

công, ví dụ nhƣ dựng hàng rào vây xung quanh cao từ 2m trở lên.  

Những điều cần nhớ :  

 Lập kế hoạch phá dỡ và phải tuyệt đối tuân thủ kế hoạch đó  

 Phải có văn bản trình bày phƣong án tháo dỡ  

  

Quy trình phá dỡ:  

Mục đích của quy trình này là tránh việc công nhân có thể rơi hoặc ngã từ trên cao 

xuống. Nói chung, một quy trình tốt là từ từ phá dỡ hạ độ cao công trình (ngƣợc lại với quy 

trình xây). Song trong nhiều trƣơng hợp, sẽ tiết kiệm và nhanh hơn nếu sử dụng thuốc nổ, bi 

gang treo trên cần cẩu, búa máy... Những cách này đồng thời sẽ tạo ra một quy trình mà 

ngƣời thực hiện chỉ phải đứng ở dƣới đất. Không đƣợc để lại những bức tƣờng độc lập có 

thể đổ sập do gió mạnh, gây nguy hiểm cho mọi ngƣời. Không đƣợc chất đống những mảnh 

vụn lại có thể gây quá tải cho cấu trúc. Nên dùng băng trƣợt hoặc máng dốc để chuyển phế 

liệu vụn thay cho việc ném xuống dƣới, ngay cả khi có thể ném xuống bãi trống.Tránh 

những trƣờng hợp làm việc trực tiếp trên những công trình đang phá dỡ nhƣ đứng trên đỉnh 

một bức tƣờng gạch. Làm nhƣ vậy có nghĩa là công nhân vừa không có chổ bám lại vừa 

không có chổ đứng chắc chắn.  

Trong trƣờng hợp các công trình không đủ độ an toàn để làm việc trên đó nên dùng 

giàn giáo độc lập để hổ trợ (hình 30). Đặt biệt giàn giáo có tác dụng rất tốt trong phần lớn 

những loại công việc phá dỡ những tƣờng xây hoặc tƣờng gạch. Khi đó, vật liệu bị phá dỡ 

sẽ rơi vào phiá trong lòng công trình. Các thùng lồng chuyên chở cá nhân hoặc các sàn 

công tác di động chạy bằng điện nên đƣợc sử dụng khi thi công trên cao. Đôi khi có thể cần 

đến lƣới bảo hiểm và trang bị bảo hộ.  

Bình chứa và thùng kín:  

Một số quy trình thi công đòi hỏi những thiết bị nhiệt nhƣ hàn cắt có chứa nhiều vật 

liệu nhƣ cháy nổ, dẫn tới tử thƣơng. Đảm bảo an toàn cho những thiết bị nhƣ vậy là tối cần 

thiết và công nhân phải tuyệt đối chấp hành nội quy làm việc. Thông thƣờng dễ xác định 

bình rỗng khí hơn là bình còn khí thừa. Chuyện lửa cháy từ những phần khí còn dƣ trong 

bình vẫn thƣờng hay xãy ra trên các công trƣờng. Đối với loại bình có dung tích dƣới 50m3 , 

ngƣời ta vẫn hay xả phần khí hóa lỏng và khí trong bình bằng cách mở van cho bay hơi. 

Song việc đó sẽ khó khăn hơn khi đối với loại bình chứa lớn . Vì vậy, bản chất và sự phân 
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bố khí sẽ là nhân tố quyết định cho việc chọn giải pháp cắt bình chứa bằng gia công lạnh và 

gia công nóng.  

Những nhân tố có hại cho sức khỏe:  

Những nhân tố ảnh hƣởng có hại cho sức khỏe và cơ thể thƣờng xuyên xuất hiện 

trong công việc phá dỡ nhƣ bụi, khói độc sinh ra khi máy móc vận hành trong môi trƣờng 

không thông thoáng, khí có mùi nặng rò rỉ từ các bình nhiên liệu hoặc môi trƣơng làm việc 

chƣa đƣợc dọn dẹp vệ sinh. Ngoài ra còn một số nhân tố khác nhƣ khói độc sinh ra khi hàn 

cắt vật liệu đƣợc sơn phủ bằng loại sơn kẽm hoặc sơn catmi sơn có chất chì. Việc hít phải 

khí độc hoặc bụi từ các hóa chất sinh ra cũng có tác hại lâu dài đối với con ngƣời. Vì vậy, 

trong thuyết minh phƣơng án thi công phải có đánh giá mức độ nguy hiểm của công việc, có 

dự kiến các trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp, mặt nạ phòng độc và các phƣơng tiện cấp cứu.  

Hít phải bụi từ các vật liệu có chứa amiăng là một mối nguy hiểm mà công nhân phá 

dỡ phải chịu nhiều hơn công nhân đang làm bất cứ loại công việc nào khác. Đặc biệt, laọi 

amiăng xanh là loại nguyên liệu đƣợc dùng phổ biến trong các loại sơn phun chống cháy 

hoặc cách nhiệt cho cột, trần nhà. Cần phải hết sức thận trọng để không làm ô nhiễm không 

khí và hít phải loại bụi này. Các loại vật liệu chứa amiăng cần đƣợc tẩy rửa và cách ly bằng 

một công đoạn khác do những công nhân đã đƣợc huấn luyện chu đáo, có đeo bình dƣỡng 

khí mặc quần áo bảo hộ lao động thực hiện (xem chƣơng 12). Nếu có thể thì việc tẩy bỏ 

chất amiăng nên dùng phƣơng pháp ƣớt hơn là phƣơng pháp khô.  

Nhà quản lý phải có những biện pháp an toàn đặc biệt để phòng chống loại bụi nói 

trên.  

Thảo luận:  

 Cần làm gì trƣớc khi bắt đầu công việc phá dỡ ?  

 Những nguy hiểm phổ biến và cách phòng tránh ?  

 Những nhân tố đặt biệt có hại cho sức khỏe và cách phòng tránh ? 

  

5. Không gian bị hạn chế: 
Những nguy hiểm:  

Hàng năm có rất nhiều tai nạn chết ngƣời xảy ra cho công nhân thi công trong phạm 

vi không gian bị hạn hẹp chƣa đƣợc kiểm tra kỹ lƣỡng về độ an toàn và thiếu các thiết bị an 

toàn cũng nhƣ cấp cứu. Trong nhiều trƣờng hợp do trang thiết bị cấp cứu quá tồi đã xảy ra 

những thảm kịch dẩn tới cái chết cho cả ngƣời cần cấp cứu lẫn những ngƣời cứu hộ. Những 

ví dụ về không gian thi công hẹp phải kể tới những thùng xi téc kín chỉ có một lố ra vào, 

thậm chí trong đó có thể còn có các cống rãnh, lỗ khoan, ống dẫn... Ngoài ra còn phải kể 

đến các tầng hầm hoặc những nơi làm việc thiếu không khí và thông gió.  

Bầu không khí làm việc sẽ trở nên nguy hiểm khi thiếu ô xy hoặc có mặt những loại 

khí cháy. Các loại khí này có thể bị thoát ra từ các nhà máy hoặc trong quá trình vận chuyển, 

rò rỉ từ các ống dẫn khí, bốc hơi từ xăng dầu hoặc từ các chất phế thải cuaq3 các nhà máy, 



khu chợ hoặc nhƣ khí CO2 sinh ra từ đá vôi. Những tác nhân này khiến cho công việc tiến 

hành tại các khu vực không gian hẹp trở nên nguy hiểm, ví dụ nhƣ sơn, dán nền, tẩy rửa 

nền bằng dung dịch.  

Những tai nạn kể trên có thể ngăn chặn đƣợc nếu công nhân và đốc công đƣợc 

huấn luyện chu đáo, nội quy ra vào nơi làm việc đƣợc kiểm tra và tuân thủ chặt chẽ.  

Ngƣời làm việc trong điều kiện không gian hẹp phải đƣợc huấn luyện chu đáo và 

phải có đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân cần thiết. Cần phải ghi nhớ rằng môi trƣờng thiếu ô 

xy có thể gây ngất xỉu, khí độc hại có thể gây khó chịu và chóng mặt, còn khí đốt có thể gây 

cháy, nổ.  

Những nguyên tắc bảo đảm an toàn:  

Những nguyên tắc sau đây cần đặt biệt chú ý trƣớc khi bƣớc chân vào làm việc tại 

nơi không gian bị hạn hẹp, không kể đó là loại công việc gì:  

 Không đƣợc vào làm việc nếu chƣa đƣợc phép và chƣa có sự hƣớng dẫn của đốc 

công; 

 Luôn phải có thiết bị để kiểm tra định kỳ không khí đƣợc ngƣời có trình độ điều khiển.  

 Không đƣợc vào làm việc nếu ngƣời giám sát chƣa kết luận chỗ đó là an toàn;  

 Phải có thiết bị thông gió cƣỡng bức để xua tan khí độc và cung cấp không khí trong 

lành;  

 Luôn phải có ngƣời giám sát tại nơi làm việc; trong trƣờng hợp cần thiết công nhân 

phải tuân thủ yêu cầu rời khỏi công trƣờng ngay lập tức rời.  

 Ngƣời công nhân phải đƣợc hƣớng dẫn và huấn lhuyện các nguyên tắc an toàn một 

cách chu đáo, kể cả cách sử dụng bình dƣỡng khí để cấp cứu; 

 Các công nhân làm việc trong phạm vi bị hạn hẹp luôn phải mang đầy đủ các 

phƣơng tiện bảo vệ cá nhân và dây bảo hiểm phải đƣợc nối với khu vực bên ngoài 

nơi làm việc;  

 Phải có ít nhất từ hai công nhân trở lên cùng làm việc trong không gian hẹp. Một 

ngƣời đứng bên ngoài quan sát và cấp cứu hoặc hỗ trợ khi có tai nạn. Các phƣơng 

tiện cấp cứu và cứu hộ phải luôn sẳn sàng hoạt động.  

 Bộ phận cấp cứu luôn phải ở trong trạng thái thƣờng trực. Những ngƣời cứu hộ phải 

đƣợc phân công trách nhiệm cụ thể và hiểu rõ phần việc của mình. Ngay cả trong 

trƣờng hợp tính mạng của mình bị đe dọa, nhân viên cấp cứu vẫn phải tiến hành các 

thủ tục cần thiết và không bỏ cuộc;  

 Khi làm việc dƣới cống ngầm tại các đƣờng phố hoặc khu vực công cộng, luôn phải 

có ngƣời đứng gác và có các bảng báo hiệu. 

 Ngƣời huấn luyện cách sử dụng trang thiết bị an toàn và cấp cứu phải là ngƣời có 

trình độ.  



Hình 31 minh họa một phần trong số những nguyên tắc trên. 

Thiết bị an toàn và cấp cứu:  

Những trang thiết bị sau đây phải đƣợc cung cấp đầy đủ khi tiến hành công việc 

trong không gian hạn hẹp :  

- Máy đo không khí (gồm bộ phận đo đặc biệt và đèn);  

- Hai bộ trang phục bảo hộ và dây chão đủ dài (so với địa điểm nơi sẽ tiến hành thi 

công)  

- Đèn cầm tay hoặc đèn an toàn chuyên dùng trong môi trƣờng có chứa chất khí dễ 

cháy;  

- ít nhất là một bộ bình dƣỡng khí phù hợp (bình, van và bộ lọc) và một bộ máy hô 

hấp cấp cứu;  

- Thiết bị cấp cứu;  

- Bình cứu hỏa  

- Thiết bị xin cứu hộ phát tín hiệu bằng âm thanh;  

- Thiết bị hồi sức;  

- Phƣơng tiện liên lạc với ngƣời bên ngoài.  

Những điểm cần lưu ý:  

 Không làm việc một mình ở nơi không gian hẹp. 

 Không đƣợc dựa vào cảm giác chủ quan để đánh giá bầu không khí ở đó có nguy 

hiểm hay không.  

 Không đƣợc dùng ô xy để làm tan khói hoặc các chất khí nếu tại nơi đó có các nguồn 

dễ gây cháy.  

Thảo luận:  

 Theo bạn, những loại công việc nào trong xây dựng có điều kiện không gian hẹp và 

môi trƣờng không khí nguy hiểm. 

 Bạn đã bao giờ làm việc ở nơi không gian hẹp chƣa? 

 Đó là những nơi nào và những nguyên tắc nêu trên có đƣợc tuân theo không?  

 Khi thấy một công nhân bị ngã xỉu tại nơi làm việc có không gian hẹp, bạn sẽ làm gì?  

  

6. Đóng cọc: 

Những điểm cần chú ý chung:  

Sau đây là những điểm quan trọng cần chú ý do có một số rủi ro thƣờng gặp phải 

trong các dạng thi công đóng cọc:  

- Ngƣời điều khiển máy đóng cọc phải trên 18 tuổi và đƣợc đào tạo cẩn thận.  
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- Trƣớc khi đóng cọc, phải định vị rõ các công trình ngầm và bảo vệ chúng một cách 

an toàn; cần phải xác định để tránh các hầm ngầm, nguồn nƣớc ngầm và hoặc các 

điều kiện địa tầng có thể gay6 nguy hiểm cho công việc thi công .  

- Phải có nền vững hoặc tấm đệm cho các cần trục.  

- Khi thi công đóng cọc phải đội mủ bảo hiểm, phƣơng tiện bảo vệ mắt, tai nếu cần 

thiết.  

- Các máy móc, thiết bị nâng phải qua kiểm tra kỹ lƣỡng và đƣợc phép sử dụng. 

Những máy móc đó cũng phải có tải trọng và công suất đáp ứng đƣợc yêu cầu thi 

công.  

- Đặt biệt chú ý đề phong hƣ hỏng cơ cấu nâng do sa xuống hố.  

- Máy nâng để đƣa công nhân lên xuống phải có tay hãm, cơ cấu hạ phải hoạt động 

bằng điện. Thùng lồng đƣa công nhân lên xuống phải thiết kế chắc chắn, không thể 

xoay hoặc lật úp.  

- Công nhân đóng cọc nên yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ thuyết minh trong đó 

nêu rõ những điểm cần chú ý, liên quan đến kiểu đóng cọc mà họ phải làm.  

- Bản thuyết minh cũng phải đề cập đến việc đào tạo và cung cấp thông tin cho đốc 

công hoặc ngƣời điều hành.  

Những điểm cần lưu ý:  

Trong quá trình thi công luôn phải mang theo đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân  

Cọc nhồi:  

Có những trƣờng hợp công nhân phải xuông kiểm tra hoặc làm sạch lỗ khoan. Lúc 

đó trƣớc khi xuống cần nắm vững những nguyên tắc sau :  

- Đƣơng kính lỗ khoan tối thiểu là 75cm;  

- Lỗ khoan cũng đƣợc coi là nơi có không gian hẹp, vì vật cần phải tuân thủ chặt chẽ 

các biện pháp đã đƣợc hƣớng dẫn nhằm tạo ra một khoảng không an toàn.  

- Các chất phế thải trong quá trình khoan phải đƣợc để xa khỏi lỗ khoan;  

- Phải có các thiết bị chuyên dụng đƣợc thiết kế chắc chắn và chống xoay nhƣ thùng 

lồng, xích để đƣa công nhân xuống. Nguồn điện cung cấp cho thiết bị nâng luôn phải 

đƣợc duy trì khi có công nhân làm việc dƣới lỗ khoan.  

- Trong quá trình làm việc dƣới lỗ khoan công nhân luôn phải mang trang bị bảo hộ.  

- Tất cả công nhân đều phải đƣợc huấn luyện để nắm vững các thủ tục cấp cứu khi 

làm việc dƣới lỗ khoan sâu. Việc huấn luyện phải đƣợc tiến hành một cách thƣờng 

xuyên.  

- Nên bố trí ngƣời quan sát bên trên trong suốt quá trình thi công dƣới lỗ khoan, dùng 

điện hạ thế để đảm bảo an toàn.  



- Trong trƣờng hợp có thể, tốt nhất nên thay thế công nhân vào trong lỗ khoan bằng 

các camera hoặc các thiết bị kiểm tra từ xa.  

Thảo luận:  

Những mối nguy hiểm trong quá trình thi công đóng cọc và cách khắc phục 

 
VIII. XE CƠ GIỚI: 
1. Các nguyên nhân tai nạn:  

Nguyên nhân sâu xa của các tai nạn tại các công trƣờng là không lập ra đƣợc một hệ 

thông làm việc an toàn và huấn luyện công nhân tuân thủ hệ thống đó. Tuy nhiên, nguyên 

nhân phổ biến nhất của các tai nạn thƣờng là do một hay nhiều yếu tố sau đây:  

- Kỹ năng lái xe kém kết hợp với tầm nhìn hạn chế khi trở đầu  

- Bất cẩn hoặc phớt lờ những điều kiện đặc biệt nguy hiểm nhƣ là làm việc cạnh 

miệng hố hoặc dƣới đƣờng dây tải điện.  

- Chở những ngƣời không phận sự.  

- Xe máy bảo dƣỡng tồi  

- Quá tải hoặc chở cồng kềnh  

- Công trƣờng ùn tắc  

- Hệ thống giao thông kém  

- Thiếu đƣờng giao thông kèm theo mặt đƣờng không bằng phẳng và nhiều mảnh 

vụn ngổn ngang.  

 

2. Những điều cần chú ý về an toàn:  

Trong giao thông có thể có các loại xe tải, xe ben, máy kéo, xe goòng và một số loại 

xe đẩy nhỏ. Đển trở thành lái xe tốt, bạn phài đƣợc đào tạo cẩn thận. Luôn nhớ mang theo 

bằng lái khi lái xe vào đƣờng lớn, nhiều ngƣời qua lại. Ngoài ra các lái xe cũng nên luôn 

mang theo bằng lái trong mọi trƣờng hợp. Các lái xe cần đƣợc huớng dẫn để xử trí tốt các 

tình huống, ví dụ không lái cắt ngang qua sƣờn dốc.  

Đƣờng sá phải đƣợc thiết kế bằng phẳng, có các biển báo phòng tránh nguy hiểm 

nhƣ đƣờng dây tải điện bên trên hay đƣờng dốc. Nên áp dụng loại đƣờng một chiều tại 

những nơi có thể. Hạn chế tốc độ, giảm tốc độ phù hợp với điều kiện công trƣờng và gần 

những nơi đang thi công.  

Nếu xe cộ bắt buộc phải qua lại những chỗ có công trình hay đƣờng dây tải điện trên 

không, cần có những biển báo dạng cột khung (Hình 32). Barie ngăn đƣờng cần làm bằng 

vật liệu cứng, tốt nhất là gỗ ván và sơn hai màu tƣơng phản theo qui ƣớc về tín hiệu. Nếu là 

đƣờng dây tải điện thì phải có barie ở cả hai bên và cách nhau tối thiểu là 6m. Nếu có cần 

trục họat động bên dƣới đƣờng dây điện, tốt nhất nên liên lạc trƣớc với công ty cung cấp để 

cắt nguồn điện trong thời gian cần trục vận hành.  
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Công nhân thƣờng hay bị xe cán phải khi xe lùi và ngƣời tài xế không quan sát đƣợc 

hết phía sau. Vì vậy nên có thêm một ngƣời hƣớng dẫn trở đầu xe và tài xế phải luôn giữ 

ngƣời đó trong tầm nhìn. Nếu không có, tài xế buộc phải xuống xe quan sát xem phía sau có 

quang đãng hay không, sau đó, trƣớc khi trở đầu hoặc lùi xe, phải có tín hiệu báo trƣớc 

bằng âm thanh. Nhiều loại xe cơ giới hiện đại có loại còi phát âm riêng khi quay đầu, song 

không đƣợc quá ỷ lại vào các thiết bị nhƣ vậy.  

Các xe cộ khi chƣa làm nhiệm vụ nên tắt máy và cài số không nếu không đỗ trên 

đƣờng dốc, kéo phanh tay để hãm xe; nếu xe đỗ trên dốc, bánh xe phải đƣợc chèn kĩ. Cơ 

cấu thùng đổ vật liệu nên đặt ở vị trí thấp nếu xe đang tắt máy, tuy nhiên trong một vài 

trƣờng hợp nếu phải để ở vị trí cao thì phải buộc chặt các vậ liệu để tránh bị rơi ra ngoài.  

Những điểm cần nhớ:  

 Giữ xe ô tô sạch sẽ, gọn và không để dụng cụ hay vật liệu lên ca bin làm hạn chế sự 

điều khiển.  

 Hạn chế tốc độ  

 Không chuyên chở những ngƣời không có phận sự vào công trƣờng  

 Không lái cắt ngang qua sƣờn dốc  

 Trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, tài xế và công nhân bốc vác hay bị 

chấn thƣơng ở chân, vì vậy nên đi ủng hoặc giày bảo hộ.  

Bảo dưỡng xe cơ giới gồm ba khâu chính:  

- Hàng ngày tài xế phải kiểm tra nƣớc trong két (W), dầu nhớt (O), nhiên liệu (F), đèn 

(L), bơm bánh (I), phanh (B). để dễ nhớ chỉ cần thuộc cụm từ WOFLIB;  

- Thợ máy kiểm tra hàng tuần;  

- Bảo dƣỡng định kỳ theo yêu cầu của nhà sản xuất.  

- Sau khi bảo dƣỡng hoặc sữa chữa phải có biên bảng và lƣu giữ cẩn thận  

 

3. Quay đầu: 

Các trƣờng hợp xe cộ rơi xuống hố vẫn thƣờng xảy ra do xe đến quá gần hố gây sụt 

thành hố, hoặc khi xe trút vật liệu thì lái xe lùi quá sát mép hố và phanh không kịp. Việc sử 

dụng các thiết bị an toàn cần thiết nhƣ rào cản, biển báo dừng xe hoặc ngƣời hƣớng dẫn là 

cần thiết (xem chƣơng 4). Các xe cơ giới dùng trong xây dựng thƣờng không cân bằng và 

không dễ bị lật, vì vậy cần chú ý không cua gấp với tốc độ cao. Các xe kéo và xe nâng nên 

có bộ phận bảo hiểm cho ngƣời lái đề phòng các vật từ trên cao rơi xuống đầu hoặc bị văng 

ra khỏi xe khi trở đầu xe  

Ghi nhớ:  

Nếu xe bị đổ, ngƣời ngồi nguyên trên xe và đừng cố tìm cách nhảy ra khỏi xe. 

 

4. Tải trọng hàng:  



Hàng chất lên xe nên phân bố đều tải trọng và neo buộc cẩn thận. Không chứa hàng 

ở những bộ phận mà không đƣợc thiết kế cho mục đích chịu tải. Nếu có những phần thòi ra, 

bắt buộc phải có tín hiệu bằng cờ. Nếu tải không đều sẽ gây mất thăng bằng khi cua hoặc 

phanh, và nếu hàng hóa không neo buộc chặt sẽ bị xốc hoặc rơi ra ngoài khi xe chạy. Bộ 

phận thùng đổ của xe ben phải đặt ở vị trí thấp khi xe chạy.  

Chƣơng trình huấn luyện cho lái xe phải bao gồm cả việc vận chuyển và bốc dỡ 

hàng hóa, vật liệu.  

Những điểm cần lưu ý:  

 Nên dùng bậc để lên xuống, nếu không thì dùng bánh xe. Không nên nhảy từ trên 

cabin xuống đất.  

 Không lên hoặc xuống khi xe đang chạy  

  

Thảo luận:  

 Những nguyên nhân cơ bản của các tai nạn do xe cộ gây ra?  

 Có thể bổ sung thêm những biện pháp nào vào những phƣơng thức trên để phòng 

chống tai nạn?  

 

IX. VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU: 
1 Cần trục:  

Trƣớc khi sử dụng cần trục trên công trƣờng, nhà quản lý phải cân nhắc một số vấn 

đề sau:  

- Khối lƣợng, kích cỡ và kiểu dáng vật nâng ;  

- Tầm với xa nhất và bán kính công tác;  

- Các yếu tố cản trở công tác nâng nhƣ đƣờng dây điện trên không, tình trạng công 

trƣờng và kiểu nền;  

- Nhu cầu đào tạo ngƣời điều khiển thiết bị và ngƣời làm hiệu.  

Lắp đặt:  

Cả hai việc lắp đặt và tháo dỡ cần trục phải do những công nhân lành nghề thực hiện 

dƣới sự hƣớng dẫn và giám sát của các đốc công có trình độ và kinh nghiệm. Phải tuân thủ 

chặt chẽ các chỉ định của nhà sản xuất.  

Báo hiệu:  

Ngƣời điều khiển cần trục và ngƣời báo hiệu phải trên 18 tuổi, đã qua đào tạo và có 

đầy đủ kinh nghiệm. Phải luôn có ngƣời làm hiệu hoặc có hệ thống ýin hiệu hƣớng dẫn nhƣ 

máy điện thoại để phòng ngƣời điều khiển không quan sát đƣợc vật nâng. Các tín hiệu 

thông báo bằng tay phải rõ ràng và riêng rẽ và cần tuân theo một quy tắc thống nhất (Hình 

33).  

Nâng quá tải:  
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Khi đốc công hoặc ngƣời điều khiển thiết bị nâng không ƣớc tính trƣớc đƣợc khối 

lƣợng vật nâng, mà điều này dể xãy ra với các vật nâng không có hình dạng chuẩn, dẫn tới 

tình trạng nâng quá tải, làm cho nhiều bộ phận cơ cấu nâng phải làm việc vƣợt quá công 

suất cho phép. Nếu không đƣợc đào tạo đầy đủ, ngƣời điều khiển có thể hạ vật nâng xuống 

với tốc độ cao rồi hãm đột ngột làm gãy cần trục. Mọi cần trục đều phải ghi rõ tải trọng cho 

phép và khi vận hành không đƣợc vƣợt quá giới hạn đó. Trƣờng hợp cần trục có cần nâng 

hoạt động đƣợc ở nhiều tầm bán kính khác nhau thì cứ mỗi bán kính công tác của cần nâng 

phải có tải trọng cho phép tƣơng ứng. Cáp và pu li cũng phải có những ghi chú nhƣ vậy.  

Thiết bị báo ngưỡng tải trọng:  

Mọi loại cần trục đều phải có bộ phận tự động báo ngƣỡng tải trọng an toàn để báo 

động ngƣời điều khiển, thƣờng là bằng đèn báo khi tải trọng sắp đạt tải trọng cho phép, và 

chuông hoặc còi báo hiệu cho ngƣời điều khiển và những ngƣời ở gần khi tải trọng vƣợt qua 

giới hạn cho phép. Bộ phận phát tín hiệu chỉ là thiết bị phụ trợ chứ không có tác dụng đảm 

bảo cho việc vận hành nâng chuyển đƣợc an toàn, ví dụ chúng không tính đến ảnh hƣởng 

của sức gió và điều kiện nền xốp. Không nên nâng vật nâng lên hết tầm nâng ngay nếu biết 

chắc hoặc cho răng tải tải trọng nâng gần bằng tải trọng giới hạn. Trong trƣờng hợp này, 

trƣớc hết hãy nâng vật nâng lên một đoạn ngắn rồi dừng lại để kiểm tra độ ổn định của máy 

nâng trƣớc khi tiếp tục nâng. Ghi nhớ rằng khi vật nâng bị đung đƣa hoặc hạ xuống với tốc 

độ cao thì bán kính cần nâng sẽ có thể tăng lên ngoài dự tính do cần nâng bị uốn cong. Có 

một số loại thiết bị báo động cũng đồng thời là bộ ngắt tải. Tuyệt đối không đƣợc bỏ qua tín 

hiệu báo nâng vật nâng quá tải.  

Những điều cần ghi nhớ:  

 Nếu không thể thƣờng xuyên giữ vật nâng trong tầm mắt, phải có ngƣời làm hiệu.  

 Khi cố gắng giải phóng hàng tồn đọng vẫn phải ghi nhớ mức tải trọng cho phép.  

Kiểm tra và bảo trì:  

Cần trục là loại thiết bị mà những hƣ hỏng của nó nhƣ mòn, nức thƣờng khó phát 

hiện, ví dụ sự mỏi kim loại ở bu lông và các bộ phận tƣơng tự. Cần phải có nhân viên có 

trình độ kiểm tra và vận hành thử trƣớc khi sử dụng máy nâng, sau đó cần thƣờng xuyên 

kiểm tra định kỳ theo quy định của nhà nƣớc. Phải tuân thủ các chỉ định về kiểm tra và bảo 

dƣỡng của nhà sản xuất, mọi hƣ hỏng và khiếm khuyết phải đƣợc báo cáo lại đầy đủ cho 

đốc công. Tuyệt đối không sử dụng những cần trục có vấn đề không an toàn.  

Những chi tiết nhạy cảm của cần trục là cáp kim loại, phanh và các thiết bị an toàn. 

Dây cáp chóng bị mòn do tiếp xúc thƣơng xuyên với tang tời. Phanh vì đƣợc sử dụng liên 

tục nên cần thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, hiệu chỉnh hoặc thay mới. Các thiết bị báo 

ngƣỡng tải trọng và thiết bị an toàn nhƣ ngắt tải tự động và các bộ ngắt tự động khác cũng 

rất nhạy cảm với hƣ hỏng trong điều kiện công trƣờng và có những lúc tự ngắt một cách 

bừa bãi.  



Xe cẩu:  

Xe cẩu có thuộc tính cố hữu là không ổn định va rất dễ bị lật nếu làm việc trên nền 

không phẳng hoặc nghiêng. Ghi nhớ rằng trời mƣa có thể làm cho nền nhão, và tình trạng 

công trƣờng không bằng phẳng sẽ khiến cho xe làm việc quá tải ngoài dự tính.  

Với kiến thức mà bạn đã đƣợc học để trở thành một ngƣời điều khiển xe cẩu, bạn 

cần hiểu rõ những mặt thuận lợi và hạn chế của các khung chống lắp thêm vào xe (Hình 34), 

và ý thức đƣợc những rủi ro có thể xảy ra nếu không sử dụng thiết bị này. Cẩu ở ngoài trời 

sẽ gặp khó khăn hơn nhiều và thậm chí nguy hiểm do có gió. Phải đảm bảo đủ không gian 

hoạt động cho cần trục, không gian bố trí đối trọng, hàng rào tách biệt đƣờng giao thông và 

những công trình cố định nhƣ tòa nhà. Không để bộ phận nào của xe cẩu hoặc vật nâng 

cách đƣơng dây điện dƣới 4m.  

Tất cả mọi cần cẩu phải có loại móc treo an toàn để phòng vật nâng bị tuộc ra khi 

gặp chƣơng ngại vật trong quá trình nâng (Hình 35).  

Những điểm cần ghi nhớ:  

 Cần cẩu phải có móc treo an toàn.  

 Phải có đủ không gian hoạt động cho cần nâng.  

 Đảm bảo không có đƣờng ống thoát nƣớc dƣới lòng đƣờng.  

Cần trục tháp:  

Để chống lật cho cần trục tháp, phải có đối trọng, vật dằn hoặc neo chắc cần trục 

xuống nền. Nếu là loại cần trục chay trên đƣờng ray thì tuyệt đối không đƣợc dùng chính 

đƣờng ray làm neo. Do vật dằn có thể thay đổi, vì vậy cần có biểu đồ đối trọng hoặc vật 

dằng để kiểm tra khi lắp đặt cần cẩu và sau khi có thời tiết xấu.  

Cần đảm bảo không để vƣớng dây tời hoặc xích nâng vào các phƣơng tiện lên 

xuống, thang dẫn, máy móc... 

Vật nâng phải đƣợc nâng cẩu lên theo đƣờng thẳng đứng vì nếu không, cần trục có 

thể bị lật. Không đƣợc nâng những bề mặt rộng khi có gió.  

Cần trục tháp phải đƣợc bố trí sao cho cần nâng không có tải khi có gió to và khi 

quay tự do 360 X xung quanh tháp. Nhà sản xuất phải ghi chú rõ tốc độ gió tối đa có thể cho 

phép sử dụng cần trục tháp an toàn.  

Sử dụng cần cẩu để phá dỡ:  

Một trong những phƣơng pháp phá dỡ đƣợc sử dụng rộng rãi là dùng một bi thép 

đúc hoặc một khối tải trọng treo lr6n cần nâng của cần cẩu. Theo thiết kế, cần cẩu không 

chịu đƣợc những xung lực mạnh có thể xuất hiện khi dùng bi phá, vì vậy nếu muốn áp dụng 

phƣơng pháp trên thì chỉ đƣợc phép thả cho tải trọng rơi tự do theo phƣơng thẳng đứng để 

đập vỡ các kết cấu nhƣ tấm bê tông. Tuyệt đối không đƣợc dùng cần nâng đung đƣa bi để 

phá.  
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Máy xúc có thiết kế cho những thao tác kéo và đẩy có xung lực lớn nên rất phù hợp 

với ứng dụng trên nếu ta chuyển đổi máy xúc thành cần trục. Tuy nhiên cần chú ý những 

hƣớng dẫn của nhà sản xuất về tải trọng có thể lắp thêm vào máy nhƣ bi thép hoặc những 

vật khác. Tốt nhất là trọng lƣợng bi phá không nên nặng quá 33% của giới hạn tải của máy 

và không vƣợt quá 10% giới hạn dƣới ứng suất kéo của dây cáp. Mỗi ngày phải kiểm tra tất 

cả các bộ phận máy hai lần và áp dụng một chế độ bảo dƣỡng đặc biệt. Công nhân điều 

khiển phải quen thuộc với công việc phá dỡ bằng bi và có kết cấu bảo vệ nhƣ kính hoặc lƣới 

chắn bằng kim loại.  

Các thiết bị nâng được sử dụng như cần cẩu:  

Một số loại máy móc khác nhƣ máy xúc, máy cày, xe nâng chuyển có thể sử dụng 

tƣơng đƣơng cần cẩu khi chúng vận chuyển các vật nâng bằng dây cáp.  

Những chú ý đối với loại này cũng đƣợc áp dụng chung với các xe cẩu đã nói tới 

trong mục trên, mặc dù nói chung các thiết bị báo giới hạn tải và bán kính công tác thƣờng 

không phải lắp thêm nếu tải trọng vật nâng không quá 1 tấn. Tuy nhiên, đối với loại tải trọng 

nào cũng cần đảm bảo có máy có thể cẩu an toàn và có thể hạ vật nâng vào đúng vị trí 

mong muốn.  

Dây cáp và chão:  

Chỉ đƣợc sử dụng các dây cáp và chão có đầy đủ những ghi chú về mức tải trọng 

cho phép. Cần làm cùn hoặc đệm các cạnh sắt cũa vật nặng để chống hƣ hỏng dây và đảm 

bảo vít chặt các đệm kẹp.  

Ghi nhớ:  

Phải đảm bảo vật nâng đã đƣợc buộc chặt. 

 
Thảo luận  

 Hãy mô tả một cần trục ?  

 Sử dụng cần trục trong những điều kiện nào của công trƣờng là không an toàn ?  

 Những thiết bị an toàn nào đƣợc dùng cho cần trục ?  

 Những loại máy nâng nào phải kiểm tra và chạy thử ?  

 Những công việc phải làm khi kiểm tra và thử máy ? 

 Sau bao nhiêu lâu lại nên thử và kiểm tra tiếp ?  

 

2. Thang máy chở hàng:  

Thang máy chở hàng để nâng các vật liệu hay thiết bị lên độ cao thi công là thiết bị 

nâng chuyển cơ khí thông dụng nhất trong xây dựng. Cờu tọa của nó bao gồm một sàn công 

tác, một cơ cấu nâng bằng tời, hoặc cơ cấu bánh răng – thanh răng có động cơ và hộp số 

gắn trên sàn. Mối nguy hiểm chính của loại cơ cấu này là ngã xuống giếng than từ sàn chở; 



bị thang hay các bộ phận chuyển động khác va đụng vào; hoặc bị vật liệu từ trên thang rơi 

vào đầu.  

Lắp đặt:  

Lắp đặt, nâng cấp và tháo dỡ thang máy là công việc chuyên môn và chỉ đƣợc tiến 

hành khi có ngƣời giám sát đủ trình độ. Trụ, tháp thuộc phần tĩnh của thang phải đƣợc buộc 

chắc vào công trình hoặc giàn giáo và phải đặt thẳng đứng để chống tập trung ứng suất trên 

tháp, làm xô lệch và rung sàn. các thang máy lƣu động chỉ nên dùng tới độ cao công tác tối 

đa là 18m nếu nhà sản xuất không chỉ định giới hạn cho phép lớn hơn.  

Hàng rào:  

Cần có rào cản chắc chắn trên mặt đất với chiều cao tối thiểu là 2m vây quanh thang 

và có cửa ra vào (Hình 36). Những phần còn lại của giếng thang cũng cần rào lại (chẳng hạn 

bằng lƣới thép) với suốt cả chiều cao đủ để giử lại các vật liệu rơi xuống bên trong khu vực 

đƣợc rào. Tại những điểm đáp cũng phải có cửa ra vào và chỉ đƣợc mở ra khi cần xếp, dỡ 

vật liệu.  

Các thiết bị an toàn:  

Thiết bị hãm hành trình đƣợc đặt tại ngay sát vị trí công tác cao nhất của thang hoặc 

gần đỉnh trụ đỡ. Một thiết bị hãm khác cũng đƣợc lắp thêm để phụ trợ cho sàn nâng trong 

trƣờng hợp chất đầy vật liệu mà dây chảo hoặc bánh răng tải bị trục trặc. Khi thang ở vị trí 

thấp nhất, tối thiểu phải còn 3 vòng dây trên tang tời.  

Vận hành:  

Ngƣời điều khiển thang máy phải trên 18 tuổi và đƣợc huấn luyện chu đáo. Để ngăn 

ngƣời điều khiển không làm cho thang chạy khi đang có ngƣời khác xếp, dỡ vật liệu, nên bố 

trí hệ thống điều khiển sao cho chỉ có thể điều khiển thang từ một vị trí. Cần bảo đảm từ vị trí 

đó, ngƣời điều khiển có thể quan sát đƣợc toàn bộ các điểm đáp của thang một cách thông 

suốt. Nếu không thể bố trí đƣợc nhƣ vậy thì phải có hệ thống tín hiệu hoạt động trong quá 

trình xếp và dỡ vật liệu ra khỏi thang. Phải có phƣơng tiện bảo vệ ở trên đầu ngƣời điều 

khiển thang, vì thông thƣờng vị trí làm việc của họ là ở dƣới đất.  

Tải trọng:  

Sàn nâng phải có ghi chú rõ mức tải trọng cho phép và không đƣợc chở quá tải. 

Không nên xếp thành đồng quá đầy; các xe đẩy không đƣợc chất quá đầy và bánh xe của 

chúng phải đƣợc chèn hoặc buộc cẩn thận để không bị di chuyển trên sàn thang khi thang 

đang hoạt động. Không chuyên chở gạch và những vật liệu vụn trên sàn nâng không có 

thành chắn xung quanh. Không đƣợc dùng loại thang này để chở ngƣời, đồng thời có biển 

báo cấm mọi ngƣời dùng sàn nâng vật liệu để lên xuống.  

Chở người:  

Thang máy chở ngƣời phải đƣợc chế tạo và lắp ráp đặc biệt nhƣ có thiết bị khóa cơ 

khí và điện liên động lắp trong thang và tại các điểm đáp.  

Kiểm tra và chạy thử: 
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Sau khi lắp đặt, mọi thang máy phải đƣợc kiểm tra và chạy thử, đặc biệt là đối với 

các thiết bị hãm và hạn chế hành trình. Sau đó phải có ngƣời có năng lực kiểm tra và lập 

biên bản hàng tuần.  

Những điểm cần nhớ:  

 Khi chất tải vào thang, chú ý quay các tay cầm của xe đẩy về phía cửa dở vật liệu.  

 Tuyệt đối không lên xuống bằng loại thang chở vật liệu.  

 Khi không xếp hoặc dở vật liệu phải đóng các cửa ra vào tại các điểm đáp.  

 Chờ thang dừng hẳn tại điểm đáp trƣớc khi bƣớc vào bên trong.  

 

3. Tời và puly: 
Những nguyên nhân gây tai nạn:  

Tời và puly là những phƣơng tiện khá phổ biến và rẻ, dùng để nâng các vật nhỏ ở những 

cự ly hạn chế. Những tai nạn phổ biến thƣờng xảy ra khi :  

 Dầm treo puly chỉ tựa trên một điểm. Yêu cầu tối thiểu là phải gối lên hai điểm (Hình 

37);  

 Dây chảo không đƣợc nối chặt với móc an toàn. Những móc đƣợc uốn từ thanh 

giằng là rất nguy hiểm;  

 Xô hoặc các vật nâng va đập vào làm bung các bộ phận giàn giáo, công trình;  

 Tải trọng nâng quá lớn hoặc không đƣợc buộc chặt;  

 Giá đặt trên mái không có bộ phận neo dằn chắc để chống lật; hệ số an toàn tối thiểu 

phải bằng 3.  

Các biện pháp an toàn:  

Cần chú ý những nguyên tắc sau:  

 Nếu nâng chất lỏng bằng xô, phải luôn có nắp đậy;  

 Luôn đi găng tay bảo hộ khi nhất xô lên;  

 Nếu độ cao đặt puly trên 5m, nên có cơ cấu bánh cóc hoặc ngạc;  

 Nếu puly đƣợc treo gần rìa mái hoặc sàn, phải có lan can và tấm đỡ;  

 Nếu có hai ngƣời trở lên cùng thao tác nâng, nên có ngƣời hƣớng dẫn để bảo đảm 

phối hợp nhịp nhàng.  

Ghi nhớ:  

Đảm bảo buộc chặt vật nâng  

 

4. Nâng chuyển bằng tay:  

Dùng tay nâng chuyển vật liệu thô hay các bộ phận cấu thành công trình là một phần 

công việc không thể thiếu trong quá trình xây dựng. Nhiều công nhân làm công việc nâng 
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chuyển hoặc khuân vác các vật nặng bằng tay trong phần lớn thời gian làm việc. Nâng 

chuyển bằng tay là nguyên nhân phổ biến thứ hai (sau ngã) gây ra tai nạn trong xây dựng.  

Nâng chuyển bằng cơ khí có thể đảm bảo cho công việc tiến hành trôi chảy hơn, 

tránh sự chậm trể và hƣ hỏng. Cũng trong công việc nâng bằng tay, công nhân có thể áp 

dụng kỹ thuật và phát huy sáng kiện để nâng cao hiệu quả với giá thành rẻ. Những giải pháp 

“rẻ tiền” này rất thƣờng xuyên nảy ra do nhu cầu thực tế công trƣờng và kinh nghiệm bản 

thân.  

Có ba câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời khi bắt đầu giải quyết vấn đề an toàn 

trong công việc nâng chuyển vật liệu bằng tay:  

- Việc nâng chuyển bằng tay đó có thể thay thế bằng các thiết bị cơ khí không?  

- Có thể giảm khối lƣợng vật nâng không? Vật nâng có hình dạng phù hợp với nâng 

chuyển bằng tay không?  

- Bạn đã đƣợc huấn luyện những phƣơng pháp thích hợp để nâng chuyển hoặc 

khuân vác bằng tay chƣa?  

Khuân vác:  

Khoảng một phần tƣ số chấn thƣơng trong công việc là sinh ra khi khuân vác bằng 

tay, trong đó phần lớn là tác động căng thẳng lên các bộ phận tay, chân, bàn chân và lƣng. 

Nhiều công việc xây dựng có liên quan đến lao động chân tay nặng nhọc và công nhân 

không có thể lực tốt sẽ rất chóng mệt mỏi và dể bị chấn thƣơng. Bạn phải biết rõ khả năng 

của mình và chỉ nhận những việc mà mình có thể làm đƣợc. Một điều rất quan trọng là bạn 

phải đƣợc huấn luyện cách nâng chuyển và khuân vác đúng kỹ thuật. Bản thân bạn phải tự 

lo cho sức khỏe của mình bằng cách :  

- Đặt vật nặng lên xe đẩy thay cho việc khuân vác nếu có thể;  

- Sử dụng thiết bị nâng chuyển cơ khí nếu bạn đã đƣợc huấn luyện kỹ thuật sử dụng;  

- Sử dụng trang bị bảo hộ đúng cho công việc nhƣ ủng bảo hộ;  

-Kiểm tra khối lƣợng vật nâng trƣớc khi nâng;  

- Không nâng nặng quá mức cần thiết;  

- Kiểm tra chắc chắn không có đƣờng dây điện trên đầu khi nâng chuyển những vật 

dài nhƣ cột giàn giáo, thanh giằng. Dỡ bỏ hoặc buộc chắc những đồ vật vụn vặt 

trong chuyến hàng vận chuyển;  

- Đề nghị trợ giúp nếu vật nâng quá nặng hoặc khó nâng;  

- Đảm bảo lối đi lại phải thoáng đãng và nơi giải phóng vật nâng phải an toàn.  

Kỹ thuật nâng:  

Kích cở, hình dạng và cấu trúc vật liệu sẽ quyết định phần lớn sự thuận lợi hay khó 

khăn của việc nâng chuyển bằng tay. Những tay cầm thiết kế hoàn chỉnh và bố trí hợp lý sẽ 

có tác dụng lớn. Khi bạn phải nâng một tải trọng, hãy làm theo các bƣớc sau :  



- Đứng gần vật nâng, hai bàn chân dang ra cách nhau 30cm.  

- Chùng chân xuống và giữ lƣng càng thẳng càng tốt.  

- Nắm chắc vật nâng.  

- Hít vào và ngã hai vai ra sau.  

- Đứng thẳng dậy và tiếp tục giữ thẳng lƣng.  

- Đảm bảo tầm nhìn không bị vật nâng che khuất.  

- Áp vật nâng vào gần ngƣời.  

- Nâng chậm và đều.  

- Khi khuân vác một vật, không vặn ngƣời mà hãy di chuyển chân.  

- Nếu có hai ngƣời trở lên cùng khuân vác, cần có ngƣời hƣớng dẫn để đảm bảo 

nhóm đó phối hợp nhịp nhàng.  

Cần nhớ:  

Sửa đúng những khẩu lệnh nâng chuyển và khuân vác để huấn luyện và thực hành.  

Thảo luận: 

 Cần thực hiện những việc gì để cải tiến việc nâng chuyển trên công trƣờng bạn? 

 Bạn có đƣợc huấn luyện phƣơng pháp nâng chuyển và khuân vác đúng không?  

 Bạn có những phƣơng tiện gì phụ trợ cho việc nâng chuyển trên công trƣờng?  

  

X. TƢ THẾ LÀM VIỆC: THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ:  
1. Phân công công việc phù hợp: ecgônômi: 

Sự phát triển kỹ thuật trong ngành xây dựng dẫn tới việc ngƣời ta ngày càng dựa vào 

máy móc và thiết bị kỹ thuật trong những công việc nặng mà trƣớc đây vẫn phải làm bằng 

tay. Mặc dù trên công trƣờng vẫn còn nhiều loại công việc cần đến lao động chân tay, song 

sẽ khó khăn hơn nhiều nếu phải thi công những công trình cao mà không có cần cẩu, máy 

xúc, máy trộn bê tông hay máy đóng cọc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, việc cơ 

khí hóa đồng thời cũng đem đến cho con ngƣời những điều phiền toái mới.  

Công nghệ đổi thay nhanh hơn và thƣờng vƣợt khả năng thích ứng của con ngƣời. 

Là một công nhân xây dựng, bạn hiểu sự khác nhau của một công cụ thích hợp cho công 

việc và một công cụ không thích hợp. Tƣơng tự bạn cũng hiểu thế nào là một tƣ thế làm việc 

thoải mái và không thoải mái. Ecgônômi là kết quả một quá trình xem xét và tổ chức các mối 

tƣơng quan giữa công nhân, nơi làm việc và môi trƣờng làm việc, nâng cao năng xuất và cải 

thiện tình trạng an toàn và sức khỏe.  

Ngay cả khi đã có công nghệ mới và hiện đại, nhiều công việc nặng nhọc vẫn phải 

làm bằng tay. Công cụ, thiết bị và máy móc trong nhiều trƣờng hợp đã lổi thời, đƣợc thiết kế 

tồi hoặc bảo dƣỡng kém.  



Nhiều công nhân làm việc trên công trƣờng có tay nghề thấp. Công nhân vẫn thƣờng 

xuyên phải mang vác các vật nặng lên xuống cầu thang, giàn giáo, thang dẫn và thƣờng có 

những bệnh nghề nghiệp nhƣ đau cột sống, đau cơ.  

Trong xây dựng có rất nhiều lọai hình công việc và quy trình làm việc khác nhau tùy 

theo từng công đoạn của dự án. Chúng đòi hỏi phải xem xét các vấn đề sau :  

- Tƣ thế làm việc, cả đứng và ngồi;  

- Công việc đặt biệt căng thẳng hay quá sức;  

- Sử dụng các công cụ và thiết bị cầm tay.  

Thảo luận:  

 Máy móc đã làm biến đổi phƣơng pháp thi công xây dựng nhƣ thế nào trong vài năm 

qua? 

 Những ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực của cần cẩu tháp và máy xúc đến công việc 

của bạn?  

Công việc căng thẳng và nặng nhọc:  

Làm việc chân tay nặng nhọc liên tục sẽ làm tăng nhịp thở và nhịp tim. Nếu không có thể 

lực tốt, bạn sẽ rất chóng bị mệt mỏi. Khi làm việc với sự phát huy tối đa về thể lực, nhiều rủi 

ro sẽ có thể xảy ra. Dùng sức mạnh của máy móc để làm những công việc nặng nhọc sẽ 

góp phần hạn chế những rủi ro này, đồng thời tạo ra thêm những cơ hội làm việc cho những 

ngƣời không có đủ sức khỏe làm việc nặng. Nhƣng mặt trái của vấn đề là những công việc 

không đòi hỏi nhiều sức lực lại buồn tẻ và chóng mệt đầu óc. Vì vậy , khối lƣợng công việc 

không quá nặng nề, thay đổi liên tục trong ngày và những khoảng thời gian nghĩ ngơi bổ ích 

là những yếu tố rất quan trọng.  

Thảo luận:  

 Sự khác biệt về chiều cao và trọng lƣợng công nhân có ảnh hƣởng tới công việc 

không?  

 Công nhân có tìm cách chối từ công việc nào trên công trƣờng bạn không ?  

 Hãy nêu tên một vài công việc nặng nhọc? Có phƣơng pháp nào có thể thay thế để 

có thể giảm bớt sự căng thẳng không?  

Tải trọng tĩnh:  

Lối làm việc thông thƣờng nhất là đều nhịp. Khi cƣa bằng cƣa tay, chỉ có cánh tay cầm 

cƣa làm việc động, còn tay kia làm việc tĩnh. Tải “động” này làm cho cánh tay hoạt động có 

thể thay đổi liên tục giữa hai trạng thái co và duỗi. Nếu ở tƣ thế này, ta nhất một vật và treo 

lên cơ bắp thì coi nhƣ cơ bắp phải chịu một tải trọng “tĩnh”. Tải trọng tĩnh làm cho cơ bắp 

chóng mỏi vì phải co liên tục, và sau một khoảng thời gian ngắn, ta cảm thấy đau các bắp 

thịt. Tải trọng đó nếu tiếp tục tác động lên cơ trong khoảng thời gian dài sẽ làm tăng áp lực 

tim, huyết áp cũng sẽ tăng lên vì máu còn tụ lại trong cơ.  



Trên công trƣơng xây dựng có nhiều công việc có tải trọng tĩnh lớn mà công nhân phải 

chịu đựng. Hoàn thiện tƣờng và trần, sơn và lắp điện là những công việc đòi hỏi công nhân 

phải liên tục để tay ở tƣ thế giơ lên quá vai. Khi đó, tốt nhất là nên thƣờng xuyên thay đổi tƣ 

thế.  

Tư thế làm việc:  

Trên công trƣờng, công nhân làm việc ở rất nhiều tƣ thế khác nhau; Một số thì trèo 

lên giàn giáo, một số khác thì dùng búa, số nữa thì làm việc với các bề mặt ở phía trên đầu. 

Cho đến tận gần đây, những tƣ thế làm việc tốt vẫn ít đƣợc chú ý tới. Và ngƣời ta vẫn còn 

tranh luận về vấn đề công việc xây dựng không thể tránh khỏi những tƣ thế làm việc khó và 

thay đổi. Nhƣng rõ ràng những nguyên tắc đƣợc phát triển lên để tạo ra những tƣ thế làm 

việc tốt trong công nghiệp cũng đƣợc ứng dụng trong xây dựng.  

Những tƣ thế làm việc khó khăn sẽ làm mất thời gian hơn để hoàn thành công việc 

và dẫn tới sự mệt mỏi. Ví dụ, làm việc với một cánh tay luôn giơ lên sẽ chóng làm mỏi cơ 

vai, và công việc yêu cầu phải cúi hoặc vặn ngƣời sẽ gây ra chứng căng thẳng vùng lƣng 

(Hình 39). Một tƣ thế làm việc bất tiện sẽ càng lúc càng tiêu tốn thời gian để hoàn thàn và 

gia tăng khả năng bị chấn thƣơng hoặc làm hỏng vật liệu, dụng cụ.  

Các tư thế ngồi và đứng:  

Tƣ thế làm việc đƣợc xác định bởi phƣơng pháp thi công và công cụ sử dụng. Khi 

cân nhắc các tƣ thế, phải tính đến tầm với và lực cơ bắp của công nhân. Nên làm việc với tƣ 

thế ngồi ở bất cứ chỗ nào có thể. Tuy nhiên, trong xây dựng , ở những nơi phải sử dụng lực 

cơ bắp cao, với xa và di chuyển nhiều thì tƣ thế đứng thƣờng không thể tránh khỏi.  

Một chỗ làm việc đƣợc thiết kế tốt phải tạo khả năng cho công nhân có thể hoạt động 

ở những tƣ thế khác nhau, bao gồm cả đứng và ngồi. Chổ đó cũng phải cho phép công 

nhân có thể đi lại thƣ giản đôi chút trong ngày làm việc.  

Mặc dù, trong xây dựng, số công trƣờng cố định là rất ít, nhƣng có nhiều công việc 

có thể cải thiện các tƣ thế khó khăn bằng những biện pháp đơn giản và rẻ tiền. Chẳng hạn, 

tƣ thế làm việc khi hàn rất bất tiện, và một chiếc ghế ba chân đơn giản, gọn nhẹ sẽ rất có 

ích.  

Những điểm cần nhớ:  

 Nên ngồi làm việc bất cứ lúc nào có thể.  

 Để vật liệu, công cụ và thiết bị điều khiển trong tầm với.  

 Đảm bảo đứng đủ gần để làm việc. 

Thảo luận:  

Hãy mô tả những tƣ thế làm việc mà bạn thấy ở công trƣờng của bạn; có những 

cách nào để cải thiện các tƣ thế đó, bạn cảm thấy gì?  

 
Làm việc trong cabin:  
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Máy móc có cabin cho ngƣời điều khiển đƣợc sử dụng rất rộng rãi trong xây dựng 

nhƣ cần cẩu tháp, máy xúc, máy kéo và xe tải. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất 

đã dành sự quan tâm rất lớn tới các điều kiện làm việc của ngƣời điều khiển phƣơng tiện. 

Cần có chế độ kiem63 tra và bảo dƣỡng thƣờng xuyên nếu muốn duy trì những điều kiện đó 

trong suốt thời gian tồn tại của máy móc. 

Dưới đây là một số điểm chính cần kiểm tra :  

 Có phƣơng tiện lên xuống cabin dễ dàng không? 

 Các thiết bị điều khiển có bố trí hợp lý cho công việc và nằm trong tầm với hay 

không?  

 Kết cấu cabin có vững chắc không? 

 Có cửa sổ và bộ phận cách âm không? 

 Đèn có hoạt động không?  

 Ghế điều khiển tốt không? 

 Có thể điều chỉnh và cố định chắc chắn không?  

 Các trang thiết bị có làm đúng chức năng không?  

 Ống xả có bố trí cách biệt cabin và hoạt động tốt không?  

 Có nắp và thành chắn động cơ không?  

 
2. Công cụ cầm tay:  

Có rất nhiều công cụ cầm tay dành cho những công việc khác nhau nhƣ xẻng, rìu, xà 

beng, đục, tuốc nơ vít, búa và cờ lê. Rất nhiều trƣờng hợp ngƣời ta mua các công cụ này 

mà không chú ý tới chất lƣợng hay kiểu dáng của chúng.  

Một công cụ cầm tay có chất lƣợng tốt phải đƣợc thiết kế vừa tay và phù hợp với 

công việc. Công cụ tốt sẽ sinh lợi và giảm bớt khả năng gây tai nạn. Một công cụ cầm tay 

đƣợc thiết kế chính xác sẽ cải thiện đƣợc tƣ thế làm việc, giảm bớt sự căng thẳng và nâng 

cao chất lƣợng công việc.  

Các tai nạn xảy ra với công cụ cầm tay phần lớn có nguyên nhân từ lỗi của ngƣời sử 

dụng: bất cẩn, không biết dụng cụ nào đúng cho công việc, không hiểu các nguyên tắc về an 

toàn, không bảo dƣỡng dụng cụ hoặc không cất giữ cẩn thận. Vì vậy bạn cần phải đƣợc 

hƣớng dẫn đúng cách sử dụng và cách bảo dƣỡng chúng.  

Lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng:  

Cần nắm,1 vững một số nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn, sử dụng và bảo dƣỡng:  

- Tránh tải trọng tĩnh tác động lên vai do giơ tay cao hoặc nắm chặt dụng cụ liên tục;  

- Tránh xoay cổ tay những góc khó trong khi sử dụng dụng cụ nhƣ kéo, kìm;  



- Giảm bớt những áp lực khó chịu tác động lên cơ cánh tay, chẳng hạn do sử dụng 

loại kìm quá nhỏ;  

- Chọn loại dụng cụ trọng lƣợng, kích cở phù hợp với công việc;  

- Chỉ sử dụng những dụng cụ đƣợc chế tạo từ loại thép tốt – các dụng cụ làm từ thép 

kém chất lƣợng có thể bị vỡ khi va đập, mẻ lƣỡi khi cắt, quằn hoặc nong rộng lƣỡi 

kẹp...;  

- Các tay cầm phải chuốt nhẵn, dễ nắm, không có những góc hay cạnh sắt;  

- Dụng cụ phải đƣợc lắp ráp chắc chắn và thƣờng xuyên kiểm tra nứt gãy; các nêm 

chèn phải đƣợc kiểm tra để đảm bảo chèn chắc;  

- Dụng cụ phải đƣợc giữ sạch, không có dầu nhớt hoặc bám bẩn; các chi tiết chuyển 

động phải đƣợc bôi trơn tốt;  

- Các lƣỡi cắt phải đƣợc mài sắt để công việc tiến hành đƣợc nhanh chóng và tránh 

đƣợc việc sử dụng những áp lực không cần thiết;  

- Chỉ có dụng cụ cách điện mới đƣợc sử dụng khi làm việc với những thiết bị điện;  

- Cất giữ dụng cụ cẩn thận trong các hộp, giá, thùng , bao. Không để dụng cụ bừa 

bãi hoặc nơi có thể rơi, lăn, dịch chuyển. Các lƣỡi cắt phải bọc lại;  

- Dụng cụ hỏng cần sửa chữa ngay hoặc thay thế. 

Hình 40 minh họa những dụng cụ hƣ hoặc mòn và những dụng cụ có thể sử dụng tốt 

Những điểm cần nhớ:  

 Sử dụng công cụ đúng với công việc 

 Mang dụng cụ trong túi đựng, không bỏ vào các túi quần, áo.  

 Thay thế các dụng cụ trƣớc khi chúng bị mòn.  

Thảo luận:  

Hãy xem xét các dụng cụ cầm tay đƣợc phổ biến trong xây dựng và phân loại những 

khả năng rủi ro của từng loại. Nêu biện pháp để giảm thiểu những rủi ro đó ?  

 

3. Máy công tác:  

Các mối nguy hiểm:  

Có nhiều mối nguy hiểm có liên quan tới việc sử dụng các máy công tác trong công 

tác trong xây dựng. Ta thƣờng gặp trong các máy xây dựng các bề mặt chuyển động mà ở 

đó có các bộ phận quay hoặc chuyển động gần nhau. Những ví dụ thƣờng thấy là các bánh 

cóc, bánh răng, xích, dĩa xích, cua roa và bánh đai. Những điểm ăn khớp này phải đƣợc coi 

là nguy hiểm và phải đƣợc bảo vệ, che chắn cẩn thận nếu chúng không nằm kín bên trong 

máy thì nhất thiết phải có nắp đậy – một nắp đậy hình ống bao bên ngoài trục và có độ hở là 

phƣơng pháp bảo vệ an toàn thuận tiện, rẻ và hiệu quả.  
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Những điều cần thận trọng về an toàn:  

Khi sử dụng những máy móc hay công cụ xây dựng chạy điện, phải thƣờng xuyên 

kiểm tra xem:  

- Các thiết bị bảo vệ và trang bị an toàn cung cấp cho máy có đƣợc lắp đặt đầy đủ, 

đã hiệu chỉnh và hoạt động tốt hay không;  

- Máy móc phải đủ an toàn để cho ngay cả một công nhân lơ đãng cũng có thể sử 

dụng đƣợc;  

- Thiết bị an toàn phải đủ bền để chịu mòn trong điều kiện máy móc hoạt động liên 

tục;  

- Thiết bị an toàn không làm giảm hiệu quả sử dụng của máy móc.  

- Nếu bạn phát hiện thấy một trong những điem63 trên không đƣợc đáp ứng, hãy 

báo lại ngay cho đốc công.  

Lưu ý:  

Mỗi bộ phận nguy hiểm của máy móc cần có một trang bị bảo vệ – chỉ có thông báo 

thôi thì chƣa đủ.  

Cưa dĩa:  

Cƣa dĩa là thiết bị gia công gỗ đƣợc gắn trên một chiếc bàn và sử dụng để xẻ, cắt 

sâu hay cắt đứt. đây là một trong những loại thiết bị điện nguy hiểm nhất có mặt trên công 

trƣờng. Những nguyên nhân chính gây ra tai nạn gồm có:  

- Tay tiếp xúc lƣỡi cƣa dù ở phía trên hay bên dƣới gầm bàn;  

- Lƣỡi cƣa quay làm văng các mãnh gỗ;  

- Lƣỡi cƣa giòn hoặc vỡ.  

Đỉnh lƣỡi cƣa phải có mui bảo vệ để ngăn ngừa bàn tay công nhân có thể chạm vào 

lƣỡi cƣa ở trên phần gỗ đƣợc cắt. Mui này đƣợc điều chỉnh theo răng hƣớng dẫn của lƣỡi 

cƣa sao cho nó gần nhƣ tiếp xúc với bề mặt của vật liệu cần gia công. Phía sau lƣỡi cắt, cần 

có thiết bị tách phôi (dao tách mạch) cao khoảng 12mm so với bàn công tác để ngăn chặn 

vật liệy bị các răng cắt phía sau làm văng vào ngƣời điều khiển. Những đặc điểm trên đƣợc 

minh họa ở hình 41.  

Các thanh song song với lƣỡi cƣa có tác dụng phụ trợ và dẫn hƣớng gỗ để cắt đƣớc 

chính xác. Các thanh này đƣợc khóa chặt vào vị trí trƣớc khi bắt đầu cƣa.  

Khi nạp vật liệu bằng tay, cần có thanh đẩy để cách ly tay khỏi lƣỡi cƣa. Các thanh 

đẩy này đồng thời cũng đƣợc dùng để lấy sản phẩm ra khỏi bàn cƣa. Khi xẽ các ván cài, 

phải có bộ phận đở ván khi ván ra khỏi bàn xẻ.  

Giữ cho răng cƣa luôn đƣợc sắt và đều. Các lƣỡi cƣa cùn thƣờng dễ vỡ hơn so với 

các lƣỡi sắc. Tuyệt đối không đƣợc dùng lƣỡi cƣa có khiếm khuyết dƣới bất cứ dạng nào.  
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Những điều cần nhớ:  

 Tuyệt đối không để lƣỡi cƣa quay sau khi đã sử dụng xong.  

 Luôn có thanh đẩy để sẵn ở bàn.  

 Khi lƣỡi cƣa chƣa dừng hẳn, tuyệt đối không dọn dẹp, kể ở trên và dƣới gầm bàn.  

Dụng cụ dùng khí nén:  

Nếu phun thẳng khí nén vào những vết xƣớc trên da, nó có thể làm cho vết thƣơng 

bị sƣng lên và đau. Và nó có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng nếu đƣợc thổi thẳng vào mắt, 

mũi hoặc tai. Nguyên nhân phổ biến nhất của các tai nạn do máy nén khí là sử dụng khí nén 

để thổi sạch bụitrên quần áo sau khi làm việc. Cũng có nhiều chấn thƣơng nghiêm trọng gây 

ra do công nhân đùa nghịch bằng cách dủng khí nén thổi trực tiếp vào nhau.  

Dụng cụ kiểu súng:  

Dụng cụ kiểu súng (súng bắn bu lông...) sử dụng trong trong những mối lắp ghép 

trực tiếp vào bê tông, gạch hoặc thép cần phải có bộ phận bảo vệ, chỉ cho phép súng đƣợc 

bắn khi bộ phận đó đã áp vào vị trí công tác.  

Cần luôn đeo trang bị bảo vệ đầu, mặt và tai khi sử dụng dụng cụ này (hình 42) Giữ 

cho các công nhân khác không lại gần khu vực xung quanh vị trí làm việc đề phòng các 

mảnh vật liệu bị văng ra hoặc chính chi tiết bắn bị bật ngƣợc trở lại. Khi đóng vào vật liệu 

mềm và mỏng phải đề phòng trƣờng hợp chi tiết bắn có thể xuyên qua vật liệu đó và làm bị 

thƣơng ngƣời đứng phía đối diện.  

Phản lực trong quá trình đóng có thể làm ngƣời điều khiển dụng cụ này bị mất cân 

bằng, vì vậy không đƣợc sử dụng dụng cụ này để làm việc trên thang.  

Thảo luận:  

 Những rủi ro gắn liền với việc sử dụng máy công tác? Phải làm gì để giảm thiểu 

những rủi ro này?  

 Những thiết bị an toàn nào sử dụng trong máy cƣa dĩa? Tác dụng của chúng?  

 

4. Thiết bị điện:  

Sự nguy hiểm của dòng điện khác hẳn với những loại nguy hiểm khác nhau trong 

công việc xây dựng vì ngƣời ta không thể nhận biết đƣợc trƣớc khi nó xãy ra, trong khi đó, 

có thể nghe tiếng một chiếc xe đang tới gần, có thể nhìn thấy trƣớc nguy cơ một vật có thể 

bị rơi hoặc ngửi thấy trƣớc mùi khí bị rò rỉ.  

Cứ khoảng 30 tai nạn về điện thì có một tai nạn chết ngƣời. Đại bộ phận những tai 

nạn này là điện giật hoặc bỏng điện. Cháy và nổ khi hàn trong môi trƣờng không khí dễ 

cháy, bức xạ sinh ra do hồ quang hoặc khi gia công nhiệt bằng vi sóng cũng là những tác 

nhân có thể gây thƣơng tích.  

Điện giật:  
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Sự nguy hiểm của tai nạn điện giật có quan trực tiếp với cƣờng độ dòng điện và  thời 

gian dòng điện đó chạy qua cơ thể. Khi cƣờng độ dòng điện nhỏ, ảnh hƣởng của dòng điện 

chỉ là những kích thích khó chịu lên cơ thể, mặc dù nó cũng đủ làm công nhân mất thăng 

bằng và ngã từ trên thang hoặc giàn giáo xuống đất. Với dòng có cƣờng độ trung bình, nó 

gây ra phản ứng co cơ và ngƣời bị giật sẽ không thả những thứ nắm trong tay ra đƣợc, làm 

cho tình hình nhanh chóng trở nên rất nguy hiểm. Với cƣờng độ cao, dòng điện có thể làm 

ngừng tim và gần nhƣ chắc chắn gây chết ngƣời.  

Dòng điện chạy qua cũng có thể gây bỏng da tại điểm tiếp xúc. Tuy nhiên, các 

trƣờng hợp bỏng nặng cũng có thể xãy ra dù không có sự tiếp xúc trực tiếp của cơ thể với 

dòng điện. Môi trƣơng ẩm ƣớt làm cho mối nguy hiểm điện giật tăng lên rất nhiều.  

Dòng điện có thể đi qua ngƣời đƣợc là nhờ có hiệu điện thế. Vì giãm hiệu điện thế 

cũng đồng thời giãm độ nghiêm trọng của chấn thƣơng điện giật, nên thông thƣờng ngƣời ta 

vẫn sử dụng điện thế 110v tại bất cứ chổ nào có thể.  

Những nguyên nhân chính của tai nạn điện giật là:  

- Dây nối đất không nối đúng vào vào cực trung tính trong ổ cắm mà nối vào cực 

dƣơng. Khiến chính dây trung tính đó trở nên dẫn điện;  

- Đấu sai cực trên ổ cắm và thiết bị;  

-Nắp đậy cầu chì, hộp cầu dao, đầu ra ở đui đèn hỏng hoặc mất; dùng dây dẫn trần.  

- Các dây cáp mềm bị hƣ hỏng do cọ xát vào các bề mặt sắc hoặc chạy ngầm dƣới 

đất;  

- Sửa chữa tạm thời cáp mềm bằng băng cách điện.  

Xử lý tai nạn điện giật:  

Ngắt điện, hoặc nếu không thể thì cách ly nạn nhân khỏi dòng điện bằng cách sử 

dụng các vật dài, sạch, khô và không dẫn điện nhƣ thanh gỗ hoặc mẫu cao su dài, hoặc vải 

nhu áo jacket. Đứng lên trên những vật liệu khô và không dẫn điện nhƣ gỗ khi làm việc này. 

Không sờ vào nạn nhân khi dòng điện chƣa bị cắt.  

Nếu thấy nạn nhân đã ngừng thở, hãy làm hô hấp nhân tạo, sau đó gởi đi cấp cứu và 

gọi bác sĩ. Tiếp tục làm hô hấp nhân tạo cho đến khi có bác sĩ hoặc xe cấp cứu tới (Hình 

43).  

Hệ thống cung cấp điện:  

Trên mỗi công trƣờng có thể có những hệ thống cung cấp điện trên không hay nằm 

sâu dƣới đất. Nhƣ đã trình bày ở mục 4.2, trƣớc khi bắt đầu thi công, cần liên hệ với nhà 

chức trách hoặc cán bộ công ty cung cấp điện tại địa bàn có công trƣờng để nắm đƣợc sơ 

đồ bố trí cáp điện ngầm và phƣơng án tháo gỡ, hoặc nếu công việc yêu cầu phải đặt lại 

đƣờng dây sau khi hoàn thành. Phƣơng pháp dò tìm, đánh dấu cáp điện ngầm đƣợc trình 

bày ở mục 4.2.1  
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Lắp đặt điện:  

Chỉ có thợ điện đủ trình độ mới đƣợc lắp đặt và giải quyết những vấn đề về điện. Mọi 

trang thiết bị chạy điện đều phải đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ theo chỉ dẫn của nhà sản 

xuất.  

Nếu thiết bị hƣ hỏng, không nên tự sửa chữa mà hãy giao cho thợ điện. Dây và cáp 

cung cấp điện cho thiết bị nên gắn lên tƣờng hoặc trần chứ không để chạy dƣới sàn rất dễ 

hƣ hỏng hoặc bị ẩm.  

Không buộc thắt nút dây điện dễ gây đoản mạch hoặc chập, thay vào đó nên cuộn 

thành vòng dây. Khi vận hành một máy cố định, phải có những thiết bị dừng khẩn cấp đặt 

trong tầm với của ngƣời điều khiển.  

Trƣớc khi sử dụng thiết bị điện, hãy:  

- Kiểm tra các chổ khiếm khuyết;  

- Kiểm tra các cầu chì và ổ cắm, tuyệt đối không nối tạm máy móc hay ổ cắm bằng 

dây điện trần nối tới bóng đèn hay các tiếp điểm.  

- Kiểm tra các vỏ cách điện của dây và cáp điện có bị vỡ hoặc mòn hay không.  

- Kiểm tra các dây nối đất trong hệ thống dây trung tính.  

Các dụng cụ và thiết bị điện cầm tay:  

Các dụng cụ đƣợc cách điện hai lớp hoặc toàn bộ thì an toàn hơn so với những dụng 

cụ thông thƣờng khác vì chúng đƣợc bố trí những lớp bảo vệ bên trong đề phòng lớp kim 

loại bên ngoài trở nên dẫn điện.  

Nếu bạn sử dụng loại thiết bị điện cầm tay, bạn phải đƣợc h::10i32::ng dẫn cẩn thận 

về cách sử dụng cũng nhƣ bảo trì chúng.  

Trƣớc khi vận hành một công cụ điện cầm tay, phải kiểm tra để đảm bảo rằng:  

- Các dây dẫn và phít cắm không bị hƣ hỏng – những bộ phận này dễ bị mài mòn 

mạnh trên công trƣờng (Hình 44).  

- Có cầu chì tƣơng thích.  

- Đặt tốc độ đúng cho công việc.  

- Dây dẫn và cáp điện không nằm trên lối đi của công nhân khác và không tiếp xúc 

với nƣớc.  

- Khi kết thúc công việc, đảm bảo rằng các bộ phận chuyển động của công cụ đã 

dừng hẳn trƣớc khi đặt xuống.  

Những điều cần nhớ:  

 Nếu có tai nạn xảy ra do tiếp xúc với điện, phải ngắt điện ngay lập tức.  

 Không thi công trên các dây hoặc cáp đang có điện.  

Cần nhớ:  
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Tuyệt đối không đƣợc mang xách công cụ cầm tay bằng cáp của công cụ ấy.  

 
Thảo luận:  

 Tại sao dòng điện đặc biệt nguy hiểm trên công trƣờng?  

 Điều cần thận trọng trƣớc tiên trên công trƣờng bạn là gì? Tại sao?  

 Trƣớc khi sử dụng thiết bị điện cầm tay, bạn nên kiểm tra những gì?  

 Cần hành động nhƣ thế nào khi có công nhân bị điện giật?  

 

5. Hàn và cắt:  

Hàn và cắt kim loại bằng hồ quang điện hoặc dùng hỗn hợp nhiên liệu oxy và 

acetylen, đƣợc sử dụng rất phổ biến trong xây dựng.  

Hàn hồ quang:  

Mối nguy hiểm của hàn không chỉ đối với những công nhân hàn mà còn cả đối với 

những ngƣời xung quanh. Những rủi ro phát sinh có thể là hỏng mắt, bị thƣơng tổn da, bỏng 

hoặc hít phải khí độc.  

Những nguyên tắc sau đây cần chú ý:  

- Công nhân hàn và thợ phụ phải đeo kính hoặc mặt nạ bảo vệ mắt và mặt khỏi các 

tia cực tím hoặc tia hồng ngoại sinh ra từ hồ quang hàn.  

- Phải đeo kính ngay cả khi vận chuển xỉ hàn bay trong không khí.  

- Công nhân hàn cần đeo găng tay đủ dài để bảo vệ tay khỏi ảnh hƣởng của sức 

nóng, tia lửa điện, kim loại nóng chảy và bức xạ. Da là vật liệu để cách ly tốt để làm 

găng tay.  

- Công nhân nên đi giày cao cổ để chống những tia lửa rơi vào trong giày dép.  

- Khu vực làm việc cần đƣợc ngăn lại bằng những loại vật liệu trong, mờ và chắc cắn 

để công nhân bên ngoài không nhìn thấy ngọn lửa hồ quang.  

- Vật hàn nên đặt trên nền đất chắc chắn, và tất cả thiết bị cũng cần đƣợc nối đất và 

cách điện cẩn thận.  

- Cần hết sức thận trọng tránh những tia lửa phát ra khi bắt đầu hàn. Những hạt lửa 

này có thể làm vật phát cháy ở cách xa 20m.  

Hình 45 mô tả một quy trình hàn hồ quang tốt. 

Những điểm cần nhớ:  

 Chỉ bảo vệ công nhân hàn thôi vẫn chƣa đủ – phải tính đến những ngƣời làm việc 

xung quanh cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa hồ quang. 

 Tắt điện ở các công cụ cầm tay trƣớc khi đặt chúng xuống.  

 Cất bỏ diêm và bật lửa. 

Hàn hơi:  
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Acetylen và oxy là những nhiên liệu thƣờng dùng trong hàn hơi. Bình chứa từng loại 

khí cần để tách biệt vì hổn hợp hai khí này nếu rò rỉ có thể gây nổ mạnh. Các bình đó cũng 

phải đƣợc đặt cách xa các nguồn nhiệt và đƣợc che đậy khỏi ánh nắng mặt trời. Nếu không 

để đƣợc ngoài trời thì kho chứa khí phải đƣợc thông gió tốt. Những bình đang dùng phải đặt 

dựng lên trên những giá hay xe đẩy và không đƣợc để chúng đứng tự do (Hình 46). Thiết bị 

cắt ngọn lửa tạt lại phải đƣợc lắp trên van điều chỉnh bình, và van một chiều phải đƣợc lắp ở 

đầu ống dẫn, phía có ngọn lửa.  

Ống dẫn khí phải còn tốt, dễ phân biệt, và đƣợc bảo vệ khỏi sức nóng hay những vật 

có cạnh sắc, bụi bẩn, đặc biệt là dầu mỡ. Những chất này, thậm chí với số lƣơng rất nhỏ, 

cũng có thể trở thành ngòi nổ trong trƣờng hợp khí oxy bị rò rỉ từ ống dẫn. Tất cả mối nối, 

đặc biệt là trên bình, phải thật chặt. Nếu phát hiện thấy bình chứa acetylen bị nóng lên, ngay 

lập tức phải khóa van lại, báo động và sơ tán mọi ngƣời ra khỏi khu vực đó, cung cấp thật 

nhiều nƣớc (nếu có thể thì nhúng cả bình chứa khí vào trong nƣớc) và gọi cứu hỏa.  

Những điểm cần nhớ:  

 Khóa tất cả các van lại sau khi hoàn thành công việc.  

 Tuyệt đối không sử dụng khí oxy để thổi bụi khỏi quần áo.  

 Hàn trong môi trƣờng kín, sử dụng một số que hàn đặc biệt hoặc khi hàn một số loại 

kim loại có sơn phủ có thể làm cho công nhân hàn hít phải những khí độc và khói 

thải. Nếu điều kiện thông gió không tốt thì ngƣời công nhân hàn phải đƣợc trang bị 

mặt nạ và đƣợc cung cấp dƣỡng khí. Nhất thiết phải có hệ thống thông gió để xua 

khí thải khi hàn những vật liệu kim loại có phủ bề mặt bằng những hợp chất có chì, 

kẽm, thủy ngân, cadmi và những chất có thể tạo ra những loại khói rất độc và nguy 

hiểm. Phải làm sạch bề mặt những vật liệu có phủ bề mặt bằng sơn và chất dẻo để 

phòng trừ khói dộc sinh ra khi hàn những bề mặt này.  

Thảo luận:  

 Trên công trƣờng của bạn có những kiểu hàn gì?  

 Cần tiến hànhnhững biện pháp an toàn nào? Tại sao ? 

 

6. Khí hóa lỏng:  

Khí hóa lỏng (LPG) thông thƣờng là propan hoặc butan, hoặc cũng có thể là hỗn hợp 

cả hai chất khí đó. LPG, thƣờng đƣợc bán dƣới một số lọai nhãn hiệu thƣơng mại khác 

nhau, đƣợc sử dụng rất rộng rãi trên các công trƣờng và là nhân tố thƣờng xuyên gây ra tai 

nạn. Chất khí lỏng khi rò rỉ khỏi bình chứa ngay lập tức hóa hơi và, do khối lƣợng riêng nặng 

hơn không khí, chúng bay là là trên mặt đất rồi tụ lại trong các ống dẫn, hố đào xúc và 

những chổ thấp. Vì chỉ cần chiếm 2% hàm lƣợng không khí là chúng có thể tạo thành hợp 

chất có thể gây cháy nên nếu bị lƣu cữu lại trong những chổ không gian hạn hẹp, khi rò rĩ sẽ 

trở thành hiểm họa gây nổ vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, bất cứ khi nào sử dụng những 

phƣơng pháp gia công bằng LPG cũng cần phải có bố trí thông gió tốt.  
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Lưu chứa:  

Muốn lƣu chứa khí hóa lỏng phải tuân theo các tiêu chuẩn sau đây:  

- Nơi lƣu chứa các bình LPG trên công trƣờng phải thoáng khí, trên nền đất phẳng 

và có hàng rào cao tối thiểu là 2m bao quanh; Cần có đủ mái che để các bình khí này 

không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao.  

- Không đƣợc có những hố đào, rãnh hoặc tầng hầm ở gần đó.  

- Các sàn lắp ghép phải dọn quang và kín khít; dọn sạch những vật liệu cháy, cỏ và 

rác rƣởi.  

- Các bình chứa khí phải đƣợc để cách hàng rào 1,5m và cách địa phận công trƣờng 

ít nhất là 3m.  

- Không để các bình LPG ở vị trí thấp hơn mặt nền và gần những bình chứa oxy hay 

vật liệu độc hoặc có tính ăn mòn nhƣ amoniac hay khí clo.  

- Phải có biển báo “ LPG – dễ cháy”, cấm hút thuốc và cấm lửa.  

- Bình chứa, dù còn hay hết, cũng phải dựng dứng lên với vai van an toàn ở vị trí trên 

cùng.  

- Van của bình đã hết khí phải để ở vị trí đóng để phòng không khí có thể xâm nhập 

vào bình tạo ra những hợp chất dễ cháy nổ.  

- Phải có sẵn một loại bột chữa cháy trong kho.  

Sử dụng: 
Cần nhớ:  

Để bình chứa LPG gần nguồn lửa có thể làm cho khí trong bình bị đun lên và bình bị 

nổ, hậu quả sẽ rất nguy hiểm.  

Khi sử dụng các bình khí hóa lỏng, cần tính đến những yếu tố sau:  

- Một van hƣ hỏng hoặc bị rò rỉ có thể gây hậu quả nghiêm trọng.  

- Các bình khí không sử dụng phải có nắp đậy bảo vệ các van và bộ điều chỉnh.  

- Chuyên chở bình chứa LPG bằng các xe đẩy, xe trƣợt hay các đệm đỡ; tuyệt đối 

không nâng bình bằng cách nắm vào các mối lắp van.  

- Trƣớc khi sử dụng bình chứa, đảm bảo các mối lắp ghép phải kín khí bằng cách 

dùng nƣớc xà phòng và bàn chải để thử.  

-Nếu phát hiện rò rỉ, ngay lập tức chuyển bình khí tới nơi thoáng gió và thông báo 

ngay cho đốc công.  

- Bình chứa sử dụng cho gia công nhiệt không đƣợc để trong nhà.  

- Nếu khi thắp một mỏ hàn mà diêm hay nến tắt trƣờc khi mỏ hàn phát lửa, hãy khóa 

van lại trƣớc khi châm que diêm hay cây nến khác.  

Cần nhớ:  



Khóa van lại khi không sử dụng bình chứa.  

  

XI. MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC: 
1. Các hóa chất:  

Có rất nhiều loại hóa chất đƣợc sử dụng trong xây dựng và ít có công trƣờng nào 

không sử dụng hóa chất. Hóa chất có trong các chất dẫn, chất làm sạch gạch đá, chất trang 

trí và bảo vệ gỗ, thép, các chất xử lý sàn, chống nấm mốc, chất cách ly, dung môi, sơn, xi 

gắn, vữa, xi măng và các loại vật liệu khác. Trong đó dung môi là chất đặc biệt quan trọng, 

đƣợc sử dụng phổ biến trong các chất sơn, đánh bóng, phủ bề mặt, mài và các chất tẩy rửa.  

Hóa chất và những mối nguy hiểm của chúng:  

Nhiều hóa chất rất nguy hiểm, có thể gây ra cháy nổ hoặc nhiễm độc. Các chất độc 

không chỉ gây ra những ảnh hƣởng khó chịu tức thời nhƣ chóng mặt, nôn mửa và đau đầu 

do nhiễm độc dung môi, mà còn dẫn đến những hậu quả mãn tính nhƣ bệnh phổi do nhiễm 

bụi amiăng hay bụi silic. Bệnh viêm da tiếp xúc có thể bị mắc phải do da tiếp xúc với hóa 

chất. Axit và chất kiềm là những chất ăn mòn có thể phá hoại cả da và mắt.  

Đường thâm nhập của hóa chất vào cơ thể:  

Một hóa chất có thể gây chấn thƣơng bằng nhiều con đƣờng khác nhau tùy theo 

dạng hóa chất đó là chất rắn, lỏng, khí, hơi, khói hoặc bụi khuếch tán trong không khí. Các 

đƣờng thâm nhập vào cơ thể con ngƣời nhƣ sau (Hình 47):  

Hít thở: Đây là con đƣờng thâm nhập quan trọng nhất. Có thể phân biệt đƣợc sự có 

mặt một số hơi và khí độc thông qua các dấu hiệu nhƣ bị rát mũi và họng; số khác lại không 

nhận biết đƣợc và chúng đi thẳng vào phổi hoặc huyết quản. Đó chính là những phần tử bụi 

nhỏ nhất không thể nhìn thấy bằng mắt thƣờng và chúng thâm nhập vào nơi xa nhất trong 

phổi. Bụi khi đƣợc hít vào phổi sẽ lƣu cữu lại trong đó và tạo ra một chứng bệnh không thể 

chữa đƣợc, thƣờng gọi là bệnh “bụi phổi”. Hởu quả là bệnh nhân bị khó thở và không thể 

làm việc đƣợc. Một số loại bụi nhƣ thạch anh hay amiăng có thể phá hoại các mô phổi và 

phát triển lên thành bệnh lao hoặc ung thƣ phổi.  

Ăn hoặc nuốt: xảy ra khi bạn ăn uống hoặc hút thuốc sau khi sử dụng những hóa 

chất nhƣ sơn có chì mà chƣa rửa tay sạch sẽ, hay do hơi độc nhiểm vào trong cốc tách và 

dụng cụ ăn, hoặc khi bạn ăn uống ngay tại công trƣờng.  

Hấp thụ qua da: Một số dung môi có thể hấp thụ vào mao mạch qua da và đi tới các 

cơ quan nhƣ não hoặc gan.  

Viêm da tiếp xúc hoặc chàm ngứa (eczema) thƣờng là hậu quả của quá trình tiếp xúc 

giữa da và một số hóa chất. Axít và kiềm là những chất ăn mòn có thể hủy hoại làn da và 

mắt, và nếu không xối thật nhiều nƣớc ngay lập tức để rửa sạch hóa chất dây vào ngƣời thì 

sẽ bị bỏng nặng.  

Những điểm cần nhớ:  
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Một số hóa chất nguy hiểm có thể dể dàng nhận biết trƣớc bằng cách nhìn hoặc ngửi 

thấy. Tuy nhiên, còn có rất nhiều loại hóa chất khác không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy 

đƣợc, vì vậy chúng đặc biệt nguy hiểm.  

Thảo luận:  

 Quá trình xây dựng nào tạo ra nhiều bụi nhất ? 

 Cần thận trọng những vấn đề gì ?  

 Trong quá trình xây dựng nào công nhân dể nhiểm phải hơi và khói độc nhất?  

 Cần chú ý những gì để phòng tránh việc hít phải hơi và khói độc?  

Những biện pháp phòng ngừa:  

Tai nạn và bệnh tật do sử dụng hóa chất có thể ngăn ngừa đƣợc nếu bạn hiểu rõ loại 

hóa chất mà mình đang sử dụng, những rủi ro có thể có và tuân thủ những quy định về an 

toàn khi sử dụng và chuyên chở những hóa chất đó. Nói chung, có một quy chế ƣu tiên 

nhằm tránh những mối nguy hiểm khi tiếp xúc với các hóa chất độc hại:  

- Thay thế loại hóa chất đó bằng loại ít độc hại và ít nguy hiểm hơn.  

- Cung cấp những hƣớng dẫn sử dụng hoặc các thiết bị kiểm soát nhƣ thông gió hút; 

điều này thƣờng khó thực hiện trong các quá trình xâydựng.  

- Sử dụng phƣơng tiện bảo vệ cá nhân (PBC).  

- Nếu việc sử dụng hóa chất nguy hiểm là không thể tránh khỏi, bạn có thể áp dụng 

một số biện pháp an toàn cơ bản sau đây để bảo vệ bản thân:  

- Giữ các thùng chứa hóa chất trong một nhà kho tách biệt và an toàn.  

- Đừng nên cho rằng hình dáng của hai thùng chứa giống nhau thì chúng cùng chứa 

một loại hóa chất.  

- Phải đảm bảo nhãn hiệu trên mỗi thùng chứa (Hình 48); nếu không có nhãn hiệu, 

tuyệt đối không sử dụng vật liệu chứa bên trong.  

- Hãy đọc kỹ và chắc chắn là bạn hiểu rõ những điều ghi trên nhãn hiệu và tuân theo 

các chỉ dẫn đó.  

- Nếu bạn không đủ thông tin để biết sử dụng hóa chất một cách an toàn, hãy yêu 

cầu đốc công cung cấp các dữ liệu an toàn của hóa chất và không sử dụng hóa chất 

đó trƣớc khi bạn có dử liệu đó. Trong trƣờng hợp không hiểu, hãy hỏi kỹ trƣớc khi sử 

dụng.  

- Kiểm tra xem đã đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân phù hợp chƣa trƣớc khi sử dụng 

hóa chất (bản dử liệu an toàn hóa chất sẽ chỉ dẫn cho bạn biết xem có cần phải sử 

dụng găng tay, kính, quần áo bảo hộ, ủng cao su hay bình dƣỡng khí không) và các 

trang bị có đƣợc bảo quản cẩn thận không.  
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- Khi mở thùng chứa hóa chất, nên lót giẻ vào nắp hay quai thùng vì một số chất lỏng 

dễ bay hơi có thể bắn ra ngoài khi thùng đƣợc mở; rót vật liệu chứa trong thùng ở 

nơi thoáng khí.  

- Tránh hít những khí bay lên từ hóa chất. Cần có chế độ thông gió tốt, hoặc làm việc 

tại nơi thoáng đãng. Khi cảm thấy chóng mặt hoặc khó chịu phải rời khỏi chổ làm việc 

ngay lập tức.  

- Nếu sử dụng nhiều chất dung môi, phải sử dụng quần áo chống thấm. Nếu áo quần 

bị dung môi làm ƣớt, phải thay bộ khác và phơi khô ở nơi thoáng gió.  

- Chỉ sử dụng một lƣợng hóa chất tối thiểu vừa đủ cho công việc.  

- Nên đeo kính bảo vệ mắt khi rót hoặc di chuyển hóa chất trên công trƣờng.  

- Khi trộn hoặc rót hóa chất cần sử dụng những loại thùng đựng tạm, phải đảm bảo 

các thùng dó phù hợp và có nhãn hiệu đúng. Không dùng loại bao bì đựng đồ ăn 

thức uống để chứa hóa chất.  

- Rửa tay trƣớc khi ăn và không ăn uống hoặc hút thuốc lá tại nơi làm việc.  

- Nếu hóa chất dây vào da, phải xối nƣớc rửa sạch ngay. Nếu bị dây vào mắt, phãi 

rửa thật kỹ và sau đó phải chú ý theo dõi và chăm sóc cẩn thận.  

- Nếu bị bỏng hóa chất hoặc cảm thấy khó chịu sau khi sử dụng hóa chất, cần phải đi 

khám ngay không chậm trễ.  

- Nếu phát hiện thấy hóa chất loang ra thành vũng trên nền, cần báo cáo ngay để có 

biện pháp xử lý cho đúng nhƣ đổ cát khô lên để thấm (Hình 50).  

Những điểm cần nhớ:  

Tuyệt đối không dùng dung môi để tẩy sạch sơn hoặc dầu mỡ dính trên da.  

 
Hóa chất dễ cháy:  

Rất nhiều loại hóa chất sử dụng trên các công trƣờng vừa độc hại vừa dể cháy. Khi 

vận chuyển hay sử dụng chúng cần hết sức lƣu ý những điều sau:  

 Nghiên cứu nhãn hiệu hóa chất và những hƣớng dẫn sử dụng cũng nhƣ các biện 

pháp sơ cứu ghi trong bản dữ liệu an toàn về laọi hóa chất đó.  

 Lƣu ý rằng tất cả những chất lỏng dễ cháy đều có thể bốc hơi bay đi khắp nơi và rất 

dễ bắt lửa. Tuyệt đối không hút thuốc lá trong khu vực có những hóa chất dể cháy. 

Tìm hiểu cách xử lý khi xãy ra hỏa hoạn.  

 Giữ các thùng chứa trong kho khi chƣa sử dụng tới và phải gởi trả lại kho ngay sau 

khi dùng xong. Các thùng phuy phải đƣợc dựng đứng lên.  

 Xử lý các phuy rỗng giống nhƣ với thùng đầy vì trong thùng rỗng vẫn còn khí có thể 

cháy.  

 Luôn luôn rót vật liệu từ thùng to sang thùng nhỏ ở nơi thoáng khí.  
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 Dùng vòi rót và phễu để phòng tránh việc hóa chất có thể loan ra. Thấm khô các vết 

loang bằng các khô, sau đó chuyển số các đó tới nơi an toàn và thoáng gió.  

 Nếu bắt buộc phải sử dụng hóa chất dễ cháy tại nơi kín, phải đảm bảo cung cấp đủ 

không khí sạch. Có thể làm đƣợc điều đó bằng cách mở toang các cửa sổ và cửa ra 

vào. Nếu cần dùng quạt thì phải chắc chắn quạt đó an toàn về điện trong môi trƣờng 

không khí dễ phát cháy.  

Thảo luận:  

 Làm cách nào bạn biết đƣợc là có hóa chất độc hại và nguy hiễm đang đƣợc sử 

dụng trên công trƣờng?  

 Bạn hoặc những ngƣời bạn quen biết có triệu chứng gì khác thƣờng hoặc đang bị 

ảnh hƣởng do sử dụng hóa chất không? Nếu có thì đó là những triệu chứng gì?  

 Bạn cho rằng nên tiến hành hoặc không tiến hành những biện pháp gì đễ phòng 

ngừa những tác hại này?  

 Những loại hóa chất dễ cháy nào đƣợc sử dụng trên công trƣờng bạn?  

 

2. Những chất nguy hiểm: 
Xi măng:  

Các hỗn hợp xi măng là một nguyên nhân gây ra các bệnh về da đƣợc nhiều ngƣời 

biết đến. Bệnh viêm da dị ứng và bị kích thích do tiếp xúc đều có thể sinh ra do làm việc 

thƣờng xuyên với xi măng ƣớt (chẳng hạn nếu bạn qùy hoặc đứng trong xi măng) có thể gây 

bỏng xi măng hoặc lóet da. Những nguyên tắc sau đây cần phải chú ý:  

- Sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp để phòng tránh việc hít phải bụi xi măng 

hay các chất bụi sinh ra khi xử lý các bề mặt bê tong6 hóa cứng có thể chứa hàm 

lƣợng silic cao.  

- Bảo vệ da khỏi tiếp xúc với xi măng bằng cách mặt quần dài và áo dài tay. Đi ủng 

cao su và đeo găng tay nếu thấy cần thiết.  

- Phải bảo vệ mắt. Nếu bị xi măng rơi vào mắt phải dùng thật nhiều nƣớc ấm xối rửa 

sạch ngay.  

- Rửa sạch ngay các vết bụi hoặc xi măng tƣơi dính vào da.  

- Giặt quần áo và rửa sạch giày dép sau khi làm việc.  

Amiăng:  

Hít phải bụi amiăng có thể gây tử vong do những tổn thƣơng phổi không thể phục hồi 

và bệnh ung thƣ phổi. Cho tới nay, những căn bệnh liên quan đến amiăng vẫn chƣa có cách 

chữa. Khối lƣợng bụi amiăng hít vào càng lớn thì tỷ lệ rủi ro cho sức khỏe càng cao. Bạn có 

thể tìm thấy amiăng trong các trƣờng hợp sau :  

(a) Chất cách ly hoặc phủ bề mặt bằng amiăng sử dụng cho việc:  



(i) Cách nhiệt cho nồi hơi  

(ii) Chống cháy cho kết cấu lò luyện thép.  

(iii) Cách nhiệt và cách âm cho các tòa nhà.  

(b) Sử dụng tấm cách ly bằng amiăng tại những vị trí nhƣ sau:  

(i) Chống cháy cho cửa ra vào, cửa bảo vệ, kết cấu lò luyện thép,, v.v.  

(ii) ốp tƣờng, trần...  

(iii) Tƣờng ngăn và các vách ngăn.  

(iv) Tấm lợp trần trong trƣờng hợp dùng trần lửng.  

(c) Vật liệu fibro ximăng trong:  

(i) Tấm múi (lợp hoặc ốp công trình).  

(ii) Tấm phẳng để làm vách ngăn, ốp và làm cửa ra vào.  

(iii) Làm ống máng hoặc cống ngầm.  

Trước khi bắt đầu công việc:  

Nếu không rõ trong chất cách ly hay trong các tấm vật liệu v.v... có chứa amiăng 

không, hãy lấy mẫu và gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích, Việc lấy mẫu nên để ngƣời 

qua đào tạo và có kinh nghiệm thực hiện. Nếu không, hãy giả định rằng trong vật liệu có 

chứa amiăng xanh (crocidolite), nâu (amosite) hoặc trắng (chrysotile) và nên có những biện 

pháp đề phòng thích ứng.  

Trƣớc khi làm việc với amiăng, cần có đầy đủ những đánh giá để rút ra những biện 

pháp cần thiết có thể hạn chế đƣợc việc nhiễm phải loại khoáng chất này. Công việc tiếp xúc 

với amiăng có thể bao gồm từ những việc làm vệ sinh các má phanh tang quay trong máy 

xây dựng hoặc phanh xe, đến việc dọn dẹp vận chuyển chất amiăng.  

Công việc tiếp xúc với amiăng:  

Ở nhiều nƣớc trên thế giới, công nhân phải có giấy phép mới đƣợc làm việc với 

amiăng ở bất cứ hạng mục nào, đặt biệt là việc di chuyển hay dọn dẹp amiăng. Khi lắp đặt 

những tấm cách ly bằng amiăng, công nhân có thể cần đến loại quần áo bảo hộ phù hợp. 

Chỉ đƣợc sử dụng phƣơng pháp làm việc mà trong đó, hàm lƣợng bụi amiăng đƣợc giảm 

xuống thấp nhất (ví dụ sử dụng công cụ cầm tay và tránh làm vỡ các tấm cách ly).  

Fibro xi măng là loại vật liệu gây ra ít bụi hơn so với nhiều sản phẩm amiăng khác, 

nhƣng rủi ro xuất hiện bụi là vẫn có.  

Khi cắt vật liệu fibro ximăng, nên sử dụng các loại dụng cụ cầm tay (hoặc thiết bị điện 

có gắn hệ thống thổi gió tốt). Nếu không thể khống chế hàm lƣợng bụi dƣới mức cho phép 

thì phải đeo mặt nạ. Phải sử dụng quần áo bảo hộ trong tất cả những công việc quan trọng 

tiếp xúc với fibro xi măng. Nếu phải làm sạch bề mặt tấm fibro xi măng có phủ những lớp địa 

y hoặc rêu, nên sử dụng những dụng cụ cạo hoặc chải đã đƣợc thấm ƣớt.  



Những biện pháp hạn chế việc nhiểm bụi amiăng gồm có:  

- Dọn dẹp những vất liệu amiăng trƣớc khi bắt đầu công việc phá dỡ lớn. Hành động 

này nhằm ngăn ngừa các tai nạn do nhiễm amiăng.  

-Dùng phƣơng pháp ƣớt để dọn dẹp (nhằm triệt bụi).  

- Dọn dẹp và hốt đựng amiăng phế thải đƣa tới những nơi đổ phế thải cho phép.  

- Cách ly khu vực thi công với amiăng khỏi những khu vực thi công tổng hợp khác.  

- Những điểm cần nhớ.  

- Những loại bụi không nhìn thấy đƣợc còn nguy hiểm hơn nhiều so với loại có thể 

phát hiện bằng mắt.  

Chì:  

Hợp chất vô cơ của chì có rất nhiều trong các sản phẩm xây dựng nhƣ cáp điện, 

đƣờng ống, ống máng và các tấm lợp chì cũ. Hợp chất chì hữu cơ đƣợc bổ sung vào xăng 

chạy xe, vì vậy, bình chứa xăng sẽ bị nhiểm chì nặng.  

Sức khỏe con ngƣời có thể bị ảnh hƣởng do hít phải bụi hoặc hơi độc sinh ra khi đốt 

hoặc cắt vật liệu có chứa chì nhƣ các bề mặt sơn phủ bằng sơn có chì; khi hàn hoặc nghiền; 

khi phun sơn có chứa chì. Chì cũng có thể bị hấp thụ qua con đƣờng tiêu hóa, thông thƣơng 

là do thức ăn bị nhiễm chì. Vì vậy cần cung cấp đầy đủ thiết bị rửa. Hợp chất hữu cơ của chì 

cũng dễ dàng hấp thụ qua da.  

Sự hấp thụ chì thái quá có thể gây những chứng bệnh nhƣ táo bón, thƣơng tổn vùng 

bụng, thiếu máu, suy nhƣợc bắp cơ và hƣ hỏng thận. Nó cũng có thể gây ảnh hƣởng tới nảo 

bộ, làm suy giảm trí nhớ, tạo ra những hành vi kỳ quặc, làm hôn mê hoặc ngất xỉu. Khi làm 

việc với chất chì ở bất cứ dạng nào, cần hết sức lƣu ý những điểm sau đây:  

- Rửa tay liên tục, đặc biệt là trƣớc khi ăn. Hút thuốc lá sẽ rất nguy hiểm nếu trên tay 

có dính chì.  

- Cần cung cấp và sử dụng quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp nếu 

hàm lƣợng chì vƣợt quá giới hạn cho phép,  

- Mặc quần áo bảo hộ khi làm việc và cất những áo “đi đƣờng” cách biệt khỏi những 

quần áo này để khỏi bị lây nhiễm chì. 

Những điểm cần nhớ:  

Rửa ráy sạch sẽ và nếu cần thiết, nên thay quần áo làm việc trƣớc khi rời khỏi công 

trƣờng vì bạn có thể mang theo những loại bụi bặm nguy hiểm về nhà.  

Thảo luận:  

 Cần chú ý những gì trên công trƣờng để phòng tránh việc nhiễm phải những loại hóa 

chất nguy hiểm?  

 Những nơi nào có hoặc có thể có chất amiăng trên công trƣờng? 



 Những biện pháp thích ứng để bảo vệ công nhân khỏi bụi amiăng có đƣợc tiến hành 

không?  

 Bạn đã đƣợc nghe công nhân khác cùng làm việc với bạn kêu ca về những triệu 

chứng có thể nghi là do nhiễm phải hóa chất nguy hiểm chƣa?  

 Bạn có những suy nghĩ gì về những hóa chất nguy hiểm sử dụng trên công trƣờng 

bạn?  

 

3. Bệnh AIDS:  

AIDS (Triệu chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải) là căng bệnh gây ra bởi 

một loại virus có khả năng tấn công và làm suy yếu hệ thống đề kháng tự nhiên của cơ thể, 

làm cho những bệnh tật và lây nhiễm có thể phát triển đƣợc mà lẽ ra trong trƣờng hợp khác 

chung 1không thể phát tác. Loại virus này có thể lây truyền bằng con đƣờng tình dục, tiêm 

chích hoặc nhiểm phải loại máu mang bệnh.  

Bệnh AIDS không lây qua những con đƣờng giao tiếp xã hội thông thƣờng nhƣ bắt 

tay, dùng chung nhà vệ sinh hoặc nhà tắm, bát đĩa hoặc dao kéo.  

Những điểm cần chú ý:  

 Mối nguy hiểm của bệnh AIDS có thể đe dọa công nhân nếu công nhân bị thƣơng 

hoặc đứt tay, chân do những mảnh dao cạo, kim tiêm rạch hay châm vào ngƣời trên 

công trƣờng, chẳng hạn khi làm việc tại những tòa nhà cũ mà trƣớc đây là nơi nhiều 

ngƣời sử dụng và nghiện ma túy.  

 Nếu bạn cho rằng bạn có thể có nguy cơ bị thƣơng tích do những mảnh vật thể sắc 

có nhiểm virus gây ra, hãy chú ý đề phòng bằng cách mặc những loại quần áo bảo 

hộ dày và các loại găng tay dày. Dùng kẹp để nhất bỏ các bơm và kim tiêm, lƣỡi dao 

cạo cũ vào trong những hộp chống thủng và niêm phong lại. Đốc công phải có thỏa 

thuận với chính quyền địa phƣơng để có biện pháp tiêu hủy hợp lý.  

 Lau sạch máu và các vết loang bằng những dung dịch sát trùng mạnh. Nên mặt quần 

áo bảo hộ và đeo kính đề phòng nguy cơ bị dây những loại chất lỏng nghi ngờ nhiễm 

virus mang bệnh (chẳng hạn khi sửa chửa ống nƣớc).  

Cấp cứu:  

Ngƣời sử dụng lao động phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin và huấn luyện 

công nhân cách điều trị cấp cứu.  

Các vết đứt và trầy da phải đƣợc băng bó lại bằng loại băng chống thấm nƣớc. Nếu 

bị thƣơng, phải rửa kỹ các vết thƣơng bằng xà phòng trƣớc khi băng bó. Sau khi xử lý vết 

thƣơng phải rửa tay thật sạch. Những ca nghiêm trọng nhƣ vết thƣơng hở miệng cần đƣợc 

chú ý đặc biệt và có những thủ tục cấp cứu cần thiết trƣớc khi chuyển lên tuyến trên.  

Virus bệnh AIDS đã đƣợc chứng minh là có tồn tại trong nƣớc bọt, vì vậy làm cho 

những nhân viên cấp cứu rất lo lắng. Tuy nhiên chƣa có trƣờng hợp lây bệnh nào đƣợc ghi 



nhận là do lây truyền qua đƣờng nƣớc bọt. Hơn nữa, có thể sử dụng thiết bị hô hấp nhân 

tạo xách tay có gắn van một chiều.  

Bệnh AIDS gây ra nhiều mối lo ngại vì đó là một căn bệnh mới và nhiều câu hỏi xoay 

quanh căn bệnh này vẫn chứ có lới giải đáp thỏa đáng. Khả năng truyền nhiễm của nó thậm 

chí còn thấp hơn nếu đem so sánh với bệnh viêm gan B – căn bệnh hoàn toàn có thể lây 

nhiễm trong những điều kiện tƣơng tự. Những kiểu truyền bệnh và lây nhiễm đƣợc biết tới 

cho đến nay không gắn liền với bất cứ loại nghề nghiệp cụ thể nào, kể cả ngành xây dựng.  

 

4. Tiếng ồn và rung:  

Công trƣờng là một nơi rất ồn ào. Chịu đựng tiếng ồn một cách thái quá có thể gây ra 

những thƣơng tích vĩnh viễn cho hệ thống thính giác của bạn. Tiếng ồn khi làm việc có thể 

gây căng thẳng, làm mất ngủ, và nếu ở mức độ cao, chẳng hạn tiếng ồn do các thiết bị tán, 

đóng gây ra, có thể làm gây tổn thƣơng thính giác tức thì.  

Mức độ tiếng ồn gây ra do những công việc nhƣ đóng cọc, đặt đƣờng ống ngầm, làm 

vệ sinh khiến cho ngƣời công nhân không đƣợc trang bị bảo hộ phải cịu đựng trong có vài 

giây một liều lƣợng tố đa cho phép của cả một ngày. ngay cả nếu nhƣ mỗi ngày công nhân 

chỉ phải chịu đựng một máy móc quá ồn chỉ trong vài phút thì điều đó cũng đủ để gây ra 

những thƣơng tổn thính giác vĩnh viễn cho ngƣời công nhân. Tiếng ồn lớn có thể làm mất 

một phần khả năng nghe một cách tạm thời, trong khoảng từ 15 phút cho đến vài ngày tùy 

mức độ tiếng ồn. Tác hại tạm thời này có thể trở thành vĩnh viễn nếu quá trình bị lập đi lập 

lại mà sự bắt đầu xuất hiện tiếng ù trong tai có thể đƣợc coi nhƣ một lời cảnh báo. Quá trình 

điếc diễn ra một cách từ từ và trở thành không cứu chữa nổi khi cơ quan thính giác đã hƣ 

hỏng.  

Tiếng ồn cũng làm mất khả năng nhận biết các loại tín hiệu âm thanh khác nhƣ 

những tiếng kêu báo hiệu và tín hiệu làm việc.  

Kiểm soát tiếng ồn:  

Có nhiều bƣớc có thể thực hiện để giảm tiếng ồn trên công trƣờng:  

- Kiểm tra xem ống giảm thanh đã đƣợc lắp vào các ống xã hay chƣa; không để máy 

móc vận hành nếu không cần thiết.  

- Đậy nắp kín các máy nén khí khi chúng vận hành.  

- Kiểm tra xem thiết bị giãm thanh cho máy dập bê tông và các thiết bị tƣơng tự khác 

đã đƣợc lắp chặt hay chƣa (Hình 51)  

- Bắt chặc các bộ phận máy móc và đảm bảo chúng không kêu lạch cạch.  

- Đảm bảo có đủ các tấm cách âm để giảm bớt tiếng ồn sinh ra từ các trạm máy và 

bố trí máy móc sau các ụ đất, đống gạch hay cách âm càng xa càng tốt.  

Bảo vệ thính giác:  

Nếu bạn phải vận hành hoặc làm việc cạnh một máy móc gây tiếng ồn, hãy:  



- Hỏi xem đã đo mức độ ồn chƣa? Các chỉ số đo là bao nhiêu?  

- Chú ý rằng tiếng ồn có cƣờng độ 85-90dBA trở lên có thể gây thƣơng tổn thính 

giác.  

- Đề nghị cung cấp các mũ có bịt tai hoặc nút bịt tai vừa vặn và thoải mái nếu nhƣ 

bạn phải vận hành hoặc làm việc cạnh những máy móc có độ ồn lớn.  

- Luôn đeo các trang bị đó khi bạn đang làm việc tại những khu vực ồn ào trên công 

trƣờng.  

- Giữ thiết bị bảo vệ thính giác sạch sẽ và cất ở nơi an toàn khi không sử dụng tới.  

- Dùng tay sạch để cài các nút bịt tai.  

- Kiểm tra hƣ hỏng: nếu các mũ bịt tai không còn vừa hoặc tấm bịt trở nên cứng hay 

hƣ hỏng, hãy yêu cầu đổi cái khác.  

Sẽ là sai nếu cho rằng đội mũ che tai sẽ làm mất khả năng nghe những lời chỉ dẫn 

hoặc các tín hiệu làm việc khác – mũ sẽ làm giãm cả tiếng ồn và những âm thanh đó nhƣ 

nhau và việc nghe các tín hiệu càng trở nên dễ dàng hơn.  

Những điều cần nhớ:  

Nếu bạn phải hét to để cho ngƣời đứng cách bạn 1m có thể nghe đƣợc, có nghĩa là 

ở đó quá ồn và cần phải có biện pháp xử lý tiếng ồn.  

Thảo luận:  

 Liệt kê các loại tiếng ồn trên công trƣờng làm ảnh hƣởng tới bạn.  

 Có thể cách ly những máy móc gây ồn khỏi những công việc khác không?  

 Bạn đã áp dụng những cách nào để giảm tiếng ồn của các loại máy móc có độ ồn lớn 

mà bạn đang sử dụng?  

 Điếc có thể gây ra những phiền toái gì? (Nguyên nhân gây nên bệnh điếc?)  

Rung:  

Nhiều loại máy gây tiếng ồn và công cụ cầm tay cũng đồng thời truyền rung động 

sang cơ thể – các máy khoan đá bằng khí nén hoặc búa đập bê tông là những ví dụ thông 

thƣờng. Trong trƣờng hợp này rung động có thể làm tổn thƣơng cơ bắp và các khớp xƣơng, 

và ảnh hƣởng tới tuần hoàn máu đồng thời gây ra bệnh “trắng ngón tay”. Khi sử dụng các 

công cụ này nên đeo găng tay vì chúng có thể triệt rung động.  

 

5. Chiếu sáng:  

Tất cả mọi khu vực trên công trƣờng đều phải đƣợc chiếu sáng khi làm việc bằng 

ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo. Tại những khu vực công trƣờng thiếu ánh sáng tự nhiên 

nhƣ hầm lò hoặc cầu thang kín, việc chiếu sáng là luôn luôn cần thiết. Nên bố trí chiếu sáng 

nhân tạo để phòng tránh những nơi bóng tối dày đặc và để thấy rõ đƣợc những mối nguy 



hiểm. Nên treo bóng đèn càng cao càng tốt theo điều kiện thực tế cho phép để tránh chói 

mắt, và bố trí sao cho công nhân không bị sấp bóng của chính mình khi làm việc.  

Chỉ có các thiết bị chiếu sáng mạnh đƣợc lắp đặc ngoài tầm với, chẳng hạn nhƣ đèn 

chiếu lũ, là có thể cho phép đấu vào nguồn điện chính. Hệ thống chiếu sáng tạm thời bằng 

điện nên dùng hiệu điện thế thấp và phải do các thợ điện đã qua đào tạo lắp đặt. Bạn cũng 

có thể đóng góp phần mình vào việc sử dụng an toàn các thiết bị này theo những cách sau:  

- Không can thiếp vào công việc lắp đặt;  

- Báo cáo lại chổ cách điện bị hƣ hỏng, bóng đèn bị vỡ, đui dèn hay các thiết bị khác 

bị hỏng;  

- Đảm bảo dây cáp điện đƣợc căng phía trên khỏi mặt đất, không để cáp điện và dây 

dẫn trong điều kiện ẩm ƣớt;  

- Không tự thay bóng đèn.  

Những điều cần nhớ:  

Khi di chuyển từ một khu vực sáng sang khu vực tối, cần có đủ thời gian để mắt kịp 

điều tiết.  

 

6. Tiếp xúc với nóng và lạnh: 

Thời tiết nóng bức:  

Công nhân trên các công trƣờng thƣờng xuyên phải chịu đựng mọi loại thời tiết. Tại 

các nƣớc nhiệt đới, bức xạ mặt trời với nhiệt độ và độ ẩm không khí cao làm tăng sự mỏi 

mệt của công nhân khi làm những công việc nặng nhọc và gia tăng trạng thái căng thẳng vì 

sức nóng, gây ra các chứng kiệt sức vì nóng, say nắng, phải chăm sóc y tế và làm suy yếu 

sức lực, ảnh hƣởng của sức nóng kết hợp với gánh nặng công việc thể lực sẽ tích tụ lại.  

Các trang thiết bị chăm sóc y tế trong điều kiện khí hậu nóng bức là yếu tố thiết yếu 

cho sức khỏe, và việc sắp xếp thời gian biểu làm việc là rất quan trọng. Nên có:  

- Những khoảng thời gian giải lao thích hợp : Đối với những công việc tƣơng đối 

nặng nhọc nhất thiết phải có tối thiểu là 50% thời gian để giải lao, nghĩ ngơi.  

- Khu vực giải lao xa nơi làm việc để hóng mát.  

- Cung cấp đầy đủ nƣớc uống sạch và mát: Uống nƣớc thƣờng xuyên và mỗi lần chỉ 

nên uống một ít.  

- Có thiết bị giặt giũ để giữ áo quần sạch sẽ.  

Cách làm mát cơ thể:  

Học cách làm dịu mát cơ thể là rất có ích:  

- Tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể đến mức tối đa.  

- Tránh những vận động nhanh không cần thiết.  



- Đảm bảo có thiết bị lƣu thông không khí trong cabin điều khiển máy móc.  

- Tránh mặc những quần áo chật, những quần áo làm bí hơi hoặc bí mồ hôi nhƣ vật 

liệu chất dẻo.  

- Đội mũ bảo hộ.  

- Uống nƣớc mát thƣờng xuyên để bù đắp vào sự thất thoát mồ hôi.  

- Thêm muối vào thực phẩm hoặc ăn những thực phẩm có muối tự nhiên.  

- Nên nghỉ giải lao ở những nơi râm mát.  

Những điểm cần nhớ:  

Nếu thấy nƣớc tiểu thải ra ít hơn bình thƣờng và có màu đậm hay sẫm, có nghĩa là 

bạn đã uống không đủ nƣớc để bù đắp số lƣợng mất đi do ra mồ hôi.  

Thời tiết lạnh giá:  

Lạnh không hẳn là không thoải mái- nó có thể ảnh hƣởng tới sức khỏe và khả năng 

suy xét. Mặc dù lạnh không phải là vấn đề nghiêm trọng của các nƣớc nhiệt đới nhƣng nó 

vẫn ảnh hƣởng ở những vùng cao, và trong các buổi sáng sớm trên những công trƣờng 

nằm sâu trong đất liền.  

Một số mối nguy hiểm của thời tiết lạnh là:  

- Rất dể xãy ra tai nạn khi nhiệt độ bàn tay xuống dƣới 15oC do xãy ra tình trạng mất 

tâp trung và khó điều klhiển.  

- Công nhân sử dụng các thiết bị rung cầm tay liên tục nhƣ máy khoan đá dễ bị mắt 

phải hội chứng “trắng ngón tay” làm mất cảm giác do hậu quả của việc chịu lạnh kéo 

dài.  

- Kéo dài thời gian tiếp xúc với thời tiết băng giá có thể khiến cơ thể bị lạnh cóng 

hoặc mất thân nhiệt.  

- Tốc độ gió cũng ảnh hƣởng tới nhiệt độ. Khi nhiệt độ không khí là 10oC, tốc độ gió 

là 32 km/h thì nhiệt độ cơ thể tụt xuống điểm đóng băng. Đó gọi là hệ số lạnh cóng.  

- Ngay cả ở nơi có nhiệt độ cao hơn điểm đóng băng vẫn có thể có tình trạng gọi là 

“cóng chân” trong điều kiện ẩm ƣớt nếu chân không đƣợc giữ khô ráo.  

Cách giữ ấm cơ thể:  

Khi làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh cần lƣu ý những điểm sau đây:  

- Chọn loại áo quần có thể cho phép các chất bài tiết bay hơi nhƣng không để gió 

hay mƣa có thể thấm vào; quần áo đi mƣa ngăn cản sự bay hơi các chất bài tiết.  

- Tránh mặt quần áo dày làm vƣớng víu cử động khi làm việc, nên mặc nhiều lớp 

quần áo.  

- Chân và tay đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh.  

- Có các trang thiết bị để có thể nấu ăn nóng, và để cất giữ hoặc sấy khô áo quần.  



Những điểm cần nhớ:  

Nếu có ngƣời bị cóng chân hay bị mất thân nhiệt, hãy chuyển ngay ngƣời đó tới nơi 

ấm áp và cứu chữa từ từ. Gây ấm đột ngột có thể làm tăng mức chấn thƣơng. 

 

XII. PHƢƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PBC): 
1. Vì sao bạn cần có PBC?  

Mặc dù mọi biện pháp bảo vệ đã đƣợc tính toán trong khi lập dự án và thiết kế công 

việc, song trong phần lớn trƣờng hợp trong khi thi công xây dựng vẫn cần phải có một số 

phƣơng tiện bảo vệ nhƣ mũ, kính bảo vệ mắt, mũ bịt tai, ủng và găng tay... để bảo vệ công 

nhân. Tuy nhiên, khi sử dụng PBC vẫn có một số điều bất tiện nhƣ:  

- Sử dụng PBC làm vƣớng víu cử động và giảm tiến độ thi công.  

- Cần có sự giám sát đặc biệt để đảm bảo PBC đã đƣợc sử dụng đầy đủ.  

- Tốn tiền trang bị PBC.  

- Trong trƣờng hợp có thể, tốt nhất nên loại trừ trƣớc các rủi ro và độc hại hơn là 

cung cấp PBC bảo vệ.  

Một số loại PBC cần đƣợc sử dụng trong tất cả các công trƣờng nhƣ mũ hay ủng 

bảo hộ. Nhu cầu sử dụng các loại PBC khác tùy thuộc vào loại công việc bạn làm. Cần nhớ 

rằng quần áo bảo hộ sẽ bảo vệ tốt cho làn da.  

Những điểm cần nhớ:  

Loại bỏ trƣớc những mối nguy hiểm trên công trƣờng là biện pháp an toàn hơn, và 

thông thƣờng là rẻ hơn so với việc cung cấp các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân.  

Thảo luận:  

 Những mối nguy hiểm nào trên công trƣờng có thể loại bỏ thay cho việc sử dụng 

PBC?  

 Làm thế nào để yêu cầu mọi ngƣời sử dụng PBC khi cần thiết?  

 Tại sao PBC thƣờng gây ra sự bất tiện?  

 

2. Phƣơng tiện bảo vệ đầu:  

Những vật thể rơi, những vật treo lơ lửng và những vật sắc nhọn có mặt khắp nơi 

trên công trƣờng xây dựng. Một dụng cụ nhỏ, hay một chiếc bu lông, nếu rơi từ độ cao từ 10 

đến 20m xuống đầu ngƣời không đƣợc bảo vệ có thể gây ra chấn thƣơng rất nặng, thậm chí 

dẫn tới tử vong. Những chấn thƣơng ở đầu thƣờng xãy ra khi làm việc, đi lại ở dƣới đất.  

Mũ an toàn có thể bảo vệ đầu một cách hiệu quả khỏi những tai nạn này. Nên đội mũ 

bảo hộ bất cứ khi nào ở trên công trƣờng, đặc biệt tại những khu vực đang có thi công trên 

cao. Những khu vực này- thƣờng đƣợc gọi là “khu vực mũ cứng”, cần phải có những tín 

hiệu an toàn để rõ ràng ở những lối vào và ở những vị trí cần thiết khác (Hình 52). Tất cả 
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mọi ngƣời, từ nhà quản lý, đốc công và khách ra vào đều phải áp dụng chung một nội quy. 

Chỉ đƣợc sử dụng những mũ bảo hộ đã qua kiểm định và đƣợc chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

quốc gia hay quốc tế. Mũ bảo hộ phải có quai đeo để tránh bị rơi, và để đội vào bất cứ lúc 

nào cần thiết.  

Những điều cần nhớ:  

Mũ an toàn chỉ bảo vệ đƣợc bạn khi bạn đội nó vào. 

 

3. Phƣơng tiện bảo vệ chân:  

Chấn thƣơng vùng chân bao gồm hai kiểu chính: một là do dẫm phải đinh chƣa đƣợc 

đập bằng xuống hay nhổ đi, hai là do vật liệu rơi vào chân. Cả hai loại chấn thƣơng này đều 

có thể giảm đƣợc xuống mức thấp nhất bằng cách sử dụng giày và ủng bảo hộ chân. Kiểu 

giày hay ủng bảo hộ đƣợc sử dụng tùy thuộc vào bản chất công việc(chẳng hạn sự có mặt 

của mạch nƣớc ngầm trên công trƣờng), song mọi loại giày, ủng an toàn nên có đế chống 

thủng và ở mũi có tấm lót bằng sắt.  

Có nhiều loại giày, ủng bảo hộ nhƣ:  

- Giày bảo hộ bằng da nhẹ, đế bằng để leo trèo.  

- Giày và ủng bảo hộ bình thƣờng dùng cho các công việc nặng.  

- ủng làm bằng cao su hoặc chất dẻo để chống lại các chất ăn mòn, hóa chất và 

nƣớc.  

Những điều cần nhớ:  

Có đủ các kiểu giày, ủng bảo hộ để đáp ứng mọi nhu cầu.  

Thảo luận:  

Có phải quy định về sử dụng mũ và giày, ủng bảo hộ đƣợc áp dụng chung cho tất cả 

mọi ngƣời làm việc trên công trƣờng không?  

 
4. Phƣơng tiện bảo vệ tay và da:  

Tay là bộ phận rất dễ bị chấn thƣơng, và cũng là bộ phận chịu nhiều chấn thƣơng 

nhất trên cơ thể trong các tai nạn về xây dựng. Rách, trầy da, gẫy tay, sai khớp, cụt tay và 

bỏng tay là những tai nạn vẫn hay xãy ra. Những tai nạn này hầu hết có thể phòng tránh 

bằng cách sử dụng những thiết bị và kỹ thuật lao động chân tay tốt, dùng trang bị bảo hộ tay 

phù hợp nhƣ găng tay hay bao tay dài.  

Những công việc nguy hiểm phổ biến nhất cần sử dụng đến trang bị bảo vệ tay là:  

- Những công việc có tiếp xúc với những bề mặt thô, sắc hoặc lởm chởm.  

- Tiếp xúc với các chất độc, ăn mòn, nóng bắn tóe nhƣ nhựa rãi đƣờng bitum, nhựa 

cây.  

- Khi làm việc với các máy rung nhƣ máy khoan khí nén c62n có phƣơng pháp triệt 

rung.  



- Làm các công việc về điện trong điều kiện thời tiết ẩm ƣớt hoặc lạnh.  

Các bệnh về da là vấn đề thƣờng gặp trong xây dựng, trong đó bệnh viêm da tiếp 

xúc là phổ biến nhất. Bệnh này gây mẩn ngứa, làm da có màu đỏ, kết vảy hoặc nẻ, và có thể 

trở nên rất tồi tệ, ảnh hƣởng tới khả năng lao động của bạn. Xi măng ƣớt là một trong những 

nhân tố chính làm hại da. Một số hóa chất thậm chí còn gây ung thƣ da sau quá trình tiếp 

xúc lâu dài nhƣ hắc ín, nhựa đƣờng, nhựa epoxy, các chất axít dùng để lau chùi, chất tẩy 

sơn. Vì vậy ngoài việc sử dụng găng tay, cần bôi thêm các lớp kem bảo vệ lên da, mặc quần 

áo dài tay và đi ủng cao su.  

Những điểm cần nhớ:  

Nếu phát hiện thấy da có vấn đề, hãy báo lại ngay lập tức cho đốc công.  

Thảo luận:  

 Những công việc thông thƣờng nào trong xây dựng có thể gây chấn thƣơng tay?  

 Có thể làm gì để phòng tránh hoặc giãm thiểu những mối nguy hiểm này?  

 Mang găng tay có nguy hiểm gì không?  

 

5. Phƣơng tiện bảo vệ mắt:  

Nhiều chấn thƣơng mắt sinh ra trong công nghiệp do những vật liệu bắn phải, do bụi 

hoặc bức xạ trong khi thực hiện những công việc sau:  

- Đập phá, cắt, khoan, đẽo hoặc lát đá, bê tông và xây gạch bằng tay hay bằng các 

công cụ bằng tay.  

- Bào hoặc đẽo những bề mặt đƣợc sơn hay bị ăn mòn.  

- Chặt hay cắt đứt bu lông và đinh tán nguội.  

- Mài khô các bề mặt bằng máy mài điện.  

- Hàn và cắt kim loại.  

Trong một số quá trình công nghiếp cũng có một số mối nguy hiểm nhƣ những loại 

chất lỏng nóng hoặc có tính ăn mòn bị đổ tràn, rò rỉ hay bắn tóe.  

Một số mối nguy hiểm trên có thể loại trừ hòan toàn bằng cách sử dụng những máy 

móc bảo vệ, thông hút gió và thiết kế công việc phù hợp. Đối với nhiều mối nguy hiểm khác, 

chẳng hạn nhƣ công việc cắt hoặc rải đá thì giải pháp thực tế nhất là dùng tấm kính chắn 

hoặc đeo kính bảo vệ mắt. Đôi khi ngƣời công nhân cũng ý thức đƣợc rõ mức độ nguy hiểm 

của công việc mà họ đang làm, và hậu quả xãy ra nếu mắt họ bị hỏng, song họ vẫn không 

đeo trang bị bảo vệ mắt. Nguyên nhân là kiểu kính bảo vệ đƣợc sử dụng có thể hạn chế tầm 

nhìn, gây bất tiện khi đeo và cũng có thể là khi cần thì lại không có ngay trong tay (Hình 53).  

Những điều cần nhớ:  

90% các chấn thƣơng mắt có thể ngăn ngừa trƣớc bằng phƣơng tiện bảo vệ mắt 

phù hợp.  
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Thảo luận:  

 Những công việc nào trên công trƣơng đòi hỏi bạn phải có phƣơng tiện bảo vệ mắt?  

 Bạn sẽ thuyết phục nhƣ thế nào để ngƣời sử dụng lao động cung cấp đầy đủ 

phƣơng tiện bảo vệ mắt và để công nhân sử dụng chúng?  

 Công nhân xây dựng khi làm những công việc khác nhau trên công trƣờng cần đến 

những kiểu phƣơng tiện bảo vệ mắt nào? 

  

6. Phƣơng tiện bảo vệ hô hấp:  

Trên công trƣờng xây dựng thƣờng có nhiều công việc mà ở đó có mặt những loại 

bụi, sƣơng, hay chất khí nguy hiểm nhƣ:  

- Nghiền và vận chuyển đá.  

- Đổ cát.  

- Dỡ những tòa nhà trong đó có chất cách ly amiăng.  

- Hàn và cắt những vật liệu đƣợc phủ bề mặt bằng các chất liệu chứa chì, kẽm, nikel 

và cadmi.  

- Phun sơn.  

- Nổ mìn.  

Chọn lựa chuẩn xác mặt nạ phòng độc:  

Bất cứ khi nào nghi ngờ trong không khí có những chất độc, phải đeo mặt nạ phòng 

độc ngay. Kiểu mặt nạ phù hợp phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm và điều kiện làm việc và 

bạn cần đƣợc hƣớng dẫn cách sử dụng, lau chùi và bảo quản. Cần tham khảo cách chọn 

loại mặt nạ và bộ lọc phù hợp ở những ngƣời chịu trách nhiệm về an toàn và vệ sinh.  

Loại mặt nạ đơn giản nhất là kiểu làm bằng giấy không phân hủy. Cần nhớ rằng loại 

này chỉ có tác dụng chống bụi.  

Có 3 kiểu bán mặt nạ có bộ lọc (Hình 54):  

 Loại dùng để chống các chất khí và khói, ví dụ nhƣ khi sử dụng sơn chứa dung môi: 

có một bộ lọc chứa than hoạt tính.  

 Bộ lọc hỗn hợp bao gồm cả bộ lọc bụi và bộ lọc khí: bộ lọc của loại này phải đƣợc 

thay thƣờng xuyên.  

 Loại mặt nạ che kín mặt có thể lắp những bộ lọc nhƣ trên, bảo vệ đƣợc cả mắt và 

khuôn mặt.  

Máy hô hấp có các bộ phận khép kín với một mặt nạ kín mặt đƣợc cung cấp dƣỡng khí 

bằng khí nén là loại trang bị bảo hộ tốt nhất. Mặt nạ này buộc phải sử dụng tại những nơi 

không gian hạn hẹp và bất cứ nơi nào có điều kiện cung cấp dƣỡng khí không đƣợc bảo 

đảm. Dƣỡng khí có thể đƣợc cung cấp cho mặt nạ từ máy nén khí qua bộ lọc hoặc bình khí 

nén hay bình ô xy (Hình 55). Trong điều kiện khí hậu nóng bức thì mặt nạ che kín mặt là loại 
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mặt nạ tiện lợi nhất vì nó chỉ áp lỏng trên cả khuôn mặt và bản thân dƣỡng khí có tác dụng 

làm mát. Ngƣời sử dụng phải đƣợc hƣớng dẫn cách dùng máy hô hấp có các bộ phận khép 

kín và phải tuân theo chỉ định của nhà sản xuất.  

Những điểm cần nhớ:  

Dùng sai loại mặt nạ hoặc không đúng cỡ sẽ gây nguy hiểm cho ngƣời sử dụng.  

Bộ lọc chỉ có thời hạn sử dụng nhất định. Phải tuân theo các chỉ định và không cố sử dụng 

những loại bộ lọc đã quá hạn.  

 

7. Trang bị an toàn:  

Phần lớn số tai nạn chết ngƣời xảy ra trong xây dựng là do ngã cao. Khi công việc 

không thể tiến hành trên giàn giáo hay thang dẫn, hoặc trên xe có sàn công tác lên xuống 

đƣợc thí mặc trang bị an toàn là cách duy nhất để tránh thƣơng vong.  

Các trƣờng hợp bắt buộc phải sử dụng trang thiết bị an toàn đã đƣợc nói đến trong 

chƣơng7. Một trƣờng hợp khá phổ biến khác có thể phải sử dụng trang bị an toàn, thậm chí 

đôi khi phải có lƣới bảo hiểm phụ trợ thêm, là công việc bảo dƣỡng trên các kết cấu thép 

nhƣ cầu hoặc các cột tháp.  

Có rất nhiều kiểu thắt lƣng an toàn và quần áo bảo hộ. Nên hỏi nhà sản xuất để biết 

rõ tác dụng, cách sử dụng và bảo quản của từng loại. Nên sử dụng cả một bộ trang bị an 

toàn đầy đủ hơn là chỉ có một thắt lƣng an toàn.  

Một bộ trang bị an toàn và các dây thắt phải thỏa mãn các điều kiện sau:  

- Hạn chế khả năng bạn có thể bị rơi từ độ cao trên 2m bằng một thiết bị hãm.  

- Đủ chắc để chịu đƣơc trong lƣơng cơ thể.  

- Đƣợc gắn vào một cấu trúc cứng vững qua một điểm neo chắc nằm phía trên vị trí 

làm việc.  

Những điều cần nhớ:  

Hãy tạo một thói quen sử dụng trang bị an toàn.  

Thảo luận:  

 Những công việc nào trên công trƣơng của bạn cần đến trang bị an toàn?  

 Vì sao chúng lại không đƣợc sử dụng?  

  

XIII. CÁC PHƢƠNG TIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: 
1. Tại sao các bạn phải cần đến các phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe?  

Làm việc trong ngành xây dựng rất gian khổ. Nó liên quan đến nhiều hoạt động chân 

tay và thể lực, đồng thời cũng nguy hiẻm và bẩn thỉu. Phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe tốt 

không chỉ cải thiện tình hình sức khỏe công nhân mà còn nâng cao hiệu quả công việc. 

Những phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe nhƣ cung cấp nƣớc uống, rửa ráy, nhà vệ sinh và 

phòng thay quần áo, phòng giải lao và nơi ăn ở, trang bị làm bếp, nhà tạm, phƣơng tiện giao 



thông đƣa đón công nhân đi làm... đều có tác dụng làm giảm bớt sự mệt mỏi và nâng cao 

sức khỏe công nhân (Hình 56). Các phƣơng tiện này có thể do một hay nhiều nhà thầu cung 

cấp cho toàn bộ công nhân.  

Những điểm cần nhớ:  

Phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe sẽ nâng cao tinh thần, từ đó làm tăng hiệu quả công 

việc.  

 

2. Những tiện nghi vệ sinh:  

Luật pháp từng quốc gia thƣờng chỉ rõ quy cách, số lƣợng và tiêu chuẩn những thiết 

bị vệ sinh cần phải đƣợc cung cấp. Tuy nhiên, nói một cách chung nhất trên thực tế phải 

đảm bảo các nguyêntắc tối thiểu sau: 

- Đủ hố xí máy cho nam giới nếu có thể, kể cả hố tiểu; nếu không, có thể sử dụng hố 

xí tự hoại. 

- Tƣơng tự nhƣ trên đối với loại hố xí và hố tiểu dành cho nữ giới. 

- Những tiện nghi nói trên phải đƣợc thiết kế và xây dựng sao cho ngƣời ngoài không 

thể nhìn vào và có khả năng chịu đƣợc các loại thời tiết. 

- Khu vực vệ sinh cần bố trí riêng tách biệt khỏi phòng ăn và phòng nghỉ. 

- Sàn phẳng và không thấm nƣớc. 

- Thông gió và chiếu sáng tự nhiên hoặ nhân tạo có hiệu quả. 

- Cách nguồn nƣớc ít nhất là 30m. 

- Xây dựng sao cho có thể dễ dàng tu tạo và phải quét dọn ít nhất là mỗi ngày một 

lần.  

Những điểm cần nhớ:  

Bạn hãy đóng góp phần mình vào việc giữ cho các tiện nghi vệ sinh đƣợc sạch sẽ.  

 

3. Trang thiết bị tắm rửa:  

Công việc xây dựng thƣờng bụi bặm và bẩn thỉu. Công việc đó có thể liên quan tới 

việc sử dụng các hóa chất và một số chất nguy hiểm khác, vì vậy bạn phải thƣờng xuyên 

tắm rửa để: 

- Phòng ngừa việc hóa chất ô nhiễm vào thức ăn, đƣợc hấp thụ qua da hoặc mang 

theo nó về nhà. 

- Tẩy sạch bụi bẩn và cáu ghét để đề phòng ăn phải chúng gây ốm đau, bệnh tật. 

- Là một biện pháp giữ vệ sinh cơ bản. Khi tu tạo hay sửa chữa nhà ở cũ, có thể sử 

dụng ngay những tiện nghi vệ sinh có sẵn trong tòa nhà đó. 

Nếu không, cần cung cấp các trang thiết bị tắm rửa theo các tiêu chuẩn sau: 
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- Cứ 15 công nhân phải có một bồn rửa có đủ nƣớc sạch và phƣơng tiện tiêu nƣớc 

thải thích hợp. 

- Xà phòng dạng bánh, kem hoặc bột phân phối đặc biệt để có thể rửa ráy nhanh và 

sạch. Những nơi có sử dụng những hóa chất độc có thể cần đến loại bàn chải móng 

tay. 

- Các phƣơng tiện lam khô thích hợp nhƣ khăn giấy, cuộn giấy, khăn tắm cá nhân 

hoặc máy sấy điện. 

- Với những tiện nghi có thể sử dụng lâu dài, việc bố trí các giá để và gƣơng tại chổ 

tắm rửa sẽ góp phần làm cho nơi đó ngăn nắp và sạch sẽ. 

- Những nơi công nhân có thể bị nhiểm hóa chất, dầu hoặc mỡ lên da cần phải có đủ 

số vòi nƣớc để tẩy rửa hằng ngày. 

- Các phƣơng tiện vệ sinh phải đƣợc che chắn để bảo vệ khỏi ảnh hƣởng của thời 

tiết và phải đƣợc thông gió và chiếu sáng đầy đủ.  

Những điều cần nhớ:  

 Luôn rửa tay trƣớc khi ăn. 

 Không mang những chất bẩn dính trên ngƣời hoặc áo quần về nhà.  

 

4. Phƣơng tiện phục vụ ăn uống:  

Phƣơng tiện cung cấp thực phẩm tại công trƣờng xây dựng có vai trò rất quan trọng, 

nhất là với những công trƣờng ở xa. Sự xa xôi kèm theo thiếu thốn nhà tạm và phƣơng tiện 

nấu nƣớng làm gia tăng đáng kể những trở ngại trong việc chuẩn bị các bữa ăn đủ dinh 

dƣỡng và hợp vệ sinh một cách đầy đủ và đều đặn cho công nhân. Vấn đề đối với công 

nhân làm ca thậm chí còn lớn hơn nhiều. Để đáp ứng đủ những bửa ăn trên công trƣờng, 

cần có sẵn những trang bị sau:- Trang bị đun nƣớc và hâm nóng thức ăn. - Tiện nghi cho 

những ngƣời bán hàng (bao gồm cả việc cung cấp không gian, giá để, nƣớc nôi, củi lửa và 

sọt rác) để cung cấp đồ ăn thức uống nóng hoặc nguội cho công nhân. - Căng tin để cung 

cấp những bữa ăn đã đƣợc nấu chín, bữa ăn đóng gói sẵn, bữa lót dạ và đồ uống. - Dàn 

xếp các căng tin hay nhà hàng ở gần công trƣờng để cung cấp các bữa ăn đƣợc đóng gói 

sẵn cho công nhân. Khu vực ăn uống: Cần có nhà ăn với đầy đủ bàn ghế và đƣợc che chắn 

khỏi mƣa nắng để mọi ngƣời có thể ăn uống ngon miệng. Đồ ăn có thể là mang sẵn từ nhà 

hoặc mua từ từ những ngƣời bán hàng. Nhà ăn bố trí tách biệt khỏi nơi làm việc để tránh 

bụi, chất bẩn và những hóa chất trên công trƣờng làm ô nhiễm.  

Những điểm cần nhớ:  

Công việc xây dựng làm tiêu hao thể lực. Vì vậy, bạn cần có những bữa ăn điều độ 

đầy đủ dinh dƣỡng và hợp vệ sinh.  

Nước uống:  



Nƣớc uống là nhu cầu thiết yếu của mọi công nhân xây dựng, bất luận họ đang làm 

công việc nào. Khi làm việc, bạn làm mất đi nhiều lít nƣớc mỗi ngày, nhất là nếu làm việc 

trong môi trƣờng nóng bức. Nếu lƣợng nƣớc mất đi không đƣợc tái bù đắp, cơ thể bạn sẽ 

dần dần bị thiếu nƣớc. Có thể bố trí cung cấp nƣớc uống nhƣ sau: - Sử dụng các bình hoặc 

chai đựng nƣớc cá nhân khi không có sẵn các phƣơng tiện khác. Treo các bình này gần chỗ 

làm việc, ở nơi râm mát, thoáng gió và không bụi bặm- nƣớc mát có thể giúp phòng tránh 

kiệt sức vì nóng. Thƣờng xuyên súc rửa và tẩy sạch các bình chứa. - Dùng loại chất liệu 

chống thấm để làm bình đựng nƣớc uống và phải có nắp đậy phù hợp. Bảo quản bình nƣớc 

ở nơi râm mát và an toàn. Bình không tráng men chỉ dùng đựng nƣớc lạnh, và để ở nơi 

không có bụi bặm. Nên có ngƣời chuyên làm nhiệm vụ súc rửa bình chứa thƣờng xuyên. - 

Vòi nƣớc uống công cộng phải che lại để không ai có thể tu nƣớc trực tiếp từ vòi. Nƣớc 

uống lấy tại các vòi thì vệ sinh hơn lấy các thùng chứa. - Các vòi nƣớc công cộng phải có 

nhãn để phân biệt giữa loại uống đƣợc và không uống đƣợc. Một phƣơng pháp tốt là dùng 

loại cốc uống một lần hoặc phát cho mỗi công nhân một cốc riêng.  

Cần nhớ:  

Chỉ đƣợc uống nƣớc từ những nguồn đƣợc đánh dấu là nƣớc uống đƣợc.  

 

5. Những tiện nghi để thay đổi, cất giữ và phơi khô quần áo:  

Những tiện nghi an toàn để thay đổi và phơi khô quần áo trên công trƣờng có tác 

dụng cực kỳ to lớn trong việc giúp cho công nhân giữ vệ sinh cá nhân, gọn gàng và yên tâm 

về tài sản cá nhân của mình. Các phòng thay quần áo cho công nhân có ý nghĩa rất quan 

trọng, dùng cho công nhân thay đổi từ trang phục bình thƣờng sang trang phục bảo hộ lao 

động và để giặt giũ, phơi khô áo quần của mình khi chúng bị bẩn hoặc ƣớt. Trong phòng nên 

có thêm các thiết bị sấy và hong khô quần áo ƣớt. Phải tách biệt phòng thay quần áo của 

nam và của nữ, ít nhất là bằng vách ngăn. Có đủ ghế ngồi, gƣơng và sọt rác trong phòng 

thay quần áo và khóa phòng để giữ vệ sinh và biết trƣớc sự xuất hiện của ngƣời khác.  

 

6. Giải lao:  

Công nhân xây dựng thƣờng bắt đầu làm việc sớm. Họ khởi sự làm việc một cách 

nhanh nhẹn và năng suất, song sự hoạt bát đó giãm 3 dần đi trong ngày. Sự mệt mỏi từ từ 

tăng lên trƣớc khi có ảnh hƣởng rõ rệt. Nếu bạn nghĩ giải lao trƣớc khi thực sự mệt mỏi thì 

bạn sẽ nhanh chóng phục hồi hơn. Những đợt nghỉ giải lao ngắn và thƣờng xuyên sẽ có tác 

dụng tốt hơn là nghỉ từng đợt dài thất thƣờng.Tần số giải lao: Luật pháp từng nƣớc có thể 

quy định thời gian làm việc trong ngày, gồm có cả khoản hoặc những khoảng thời gian giải 

lao. Nhất thiết phải có tối thiểu 10 phút giải lao cho mỗi buổi sáng và chiều, và một khoảng 

thời gian lớn hơn dành cho bữa trƣa. Thời gian nghỉ giải lao không có nghĩa là cho công 

nhân ngồi không, mà là giúp họ hồi phục sức khỏe, tiêu tan hết mệt mỏi để tiếp tục  làm việc 

đƣợc năng suất. Khi giải lao nên tránh xa nơi làm việc ồn ào, ô nhiễm để thƣ giản và bớt mỏi 



mệt. Bố trí một khu vực không bị nắng chiếu trực tiếp và có đầy đủ ghế ngồi để làm nơi giải 

lao. 

Cần nhớ:  

Những đợt nghỉ giải lao ngắn và thƣờng xuyên sẽ có tác dụng tốt hơn là nghỉ từng 

đợt dài thất thƣờng.  

 

7. Tiện nghi trông giữ trẻ:  

Các bà mẹ làm việc trên công trƣờng xây dựng có một vấn đề đặt biệt cần đƣợc giúp 

đở giải quyết; trông giữ con cái họ trong khi họ đang làm việc. Trang bị cơ bản: Tiện nghi 

chính đƣợc cần đến ở đây là một phòng giữ trẻ sạch sẽ và đƣợc thông gió tốt, hoặc tốt hơn 

nữa là có thêm một khoảng đất đƣợc rào quanh (vƣờn trẻ); một số đồ đạc đơn giản để trẻ 

ngồi chơi hay nằm nghỉ và vài thứ đồ chơi. Để trẻ đƣợc ăn uống điều độ và đủ dinh dƣỡng, 

nên có nhà bếp hoặc căng tin. Nhất thiết phải có những ngƣời trông giữ, chăm sóc và cho 

trẻ ăn uống đều đặn trong khi các bà mẹ chúng đang đi làm. Cũng có thể để các bà mẹ lần 

lƣợt thay nhau chăm sóc chúng. Các bà mẹ, đặt biệt là các cô bảo mẫu, nên tranh thủ đến 

thăm nom con cái trong những giờ nghỉ giải lao. Theo dõi sự hoạt động của trẻ: Hàng năm 

vẫn có những cái chết bi thảm xảy ra với trẻ em trên công trƣờng xây dựng. Tuyệt đối không 

cho phép trẻ em đi lại hoặc chơi bời đùa nghịch trên công trƣờng: có rất nhiều hố đào mà trẻ 

có thể rơi xuống; chúng có thể ngã từ trên giàn giáo xuống; vật liệu xây dựng vụn và máy 

móc, thiết bị nguy hiểm cũng nhƣ hóa chất nằm rải rác khắp mọi nơi.  

Thảo luận:  

Nếu bạn đồng ý rằng phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe tốt trong công việc sẽ nâng 

cao sức khỏe, tinh thần và hiệu suất làm việc của công nhân, làm nâng cao năng suất lao 

động và cải thiện mối quan hệ làm việc, vậy bạn thấy những biện pháp nào đã đƣợc tiến 

hành trên công trƣờng để cải thiện tình hình đó trên công trƣờng xây dựng? - Nhà vệ sinh; - 

Thiết bị tắm rửa; - Tiện nghi ăn uống; - Phƣơng tiện để thay đổi và phơi phóng quần áo; - 

Nƣớc uống; - Giải lao; - Tiện nghi trông giữ trẻ  

  

Cần nhớ:  

Trả tiền cho phƣơng tiện chăm sóc trẻ nhỏ sẽ làm cho các bà mẹ yên tâm hơn khi 

làm việc và không phải lo lắng tới tình hình sức khỏe và an toàn của chúng. 

 

8. Cấp cứu:  

Khi xảy ra tai nạn trên công trƣờng và có ai đó bị thƣơng, bạn có thể giúp đở họ 

bằng cách: 

- Gọi ai đó trên công trƣờng đã đƣợc huấn luyện nghiệp vụ cấp cứu đến giúp đỡ 

hoặc gọi ngay xe cấp cứu nếu đó là trƣờng hợp chấn thƣơng nặng. 



- Bảo vệ những ngƣời khác (kể cả bạn) khỏi bị chấn thƣơng do nguyên nhân tƣơng 

tự. 

- Làm cấp cứu hồi sinh, ngay cả nếu nhƣ bạn chƣa đƣợc huấn luyện về cấp cứu. 

- Báo cáo ngay trƣờng hợp tai nạn cho đốc công. 

Tiến hành cấp cứu: 

Có một số tình huống mà bạn không thể chờ đợi cho tới khi những nhân viên cấp 

cứu đầu tiên tới nơi. Hành động ngay tức thì có thể giữ đƣợc mạng sống cho một ngƣời 

đang bị thƣơng. Sau đây là một số việc mà bạn có thể làm: 

- Kiểm tra hô hấp: lật nạn nhân đang bất tỉnh nằm nghiêng để nạn nhân không bị lƣỡi 

làm ngạt; chú ý cẩn thận những vết thƣơng nơi cổ. 

- Làm hô hấp nhân tạo nếu thấy nạn nhân đã ngừng thở, sử dụng phƣơng pháp 

miệng áp miệng. 

- Cầm máu đang phun mạch cách ấn trực tiếp vào vết thƣơng hoặc nâng cao chi bị 

thƣơng (đừng nên cố gắng dùng ga rô). 

- Dùng nƣớc làm dịu vết bỏng trong vài chục phút, không dùng những thứ khác. Dập 

tắt lửa cháy trên quần áo bằng cách lăn nạn nhân trên đất hoặc dùng chăn quấn lại. 

- Xối nƣớc rửa sạch các vết bỏng do chất ăn mòn hoặc hóa chất dây vào mắt trong ít 

nhất là 10 phút. 

- Điều trị điện giật bằng cách đặt nạn nhân nằm nghiêng, nới lỏng quần áo và dùng 

chăn đắp lên ngƣời để giữ ấm. 

- Cố định chi bị gãy bằng cách băng bó chặt vào hai thanh gậy nếu không có sẵn 

nẹp; thậm chí có thể bó bằng báo cuộn chặt.  

Bạn không nên:  

- Di chuyển một ngƣời đang bị thƣơng, trừ phi phải di chuyển ngƣời đó khỏi nơi nguy 

hiểm. 

- Lấy ra những ngoại vật găm vào cơ thể. 

- Cho nạn nhân uống nƣớc. 

- Nếu đƣợc yêu cầu thì bạn có thể thấm ƣớt lƣỡi và môi nạn nhân. Những vết đứt 

sâu và trầy da có thể gây ra uốn ván cần phải để cho bác sỹ điều trị. Vết trầy da dù 

rất nhỏ lại có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn những vết thƣơng hở miệng. Sau khi 

cầm máu phải rửa kỹ vết đứt hay trầy bằng xà phòng và nƣớc sạch trƣớc khi băng 

bó lại. Đảm bảo tay bạn phải sạch và ghi nhớ là phải luôn rửa tay bằng xà phòng sau 

khi kết thúc công việc.  

Thiết bị và huấn luyện:  



Các công trƣờng xây dựng là những nơi nguy hiểm, vì vậy phải luôn có sẵn các thiết 

bị cấp cứu và cứu chữa. Những dụng cụ cần thiết phụ thuộc vào quy mô và số nhân công 

làm việc trên công trƣờng, song tối thiểu phải có một hộp dụng cụ y tế, một cái cáng và một 

chiếc chăn. Cáng nên theo kiểu có thể nâng lên hạ xuống đƣợc từ tầng trên. Tại những công 

trƣờng lớn – những nơi thƣờng có trên 200 lao động thƣờng xuyên làm việc – nên có một 

phòng hoặc lều cấp cứu trang bị đầy đủ.Tại bất cứ công trƣờng với quy mô nào đi nữa cũng 

cần có một nhân viên cấp cứu đƣợc đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia túc trực ở mọi ca.  

Cần nhớ:  

Những vết đứt, trầy da và bỏng nặng phải đƣợc bác sỹ hay y tá chữa trị càng sớm 

càng tốt. Nếu cần thiết, hãy chỉ hạn chế việc cấp cứu trong khuôn khổ công việc băng bó.  

Di chuyển người bị thương:  

Về nguyên tắc, không bao giờ đƣợc di chuyển một ngƣời bị thƣơng trƣớc khi có bác 

sỹ hay y tá hƣớng dẫn. Tuy nhiên, nếu trƣờng hợp nạn nhân có nguy cơ tiếp tục bị thƣơng 

thì buộc phải di chuyển ngƣời đó tới một nơi an toàn. Khi đó, hãy khiêng nạn nhân bằng cán 

hoặc chăn. Nếu bạn chỉ có một mình nhƣng lại phải nhanh chóng sơ tán ngƣời đó khỏi khu 

vực nguy hiểm, cách tốt nhất là nắm cổ áo nạn nhân và kéo đi.  

Điều tra tai nạn:  

Sau mỗi tai nạn, hãy giữ cho các thiết bị trên công trƣờng không bị xáo trộn, đủ độ an 

toàn tối đa để có thể điều tra nguyên nhân tai nạn một cách chính xác. Đảm bảo không để ai 

đó đụng vào những máy móc hay đồ vật có liên quan đến tai nạn. Việc thực thi những biện 

pháp cần thiết đề phòng tai nạn có thể tái diễn có ý nghĩa rất quan trọng.  

Thảo luận:  

 Liệt kê những bƣớc mà bạn sẽ làm nếu đồng nghiệp của bạn bị chấn thƣơng. 

 Những phƣơng tiện nào trên công trƣờng bạn có thể sử dụng cho việc cứu chữa và 

điều trị các vết thƣơng? 

 Bạn làm hô hấp nhân tạo nhƣ thế nào ?  

 

9. Phòng cháy:  

Hỏa hoạn trên công trƣờng có thể xãy ra khi làm dụng các chất khí nén và các chất 

lỏng dễ phát cháy, khi đốt các vật liệu phế thải, các vỏ bào gỗ và các vật liệu nhựa celulô, và 

do thiếu hiểu biết về những chất dễ cháy nhƣ một số loại keo dán hoặc vật liệu phủ sàn và 

tƣờng. Mọi ngƣời trên công trƣờng phải ý thức đƣợc sự rủi ro, và biết cách giữ gìn đề phòng 

hỏa hoạn, đồng thời phải năm vững những hành động cần thiết khi đám cháy phát sinh. Nếu 

xãy ra hỏa hoạn, hãy cử ngay ngƣời gọi cứu hỏa. Nếu hỏa hoạn xãy ra trong môi trƣờng kín 

hay không gian hạn hẹp và có quá nhiều khói thì không nên cố sức dập tắt ngọn lửa. Trong 

trƣờng hợp đó, hãy cố tìm cách thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hỏa hoạn đôi khi cũng 

phát sinh do sự bất cẩn khi sấy khô quần áo. Nguồn nhiệt dùng là sấy áo quần nhƣ hơi đốt, 

dầu hoặc điện phải đƣợc bảo vệ bởi những vật liệu chống cháy, có lƣới kim loại chắc chắn 



bao xung quanh và có một khoảng đệm không khí thích hợp để tránh cho quần áo không 

tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt. Nếu bạn phải sử dụng đến đèn, thiết bị hàn hoặc cắt bằng 

ngọn lửa cho công việc, trƣớc hết phải đảm bảo không có rủi ro hỏa hoạn nào có thể xảy ra 

cho các vật liệu gần đó nhƣ gỗ lợp – nhiều thảm họa cháy bắt đầu tứ những công việc nhƣ 

vậy. Ngọn lửa có thể lan rất xa.  

Những điểm cần nhớ:  

 Đảm bảo tất cả đèn và nguồn nhiệt phải đƣợc dập tắt khi hết giờ làm việc.  

 Rác rƣởi là những vật dễ bắt lửa. Hãy giữ nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, không 

để bất cứ loại rác rƣởi nào lƣu cữu.  

Mọi ngƣời trên công trƣờng phải đƣợc huấn luyện để: 

- Thông thuộc hai con đƣờng thoát hiểm khỏi công trƣờng khi có hỏa hoạn hay các tình 

huống khẩn cấp khác. Những đƣờng này phải thông suốt, không có chƣớng ngại vật. 

- Biết cách báo động. 

- Biết nơi để trang thiết bị chữa cháy. 

- Biết cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy. 

- Biết cách chọn đúng loại bình cứu hỏa xách tay có từng kiểu đám cháy. 

Những kiểu này đƣợc mô tả trong bản sau: 

Cần nhớ: Thông thuộc hai đƣờng thoát hiểm khỏi công trƣờng.  

Thảo luận:  

 Bạn đã bao giờ trải qua đám cháy nào trên công trƣờng chƣa? 

 Nguyên nhân những đám cháy đó là gì? 

 Những đám cháy đó có đƣợc nhanh chóng dập tắt không? 

 Nếu không thì vì sao? 

Kiểu bình cứu hỏa xách tay, tác dụng, sử dụng và cấm sử dụng  

Nƣớc nén làm nguội các loại nhiênliệu một cách nhanh chóng cho những loại vật liệu 

xâydựng thông thƣờng và dễ cháy Các chất dẫn điện: Tuyệt đối không dùng để dập tắt đám 

cháy có dòng điện đang chạy và đám cháy có xăng dầu.  

Khí các-bo-nic Loại bỏ khí ô xy khỏi đám cháy, thay chổ cho khí ô xy trong đám cháy 

khi sử dụng trong không gian hạn hẹp . 

Ngăn chặn lửa tái phát khi một số chất lỏng nhƣ nhựa đƣờng bị nóng quá. Bột hóa 

chất khô ngăn chặn quá trình cháy. Dùng trong những nơi không gian hạn hẹp sẽ làm giảm 

tầm nhìn.  

Dùng cho cả những vật liệu không dẫn điện và thiết bị đang có điện. Ngăn chặn đám 

cháy tái phát do chất lỏng quá nóng. Bọt loại bỏ khí ô xy, làm nguội có chừng mực.  

Phủ kín các chất lỏng dể cháy 



Chất dẫn điện: không sửdụng đối với những thiết bị đang có điện.  

Ngăn ngừa đám cháy tái phát một cách hiệu quả hơn so với loại khí CO2và bột hóa 

chất khô; Phù hợp hơn đối với những đám cháy từ các chất lỏng nhƣnhựa đƣờng đang sôi 

và xăng dầu. 

  

PHỤ LỤC 1  
Trắc nghiệm: An toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trên công trường xây dựng Những 
trang tiếp theo đây sẽ liệt kê các điểm chính bạn cần xem xét khi tiến hành kiểm tra vấn đề 
an toàn trên công trường. Nếu bạn chưa thấy về một điểm nào đó, chẳng hạn như mọi hố 
đào đã được chống cột đầy đủ hay chưa, khi đó bạn phải tuyên bố bạn sẽ đưa ra hành động 
nào không và bạn sẽ dành những ưu tiên nào cho hành động đó. Trong phần “nhận xét”, bạn 
có thể điền vào đó các nhận xét về công việc được tiến hành và ai sẽ làm việc đó.  

  

Tổ chức và quản lý an toàn  

1. Xí nghiệp có chính sách về an toàn bằng văn bản, trong đó có nêu những tiêu chuẩn an 

toàn và sức khỏe mà ngƣời sử dụng phải tôn trọng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

2. Các hồ sơ về an toàn và vệ sinh đƣợc để ở công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

3. Việc huấn luyện đƣợc tiến hành đối với mọi cấp, từ quản lý , đốc công, công nhân đến 

nhà thầu phụ và công nhân hợp đồng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ? 

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

 

4. Những nhiệm vụ về an toàn và vệ sinh đƣợc phân công một cách cụ thể trên công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

5. Những cuộc hội ý nhóm và kiểm tra an toàn đƣợc tiến hành thƣờng xuyên trên công 

trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  



Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

6. Có một ủy ban an toàn tích cực trên công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

7. Mọi công nhân đều biết rằng ngƣời quản lý công trƣờng đã xây dựng một chính sách an 

toàn lao động và hiểu rõ chính sách đó  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

8. Các vấn đề an tòan đã có trong phần thiết kế và bố trí mặt bằng một cách thích hợp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

9. Có một hàng rào cao tối thiểu là 2m cho toàn bộ địa giới công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

10. Nếu không thể lập đƣợc hàng rào vây tòan bộ công trƣờng, thì tất cả những hố đào và 

những chỗ hổng phải đƣợc rào hoặc đậy lại khi hết giờ làm việc  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

11. Cất thang khỏi vị trí hoặc đậy kín các bậc thang lại khi hết giờ làm việc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

12. Có hệ thống điều khiển giao thông trên công trƣờng để điều phối hoạt động đi lại của xe 

cơ giới nhằm tránh nguy hiểm cho ngƣời đi bộ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



13. Mọi ngƣời có thể tới nơi làm việc một cách an toàn, tức là có các đƣờng sá, lối đi bộ, lối 

đi giữa các chỗ làm việc, cấu thang, thang và giàn giáo an toàn  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

14. Có phƣơng tiện bảo vệ ở mọi rìa  

mở của các lối đi, sàn, cầu thang và điểm đáp tại những nơi có thể rơi từ độ cao trên 2m.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

15. Những lỗ hổng và khỏang trống phải đƣợc rào lại một cách an toàn hoặc đặt các tấm 

đậy cố định có đánh dấu rõ ràng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

16. Không có đinh dựng ngƣợc trên các ván gỗ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

17. Có đủ chiếu sáng nhân tạo ở những nơi công nhân phải làm việc trong bóng tối và phải 

đủ chiếu rõ qua bóng tối dày đặc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

18. Công trƣờng đƣợc giữ ngăn nắp và vật liệu đƣợc cất giữ an toàn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

19. Bố trí đủ phƣơng tiện để thu, hủy phế liệu và các mảnh vụn ở những khỏang cách đều 

đặn  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



Đào xúc  

20. Các vật liệu nhƣ gỗ ván , ván rãnh, trụ chống để chống thành hố và rãnh đã đƣợc đƣa 

đến đủ tại công trƣờng trƣớc khi bắt đầu xúc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

21. Có các cuộc kiểm tra hàng ngày đối với những hố đào để xác địng khả năng sập hố, và 

có các biên bảng lập ra hàng tuần về kết quả kiểm tra các cột chống  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

22. Các thành hố đã đƣợc chống cột đầy đủ, hoặc vát góc 450  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

23. Có phƣơng pháp đặt cột chống có thể bảo vệ đƣợc ngƣời lắp đặt và không phụ thuộc 

vào những công nhân đang làm việc dƣới rãnh chƣa đƣợc gia cố.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

24. Có sẵn thang đủ dài để ra vào hố đƣợc an toàn và chúng đƣợc sử dụng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

25.Có rào chắn để ngăn ngừa mọi ngƣời rơi xuống hố  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

26. Việc đào xúc không ảnh hƣởng đến sự ổn định của các công trình khác.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

27. Đất đá không để ngay thiết bị ở gần miệng hố vì có thể gây sập thành hố.  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

28. Đã có sẵn một số các phƣơng tiện ví dụ nhƣ cục chèn để cản xe cơ giới không sa xuống 

hố  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Giàn giáo  

29. Giàn giáo đƣợc lắp dƣới sự giám sát của một chuyên viên có kiến thức về lắp giàn giáo.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

30. Cung cấp đủ phƣơng tiện để có thể lên xuống mọi vị trí của sàn công tác một cách dễ 

dàng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

31. Tất cả các cột giàn giáo đƣợc đặt trên nền chắcvà có chân đế kê nếu cần thiết, hoặc 

phải có các biện pháp chống trƣợt và chống lún.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

32. Không đƣợc tháo rời bất kì bộ phận nào của giàn giáo, kể cả các thanh giằng sau khi 

giàn giáo đã đƣợc lắp xong.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

33. Giàn giáo đƣợc tựa chắc vào các vị trí thích hợp trên công trình để chống đổ sập.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



34. Các cột giàn giáo thẳng đứng và đƣợc giằng chắc chắn để chống đu đƣa hoặc bị xê 

dịch.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

35. Sàn công tác đƣợc làm bằng các ván giàn giáo hoặc các ván sàn ghép khít, có chất 

lƣợng gỗ tƣơng đối và không có những khiếm khuyết nhƣ mắt gỗ hay đầu mấu  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

36. Có rào cản hoặc biển báo hiệu để ngăn cấm việc sử dụng những giàn giáo chƣa hoàn 

chỉnh, ví dụ nhƣ giàn giáo chƣa bắc đủ ván.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

37. Các ván kê đƣợc bố trí sao cho không bị bƣớc hụt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

38. Lan can và tấm đỡ đƣợc lắp đặt ở độ cao cần thiết tại hai bên rìa và hai đầu sàn công 

tác là những vị trí có thể ngã hoặc rơi xuống từ độ cao trên 2m.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

39. Vật liệu trên giàn giáo đƣợc phân bố đều ( loại đƣợc thiết kế để đặt cả vật liệu ) và không 

đƣợc xếp quá tải.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên 

Nhận xét........................................................................................................................  

40. Giàn giáo tháp, không tựa vào công trình, có một tỉ lệ an toàn giữa chiều cao so với diện 

tích đáy không quá 3:1  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  



Nhận xét........................................................................................................................  

41. Các bánh xe của giàn giáo di động đã đƣợc khóa và hãm chặt  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

42. Thang lên xuống giàn giáo tháp đƣợc đặt ở phía trong lòng giàn giáo và không đặt ở bên 

ngoài.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

43. Công nhân trên giàn giáo treo có buộc dây an tòan, dây đƣợc neo vào công trình ở điểm 

cao trên đầu và không buộc vào giàn giáo.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

44. Giàn giáo đƣợc ngƣời có trách nhiệm kiểm tra mỗi tuần ít nhất là một lần và kiểm tra 

thƣờng xuyên ngay sau khi có gió mạnh hoặc thời tiết xấu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

45. Ngƣời kiểm tra giàn giáo có lập biên bản kiểm tra và kí vào đó.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Thang  

46. Không sử dụng thang cho những công việc đòi hỏi phải có giàn giáo.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

47. Không sử dụng thang kim loại ở gần nơi có đƣờng dây điện.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



48. Chỉ sử dụng các thang tốt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

49. Thang đƣợc buộc chắc ngay tại đỉnh hoặc gần đỉnh ngay cả khi chỉ dùng trong thời gian 

ngắn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên 

Nhận xét........................................................................................................................  

50. ở những nơi vì lí do kĩ thuật không thể buộc chắc thang tại đỉnh thì chúng đƣợc giằng 

tựa chắc chắn ở phía chân.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

51. Thang nhô lên ít nhất là 1m so với điểm đáp hoặc bậc công tác cao nhất. Đã có ngƣời 

giữ thang nếu không thực hiện đƣợc điều đó.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

52.Thang đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra mòn hoặc hƣ hỏng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

53. Mọi thang đều có kí hiệu nhận biết riêng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Công việc trên mái  

54. Trừ những mái có đủ chỗ bám và chỗ đứng, luôn có đủ ván lót hoặc thang kê ở những 

mái dốc trên 100.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



55. Có đủ lan can, tấm đỡ hoặc các phƣơng tiện bảo vệ rìa tại các mái bằng lẫn mái dốc để 

chống rơi cho công nhân hay vật liệu từ độ cao trên 2m.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

56. Có đủ ván lót khi thi công trên mái giòn nhƣ tấm fibro ximăng hay kính.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ? 

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

57. Hết sức thận trọng khi thi công lợp mái để phòng tránh việc rơi từ mép các tấm lợp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

58. Có biển báo hiệu tại điểm ra vào hoặc lên xuống các mái giòn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

59. Có đủ lan can hoặc tấm đậy tại tất cả những chỗ cần thiết khi phải đi sát qua những vật 

liệu giòn hoặc qua các mái làm bằng vật liệu nhẹ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

60. Hết sức thận trọng để tránh không làm rơi các mảnh vật liệu xuống những ngƣời đang 

làm việc bên dƣới. 

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Lắp đặt kết cấu thép  

61. Thợ lắp ráp kết cấu thép làm việc trên những giàn giáo tạm tại bất cứ chỗ nào có thể.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



62. Tại bất cứ chỗ nào không sử dụng đƣợc giàn giáo tạm, thợ lắp ráp kết cấu thép có mang 

theo trang bị bảo hộ và có dây an tòan đƣợc buộc chắc vào những điểm neo.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

63. Có đủ các điểm neo thích hợp cho trang bị bảo hộ và dây an toàn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

64. Dùng sàn gỗ tạm , ghép chặt khi thi công lắp ráp kết cấu thép ở độ cao 10m trở lên 

(tƣơng đƣơng 2 tầng nhà).  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

65. Có lƣới bảo hiểm ở những nơi có thể rơi từ độ cao trên 2 tầng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

66. Có dây an toàn để chống lại sự nguy hiểm do giàn giáo đung đƣa  

khi đƣợc nâng cao thêm hoặc hạ xuống thấp hơn bằng cần cẩu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Thi công dƣới nƣớc  

67. Luôn có xuồng cứu hộ và ngƣời lái túc trực.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

68. Có đủ số phao cứu hộ và dây bảo hiểm để ở chỗ dễ lấy.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Phá dỡ  



69. Nắm vững đặc điểm công trình cần phá dỡ trƣớc khi bắt đầu công việc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

70.Quá trìng tháo dỡ đƣợc sự giám sát trực tiếp của ngƣời đủ trình độ, đồng thời cũng là 

ngƣời lập kế hoạch tháo dỡ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

71. Công nhân phá dỡ có sàn công tác để tiến hành công việc và không làm việc trực tiếp 

ngay trên những công trình chuẩn bị phá dỡ  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

72. Không thu gom các mảnh vụn lại rồi để lại tập trung trên các sàn nhà có thể dẫn đến sập 

sàn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Không gian hạn hẹp  

73. Kiểm tra bầu không khí bên trong khoảng không gian hạn hẹp trƣớc khi tiến hành công 

việc tại đó để đảm bão có đủ lƣợng ô xy cần thiết và không có khí độc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

74. Công nhân làm việc trong không gian hạn hẹp có sử dụng thiết bị thở khép kín, trang bị 

bảo hộ và dây bảo hiểm.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

75. Khu vực không gian hạn hẹp đã đƣợc thông gió trƣớc khi có ngƣời vào trong đó.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  



Nhận xét........................................................................................................................  

76. Không xả khói xe vào các giếng thăm dò mà công nhân vào đó làm việc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

77. Những ngƣời làm việc trong không gian hạn hẹp luôn có liên lạc trực tiếp với công nhân 

bên ngoài. Những ngƣời ở bên ngoài cũng đồng thời có máy hô hấp dự trữ và đƣợc huấn 

luyện cách sử dụng chúng.  

Đóng cọc  

78. Định vị các công trình ngầm và đảm bảo an toàn cho các công trình này.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

79. Có nên chắc chắn cho cần trục hoặc cung cấp đủ các tấm đệm.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

80. Sử dụng phƣơng tiện bảo vệ cá nhân trong những trƣờng hợp cần thiết.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Vận tải  

81. Mọi xe cộ trên công trƣờng đều đƣợc bảo dƣỡng tốt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

82. Có vật chèn cho các xe có thể bị lật.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

83. Cơ cấu lái, phanh chân, phanh tay cho xe luôn hoạt động tốt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  



Nhận xét........................................................................................................................  

84. Chỉ có những công nhân đƣợc huấn luyện đầy đủ và có bằng lái xe công trƣờng mới 

đƣợc lái các phƣơng tiện đó ra đƣờng công cộng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên 

Nhận xét........................................................................................................................  

85. Tài xế đƣợc huấn luyện cách giằng buộc tải trọng trên xe.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

86. Các tài xế xe ben đƣợc chỉ dẫn không chui xuống dƣới thùng xe khi đang nâng cao.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

87. Chỉ có những ngƣời đƣợc phép ra vào công trƣờng mới đƣợc ngồi lên xe công trƣờng 

và phải ngồi ở vị trí an toàn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

88. Xe cơ giới đƣợc trang bị đèn báo rẽ tại những nơi cần thiết.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

89. Khi xe có chở hàng quay đầu, ngƣời lái xe đƣợc một ngƣời khác đã qua huấn luyện làm 

báo hiệu trực tiếp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Cần trục  

90. Mọi loại cần trục (hoặc máy xúc đƣợc sử dụng nhƣ cần trục) đƣợc ngƣời điều khiển 

kiểm tra hằng ngày trƣớc khi sử dụng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  



Nhận xét........................................................................................................................  

91. Mọi cần trục đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra hàng tuần và lƣu giữ biên bản.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên 

Nhận xét........................................................................................................................  

92. Mọi cần trục đƣợc khám định kì cách nhau không quá 12 tháng bởi ngƣời có đủ trình độ 

và biên bản lƣu giữ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

93. Có giấy chứng nhận đã kiểm tra cho mỗi cần trục.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

94. Mọi cần trục đƣợc bảo dƣỡng đều đặn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

95. Ngƣời điều khiển cần trục phải trên 18 tuổi, đƣợc huấn luyện và phải đủ trình độ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

96. Công suất tải cho phép đối với từng bán kính cần nâng, từng tốc độ vận hành và các chỉ 

dẫn đƣợc hiển thị và trong tầm nhìn của ngƣời điều khiển.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

97. Buồng điều khiển cần trục đƣợc thiết kế hợp lí và an toàn, các thiết bị điều khiển cần trục 

có kí hiệu rõ ràng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



98. Ngƣời điều khiển và ngƣời báo hiệu cho cần trục đƣợc huấn luyện các tín hiệu tay và 

đƣợc kiểm tra qua thực tế trên công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

99. Ngƣời điều khiển và ngƣời báo hiệu có tìm hiểu khối lƣợng tải trọng trƣớc khi nâng. 

Ngƣời báo hiệu đƣợc huấn luyện cách móc tải trọng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

100. Mọi cần trục có công suất nâng trên 1 tấn đều có thiết bị tự động báo tải trọng giới hạn 

và thiết bị này đƣợc kiểm tra hàng tuần.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

101. Mọi cần trục đều vận hành trên nền vững, chắc và các khung chống cần trục đều đƣợc 

sử dụng khi cần thiết.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

102. Có phƣơng tiện an tòan để lên xuống tất cả các bộ phận của cần trục để vận hành và 

bảo dƣỡng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Thang máy hay sàn nâng chở vật liệu  

103. Tất cả các thang máy hay sàn nâng chở vật liệu, kể cả dây tời, đều đƣợc ngƣời có trình 

độ kiểm tra hàng tuần và giữ biên bản.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

104. Tất cả các thang máy đều đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra kĩ lƣỡng 6 tháng 1 lần và có 

biên bản lƣu lại.  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

105. Mọi thang máy đều đƣợc rào lại bằng hàng rào cao tối thiểu là 2m để bảo vệ cho công 

nhân không bị sàn thang va vào và không bị rớt xuống giếng than.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

106. Có cửa tại tất cả các điểm đáp và điểm ra vào sàn thang.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

107. Các cửa ra vào tại điểm đáp đều đƣợc đóng chặt khi sàn thang không ở điểm đáp đó.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

108. Có biển báo tải trọng giới hạn gắn trên thang, trên đó ghi rõ mức tải trọng an toàn. 

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

109. Có biển báo cấm công nhân không đƣợc sử dụng thang máy hay sàn nâng vật liệu để 

lên xuống.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

110. Ngƣời điều khiển thang phải trên 18 tuổi, đƣợc huấn luyện và đủ trình độ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

111. Có phƣơng tiện bảo vệ phía trên đầu để chống lại vật liệu trên thang hay sàn nâng rơi 

xuống ngƣời điều khiển.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  



Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

112. Hệ thống điều khiển đƣợc bố trí sao cho chỉ có thể điều khiển thang từ một vị trí.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

113. Sàn nâng có thiết bị phanh hoặc hãm có chức năng dừng ngay sàn và tải trọng đứng 

yênlại trong trƣờng hợp tời hoặc cơ cấu nâng bị hỏng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

114. Còn ít nhất là 3 vòng dây cuộn trên tang quay trên khi thang ở vị trí hành  trình thấp 

nhất.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

115. Có sử dụng đầy đủ hệ thống báo hiệu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Tời và puly  

116.Trục đỡ puly phải đƣợc gắn chặt vào hai cột.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên 

Nhận xét........................................................................................................................  

117. Tình trạng tời nâng còn tốt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

118. Móc nâng phải đƣợc thiết kế và chế tạo đúng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



Ecgônômy  

119. Máy móc đƣợc sử dụng để thực hiện những công việc nặng nhọc nếu có thể.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

120. Có những khoảng nghỉ ngơi hiệu quả trong ngày làm việc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ? 

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

121.Có sẵn những phƣơng pháp thay đổi để giảm bớt sự căng thẳng khi làm những công 

việc nặng nhọc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

122. Sử dụng tƣ thế ngồi để làm việc nếu có thể.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

123. Vật liệu, dụng cụ và các thiết bị điều khiển đƣợc đặt trong tầm với của công nhân.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

124. Các máy móc có ca bin đƣợc kiểm tra và bảo dƣỡng thƣờng xuyên.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Máy móc  

125. Mọi bộ phận nguy hiểm nhƣ bánh răng để trần, xích tải và trục chìa đều đƣợc che chắn 

cẩn thận.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

126. Các thiết bị bảo vệ đều bảo đảm và sữa chữa tốt.  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Dụng cụ cầm tay  

127. Các dụng cụ cầm tay đƣợc kiểm tra điều kiện an toàn thƣờng xuyên.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

128.Các tay cầm của dụng cụ không nứt, gãy.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

129. Các tay cầm đã đƣợc lắp chắc chắn vào đầu công cụ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

130. Búa, đục và các dụng cụ chịu va đập không bị tòe đầu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

131. Các lƣỡi và răng cắt của dụng cụ cắt đƣợc giữ sắc bén.  

Dụng cụ dạng súng (hay súng bắn bu lông)  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

132. Ngƣời sử dụng súng bắn bu lông đƣợc huấn luyện đầy đủ để có khả năng sử lí tình 

huống súng bị hỏng hóc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

133. Ngƣời sử dụng dụng cụ đƣợc phổ biến và huấn luyện trên cơ sở những chỉ dẫn của 

nhà chế tạo  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

134. Súng bắn bu lông và các loại súng khác chƣa sử dụng đến phải đƣợc tháo “đạn” và để 

nơi an toàn .  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

135. Súng bắn bu lông đƣợc thƣờng xuyên lau chùi và kiểm tra hàng ngày trƣớc khi sử 

dụng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

136. Ngƣời sử dụng súng và những ngƣời làm việc lân cận có đội mũ, đeo găng tay, kính và 

ủng bảo hộ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

137. Ngƣời sử dụng súng phải đeo thiết bị bảo vệ tai, đặc biệt là khi làm việc ở  

khoảng không gian hạn hẹp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Máy công tác  

138. Các lƣỡi cƣa đĩa đƣợc che chắn đầy đủ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

139. Tấm chắn đƣợc khóa chặt vào vị trí trƣớc khi bắt đầu sử dụng cƣa đĩa  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

140. Dùng các thanh đẩy khi phải nạp vật liệu vào cƣa đĩa và lấy sản phẩm bằng tay.  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

141. Dụng cụ dùng khí nén đƣợc sử dụng một cách thận trọng và không chĩa thẳng vào 

ngƣời khác.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Thiết bị điện  

142. Thiết bị điện, bao gồm cả những dụng cụ điện cầm tay, đều dùng dòng hạ thế, và có 

những biện pháp đề phòng đặc biệt để bảo vệ các thiết bị và cáp điện khỏi hƣ hỏng cơ học 

và khỏi môi trƣờng ƣớt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

143. Thiết bị điện , kể cả dây và cáp dẫn, đƣợc kiểm tra các dấu hiệu hƣ hỏng hay chập 

hàng ngày và trƣớc khi sử dụng  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

144. Thiết bị đƣợc nối với nguồn điện bằng những dây dẫn và những ổ cắm thích hợp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

145. Đƣờng dẫn tới các ổ cắm đƣợc bố trí sao cho các phƣơng tiện giữ dây có thể giữ chắc 

đƣợc dây cáp và bảo vệ cho các dây tiếp đất không bị tuột ra.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

146. Mọi thiết bị điện đều đƣợc nối đất.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



147. Những nơi có thể có vật tiếp xúc với đƣờng dây điện trên không hoặc gây ra hồ quang 

(ví dụ nhƣ cần nâng của cần trục, thùng đổ của xe ben, giàn giáo), nguồn điện cần đƣợc cắt 

trƣớc nếu có thể.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

148.Những nơi không thể ngắt điện của đƣờng dây trên không, hãy đảm bảo rằng các biện 

pháp đề phòng nhƣ lắp đặt những “cầu môn” đã đƣợc tiến hành để ngăn ngừa sự tiếp xúc 

với đƣờng dây điện  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

149.Đánh dấu tuyến đƣờng dây điện ngầm và ứng suất của chúng và tiến hành những biện 

pháp đề phòng để tránh sự tiếp xúc với các đƣờng dây đó.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Hàn và cát  

150. Các biện pháp đề phòng đã đƣợc thực thi để bảo vệ cho thợ hàn và những ngƣời làm 

việc lân cận.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

151. các bình chứa khí đƣợc giữ cẩn thận và tách biệt với nhau.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

152. Các biện pháp đề phòng đã đƣợc tiến hành để ngăn chặn sự lƣu cữu các khí và hơi 

độc.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Khí nén (LPG, axetylen)  



153.các bình chứa khí đƣợc cất giữ cẩn thận.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

154. Các van của những bình chứa chƣa sử dụng đều đƣợc khóa chặt.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

155. Không để bình chứa LPG trong nhà.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

156. Có đủ phƣơng tiện thu gom các phế liệu dễ bắt lửa và phế liệu đƣợc dọn dẹp trên công 

trƣờng thƣờng xuyên.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Các hóa chất nguy hiểm  

157. Mọi vật liệu có hại nhƣ amiăng hoặc chì đều đã đƣợc nhận biết trƣớc và có những biện 

pháp thích hợp để phòng chống.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

158. Các thùng chứa hóa chất đƣợc sử dụng trên công trƣờng đều có đầy đủ nhãn hiệu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

159. Có sẵn các bản dữ liệu an toàn của hóa chất để biết các thông tin về những hóa chất 

nguy hiểm đƣợc sử dụng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

160. Các hƣớng dẫn trong các bản dữ liệu an toàn đó đƣợc tuân thủ chặt chẽ.  



Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

161. Mọi công nhân đều ý thức đƣợc mức độ nguy hiểm của hóa chất mà mình đang sử 

dụng, và đã đƣợc sử dụng những biện pháp phòng tránh, đặc biệt là khi sử dụng xi măng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

162. Công nhân đã đƣợc hƣớng dẫn cách sử dụng và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Tiếng ồn và rung  

163. Mọi máy khoan và máy đập bê tông bằng khí nén đều đƣợc lắp ống giảm thanh.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

164. Hệ thống xả khói của các loại máy móc khác cũng đƣợc lắp ống giảm thanh.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

165. Đậy kín các nắp máy khi vận hành.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

166. Đeo thiết bị bảo vệ tai khi làm việc ở hoặc gần những nơi ồn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

167. Thiết bị bảo vệ tai phải vừa vặn và đƣợc thƣờng xuyên lau chùi, giữ vệ sinh.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  



Nhận xét........................................................................................................................  

Chiếu sáng; sự tiếp xúc với nóng và lạnh  

168. Mọi khu vực trên công trƣờng đều đƣợc chiếu sáng đầy đủ bằng ánh sáng tự nhiên hay 

nhân tạo khi công việc đang tiến hành.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

169. Cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe trong điều kiện khí hậu nóng bức 

và bố trí thời gian biểu làm việc phù hợp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

170. Bảo vệ công nhân một cách thích đáng trong điều kiện thời tiết lạnh giá.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Phƣơng tiện bảo vệ cá nhân  

171. Quần áo và trang bị bảo vệ cá nhân đƣợc cung cấp đầy đủ để bảo vệ đầu, mắt, tay và 

chân.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

172. Yêu cầu phải có sẵn các thiết bị bảo vệ hô hấp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

173. Công nhân có mang quần áo và phƣơng tiện bảo vệ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Các phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe  

174. Có đủ những nhà vệ sinh phù hợp. Nếu có thể thì trang bị hố xí máy và bồn tiểu.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  



Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

175. Có đủ các tiện nghi tắm rửa phù hợp, bao gồm cả xà phòng và phƣơng tiện hong khô.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

176. Có nhà vệ sinh và tiện nghi tắm rửa riêng biệt cho nam và nữ.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

177. Có đủ các phòng thay, cất giữ và phơi khô quần áo.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

178. Có đủ các phƣơng tiện phù hợp để nấu nƣớng và ăn uống.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

179. Các phƣơng tiện phù hợp cho việc cấp cứu và chữa trị đƣợc cung cấp đầy đủ  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

180. Mọi công nhân đều đƣợc huấn luyện trƣớc các qui trình và biện pháp cấp cứu khi có tai 

nạn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

Phòng cháy  

181. Có đủ số lƣợng và chủng loại bình cứu hỏa trên công trƣờng.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  



182. Có đủ lối thoát hiểm trong trƣờng hợp xảy ra hỏa hoạn.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

183. Khối lƣợng các chất lỏng dễ cháy cần sử dụng không vƣợt quá khối lƣợng cần cấp 

trong ngày.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

184. Đựng các chất lỏng dễ cháy trong các thùng chứa an toàn và để ở khu vực thích hợp.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

185. Cấm hút thuốc lá khi đang sử dụng các chất lỏng dễ cháy.  

Bạn có đề xuất hành động gì không ?  

Không Có Ƣu tiên  

Nhận xét........................................................................................................................  

  

PHỤ LỤC 2: 
CÔNG ƢỚC VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG XÂY DỰNG 1988 (NO.167) ( Trích) 
Phần I. Phạm vi và các định nghĩa 
Điều I  

1. Công ƣớc này áp dụng cho mọi loại công việc xây dựng nhƣ thi công, xây dựng dân 

dụng, lắp đặc và tháo dỡ, bao gồm mọi quy trình, thao tác hay công việc vận chuyển trên 

một công trƣờng xây dựng, từ khâu chuẩn bị mặt bằng đến khâu hoàn thiện dự án.  

2. Thành viên tham gia phê chuẩn Công ƣớc này, đƣợc quyền có thể không áp dụng toàn bộ 

công ƣớc, loại bỏ một số điều khoản hay cấm một số hoạt động kinh doanh và ngành kinh tế 

do chúng có thể làm nảy sinh những vấn đề đặc biệt, sau khi đã tham khảo ý kiến tối đa các 

tổ chức đại diện cho ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động có liên quan, tại nơi những 

tổ chức này có mặt, và đồng thời vẫn duy trì đƣợc môi trƣờng làm việc an toàn và lành 

mạnh.  

3. Công ƣớc này cũng áp dụng với những cá nhân tự làm chủ (có thể đã quy định trong 

pháp luật và các quy định của quốc gia).  

Điều 2  

Theo công ƣớc này:  



(a) Thuật ngữ “xây dựng” bao hàm  

(1) Thi công, gồm cả đào xúc và xây dựng, sửa chữa kết cấu, cải tạo, sửa chữa, bảo 

dƣỡng (gồm cả dọn dẹp và quét sơn) và việc phá dỡ tất cả các tòa nhà hoặc kết cấu.  

(2) Xây dựng dân dụng, gồm cả đào xúc và xây dựng, sửa chữa kết cấu, tu tạo, bảo 

dƣỡng và phá dỡ các công trình nhƣ sân bay, bến tàu, cảng, đƣờng thủy trong đất 

liền, đập, đƣờng sá và quốc lộ, đƣờng sắt, cầu, cống, cầu cạn, các công việc bảo vệ 

sông, thác nƣớc và biển, các công việc liên quan đến việc cung cấp các loại dịch vụ 

nhƣ viễn thông, tƣới tiêu, thoát nƣớc, cung cấp nƣớc, điện.  

(3) Lắp đặt và tháo dỡ các công trình hay cấu trúc đúc sẵn cũng nhƣ việc chế tạo các 

chi tiết đúc sẵn trên công trƣờng xây dựng.  

(b) Thuật ngữ “công trƣờng xây dựng” có nghĩa là bất cứ mặt bằng nào có diễn ra một quá 

trình hay hoạt động nào đó đƣợc mô tả trong khoảng (a) ở trên.  

(c) Thuật ngữ”chổ làm việc” bao hàm tất cả những chỗ mà ngƣời công nhân, do công việc 

của họ đòi hỏi, phải có mặt hoặc đi lại, dƣới sự điều khiển của ngƣời sử dụng lao động đƣợc 

định nghĩa trong khoảng (e) dƣới đây.  

(d) Thuật ngữ “công nhân” có nghĩa là bất cứ ngƣời nào tham gia vào công việc xây dựng.  

(e) Thuật ngữ “ngƣời sử dụng lao động” bao hàm:  

(i) Bất cứ một pháp nhân hoặc thể nhân nào thuê một hay nhiều công nhân trở lên 

làm việc trên công trƣờng; và  

(ii) Nhƣ trong ngữ cảnh đòi hỏi, là nhà thầu chính, nhà thầu qui ƣớc và nhà thầu phụ.  

(f) Thuật ngữ ngƣời có trình độ có nghĩa là ngƣời có đủ bằng cấp tƣơng xứng nhƣ đƣợc đào 

tạo phù hợp, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để có thể đảm bảo an toàn của 

một công việc cụ thể. Các cấp có thẫm quyền có thể đê ra những tiêu chí phù hợp cho việc 

bổ nhiệm những ngƣời nhƣ vậy đồng thời phân công nhiệm vụ cho họ.  

(g) Thuật ngữ “giàn giáo” bao hàm mọi loại kết cấu tạm, cố định, treo hoặc di động và tất cả 

các cấu kiện đi kèm để gia cố cho nó hoặc để phụ trợ ngƣời công nhân làm việc, hoặc để 

giúp họ lên xuống các kết cấu ấy; chú ý giàn giáo không nằm trong phạm trù “thiết bị nâng” 

đƣợc định nghĩa trong khoảng (h) dƣới đây.  

(h) Thuật ngữ “thiết bị nâng” bao hàm mọi thiết bị di động hay không di động dùng để nâng 

hoặc hạ ngƣời và các tải trọng khác.  

(i) Thuật ngữ “cơ cấu nâng” bao hàm mọi loại bánh răng hoặc ròng rọc đƣợc dùng để gắn tải 

trọng lên thiết bị nâng, nhƣng không phải là một bộ phận gắn liền của thiết bị nâng hoặc tải 

trọng.  

Phần II. Các điều khoảng chung 
Điều 3  



Khi thực hiện các điều khỏn của Công ƣớc này cần phải tham khảo tối đa ý kiến của 

đai diện các tổ chức công nhân và ngƣời sử dụng lao động có liên quan nhằm đảm bảo tính 

hiệu lực của chúng.  

Điều 4  

Mỗi thành viên tham gia phê chuẩn công ƣớc này, trên cơ sở việc đánh giá những 

hiểm họa về an toàn và vệ sinh có liên quan, phải đảm bảo sẽ thực hiện và duy trì tính hiệu 

lực của các văn bản pháp luật nhằm hổ trợ cho việc áp dụng các điều khoản trong Công 

ƣớc.  

Điều 5  

1. Luật pháp và các quy định đã định nghĩa trong điều 4 ở trên có thể áp dụng vào thực tế 

thông qua những tiêu chuẩn về kỹ thuật hoặc những bộ luật hiện hành, hoặc bằng những 

phƣơng pháp thích ứng phù hợp với điều kiện và thực tiễn của quốc gia.  

2. Để mang lại hiệu lực cho điều 4 nêu trên và đoạn 1 của điều này, mỗi thành viên sẽ phải 

lƣu ý tới những tiêu chuẩn có liên quan đƣợc quy định bởi các tổ chức quốc tế đƣợc công 

nhận trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa.  

Điều 6  

Cần tiến hành những biện pháp phù hợp với các quy định đề ra trong luật pháp và các quy 

định của quốc gia để đảm bảo sự hợp tác giữa ngƣời sử dụng lao động và công nhân, nhằm 

nâng cao sự an toàn và vệ sinh trên các công trƣờng xây dựng.  

Điều 7  

Luật pháp hay các quy định của quốc gia cần đòi hỏi ngƣời sử dụng lao động cũng 

nhƣ những ngƣời tự làm chủ có nhiệm vụ phải tuân theo những biện pháp về an toàn và vệ 

sinh đƣợc quy định tại nơi làm việc.  

Điều 8  

1. Bất cứ khi nào có hai ngƣời quản lý lao động trở lên cùng một lúc hoạt động trên công 

trƣờng thì:  

(a) Nhà thầu chính hoặc bất cứ ai đó thực sự điều khiển hoặc chịu trách nhiệm đối 

với mọi hoạt động trên công trƣờng xây dựng sẽ chịu trách nhiệm điều phối các biện 

pháp an toàn và vệ sinh đã quy định và tuân theo những biện pháp đó trên cơ sở luật 

pháp và các quy định của quốc gia.  

(b) Trong khuôn khổ pháp luật và các quy định của quốc gia, tại những nơi mà nhà 

thầu chính hoặc bất cứ ai đó thực sự điều khiển hoặc chịu trách nhiệm đối với mọi 

hoạt động trên công trƣờng xây dựng, trong trƣờng hợp vắng mặt phải chỉ định một 

ngƣời khác có trình độ tại công trƣờng với những quyền hạn và phƣơng tiện cần 

thiết để đảm bảo thay mặt họ làm nhiệm vụ điều phối và tuân theo những biện pháp 

đã nêu ra trong khoảng (a) ở trên.  



(c) Mỗi ngƣời sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm thực thi các biện pháp đã quy định 

nhƣ ở trên đối với công nhân dƣới quyền mình.  

2. Bất cứ khi nào ngƣời sử dụng lao động hoặc ngƣời tự làm chủ cùng đồng thời hoạt động 

trên một công trƣờng xây dựng, họ đều phải có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong việc áp 

dụng các biện pháp an toàn và vệ sinh đã đƣợc quy định. Điều này cũng có thể đã đƣợc 

định rõ trong luật pháp hoa75c các quy định của quốc gia.  

Điều 9  

Những ngƣời có liên quan đến việc thiết kế và hoạch định một dự án xây dựng phải 

tính đến sự an toàn và sức khỏe của ngƣời công nhân xây dựng, phù hợp với luật pháp, các 

quy định và thực tiễn của quốc gia.  

Điều 10  

Pháp luật và các quy định của quốc gia cần đề ra quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời 

công nhân tại bất cứ nơi làm việc nào, từ việc tham gia bảo đảm điều kiện lao động an toàn 

đến quyền kiễm tra các thiết bị và phƣơng pháp làm việc, và việc bày tỏ các quan điểm riêng 

về thủ tục làm việc đƣợc dề ra vì chúng sẽ ảnh hƣởng tới sự an toàn và sức khỏe của họ.  

Điều 11  

Pháp luật và các quy định của quốc gia cần đề ra các quyền và các nhiệm vụ bắt 

buộc của ngƣời công nhân nhƣ:  

(a) Hợp tác chặt chẽ đến mức tối đa với ngƣời sử dụng lao động trong việc áp dụng 

các biện pháp an toàn và vệ sinh.  

(b) Chú ý một cách hợp lý tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân và những ngƣời 

có thể bị ảnh hƣởng bởi hành động hay sự chểnh mảng của họ.  

(c) Sử dụng các phƣơng tiện theo ý muốn bản thân và không sử dụng sai bất cứ vật 

dụng gì đƣợc dùng để bảo vệ cho bản thân họ cũng nhƣ cho những ngƣời khác.  

(d) Báo cáo ngay lập tức cho đốc công của họ và cho an toàn viên, nếu có, về bất cứ 

tình huống nào mà họ cho rằng có thể phát sinh rủi ro hoặc họ không có khả năng tự 

giải quyết.  

(e) Tuân theo các biện pháp về an toàn và vệ sinh đã quy định.  

Điều 12  

1. Pháp luật và các quy định của quốc gia cần ghi rõ là công nhân sẽ có quyền đƣợc rời khỏi 

nơi nguy hiểm khi anh ta có lý do đúng để tin rằng sắp có một mối nguy hiểm nghiêm trọng 

đe dọa sự an toàn và sức khỏe của mình, và có nhiệm vụ thông báo cho đốc công của anh 

ta ngay lập tức.  

2. Tại nơi có mối nguy hiểm xảy ra, đe dọa sự an toàn của công nhân, ngƣời chủ phải thực 

hiện ngay lập tức những biện pháp cần thiết để chấm dứt công việc và sơ tán công nhân 

một cách thích hợp.  



Phần III. Các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa 
Điều 13 Sự an toàn của nơi làm việc  

1. Cần tiến hành mọi biện pháp đề phòng thích hợp để đảm bảo tất cả vị trí làm việc đều 

đƣợc an toàn và không có rủi ro chấn thƣơng đe dọa sự an toàn và sức khỏe công nhân.  

2. Cần cung cấp đầy đủ và bảo dƣỡng các phƣơng tiện ra vào nơi làm việc, và các phƣơng 

tiện này cần đƣợc để tại những nơi thích hợp.  

3. Cần tiến hành mọi biện pháp đề phòng cần thiết để bảo vệ công nhân có mặt tại công 

trƣờng và những ngƣời ở gần đó khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra.  

Điều 14 Giàn giáo và thang  

1. Tại những nơi không thể tiến hành công việc một cách an toàn nhƣ từ mặt đất hoặc từ 

trên công trình hay từ một kết cấu kiên cố, cần cung cấp và duy trì một g iàn giáo an toàn 

thích hợp hoặc một phƣơng tiện an toàn và phù hợp tƣơng đƣơng.  

2. Nếu không có phƣơng tiện an toàn thay thế để lên xuống những chỗ thi công trên cao, 

cần cung cấp các thang lên xuống thích hợp và chắc chắn.Các thang này cần đƣợc neo 

chắc để chống sự dịch chuyển ngoài ý muốn.  

3. Mọi loại thang và giàn giáo phải đƣợc chế tạo và sử dụng dựa trên những quy định và luật 

pháp quốc gia.  

4. Giàn giáo cần phải đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra trong những tình huống và thời điểm 

nhƣ đã nêu ra trong các quy định và luật pháp quốc gia.  

Điều 15 Thiết bị và cơ cấu nâng  

1. Tất cả các thiết bị nâng và các loại cơ cấu nâng, kể cả các chi tiết cấu thành, đồ gá, neo 

và thanh giằng của chúng cần phải:  

(a) Đƣợc thiết kế và chế tạo tốt, bằng vật liệu vững chắc và đủ cứng vững cho mục 

đích sử dụng.  

(b) Đƣợc lắp đặt và sử dụng đúng.  

(c) Đƣợc bảo dƣỡng để có thể sử dụng tốt.  

(d) Đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra và chạy thử tại các thời điểm và trong các 

trƣờng hợp nhƣ đã nêu ra trong các quy định và luật pháp quốc gia; kết quả vận 

hành thử và kiểm tra phải đƣợc ghi lại đầy đủ.  

(e) Đƣợc vận hành bởi những công nhân đã qua huấn luyện đầy đủ theo các quy 

định và luật pháp quốc gia.  

2. Không đƣợc phép sử dụng thiết bị nâng để chở ngƣời lên xuống nếu thiết bị đó không 

đƣợc chế tạo và lắp đặt cho mục đích này nhƣ đã nêu trong pháp luật và các quy định của 

quốc gia, trừ trƣờng hợp khẩn cấp nếu không dùng có thể dẫn đến những chấn thƣơng 

nghiêm trọng hoặc chết ngƣời và nếu nhƣ thiết bị đó đủ an toàn để chở ngƣời.  

Điều 16 Các phƣơng tiện vận tải, chuyên chở đất và vật liệu  



1. Mọi xe cơ giới và thiết bị chuyên chở vật liệu, vận chuyển đất phải:  

(a) Đƣợc thiết kế, chế tạo tốt và phải tính toán tối đa đến các nguyên tắc ecgônômy.  

(b) Đƣợc bảo dƣỡng để luôn có sử dụng tốt.  

(a) Đƣợc sử dụng đúng.  

(e) Đƣợc vận hành bởi những công nhân đã qua huấn luyện đầy đủ theo các quy 

định và luật pháp quốc gia.  

2.Tại các công trƣờng xây dựng có các xe cơ giới, thiết bị chuyên chở vật liệu, đất đang 

hoạt động:  

(a) Cần cung cấp đủ các lối ra vào an toàn và thích hợp;  

(b) Giao thông đi lại cần phải đƣợc tổ chức và kiểm soát tốt nhằm đảm bảo an toàn.  

Điều 17 Máy móc, thiết bị và dụng cụ cầm tay  

1. Máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị cầm tay- cả thô sơ và chạy điện, phải:  

(a) Đƣợc thiết kế, chế tạo tốt và phải tính toán tối đa đến các nguyên tắc ecgônômy  

(b) Đƣợc bảo dƣỡng để luôn có thể sử dụng tốt.  

(c) Sử dụng cho những công việc đúng theo mục đích nhƣ chúng đã đƣợc thiết kế, 

ngoài ra có thể dùng để phục vụ cho những tính năng khác ngoài thiết kế ban đầu 

nếu chúng đã đƣợc ngƣời có trình độ đánh giá và kết luận là đảm bảo an toàn.  

(d) Do các công nhân đã đƣợc đào tạo đầy đủ vận hành.  

2. Các bản hƣớng dẫn cách sử dụng an toàn phải đƣợc ngƣời sử dụng lao động hoặc nhà 

sản xuất cung cấp đầy đủ và dƣới dạng dễ hiểu cho ngƣời sử dụng tại bất cứ chỗ nào thích 

hợp.  

3. Máy móc và thiết bị nén khí cần đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra và chạy thử vào các thời 

điểm và trƣờng hợp nhƣ đã nêu ra trong luật pháp và các qui định của quốc gia.  

Điều 18 Thi công trên cao (bao gồm cả các công việc trên mái)  

1. Khi cần ngăn chặn các mối nguy hiểm, hoặc ở những nơi có độ cao và độ dốc của công 

trình vƣợt qua mức cho phép đã nêu ra trong luật pháp và các quy định quốc gia, cần tiến 

hành những biện pháp phòng ngừa việc công nhân có thể bị ngã và các công cụ, vật liệu 

hay những vật thể khác có thể bị rơi.  

2. Tại những nơi đòi hỏi công nhân phải làm việc trên hoặc gần những mái hay bề mặt lợp 

bằng vật liệu giòn mà công nhân có thể bị ngã xuống từ đó, cần tiến hành những biện pháp 

phòng ngừa việc họ có thể vô ý bƣớc lên hoặc rơi xuống qua vật liệu đó.  

Điều 19 Hố, hầm lò, đào đất, thi công ngầm, đƣờng hầm  

Cần hết sức đề phòng tại bất cứ hầm lò, hố, nơi đào đất, nơi thi công ngầm hay 

đƣờng hầm nào  



(a) bằng cách đặt cột chống phù hợp hoặc nếu không thì phải đề phòng những nguy 

hiểm đe dọa công nhân nhƣ đất, đá hoặc vật liệu sập lở;  

(b) để đề phòng nguy hiểm phát sinh do ngƣời ngã, vật liệu, các vật thể khác rơi hay 

nƣớc tuôn vào hầm, hố, công trình ngầm và đƣờng hầm;  

(c) để đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt tại mọi chổ làm việc nhằm duy trì đủ 

không khí thở cho công nhân và giữ đƣợc các loại khói, khí, hơi bụi và những chất 

không trong sạch ở một mức độ không nguy hiểm và không gây tổn hại chop sức 

khỏe, và nằm trong giới hạn cho phép đã đƣợc luật pháp quy định.  

(d) để đảm bảo cho công nhân đƣợc an toàn khi có hỏa hoạn hoặc nƣớc tuôn hay 

các vật liệu khác tràn vào.  

(e) để phòng tránh cho công nhân khỏi những rủi ro phát sinh khi thi công những 

công trình ngầm nhƣ sự lƣu hành các chất lỏng đễ cháy hay sự có mặt của các túi 

khí ga trong lòng đất bằng cách điều tra, phát hiện vị trí của chúng.  

Điều 20 Giếng khí và thùng lặn  

1. Mọi giếng kín và thùng lặn phải:  

(a) Đƣợc xây dựng tốt, bằng vật liệu phù hợp và chắc chắn, đủ cứng vững  

(b) Có đầy đủ các phƣơng tiện đảm bảo an toàn cho công nhân trong trƣờng hợp bị 

nƣớc hay các loại vật liệu tràn vào.  

2. Việc xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và tháo dỡ các giếng nƣớc kín và thùng lặn phải đƣợc 

thực hiện dƣới sự giám sát nghiêm ngặt của ngƣời có trình độ.  

3. Mọi thùng lặn và giếng kín phải đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra kỹ theo lịch trình quy định  

Điều 21 Làm việc với khí nén  

1. Chỉ đƣợc tiến hành công ciệc với khí nén bằng những phƣơng pháp đã đƣợc quy định 

trong luật pháp và các quy định của quốc gia.  

2. Chỉ có công nhân đủ thể lực đã đƣợc chứng nhận qua các cuộc kiểm tra về y tế mới đƣợc 

làm việc với khí nén, và chỉ khi có sự giám sát của ngƣời có trình độ thì công việc mới đƣợc 

tiến hành.  

Điều 22 Khung kết cấu và ván khuôn  

1. Việc lắp đặt khung kết cấu và các cấu kiện, ván khuôn, cốy pha và cột chống chỉ đƣợc 

tiến hành dƣới sự giám sát của ngƣời có trình độ.  

2. Cần hết sức chú ý đề phòng nguy hiểm đe dọa đến công nhân do tình trạng không ổn 

định hoặc không vững chắt nhất thời của các kết cấu.  

3. Ván khuôn, cốt pha và cột chống cần đƣợc thiết kế, chế tạo và bảo dƣỡng tốt để có thể 

chịu đƣợc một tải trọng chất lên chúng một cách an toàn.  

Điều 23 Làm việc trong môi trƣờng nƣớc  



Khi thi công ở những nơi gần hoặc trong môi trƣờng nƣớc, cần có đầy đủ phƣơng 

tiện để:  

(a) ngăn ngừa việc công nhân ngã xuống nƣớc;  

(b) cứu công nhân khỏi chết đuối;  

(c) vận tải đầy đủ và an toàn.  

Điều 24 Phá dỡ  

Khi việc phá dỡ một công trình hay cấu trúc nào đó có thể gây nguy hiểm cho công 

nhân hoặc cộng đồng;  

(a) Cần có những biện pháp, thủ tục đề phòng thích đáng kể cả đối với các loại nƣớc 

và chất thải, theo các quy định và luật pháp quốc gia.  

(b) Chỉ đƣợc vạch kế hoạch và tiến hành thi công dƣới sự giám sát của ngƣờ i có 

trình độ.  

Điều 25 Chiếu sáng  

Cần cung cấp đủ phƣơng tiện chiếu sáng phù hợp, kể cả thiết bị chiếu sáng cầm tay 

tại mọi chỗ làm việc và bất cứ chổ nào trên công trƣờng mà công nhân cần qua lại.  

Điều 26 Điện  

1. Mọi trang thiết bị điện và mọi việc lắp đặt phải do ngƣời có trình độ tiến hành và bảo 

dƣỡng nhằm đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra.  

2. Trƣớc khi và trong quá trình xây dựng, cần xác định rõ các đƣờng dây hoặc thiết bị đang 

có dòng điện đi qua ở dƣới lòng đất, trên không hay trên mặt đất và có các biện pháp phòng 

ngừa thích hợp.  

3. Việc lắp đặt, bảo dƣỡng các đƣờng dây và thiết bị điện trên công trƣờng xây dựng cần 

đƣợc quản lý thống nhất theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật ở cấp quốc gia.  

Điều 27 Chất cháy nổ  

Không đƣợc lƣu trữ, vận chuyển và sử dụng các chất cháy nổ trừ các trƣờng hợp 

sau:  

(a) tuân theo các điều kiện đã quy định trong luật pháp và các quy định của quốc gia; 

và  

(b) do ngƣời có trình dộ thực hiện, và ngƣời này sẽ tiến hành những biện pháp cần 

thiết để đảm bảo công nhân không bị đe dọa bởi các nguy hiểm có thể gây chấn 

thƣơng.  

Điều 28 Các hiểm họa đối với sức khỏe con ngƣời  

1. Tại những nơi mà sức khỏe công nhân có thể bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm gây ra 

do các chất lý, hóa hay sinh học, cần tiến hành những biện pháp đề phòng thích đáng để 

chống lại những mối nguy hiểm đó.  

2. Những biện pháp phòng ngừa nói trên có thể bao gồm:  



(a) Thay thế các hóa chất nguy hiểm bằng những hóa chất vô hại hoặc ít nguy hiểm 

hơn nếu có thể;  

(b) áp dụng các biện pháp kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị hoặc quy trình làm việc 

và cho cả nhà máy;  

(c) Nếu không thể thực hiện những cách đã nêu trong các khoảng (a) và (b), cần 

thực hiện những biện pháp hữu hiệu khác, bao gồm cả việc sử dụng phƣơng tiện 

bảo vệ cá nhân và quần áo bảo hộ.  

3. Tại những nơi đòi hỏi công nhân phải làm việc trong khu vực có thể có mặt những hóa 

chất nguy hiểm, độc hại hoặc khu vực đó có thể thiếu dƣỡng khí, hay có bầu không khí rất 

dễ phát cháy, cần tiến hành những biện pháp thích đáng để phòng ngừa.  

4. Không đƣợc tiêu hủy chất thải trên công trƣờng theo những cách thức có thể gây tổn 

thƣơng tới sức khỏe.  

Điều 29 Phòng ngừa hỏa hoạn  

1. Ngƣời sử dụng lao động phải tiến hành những biện pháp thích hợp để:  

(a) Tránh nguy cơ hỏa hoạn.  

(b) Dập tắt nhanh chóng và có hiệu quả những đám cháy bùng phát.  

(c) Sơ tán công nhân nhanh chóng và an toàn.  

2. Có đủ những chỗ chứa thích hợp các loại chất lỏng, rắn và khí chữa cháy.  

Điều 30 Phƣơng tiện bảo vệ cá nhân và quần áo bảo hộ  

1. Tại những nơi không có những phƣơng tiện nào khác để phòng chống các mối nguy 

hiểm, tai nạn hoặc chấn thƣơng cho sức khỏe, kể cả để giảm bớt những điều kiện bất lợi, 

ngƣời sử dụng lao động phải cung cấp và bảo dƣỡng miễn phí cho các công nhân các loại 

phƣơng tiện bảo vệ cá nhân và quần áo bảo hộ phù hợp với công việc của họ theo luật pháp 

và các quy định quốc gia.  

2. Ngƣời sử dụng lao động cần cung cấp các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân phù hợp cho công 

nhân để họ có thể sử dụng.  

3. Phƣơng tiện bảo vệ và quần áo bảo hộ cần phải thuân theo các tiêu chuẩn do cơ quan có 

trách nhiệm đặt ra và tính toán tối đa tới các nguyên tắc ecgônômy.  

4. Công nhân có nghĩa vụ sử dụng đúng và bảo dƣỡng đầy đủ các phƣơng tiện bảo vệ cá 

nhân và quần áo bảo hộ cung cấp cho họ.  

Điều 31 Cấp cứu  

Ngƣời sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo việc cấp cứu, kể cả các nhân viên 

cấp cứu đã đƣợc đào tạo, phải luôn thƣờng trực. Cần bố trí đảm bảo việc đƣa công nhân đi 

khám y tế trong trƣờng hợp công nhân đó bị tai nạn hay bị ốm.  

Điều 32 Chăm sóc sức khỏe  

1. Bố trí đủ nƣớc uống sạch tại những chổ hợp lý trên tất cả các công trƣờng xây dựng.  



2. Tùy theo số lƣợng công nhân và thời gian thi công, tại những chỗ hợp lý trên công công 

trƣờng xây dựng, cần cung cấp và duy trì các loại phƣơng tiện sau:  

(a) Tiện nghi vệ sinh và rửa ráy;  

(b) Nơi để thay, cất giữ và hong khô quần áo;  

(c) Nhà ăn và chổ nghĩ ngơi có che chắn đề phòng những điều kiện thời tiết bất lợi.  

3. Cung cấp các tiện nghi vệ sinh và rửa ráy riêng biệt cho nam và nữ.  

Điều 33 Thông tin và đào tạo  

Công nhân cần đƣợc:  

(a) Thông tin đầy đủ và thích đáng những mối nguy hiểm tiềm ẩn tại nơi làm việc đe 

dọa sức khỏe và sự an toàn của họ;  

(b) Hƣớng dẫn và đào tạo đúng, đầy đủ các biện pháp sẵn có để kiểm soát và phòng 

ngừa những mối nguy hiểm đó.  

Điều 34 Báo cáo các tai nạn và bệnh tật  

Những ngƣời có thẩm quyền phải đƣợc thông báo về tình hình các tai nạn và bệnh 

nghề nghiệp trong những khoảng thời gian nhất định dựa theo luật pháp và các quy định 

quốc gia.  

Phần IV. Điều khoản thi hành 
Điều 35 Mỗi thành viên phải:  

(a) Thi hành những biện pháp cần thiết, kể cả việc áp dụng những hình thức phạt thích đáng 

để đảm bảo tính hiệu lực của các điều khoản của Công ƣớc;  

(b) Có những hoạt động kiểm tra thích ứng để giám sát việc thực hiện Công ƣớc và có các 

nguồn lực hổ trợ cho việc thực hiện đó và hoàn thành các công tác kiểm tra này. 

  

KHUYẾN NGHỊ VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG XÂY DỰNG 1988 (NO.175) 
(TRÍCH)  
Phần I. Phạm vi và các định nghĩa 
1. Công ƣớc về an toàn và vệ sinh trong xây dựng 1988 (sau đây gọi chung là Công 
ƣớc) và Khuyến nghị này sẽ áp dụng riêng cho:  

(a) Kiến trúc, xây dựng dân dụng, việc lắp đặt và tháo dỡ các công trình và kết cấu đúc sẵn 

nhƣ đã định nghĩa trong điều 2(a) của Công ƣớc;  

(b) Việc chế tạo và lắp đặt các giếng dầu và các công trình ngoài khơi (tính từ lúc còn đang 

chế tạo trên bờ).  

2. Với mục đích của khuyến nghị này:  

(a) Thuật ngữ “xây dựng” bao gồm:  

(i) Thi công, gồm cả đào xúc và xây dựng, sửa chữa kết cấu, cải tạo sửa chữa, bảo 

dƣỡng (gồm cả dọn dẹp và quét sơn) và việc phá dỡ tất cả các tòa nhà hoặc kết cấu.  



(ii) Xây dựng dân dụng, gồm cả đào xúc và xây dựng, sửa chữa kết cấu, tu tạo, bảo 

dƣỡng và phá dỡ các công trình nhƣ sân bay, bến tàu, cảng, đƣờng thủy trong đất 

liền, đập, đƣờng xá và quốc lộ, đƣờng sắt, cầu, cống, cầu cạn, các công việc bảo vệ 

sông, thác nƣớc và biển, các công việc liên quan đến việc cung cấp các loại dịch vụ 

nhƣ viễn thông, tƣới tiêu, thoát nƣớc, cung cấp nƣớc, điện.  

(iii) Lắp đặt và tháo dỡ các công trình hay cấu trúc đúc sẵn cũng nhƣ việc chế tạo 

các chi tiết đúc sẵn trên công trƣờng xây dựng.  

(b) Thuật ngữ “công trƣờng xây dựng” có nghĩa là bất cứ mặt bằng nào có diễn ra một quá 

trình hay hoạy động nào đó đƣợc mô tả trong khỏan (a) ở trên.  

(c) Thuật ngữ “chỗ làm việc” bao hàm tất cả những chỗ mà ngƣời công nhân, do công việc 

của họ đòi hỏi, phải có mặt hoặc đi lại, dƣới sự điều khiển của một ngƣời sử dụng lao động 

đƣợc định nghĩa trong khoảng (f) dƣới đây.  

(d) Thuật ngữ “công nhân” có nghĩa là bất cứ ngƣời nào tham gia vào công việc xây dựng.  

(e) Thuật ngữ “các đại diện của công nhân” bao gồm những ngƣời đại diện cho công nhân 

đã đƣợc công nhận theo quy định của pháp luật:  

(f) Thuật ngữ “ngƣời sử dụng lao động bao hàm:  

(i) Bất cứ một pháp nhân hoặc thể nhân nào thuê một hay nhiều công nhân trên công 

trƣờng; và  

(ii) Tùy từng trƣờng hợp, là nhà thầu chính, nhà thầu và nhà thầu phụ.  

(g) Thuật ngữ “ngƣời có trình độ” có nghĩa là ngƣời có đủ bằng cấp tƣơng xứng nhƣ đƣợc 

đào tạo phù hợp, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho việc đảm bảo an toàn 

của một công việc cụ thể. Nhà chức trách có trình độ có thể định ra những tiêu chí phù hợp 

cho việc bổ nhiệm những ngƣời nhƣ vậy và phân công trách nhiệm cho họ.  

(h) Thuật ngữ “giàn giáo” bao hàm mọi loại kết cấu tạm, cố định, treo hoặc di động và tất cả 

cấu kiện gia cố cho nó, với mục đích sử dụng để phụ trợ cho công nhân và vật liệu hoặc 

dùng để lên xuống hay ra vào các kết cấu nhƣ vậy; chú lý giàn giáo không nằm trong phạm 

trù “thiết bị nâng” đƣợc định nghĩa trong khoản (i) dƣới đây.  

(i) Thuật ngữ “thiết bị nâng” bao hàm mọi thiết bị cố định hay di động dùmg để nâng 

hoặc hạ ngƣời và các tải trọng khác.  

(ii) Thuật ngữ “cơ cấu nâng” bao hàm mọi loại bánh răng hoặc ròng rọc đƣợc dùng 

để gắn tải trọng lên thiết bị nâng, nhƣng không phải là một bộ phận gắn liền của thiết 

bị nâng hoặc tải trọng.  

3. Các điều khoản của hƣớng dẫn này sẽ áp dụng cho cả những cá nhân tự làm chủ 
nhƣ đã quy định trong luật pháp và quy định của quốc gia. Phần II. Những điều 
khỏan chung 4. Pháp luật và các quy định của quốc gia cần định rõ ngƣời sử dụng 
lao động và những cá nhân tự làm chủ có nhiệm vụ chung là cung cấp những chổ 



làm việc vệ sinh và an toàn và tuân theo các biện pháp về an toàn và vệ sinh đã 
đƣợc quy định. 5.  

(1) Bất cứ khi nào có hai ngƣời sử dụng lao động trở lên cũng tiến hành công việc trên một 

công trƣờng xây dựng, họ đều phải có nghĩa vụ phối hợp với nhau cũng nhƣ với những 

ngƣời khác đang tham gia vào công việc thi công đang tiến hành, kể cả ngƣời chủ công trình 

hoặc đại diện của ngƣời đó, để tuân theo những biện pháp an toàn và vệ sinh đã quy định.  

(2) Trách nhiệm cuối cùng của sự phối hợp các biện pháp về an toàn và vệ sinh trên công 

trƣờng xây dựng sẽ tùy thuộc vào nhà thầu chính hoặc những ngƣời có trách nhiệm chính 

trong việc điều hành công việc.  

6. Các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo rằng sẽ có sự hợp tác giữa ngƣời sử 
dụng lao động và công nhân trong việc tăng cƣờng sự an toàn và vệ sinh trên công 
trƣờng xây dựng cần đƣợc quy định rõ trong luật pháp và các quy định của quốc gia. 
Những biện pháp đó có thể bao gồm:  

(a) Thiết lập đại diện các ủy ban về an toàn và vệ sinh của ngƣời sử dụng lao động và công 

nhân với những quyền hạn và trách nhiệm phải đƣợc quy định rõ.  

(b) Bầu ra hoặc chỉ định những đại diện về an toàn của công nhân với những quyền hạn và 

trách nhiệm đƣợc quy định rõ.  

(c) Ngƣời sử dụng lao động bổ nhiệm những ngƣời có kinh nghiệm và bằng cấp phù hợp để 

xúc tiến công tác an toàn và vệ sinh.  

(d) Đào tạo những đại diện về an toàn và ủy viên của ủy ban an toàn.  

7. Những ngƣời có liên quan đến việc lập kế hoạch và thiế kế dự án phải tính toán 
đến sự an toàn và sức khỏe của công nhân xây dựng dự trên luật pháp và các quy 
định cũng nhƣ thực tiễn của quốc gia. 8. Việc thiết kếcác tiết bị, công cụ, thiết bị bảo 
vệ và những thiết bị tƣơng tự trong xây dựng phải tính toán đến các nguyên tác 
ecgônômi. Phần III. Các biện pháp bảo vệ và phòng chống 9. Công việc xây dựng 
cần đƣợc lập kế hoạch, chuẩn bị và tiến hành bằng các cách thức mà  

(a) Phòng ngừa đến mức tối đa những loại rủi ro có thể phát sinh tại nơi làm việc;  

(b) Tránh những tƣ thế và sự di chuyển quá căng thẳng và không cần thiết;  

(c) Tổ chức công việc có tính đến sự an toàn và sức khỏe công nhân;  

(d) Các vật liệu và sản phẩm sử dụng phù hợp với quan điểm về an toàn và vệ sinh;  

(e) Sử dụng các phƣơng pháp làm việc bảo vệ ngƣời công nhân tránh khỏi những ảnh 

hƣởng có hại của các loại chất hóa, lý và sinh học.  

10. Các quy định và luật pháp quốc gia cần quy định việc thông báo tới nhà chức 
trách về kích cỡ, thời gian hoạt động và đặc tính của công trƣơng xây dựng. 
11. Công nhân cần có quyền lợi và nghĩa vụ, trong phạm vi kiểm soát các thiết bị và 
phƣơng pháp làm việc của mình, tham gia vào việc bảo đảm các điều kiện làm việc 
an toàn, và trình bày quan điểm riêng về những thủ tục làm việc đƣợc áp dụng có 
ảnh hƣởng tới sự an toàn và sức khỏe của họ. Sự an toàn tại nơi làm việc  
12. Cần thiết lập và thi hành các chƣơng trình quản lý kiểu gia đình tại tất cả các 
công trƣờng xây dựng bao gồm các sự chuẩn bị sau:  

(a) Đủ nhà kho để lƣu giữ vật liệu và thiết bị;  



(b) Bố trí phƣơng tiện đổ rác và phế liệu tại các điểm phù hợp.  

13. Tại những nơi không có phƣơng tiện nào khác để bảo vệ công nhân khỏi ngã 
cao:  

(a) Cần lắp đặt và duy trì các lƣới an toàn và các tấm bảo vệ;  

(b) Cung cấp và sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ.  

14. Ngƣời sử dụng lao động phải cung cấp đủ các phƣơng tiện bảo vệ thích hợp và 
hƣớng dẫn công nhân sử dụng đúng cách. Phƣơng tiện bảo vệ và quần áo bảo hộ 
phải tuân theo tiêu chuẩn đề ra của cơ quan chức năng và có tính toán tối đa đến 
các nguyên tắc ecgônômy.  
15.  

(1) Cần kiểm tra và thử độ an toàn của các máy móc và thiết bị xây dựng bằng những cách 

phù hợp - theo mẫu hoặc xét từng cái một, và do ngƣời có trình độ thực hiện.  

(2) Luật pháp và các quy định của quốc gia phải tính đến những loại bệnh nghề nghiệp có 

thể nảy sinh ra do máy móc, thiết bị hoặc hệ thống mà khi thiết kế ban đầu không tính đến 

các nguyên tắc ecgônômy.  

Giàn giáo  

16. Mọi giàn giáo và bộ phận của chúng phải có kích cỡ phù hợp và chế tạo bằng vật 
liệu đủ chắc và cứng vững cho mục đích sử dụng và đƣợc bảo dƣỡng tốt.  
17. Mọi giàn giáo phải đƣợc thiết kế, lắp đặt và bảo dƣỡng tốt để có thể tránh đƣợc 
sự sụp đổ hoặc xê dịch bất ngờ khi sử dụng. 
18. Sàn công tác, lối đi và cầu thang của giàn giáo phải có kích cở phù hợp và đƣợc 
lắp đặt đúng cách để ngăn ngừa cho công nhân khỏi bị ngã hoặc bị các vật khác rơi 
vào. 
19. Không đƣợc sử dụng sai hoặc để giàn giáo quá tải. 
20. Chỉ khi có ngƣời có trình độ thực hiện hoặc giám sát mới đƣợc lắp đặt, tháo dỡ 
hay sửa chữa giàn giáo. 
21. Giàn giáo, nhƣ qui định trong luật pháp hoặc các qui định của quốc gia, phải 
đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra và ghi lại kết quả:  

(a) Trƣớc khi sử dụng;  

(b) Kiểm tra đều đặn sau đó;  

(c) Sau mỗi lần sửa chữa, tam ngừng sử dụng, chịu thời tiết khắc nghiệt, địa chấn hoặc bất 

cứ sự kiện gì có thể ảnh hƣởng tới sự ổn định hoặc độ vững chắc của giàn giáo.  

Thiết bị và cơ cấu nâng 
22. Luật pháp hoặc các quy định của quốc gia cần chỉ rõ tất cả các thiết bị nâng và 
các chi tiết của cơ cấu nâng phải đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra và vận hành thử:  

(a) Trƣớc khi sử dụng lần đầu tiên;  

(b) Sau khi lắp đặt trên công trƣờng;  

(c) Theo lịch trình đều đặn dựa trên luật pháp và các qui định của quốc gia;  

(d) Sau những lần thay thế và sửa chữa.  



23. Kết quả kiểm tra và vận hành thử các thiết bị nâng và các chi tiết của cơ cấu 
nâng nhƣ đã đề cập trong điểm 22 nói trên phải đƣợc ghi lại và cung cấp cho những 
ngƣời có trách nhiệm, ngƣời sử dụng lao động, công nhân hoặc đại diện của họ. 
24. Mỗi thiết bị nâng đều có một mức tải trọng tối đa cho phép và tất cả các chi tiết 
của cơ cấu nâng cần đƣợc ghi chú rõ ràng về tải trọng làm việc tối đa cho phép. 
25. Đối với thiết bị nâng có nhiều mức tải trong cho phép cần đƣợc lắp đặt thêm các 
bộ phận báo hiệu để có thể giúp ngƣời điều khiển xác định rõ từng mức tải trọng cho 
phép và các điều kiện cần phải tuân theo trong từng trƣờng hợp. 
26. Thiết bị và cơ cấu nâng không đƣợc chất tải vƣợt quá các giới hạn an toàn, trừ 
khi với mục đích chạy thử dƣới sự chỉ định và hƣớng dẫn của ngƣời có trình độ. 
27. Mọi thiết bị và cơ cấu nâng cần đƣợc lắp đặt chính xác để tạo ra những khoảng 
cách an toàn giữa các phần chuyển động với phần tĩnh cố định và đảm bảo sự ổn 
định của thiết bị. 
28. Tại những chỗ cần đề phòng nguy hiểm, không nên dùng các thiết bị nâng nếu 
không có bố trí hệ thống hay thiết bị báo hiệu phù hợp. 
29. Ngƣời điều khiển hoặc lái các thiết bị nâng, nhƣ qui định của pháp luật, cần phải:  

(a) Trên mức tuổi tối thiểu theo qui định;  

(b) Đƣợc đào tạo và chứng nhận đầy đủ.  

Thiết bị vận tải, vận chuyển đấtvà chuyên chở vật liệu 

30. Ngƣời lái hay điều khiển xe cơ giới, thiết bị chuyển đất hoặc chuyên chở 
vật liệu cần đƣợc đào tạo và kiểm tra theo luật pháp và các qui định của quốc 
gia. 
 31. Bố trí đầy đủ các thiết bị hoặc hệ thống kiểm soát và báo hiệu để đề 
phòng những nguy hiểm gây ra do hoạt động của xe cộ, thiết bị vận chuyển. 
Đặc biệt chú ý về vấn đề an toàn khi các xe cộ hoặc thiết bị lùi. 
32. áp dụng các biện pháp đề phòng để ngăn chặn việc xe cộ hoặc các 
phƣơng tiện vận chuyển đất đá, vật liệu có thể rơi xuống hố đào hoặc ro8i 
xuống nƣớc. 
33. Nếu có thể, nên bố trí các cấu trúc bảo vệ vào những chổ phù hợp trên xe 
cơ giới hoặc thiết bị vận chuyển để bảo vệ ngƣời điều khiển khỏi bị đè bẹp 
trong trƣờng hợp xe bị lật và ngăn chặn vật liệu rơi phải. Hố, hầm lò, công 
việc đào đất, công trình ngầm và đƣờng hầm 
34. Chỉ đƣợc lắp đặt, thay đổi, tháo dở cột chống hoặc cung cấp các loại 
phƣơng tiện phụ trợ cho các hố, hầm lò, công trình ngầm, đƣờng hầm hoặc 
công việc đào đất dƣới sự giám sát của ngƣời có trình độ. 
35.  

(1) Mọi bộ phận của hố, hầm lò, công trình ngầm, đƣờng hầm và công việc đào đất – nơi có 

công nhân làm việc cần phải có ngƣời có trình độ kiểm tra tại những thời điểm và trong 

những trƣờng hợp nhƣ qui định của pháp luật và đều phải ghi lại kết quả  

(2) Không nên bắt đầu công việc khi chứa có những kiểm tra nói trên.  

Thi công với khí nén 
36. Các biện pháp liên quan đến thi công với khí nén đề cập đến trong điều 21 của 
Công ƣớc cần bao gồm cả các điều khoản qui định về các điều kiện để tiến hành thi 
công, thiết bị và máy móc đƣợc sử dụng, việc giám sát và kiểm soát về y tế của công 
nhân và thời gian thi công với khí nén. 



37. Công nhân chỉ đƣợc làm việc trong thùng lặn đã đƣợc ngƣời có trình độ kiểm tra 
và trong một khoảng thời gian xác định theo các qui định của luật pháp; kết quả kiểm 
tra phải đƣợc ghi lại. 

Đóng cọc 
38. Mọi thiết bị đóng cọc cần phải đƣợc thiết kế và chế tạo tốt và có tính toán tối đa 
đến các nguyên tắc ecgônômy; và phải đƣợc bảo dƣỡng đầy đủ. 
39. Chỉ đƣợc thi công đóng cọc dƣới sự giám sát của ngƣời có trình độ. 

Làm việc trong môi trƣờng nƣớc 
40. Các phƣơng tiện liên quan đến việc thi công với môi trƣờng nƣớc đã đƣợc nói 
đến trong điều 23 của Công ƣớc cần bao gồm việc cung cấp và sử dụng một cách 
đầy đủ và thích hợp:  

(a) Hàng rào bảo vệ, lƣới an toàn và trang phục bảo hộ;  

(b) áo phao, kính, thuyền có ngƣời lái (có động cơ nếu cần thiết) và phao cứu hộ;  

(c) Bảo vệ phòng chống các hiểm họa nhƣ các loại bò sát và các động vật khác.  

Các mối nguy hiểm cho sức khỏe 41.  

(1) Cần có ngƣời có thẩm quyền thiết lập một hệ thống thông tin sử dụng kết quả của các 

nghiên cứu khoa học quốc tế để cung cấp thông tin cho các kiến trúc sƣ, nhà thầu, ngƣời sử 

dụng lao động và các đại diện của công nhân về các mối nguy hiểm đối với sức khỏe của họ 

và các hóa chất nguy hiểm sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng.  

(2) Các nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sử dụng trong ngành công nghiệp xây 

dựng cần cung cấp thông tin về các sản phẩm đó bao gồm cả những mối nguy hiểm có thể 

xảy ra cho sức khỏe con ngƣời cũng nhƣ những biện pháp đề phòng.  

(3) Cần bảo vệ cho sức khỏe của công nhân và công đồng, bảo vệ môi trƣờng nhƣ qui định 

của luật pháp trong việc sử dụng các loại vật liệu có chứa các hóa chất nguy hiểm ccũng 

nhƣ trong việc dọn dẹp và tiêu hủy các chất thải.  

(4) Các hóa chất nguy hiểm cần đƣợc ký hiệu rõ ràng và có nhãn hiệu nêu rõ các đặc tính và 

hƣớng dẫn sử dụng chúng. Chúng chỉ đƣợc sử dụng dựa theo các điều kiện trong các luật 

pháp và qui định của quốc gia, hoặc theo quyết định của ngƣời có thẩm quyền.  

(5) Ngƣời có thẩm quyền cần xác định rõ loại hóa chất nguy hiểm nào cần phải cấm sử dụng 

trong ngành công nghiệp xây dựng.  

42. Ngƣời có thẩm quyền cần giữ các biên bản kiểm tra môi trƣờng làm việc và đánh 

giá sức khỏe công nhân trong một khoảng thời gian nhƣ qui định của pháp luật. 

43. Cần tránh việc dùng tay để khiêng vác những vật quá nặng có thể gây nguy hiểm 

cho sự an toàn và sức khỏe của công nhân và có thể thay thế bằng cách giảm khối 

lƣợng nâng hoặc sử dụng máy móc hay các phƣơng tiện khác. 

44. Bất cứ khi nào một sản phẩm, một thiết bị hoặc một phƣơng pháp làm việc mới 

đƣợc đƣa ra, cần đặc biệt chú ý tới việc thông báo và huấn luyện công nhân trên cơ 

sở lƣu tâm tới sự an toàn và sức khỏe của họ. 



Bầu không khí nguy hiểm 

45. Các biện pháp phòng ngừa bầu không khí nguy hiểm đã đƣợc mô tả trong điều 

28, khoản 3 của Công ƣớc, cần bao gồm cả các quyền hạn và sự cho phép bởi 

ngƣời có thẩm quyền hoặc một hệ thống khác nào đó đƣợc ban hành dƣới dạng một 

văn bản qui định chỉ đƣợc ra vào những khu vực có bầu không khí nguy hiểm sau 

khi đã tiến hành những thủ tục cần thiết. 

Phòng cháy 

46. Bất cứ chỗ nào cần đề phòng sự nguy hiểm, ngƣời công nhân phải đƣợc huấn 

luyện thích ứng những hành động cần thiết trong trƣờng hợp có hỏa hoạn, kể cả 

việc sử dụng các phƣơng tiện thoát hiểm. 

47. Cần bố trí tại mọi chỗ phù hợp những tín hiệu có thể nhìn thấy để thông báo rõ 

những lối thoát hiểm trong trƣờng hợp hỏa hoạn. 

Những mối nguy hiểm tứ các chất phóng xạ 

48. Ngƣời có thẩm quyền cần ban hành những qui định nghiêm ngặt về an toàn đối 

với công nhân trong ngành xây dựng làm việc bảo dƣỡng, cải tạo, đập phá hay tháo 

dỡ bất cứ công trình nào có tiềm ẩn những nguy hiểm về chất phóng xạ ion hóa, đặc 

biệt trong ngành công nghiệp năng lƣợng hạt nhân. 

Cấp cứu 

49. Những kiểu phƣơng tiện và nhân viên cấp cứu nhƣ đã qui định trong Điều 31 

của Công ƣớc cần đƣợc định rõ trong các qui định và luật pháp quốc gia sau khi đã 

tham khảo những ngƣời có thẩm quyền về y tế và số động các tổ chức đại diện của 

ngƣời sử dụng lao động và công nhân có liên quan. 

50. Tại những nơi công việc có liên quan đến sự chết đuối, ngạt hoặc giật điện, nhân 

viên cấp cứu phải thành thạo trong việc làm hồi sức, các kỹ thuật cứu sinh và các 

thủ tục cứu hộ. 

Chăm sóc sức khỏe 

51. Tùy trƣờng hợp, phụ thuộc vào số lƣợng công nhân, thời gian và địa điểm thi 

công, cần cung cấp đầy đủ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị thức ăn, 

đồ uống ngay tại hoặc gần với công trƣờng xây dựng nếu những thứ đó không có 

sẵn ngay tại hiện trƣờng. 

52. Cần đảm bảo các tiện nghi sinh hoạt phù hợp cho công nhân ngay tại công 

trƣờng ở xa nhà mà điều kiện giao thông đi lại từ nhà đến công trƣờng khó khăn và 



các tiện nghi sinh hoạt không có sẵn. Nam và nữ cần đƣợc cung cấp các tiện nghi vệ 

sinh cá nhân và chỗ ngủ riêng biệt. 

 



CHƯƠNG III 
VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG    

 
3.1.  Khái niệm và phân loại  
3.1.1. Khái niệm  
Vật liệu nung hay gốm xây dựng là loại vật liệu được sản xuất từ nguyên 

liệu chính là đất sét bằng cách tạo hình và nung ở nhiệt độ cao. Do quá trình 
thay đổi lý, hóa trong khi nung nên vật liệu gốm xây dựng có tính chất khác hẳn 
so với nguyên liệu ban đầu. 

Trong xây dựng vật liệu gốm được dùng trong nhiều chi tiết kết cấu của 
công trình từ khối xây, lát nền, ốp tường đến cốt liệu rỗng (keramzit) cho loại bê 
tông nhẹ. Ngoài ra các sản phẩm sứ vệ sinh là những vật liệu không thể thiếu 
được trong xây dựng. Các sản phẩm gốm bền axít, bền nhiệt được dùng nhiều 
trong công nghiệp hóa học, luyện kim và các ngành công nghiệp khác. 

Ưu điểm chính của vật liệu gốm là có độ bền và tuổi thọ cao, từ nguyên liệu 
địa phương có thể sản xuất ra các sản phẩm khác nhau thích hợp với các yêu cầu 
sử dụng, công nghệ sản xuất tương đối đơn giản, giá thành hạ. Song vật liệu 
gốm vẫn còn những hạn chế là giòn, dễ vỡ, tương đối nặng, khó cơ giới hóa 
trong xây dựng đặc biệt là với gạch xây và ngói lợp. 

 
3.1.2. Phân loại  
Sản phẩm gốm xây dựng rất đa dạng về chủng loại và tính chất. Để phân 

loại chúng người ta dựa vào những cơ sở sau :  
Theo công dụng  vật liệu gốm được chia ra : 
Vật liệu xây : Các loại gạch đặc, gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ. 
Vật liệu lợp  : Các loại ngói. 
Vật liệu lát   : Tấm lát nền . lát đường, lát vỉa hè. 
Vật liệu ốp   : Ốp tường nhà, ốp cầu thang, ốp trang trí. 
Sản phẩm kỹ thuật vệ sinh : Chậu rửa, bồn tắm, bệ xí. 
Sản phẩm cách nhiệt, cách âm : Các loại gốm xốp. 
Sản phẩm chịu lửa : Gạch samốt, gạch đi nát. 
Theo cấu tạo vật liệu gốm được chia ra : 
Gốm đặc   : Có độ rỗng r ≤ 5% như gạch ốp, lát, ống thoát nước. 
Gốm rỗng : Có độ  rỗng r > 5% như gạch xây các loại, gạch lá nem. 
Theo phương pháp sản xuất vật liệu gốm được chia ra:  
Gốm tinh: thường có cấu trúc hạt mịn, sản xuất phức tạp như gạch trang trí, 

sứ vệ sinh. 
Gốm thô: thường có cấu trúc hạt lớn, sản xuất đơn giản như gạch ngói, tấm 

lát, ống nước. 
 
3.2.  Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo  
3.2.1. Nguyên vật liệu   
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Nguyên liệu chính để sản xuất vật liêu nung là đất sét. Ngoài ra tùy thuộc 
vào yêu cầu của sản phẩm và tính chất của đất sét mà có thể dùng thêm các loại 
phụ gia cho phù hợp. 

Đất sét  
Thành phần chính của đất sét là các khoáng alumôsilicát ngậm nước 

(nAl2O3.mSiO2.pH2O) chúng được tạo thành do fenspát bị phong hóa. Tùy theo 
điều kiện của từng môi trường mà các khoáng tạo ra có thành phần khác nhau, 
khoáng caolinit 2SiO2.Al2O3.2H2O và khoáng montmôrilonit 4SiO2.Al2O3.nH2O 
là hai khoáng quyết định những tính chất quan trọng của đất sét như độ dẻo, độ 
co, độ phân tán, khả năng chịu lửa v.v... 

Ngoài ra trong đất sét còn chứa các tạp chất vô cơ và hữu cơ như thạch anh 
(SiO2), cacbonat (CaCO3, MgCO3), các hợp chất sắt Fe(OH)3, FeS2, tạp chất hữu 
cơ ở dạng than bùn, bi tum v.v... các tạp chất đều ảnh hưởng đến tính chất của 
đất sét. 

Màu sắc của đất sét là do tạp  chất vô cơ và hữu cơ quyết định. Màu của đất 
sét chứa ít tạp chất thường là trắng, chứa nhiều tạp chất thì đất sét có màu xám 
xanh, nâu, xám đen. 

Tính chất chủ yếu của đất sét bao gồm tính dẻo khi nhào trộn với nước, sự 
co thể tích dưới tác dụng của nhiệt và sự biến đổi lý hóa khi nung. Chính nhờ có 
sự thay đổi thành phần khoáng vật trong quá trình nung mà sản phẩm gốm có 
tính chất khác hẳn tính chất của nguyên liệu ban đầu. Sau khi nung, thành phần 
khoáng cơ bản của vật liệu gốm là mulit 3Al2O3.2SiO2 (A3S2) đây là khoáng làm 
cho sản phẩm có cường độ cao và bền nhiệt. 

Các vật liệu phụ  
Để cải thiện tính chất của đất sét cũng như tính chất của sản phẩm, trong 

quá trình sản xuất ta có thể sử dụng một số loại vật liệu phụ sau:     
Vật liệu gầy pha vào đất sét nhằm giảm độ dẻo, giảm độ co khi sấy và nung, 

thường dùng là  bột samốt, đất sét nung non, cát, tro nhiệt điện, xỉ hạt hóa. 
Phụ gia cháy như mùn cưa, tro nhiệt diện, bã giấy. Các thành phần này có 

tác dụng làm tăng độ rỗng của sản phẩm gạch và giúp cho quá trình gia nhiệt 
đồng đều  hơn. 

Phụ gia tăng dẻo như các  loại đất sét có độ dẻo cao như cao lanh đóng vai 
trò là chất tăng dẻo cho đất sét.  

Phụ gia hạ nhiệt độ nung có tác dụng hạ thấp nhiệt độ kết khối làm tăng 
nhiệt độ và độ đặc của sản phẩm, phụ gia hạ nhiệt độ nung thường dùng là 
fenspát, pecmatit, canxit đôlomit. 

Men là lớp thủy tinh lỏng phủ lên bề mặt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm, 
chống lại tác dụng của môi trường. Men  dùng để sản xuất vật liệu gốm rất đa 
dạng, có màu và không màu, trắng và đục, bóng và không bóng, có loại dùng 
cho đồ sứ (men sứ) có loại dùng sản phẩm sành (men sành) và có loại men trang 
trí v.v...Vì vậy việc chế tạo men là rất phức tạp. 

 
3.2.2.  Sơ lược quá trình sản xuất một số loại sản phẩm thông dụng 
Sản xuất gạch  
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Gạch xây là loại vật liệu gốm phổ biến thông dụng nhất, có công nghệ sản 
xuất đơn giản. Công nghệ sản xuất gạch bao gồm 5 giai đoạn: Khai  thác nguyên 
liệu, nhào trộn, tạo hình, phơi sấy, nung và làm nguội ra lò. 

Khai thác nguyên liệu   
Trước khi khai thác cần phải loại bỏ 0,3 - 0,4 m lớp đất trồng trọt ở bên 

trên. Việc khai thác có thể bằng thủ công hoặc dùng máy ủi, máy đào, máy cạp. 
Đất sét sau khi khai thác được ngâm ủ trong kho nhằm tăng tính dẻo và độ đồng 
đều của đất sét. 

Nhào trộn đất sét  
Quá trình nhào trộn sẽ làm tăng tính dẻo và độ đồng đều cho đất sét giúp 

cho việc tạo hình được dễ dàng. Thường dùng các loại máy cán thô, cán mịn, 
máy nhào trộn, máy một trục, 2 trục để nghiền đất. 

Tạo hình  
Để tạo hình gạch người ta thường dùng máy đùn ruột gà. Trong quá trình 

tạo hình còn dùng thiết bị có hút chân không để tăng độ đặc và cường độ của sản 
phẩm. 

Phơi sấy  
Khi mới được tạo hình gạch mộc có độ ẩm rất lớn, nếu đem nung ngay 

gạch sẽ bị nứt tách do mất nước đột ngột. Vì vậy phải phơi sấy để giảm độ ẩm, 
giúp cho sản phẩm  mộc có độ cứng cần thiết, tránh biến dạng khi xếp vào lò 
nung. 

Nếu phơi gạch tự nhiên trong nhà giàn hay ngoài sân thì thời gian phơi từ 8 
đến 15 ngày. 

Nếu sấy gạch bằng lò sấy tuy nen thì thời gian sấy từ 18 đến 24 giờ. Việc 
sấy gạch bằng lò sấy giúp cho quá trình sản xuất được chủ động không phụ 
thuộc vào thời tiết, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, điều kiện làm việc 
của công nhân được cải thiện, nhưng đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, tốn nhiên 
liệu. 

Nung  
Đây là công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng của gạch. 
Quá trình nung gồm có ba giai đoạn. 
1.Đốt nóng : Nhiệt độ đến 4500C, gạch bị mất nước, tạp chất hữu cơ cháy.  
2.Nung : Nhiệt độ đến 1000 - 10500C, đây là quá trình biến đổi của các 

thành phần khoáng tạo ra sản phẩm có cường độ cao, màu sắc đỏ hồng. 
3.Làm nguội : Quá trình làm nguội phải từ từ  tránh đột ngột để tránh nứt 

tách sản phẩm, khi ra lò nhiệt độ của gạch  khoảng 50 - 550C. 
Theo nguyên tắc hoạt động, lò nung gạch có hai loại: Lò gián đoạn và lò 

liên tục. 
Trong lò nung gián đoạn gạch được nung thành mẻ, loại này có công suất 

nhỏ, chất lượng sản phẩm thấp. 
Trong lò liên tục gạch được xếp vào, nung và ra lò liên tục trong cùng một 

thời gian, do đó năng suất cao mặt khác chế độ nhiệt ổn định nên chất lượng sản 
phẩm cao. Hai loại lò liên tục được dùng nhiều là lò vòng (lò hopman) và lò tuy 
nen.  
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Sản xuất ngói  
Kỹ thuật sản xuất ngói cũng gần giống như sản xuất gạch. Nhưng do ngói 

có hình dạng phức tạp, mỏng, yêu cầu chất lượng cao, không sứt mẻ, nứt vỡ, ít 
thấm...), nên kỹ thuật sản xuất ngói có một số  yêu cầu khác gạch. 

Nguyên liệu dùng loại đất sét có độ dẻo cao, dễ chảy. Đất không chứa tạp 
chất cacbonat. Trong sản xuất ngói có thể dùng 15 - 25% phụ gia cát, 10 - 20% 
phụ gia samốt. 

Gia công nguyên liệu và chuẩn bị phối liệu được thực hiện chủ yếu theo 
phương pháp dẻo và cũng có thể theo phương pháp bán khô và cả phương pháp 
ướt (khi trong nguyên liệu có lẫn tạp chất). Gia công và chuẩn bị phối liệu kỹ 
hơn nhằm làm cho độ ẩm đồng đều hơn và phá vỡ tối đa cấu trúc của nguyên 
liệu đất sét bằng cách ngâm ủ dài ngày hơn. 

Trước khi tạo hình phải tạo ra những viên galet trên máy ép lentô, rồi ủ để 
độ ẩm đồng đều sau đó mới tạo hình ngói từ những viên gạch galét. 

Ngói được sấy trong các nhà sấy tự nhiên (các nhà kho sấy có giá phơi) hay 
sấy nhân tạo (trong các thiết bị sấy phòng, sấy tunen, sấy băng chuyền giá treo). 
Để tránh nứt nẻ cho sản phẩm, ngói được sấy theo chế độ sấy dịu. Khi nung 
ngói, nhiệt được nâng lên từ từ, nung lâu hơn, làm nguội chậm hơn. 

Sản xuất gạch gốm ốp lát 
Nguyên liệu chủ yếu trong sản xuất gạch gốm ốp lát là loại đất sét chất 

lượng cao, có nhiệt độ kết khối thấp, khả năng liên kết cao và có khoảng kết 
khối rộng (không nhỏ hơn 80-100oC, có thể đến 200oC). Về thành phần khoáng, 
đất sét tốt nhất là caolinit-thuỷ mica (hàm lượng mi ca lớn, thạch anh thấp), các 
loại đất sét caolinit-montmôrilonit (hàm lượng montmôrilonit tới 20%, hàm 
lượng thạch anh thấp không đáng kể) cũng là nguyên liệu để sản xuất sản phẩm 
sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát (quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 6300 : 1997). 

Ngoài đất sét, trường thạch cũng là nguyên liệu thiết yếu đóng vai trò là 
chất chảy. Khi nóng chảy trường thạch tạo ra pha thuỷ tinh hoà tan một phần 
thạch anh, bao bọc và gắn các tinh thể tạo nên độ bền cần thiết cho vật liệu. Khi 
làm nguội từ pha lỏng này, mulit thứ sinh hình kim sẽ kết dính tạo nên cốt cho 
vật liệu. Theo TCVN 6598 : 2000 trường thạch làm xương cần phải đảm bảo 
một số chỉ tiêu về hàm lượng silic đioxit, nhôm oxyt, kiềm oxyt và sắt oxyt. 

Thạch anh là phụ gia gầy, có tác dụng làm giảm độ co sấy, co nung, làm 
tăng các mao mạch thúc đẩy quá trình sấy bán thành phẩm. Nó là thành phần tạo 
nên kết cấu của xương. 

Tal là phụ gia trong xương gốm (hàm lượng nhỏ) có tác dụng hoá học với 
phối liệu chính trong quá trình nung và thúc đẩy quá trình tạo thành mulit, tăng 
độ bền uốn và độ bền va đập. 

Ở nước ta, cho đến năm 2002, cả nước đã có  trên 40 cơ sở sản xuất 
ceramic với tổng công suất hơn 80 tr.m2/năm đều sử dụng đất sét trong nước 
như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Bắc, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Tây, Thanh Hoá, 
Đồng Nai, Sông Bé... để sản suất gạch ốp lát nền bằng công nghệ tiên tiến (nung 
nhanh 1 lần) của Tây Ban Nha, Italia, CHLB Đức... Đặc điểm của công nghệ 
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này là tất cả các công đoạn đều được điều khiển tự động bằng điện tử hoặc 
Computer cho phép kiểm tra chính xác, linh hoạt các thông số công nghệ cài đặt. 

Các công đoạn chính của quá trình công nghệ bao gồm: nghiền ướt, sấy 
phun, ép tạo hình, sấy, tráng men - in hoa, nung nhanh. 

Phối liệu được chuẩn bị bằng phương pháp nghiền ướt trong máy nghiền bi. 
Công đoạn này đảm bảo tạo độ mịn cần thiết và sự đồng nhất phối liệu. Độ mịn 
sau khi nghiền cần đạt lượng  lọt sàng 10.000 lỗ/cm2 là /94%. Hồ xương có độ 
ẩm 33-34%. 

Trong sấy phun, hồ được loại bỏ nước, độ ẩm của xương còn 5-6% và tạo 
bột ép với cỡ hạt thích hợp. 

Gạch ốp lát  được tạo hình theo phương pháp ép bán khô bằng máy ép thuỷ 
lực với cường độ ép 250-300 kG/cm2. Viên gạch sau tạo hình có cường độ mộc 
12-15 kG/cm2. 

Công đoạn sấy được thực hiện ngay sau khi tạo hình nhằm giảm độ ẩm của 
gạch mộc và tạo cho viên gạch có độ ẩm cần thiết để thực hiện các công đoạn 
tiếp theo. Quá trình này thường do máy sấy đứng, sấy băng chuyền, sấy bằng 
tuynen đảm nhiệm. 

Trong công nghệ nung nhanh một lần, việc tráng men và in hoa trang trí 
được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau. Để thực hiện công đoạn này 
viên gạch mộc cần có đủ độ bền để chịu được các quá trình lặp đi lặp lại nhiều 
lần, men được tưới phun, in hay biến thành dạng bụi khô phủ lên bề mặt tấm lát 
đã sấy. 

Nung nhanh là công đoạn chính trong sản xuất gạch ốp lát nền. Xương và 
men được nung nhanh đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn (45-55 ph). 
Tại công đoạn này xảy ra các biến đổi hoá lý phức tạp, hình thành nên cấu trúc 
của sản phẩm. Các biến đổi hoá lý đó là: biến đổi thể tích kèm theo sự mất nước 
lý học, biến đổi thành phần khoáng, tạo các pha mới, kết khối. 

 
3.3.  Các loại sản phẩm gốm xây dựng  
3.3.1. Các loại  gạch xây 
Gạch chỉ (gạch đặc tiêu chuẩn)  Có kích thước 220 x 105 x 60 mm .  
Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451-1998 gạch đặc phải đạt những yêu 

cầu sau: 
Hình dáng vuông vắn, sai lệch về kích thước không lớn quá qui định, về 

chiều dài ±7mm về chiều rộng ± 5 mm, về chiều dày ±3 mm, gạch không sứt 
mẻ, cong vênh. Độ cong ở mặt đáy không quá 4 mm, ở mặt bên không quá 5 
mm, trên mặt gạch không quá 5 đường nứt, mỗi đường dài không quá 15 mm và 
sâu không  quá 1mm. Tiếng gõ phải trong thanh, màu nâu tươi đồng đều, bề  
mặt mịn không bám phấn. Khối lượng thể tích 1700 - 1900 kg/m3, khối lượng 
riêng 2500-2700 kg/m3, hệ  số  dẫn  nhiệt λ = 0,5 - 0,8 KCal /m.0C.h, độ hút 
nước theo khối lượng 8-18%,  

Giới hạn bền khi nén và uốn của 5 mác gạch đặc trên nêu trong bảng 3 - 1. 
Ngoài ra còn có gạch đặc kích thước 190 x 90 x 45 mm và một số loại gạch 

không qui cách khác. 
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Bảng 3 - 1 
Giới hạn bền ( kG/cm2 ) không nhỏ hơn  

Khi nén  Khi  uốn  Mác  
gạch 
đặc  Trung bình của 

5 mẫu 
Nhỏ nhất cho 

1 mẫu 
Trung bình của 

5 mẫu 
Nhỏ nhất cho 

1 mẫu 
200 200 150 34 17 
150 150 125 28 14 
125 125 100 25 12 
100 100 75 22 11 
75 75 50 18 9 
50 50 35 16 8 
 
 Ký hiệu quy ước của các loại gạch đặc đất sét nung như sau: Ký hiệu kiểu 

gạch, chiều dày, mác gạch, ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn. 
Ví dụ : Gạch đặc chiều dày 60, mác 100 theo TCVN 1451:1998 được ký 

hiệu như sau :  
GĐ 60 - 100. TCVN 1451:1998 
Gạch chỉ được sử dụng rộng rãi để xây tường, cột, móng, ống khói, lát nền. 
Gạch có lỗ rỗng tạo hình  
Các loại gạch này có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m3. Theo yêu 

cầu sử dụng, khi sản xuất có thể tạo 2, 4, 6, ... lỗ. Loại gạch này thường được 
dùng để xây tường ngăn, tường nhà khung chịu lực, sản xuất các tấm tường đúc 
sẵn. 

 Tiêu chuẩn TCVN 1450 : 1998 quy định kích thước cơ bản của gạch rỗng 
đất sét nung như sau (bảng 3-2). 

Bảng 3-2 
Tên kiểu gạch Dài Rộng Dày 

Gạch rỗng 60 
Gạch rỗng 90 
Gạch rỗng105 

220 
190 
220 

105 
90 
105 

60 
90 

105 
 
Ngoài các loại kích thước cơ bản trên còn 1 số loại gạch có kích thước khác 

như 220 x 105 x 90, 220 x 105 x 200. 
Gạch rỗng đất sét nung phải có hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng. 

Trên các mặt của gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Sai số cho phép kích thước 
viên gạch rỗng đất sét nung không được vượt quá qui định như sau: 

Theo chiều dài ± 7 mm; theo chiều rộng  ± 5 mm; theo chiều dày ± 3 mm . 
Độ hút nước theo khối lượng HP = 8 - 18% .  
Theo TCVN 1450 :1998 gạch rỗng có các loại mác 35; 50; 75; 100; 125. 
Độ bền nén và uốn của gạch rỗng đất sét nung quy định trong bảng 3 - 3. 
Ký hiệu quy ước các loại gạch rỗng theo thứ tự sau : Tên kiểu gạch, chiều 

dày, số lỗ rỗng, đặc điểm lỗ, độ rỗng, mác gạch, ký hiệu và số hiệu của tiêu 
chuẩn. 
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Ví dụ : Ký hiệu quy ước của gạch rỗng dày 90, bốn lỗ vuông, độ rỗng 47%, 
mác 50 là : GR 90 - 4V 47 - M 50 . TCVN 1450 :1998. 

Bảng 3 - 3 
Giới hạn bền ( kG/cm2 )  

Khi nén  Khi  uốn  Mác  
gạch 
rỗng Trung bình của 5 

mẫu  
Nhỏ nhất cho 1 

mẫu  
Trung bình của 5 

mẫu  
Nhỏ nhất cho 1 

mẫu  
125 125 100 18 9 
100 100 75 16 8 
75 75 50 14 7 
50 50 35 12 6 

 
Gạch nhẹ 
Gạch nhẹ là tên gọi chung cho các loại gạch có khối lượng thể tích thấp hơn 

gạch chỉ và gạch có lỗ rỗng tạo hình. Loại gạch này được chế tạo bằng cách 
thêm vào đất sét một số phụ gia dễ cháy như : mùn cưa, than bùn, than cám. Khi 
nung ở nhiệt độ cao, các chất hữu cơ này bị cháy để lại nhiều lỗ rỗng nhỏ trong 
viên gạch. Khối lượng thể tích của loại gạch này khoảng 1200-1300 kg/m3, hệ số 
dẫn nhiệt λ 0,3- 0,4 kCal/m0C.h. 

Loại gạch này có cường độ chịu lực thấp nên chỉ được sử dụng để xây 
tường ngăn, tường cách nhiệt, lớp chống nóng cho mái bê tông cốt thép. 

Gạch chịu lửa  
Gạch chịu lửa là loại sản phẩm gốm chịu được tác dụng lâu dài của các tác 

nhân cơ học và hóa lý ở nhiệt độ cao. 
Theo TCVN 5441-1991 vật liệu chịu lửa chia ra làm 3 loại: 
- Chịu lửa trung bình: có độ chịu lửa từ 1580 - 1770oC. 
- Chịu lửa cao: có độ chịu lửa từ  1770 - 2000oC. 
- Chịu lửa rất cao: có độ chịu lửa lớn hơn 2000oC. 

Bảng 3 - 4 
Kích thước, mm Kiểu gạch a b c c1

230 113 20  
230 113 30  
230 113 40  Gạch chữ nhật  
230 113 65  
230 113 65 45 
230 113 65 55 
230 113 75 55 Gạch vát dọc  
230 113 75 65 
113 230 65 45 
113 230 65 50 
113 230 65 55 
113 230 75 35 

Gạch vát ngang  

113 230 75 65 
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Gạch chịu lửa sản xuất từ đất sét phổ biến nhất là gạch samốt, loại gạch này 

thường có kiểu và kích thước cơ bản được qui định theo TCVN 4710 - 1989 như 
bảng 3-4 và hình 3-1, 3-2 và 3-3. 

Gạch chịu lửa có nhiều loại và được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu khác 
nhau.  

Hình 3-1: Gạch chữ nhật Hình 3-2:  Gạch vát dọc   Hình 3-3: Gạch vát ngang 

 
3.3.2. Gạch ốp lát   
Phân loại 
Gạch ốp lát bao gồm nhiều loại với các công dụng khác nhau có thể có men 

hoặc không có men.  
Theo TCVN 7132:2002, gạch gốm ốp lát được phân thành các nhóm dựa 

theo phương pháp tạo hình và theo độ hút nước. 
Theo phương pháp tạo hình có 3 nhóm gạch: 
Nhóm A: Gạch tạo hình dẻo, là loại gạch được tạo hình bằng phương pháp 

dẻo qua máy đùn và được cắt theo kích thước nhất định. 
Nhóm B: Gạch tạo hình ép bán khô, là gạch được tạo hình từ hỗn hợp bột 

mịn ép bán khô trong khuôn ở áp lực cao. 
Nhóm C: gạch tạo hình bằng các phương pháp khác, là gạch được tạo hình  

không phải bằng  phương pháp dẻo hoặc phương pháp ép bán khô. 
Theo độ hút nước :( E hoặc HP ) : có 3 nhóm gạch: 
Nhóm I: gạch có độ hút nước thấp. Với E ≤ 3 %. Đối với gạch ép bán khô, 

nhóm 1 được chia thành 2 nhóm nhỏ là BIa có E≤0,5% và BIb có 0,5%<E ≤3%. 
Nhóm II: gạch có độ hút nước trung bình. Với 3% ≤ E ≤ 10%. Đối với gạch  

được sản xuất theo phương pháp dẻo, nhóm 1 được chia thành 2 nhóm nhỏ là 
AIIa có 3% ≤  E ≤ 6 % và AIIb có 6% < E ≤ 10%. 

Nhóm III: gạch có độ hút nước cao. Với E>10%. 
Dưới đây giới thiệu một số loại gạch thường dùng để lát hoặc ốp trong công 

trình xây dựng hiện nay. 
Gạch lá dừa (hình 3-4) : Là loại gạch được sản xuất từ đất sét có phụ gia 

hoặc không có phụ gia, tạo hình bằng phương pháp dẻo.Theo TCXD 85:1981 
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gạch có kích  thước 200 x 100 x 
35mm, sai lệch cho phép của kích 
thước không được vượt quá:  

 
Hình 3-4: Gạch lá dừa 

-Theo chiều dài: ± 4mm 
-Theo chiều rộng: ± 3mm  
-Theo chiều dày: ± 2mm 
Gạch phải được nung chín đều, 

không phân lớp, không phồng rộp, 
màu sắc viên gạch trong cùng một lô 
phải đồng đều, không được có vết 
hoen ố ở mặt có rãnh, khi dùng búa 
gõ nhẹ, gạch phải có tiếng kêu trong 
và chắc.  

Gạch lá dừa được chia ra 3 loại 
(bảng 3-5). 

Bảng 3 -5 
Chỉ tiêu Loại I Loại II Loại III 

Độ hút nước ,% , không lớn hơn  1 7 10 
Độ mài mòn, không lớn hơn, g/cm2  0,1 0,2 0,4 

 
Gạch lá dừa thường dùng để lát vỉa hè, lối đi các vườn hoa, lối ra vào sân 

bãi trong các công trình dân dụng. 
Gạch ốp lát có độ hút nước thấp  
Loại gạch này ký hiệu là BIb được sản xuất bằng phương pháp ép bán khô 

có độ hút nước thấp (nhóm I), theo tiêu chuẩn TCVN 6884 : 2001 loại gạch này 
phải đạt các yêu cầu theo bảng 3-6 và 3-7. 

Mức sai lệch giới hạn về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt 
của gạch ốp lát có ký hiệu BIb được qui định như sau: 

Bảng 3-6 
Diện tích bề mặt của sản phẩm, S, cm2

Tên chỉ tiêu 90 < S ≤ 190 190 < S ≤ 410 S >410 
Sai lệch kích thước, hình dáng so 
với kích thước danh nghĩa tương 
ứng,%, không lớn hơn 

   

1. Kích thước cạnh bên (a, b) ± 1,00 ± 0,75 ± 0,60 
2. Chiều dày (d): ± 10 ± 5 ± 5 
3. Độ vuông góc: ±  0,6 ± 0,6 ±  0,6 
Chất lượng bề mặt: 
Được tính bằng phần diện tích bề 
mặt quan sát không có khuyết tật 
trông thấy, %, không nhỏ hơn 

95 
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Các chỉ tiêu cơ lý của gạch ốp lát có ký hiệu BIb 

Bảng 3-7 
Tên chỉ tiêu Mức 

1. Độ hút nước, %, không lớn hơn 
- Trung bình  
- Của mẫu cao nhất 

 
0,5 < E ≤ 3 

3,3 
2. Độ bền uốn, N/mm2, không nhỏ hơn 

- Trung bình  
-    Của mẫu thấp nhất 

 
30 
27 

3. Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Morh 
- Loại không phủ men, không nhỏ hơn 
- Loại có phủ men, lớn hơn 

 
6 
5 

 
Mức sai lệch giới hạn về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt  

của gạch ốp lát có ký hiệu BIIb 
Bảng 3-8 

Diện tích bề mặt của sản phẩm, S, cm2

Tên chỉ tiêu 90<S≤190 190<S≤410 S>410 
Sai lệch kích thước, hình dáng so với 
kích thước danh nghĩa tương ứng,%, 
không lớn hơn 

   

1. Kích thước cạnh bên (a, b):  ± 1,00 ± 0,75 ± 0,60 
2. Chiều dày (d) ± 10 ± 5 ± 5 
3. Độ vuông góc ±  0,6 ± 0,6 ±  0,6 
Chất lượng bề mặt: 
Được tính bằng phần diện tích bề 
mặt quan sát không có khuyết tật 
trông thấy, %, không nhỏ hơn 

95 

 
Các chỉ tiêu cơ lý của gạch ốp lát có ký hiệu BIIb 

Bảng 3-9 
Tên chỉ tiêu Mức 

1.Độ hút nước, %, không lớn hơn 
- Trung bình  
- Của mẫu cao nhất 

 
6 < E ≤ 10 

11 
2. Độ bền uốn, N/mm2, không nhỏ hơn 

- Trung bình  
-    Của mẫu thấp nhất 

 
18 
16 

3. Độ cứng vạch bề mặt men, tính theo thang Morh, 
không nhỏ hơn 3 

 
Gạch gốm granit   
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Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất gốm granite bao gồm đất sét, cao lanh, 
fenfpat, quarz (thạch anh). Hỗn hợp trên được nghiền kỹ dưới dạng hồ lỏng  cho 
thật nhuyễn, tiếp theo hỗn hợp được sấy khô và dùng máy ép áp lực lớn 
(400kG/cm2) để tạo hình sản phẩm. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1220 - 
12800C với thời gian của mỗi chu kỳ nung từ 60 - 70 phút. Granite là loại gạch 
đồng chất (từ đáy đến bề mặt viên gạch cùng chất liệu), độ bóng của gạch là do 
mài chứ không phải tráng men như gạch gốm sứ tráng men, vì vậy gạch rất bóng 
nhưng không trơn, kích  thước chính xác giúp cho việc  ốp lát được dễ dàng. 

Theo tiêu chuẩn TCVN 6883 : 2001 loại gạch này phải đạt các yêu cầu theo 
bảng 3-10 và 3-11. 

Mức sai lệch giới hạn về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt 
của gạch ốp lát granit: 

Bảng 3-10 
Diện tích bề mặt của sản phẩm , S, 

cm2Tên chỉ tiêu 
90 < S ≤ 190 190 < S ≤ 410 S>410

Sai lệch kích thước, hình dáng :    
1. Kích thước cạnh bên (a, b): Sai lệch 
kích thước trung bình của mỗi viên mẫu 
so với kích thước danh nghĩa tương ứng, 
%, không lớn hơn 

± 1,00 ± 0,75 ± 
0,60 

2. Chiều dày (d): Sai lệch chiều dày trung 
bình của mỗi viên mẫu so với chiều dày 
danh nghĩa, %, không lớn hơn 

± 10 ± 5 ± 5 

3. Độ vuông góc: Sai lệch lớn nhất của độ 
vuông góc so với kích thước làm việc 
tương ứng, (%), không lớn hơn 

±  0,6 ± 0,6 ±  0,6

Chất lượng bề mặt: 
Được tính bằng phần diện tích bề mặt 
quan sát không có khuyết tật trông thấy, 
%, không nhỏ hơn 

95 

 
Các chỉ tiêu cơ lý của gạch ốp lát granit 

Bảng 3-11 
Tên chỉ tiêu Mức 

1. Độ hút nước, %, không lớn hơn 
- Trung bình  
- Của mẫu cao nhất 

 
0,5 
0,6 

2. Độ bền uốn, N/mm2, không nhỏ hơn 
- Trung bình  
- Của mẫu thấp nhất 

 
35 
32 

3. Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Morh 
- Loại không phủ men, không nhỏ hơn 
- Loại có phủ men, lớn hơn 

 
7 
5 
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Gạch lát đất sét nung 
Gạch lát đất sét nung cũng là loại gạch được sản xuất từ đất sét, tạo hình 

bằng phương pháp dẻo, không có phụ gia và được nung chín. Gạch này còn 
được gọi là gạch lá nem, thường dùng lát lớp trên của mái bê tông cốt thép hoặc 
lát nền nhà.  

Theo TCXD 90 : 1982 gạch có kích  thước 200 x 200 x 15mm, sai lệch cho 
phép của kích thước không được vượt quá: 

-Theo chiều dài: ± 5 mm  
-Theo chiều rộng: ±  5mm 
-Theo chiều dày: ±  2mm 
Gạch phải được nung chín đều, không phồng rộp, màu sắc, âm thanh của 

các viên gạch trong cùng một lô phải đồng đều, không được có vết hoen ố ở 
mặt. 

Tùy theo các chỉ tiêu về độ hút nước và độ mài mòn khối lượng do ma sát, 
gạch lát được chia ra hai loại theo bảng 3 -12.   

Bảng 3 -12 
Chỉ tiêu  Loại I Loại II 

Độ hút nước,% , không lớn hơn  3 12 
Độ mài mòn khối lượng do ma sát, 
không lớn hơn, g/cm2 0,2 0,4 

 
3.3.3. Ngói đất sét  
Phân loại  
Ngói đất sét là loại vật liệu lợp phổ biến trong các công trình xây dựng. 

Thường có các loại ngói vẩy cá, ngói có gờ và ngói bò. 
Ngói vẩy cá :  
Có kích thước nhỏ, khi lợp viên nọ chồng lên viên kia 40 - 50 % diện tích 

bề mặt do đó khả năng cách nhiệt tốt nhưng mái sẽ nặng và tốn tre, gỗ.  
Ngói gờ và ngói úp : 
Loại ngói phổ biến hiện nay là ngói có gờ và ngói úp. Loại ngói gờ thường 

có 3 loại: 13 v/m2 (420x260); 16 v/m2  (420 x 205)  và 22 v/m2. 
Kiểu và kích thước cơ bản của ngói 22v/m2 và ngói úp nóc được quy định 

theo TCVN 1452:1995 ( hình 3 - 5 và bảng 3 -13 ).   
Bảng 3 -13 

Kích thước đủ , 
mm Kích thước có ích , mm Kiểu 

ngói Chiều dài  l Chiều rộng  b Chiều dài L Chiều  rộng B
340 205 250 180 Ngói lợp 335 210 260 170 
360 - 333 150 Ngói úp 450 - 425 200 
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Sai số về kích thước quy định của viên ngói không lớn hơn ± 2%.  
Ngói phải có lỗ xâu dây thép ở vị trí (T) với đường kính 1,5 ÷ 2,0 mm. 
Chiều cao mấu đỏ (C) không nhỏ hơn 10 mm. 
Chiều sâu các rãnh nối khớp (d) không nhỏ hơn 5 mm. 

Yêu cầu kỹ thuật 

 
Hình 3-5: Hình dạng và kích thước cơ bản của ngói 

Ngói trong cùng một lô phải có màu sắc đồng đều, khi dùng búa kim loại 
gõ nhẹ có tiếng kêu trong và chắc. 

Các chỉ tiêu cơ lý của ngói phải phù hợp với quy định sau : 
-Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng viên ngói (hình 3-6) không nhỏ hơn 

35N/cm. 
- Độ hút nước không lớn 

hơn 16%. 
- Thời gian xuyên nước, 

có vết ẩm nhưng không hình 
thành giọt nước ở dưới viên 
ngói không nhỏ hơn 2 giờ. 

- Khối lượng 1m2 ngói ở 
trạng thái bão hòa nước không 
lớn hơn 55kg. Hình 3-6: Mãu ngói xác định tải trọng uốn gãy 

Các chỉ tiêu cơ lý của ngói được xác định theo TCVN 4313:1995 
Khi lưu kho ngói phải được xếp ngay ngắn và nghiêng theo chiều dài thành 

từng chồng. Mỗi chồng ngói không được xếp quá 10 hàng. Khi vận chuyển ngói 
được xếp ngay ngắn sát vào nhau và được lèn chặt bằng vật liệu mềm . 

 
3.3.4. Các loại sản phẩm khác  
Ngoài những loại sản phẩm đã nêu ở trên, vật liệu nung còn nhiều loại sản 

phẩm khác được sử dụng trong xây dựng. 
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Sản phẩm sành dạng đá  
Đây là sản phẩm có cường độ cao, độ đặc lớn cấu trúc hạt bé, chống mài 

mòn tốt, chịu được tác dụng của axít, chúng được dùng khá rộng rãi trong xây 
dựng công nghiệp, hóa học và các công trình khác. 

Gạch clinke: Có  nhiều  loại, loại  vuông 50 x 50 x 10 mm; 100 x 100 x 
10mm  và  150x15 x13mm, loại chữ nhật 100 x 50 x 10 mm, 150 x 75 x 13 mm, 
loại lục giác và bát giác. Gạch này có khối lượng thể tích lớn hơn gạch thường 
(1900kg/m3). Gạch clinke được dùng để lát đường, làm móng, cuốn vòm và 
tường chịu lực. 

Gạch chịu axít: Được sản xuất theo 2 dạng: gạch khối và gạch tấm lát. Kích 
thước của gạch được qui định như sau: 

Gạch khối: 230 x113 x 65 mm 
Gạch tấm lát: 100 x100 x11 mm và 450 x 150 x11 mm 
Gạch chịu axít được chia làm 3 loại: loại A dùng cho các công trình lâu dài, 

khó sửa chữa và luôn luôn tiếp xúc với hoá chất, loại B và C dùng cho các công 
trình dễ sửa chữa, làm việc có tính chất không liên tục. 

Theo TCXD 86 : 1981 gạch chịu axít phải đạt các chỉ tiêu cơ lý sau (bảng 
3-14). 

Bảng 3-14 
Mức Chỉ tiêu A B C 

Độ chịu axít,%, không nhỏ hơn 
      - Gạch khối 
      - Gạch tấm lát 

 
96 
96 

 
94 
94 

 
92 
92 

Độ hút nước,%, không lớn hơn 
      - Gạch khối 
      - Gạch tấm lát 

 
7 
6 

 
9 
8 

 
12 
12 

Độ bền nén (daN/cm2), không nhỏ hơn 
      - Gạch khối 
      - Gạch tấm lát 

 
400 
400 

 
300 
300 

 
300 
300 

 
Keramzit  Keramzit gồm những hạt tròn hay bầu dục được sản xuất bằng 

cách nung phồng đất sét dễ chảy đồng nhất về thành phần và tính chất, có độ 
phân tán cao, có thành phần hoá học:Al2O3: 15-22%; SiO2: 50-60%; Fe2O3:6-
12%; MgO+CaO:3-6%. 

Keramzit được dùng làm cốt liệu nhẹ cho bê tông nhẹ. Chúng có 2 loại: cát 
(cỡ hạt nhỏ hơn 5mm) và sỏi keramzit (các cỡ hạt 5÷10; 10÷20; 20÷30; 
30÷40mm) 

Mác của keramzit xác định theo khối lượng thể tích (kg/m3) giới thiệu ở 
bảng 3-15 

Đặc điểm cơ bản của keramzit là lỗ rỗng dạng kín. Mặc dù độ rỗng lớn (ρv 
= 150-1200 kg/m3) nhưng nó vẫn có cường độ cao, độ hút nước nhỏ và lượng 
nước nhào trộn bê tông keramzit tăng không đáng kể so với bê tông thường. 
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Gạch trang trí được dùng để xây các mảng tường có tính chất vách ngăn, 
thông gió, trang trí, không có tính chất chịu lực.  

Gạch trang trí được bảo quản trong kho có mái che, nền nhà khô ráo.  
Bảng 3-15 

Cường độ nén, kG/cm2
Mác Loại A Loại B Độ hút nước, % 

50 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 

4 
5 
8 
10 
14 
17 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

3 
4 
6 
8 

10 
14 
17 
20 
25 
30 
35 
40 

- 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
15 
15 

 
Gạch trang trí đất sét nung   
Là loại gạch được sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia, tạo 

hình bằng phương pháp dẻo hay phương pháp bán khô và được nung chín. Theo 
TCXD 111:1983, gạch phải đảm bảo các yêu cầu sau : 

Mầu sắc của gạch trong cùng một lô phải đồng đều, bề mặt không được có 
vết bẩn hoặc hoen ố. Chiều dày thành ngoài của viên gạch không được nhỏ hơn 
15mm. Chiều dày thành trong của viên gạch không được nhỏ hơn 10mm. 

Độ hút nước của gạch trang trí không lớn hơn 15%. 
Cường độ chịu nén của mỗi kiểu gạch trang trí được ghi theo hình 3-7. 
Khi vận chuyển và bốc dỡ gạch trang trí phải nhẹ tay, cẩn thận tránh gây 

sứt, mẻ, đổ vỡ, giữa hai chồng gạch xếp cạnh nhau nên có lớp đệm lót.  
Sản phẩm sứ vệ sinh 
Theo chức năng sử dụng, sản phẩm sứ vệ sinh có 2 loại chính: 
Bệ xí: gồm xí bệt có két nước liền hoặc không có két nước liền và xí xổm xi 

phông liền hoặc không có chân đỡ  
Chậu rửa có chân đỡ hoặc không có chân đỡ.  
Ngoài các loại sản phẩm trên còn có nhiều loại sản phẩm khác như bồn 

tắm, âu tiểu, v.v...  
Các sản phẩm sứ vệ sinh có men phải phủ đều khắp trên bề mặt chính, bề 

mặt làm việc của  sản phẩm, men láng bóng, có màu trắng hoặc màu theo mẫu. 
Những chỗ không phủ men theo bề mặt kín hoặc bề mặt lắp ráp quy định 

riêng theo từng dạng sản phẩm. 
Kiểu, kích thước cơ bản và các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm sứ 

vệ sinh được quy định  theo TCVN 6073:1995. 
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GẠCH HẠ UY DI 
ký hiệu 01 

 
Kích thước L = B = 200mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /120daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 25v 

GẠCH HOA THỊ 
ký hiệu 02 

 
Kích thước L = B = 200mm
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /120daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 25v 

GẠCH 8 GÓC LỖ TRÒN 
ký hiệu 03 

 
Kích thước L = B = 200mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /105daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 36v 

GẠCH HOA ĐÀO 
ký hiệu 04 

 
Kích thước L = B = 195mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /60daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 26v 

GẠCH HOA MAI 
ký hiệu 05 

 
Kích thước L = B = 200mm
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /40daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 25v 

GẠCH TAM GIÁC 
ký hiệu 06 

 
Kích thước L = B = 225mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /120daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 34v 

GẠCH BÔNG VUÔNG 
ký hiệu 07 

 
Kích thước L = B = 180mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /105daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 30v 

GẠCH TỨ KIẾT 
ký hiệu 08 

 
Kích thước L = B = 200mm
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /120daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 25v 

GẠCH LỤC GIÁC 
ký hiệu 09 

 
Kích thước L = B = 90mm 
                   H = 60mm 
Độ chịu nén /200daN/v 
Tiêu thụ cho 1m2 = 50v 

Hình 3-7: Một số loại gạch trang trí từ đất sét nung 
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      bé x©y dùng 
 
ch−¬ng tr×nh n©ng cao tr×nh ®é kü s− n¨m 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bµi gi¶ng 
 

c«ng nghÖ x©y dùng ®−¬ng ®¹i 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Ng−êi so¹n bµi vµ tr×nh bµy: 
 
      PGs Lª KiÒu 

                               Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi 
 
 
 
 
 
   hμ néi , 12- 2002 
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                       c«ng nghÖ x©y dùng ®−¬ng ®¹i 
 
       PGs Lª KiÒu 
      Tr−êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ néi 
       
1. C«ng nghÖ sö lý nÒn mãng 
 
1.1  C«ng nghÖ sö lý nÒn ®Êt yÕu b»ng ®Öm c¸t: 
 
1.1.1 M« t¶ c«ng nghÖ 
 
 ViÖc sö dông ®Öm c¸t cã môc ®Ých lµ : 
 
(i) Gi¶m chiÒu s©u ch«n mãng, 
(ii) Gi¶m ¸p lùc cña nhµ hoÆc c«ng tr×nh truyÒn xuèng nÒn ®Êt yÕu tíi trÞ sè 
mµ nÒn ®Êt cã thÓ tiÕp thu ®−îc ¸p lùc Êy, 
(iii) §¶m b¶o cho c«ng tr×nh lón ®Òu vµ æn ®Þnh nhanh chãng do n−íc trong 
®Êt ®−îc tho¸t ra theo ®−êng ng¾n nhÊt vµo ®Öm c¸t. 
 

NÕu t¹i khu vùc x©y dùng, ngay trªn mÆt cã líp ®Êt h÷u c¬ hoÆc ®Êt 
®¾p yÕu th× ®¸ng lÏ ph¶i ch«n mãng b¨ng xuèng mét chiÒu s©u kh¸ lín, 
ng−êi ta cã thÓ dïng gi¶i ph¸p kinh tÕ h¬n , ®ã lµ viÖc thay thÕ líp ®Êt yÕu 
b»ng ®Öm c¸t. KÝch th−íc ®Öm c¸t x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ líp ®Êt tù nhiªn 
bªn d−íi cã thÓ tiÕp thu ®−îc ¸p lùc truyÒn xuèng. Víi mãng b¨ng, chiÒu 
dµy ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh tõ ph−¬ng tr×nh : 

 

 
 

Trong ®ã  Rtc c−êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt t¹i ®¸y ®Öm c¸t ( kG/cm2) 
  P  t¶i träng do mãng truyÒn cho ®Öm c¸t ( kG/m dµi ) 
  b  chiÒu réng mãng b¨ng ( cm ) 
  γ o träng l−îng thÓ tÝch cña c¸t trong ®Öm ( kG/cm3 ) 
  ϕ  gãc ma s¸t trong cña c¸t , ( o ) 
  d  chiÒu cao ®Öm c¸t ( cm ) 
 
 KÝch th−íc ®¸y ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn lµ  : ¸p lùc do 
mãng c«ng tr×nh vµ träng l−îng ®Öm c¸t truyÒn xuèng líp n»m d−íi ®Öm c¸t 

d
dtgb

PRtc
02

γ
ϕ
+

+
=
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kh«ng lín h¬n c−êng ®é tiªu chuÈn cña nÒn ®Êt ®ã vµ sù æn ®Þnh cña nÒn 
®−îc ®¶m b¶o . 
 
 ChiÒu dµy ®Öm c¸t ®−îc tÝnh to¸n sao cho ®é lón cña ®Öm c¸t vµ ®é 
lón cña c¸c líp ®Êt yÕu n»m d−íi ph¶i nhá h¬n ®é lón giíi h¹n cña mãng 
c«ng tr×nh.  
 ViÖc thi c«ng ®Öm c¸t sao cho ®é chÆt ®¹t ®−îc kh¸ lín ®Ó cã thÓ lo¹i 
trõ ®−îc ®é lón kh«ng cho phÐp cña mãng. Khi thi c«ng ®Öm c¸t trªn mùc 
n−íc ngÇm , c¸t ®−îc r¶i thµnh tõng líp 15~20 cm , tõng líp ph¶i ®−îc ®Çm 
chÆt míi r¶i líp tiÕp theo . Cã thÓ sö dông ®Çm l¨n ( xe lu ) hoÆc ®Çm nÖn  
( ®Çm chµy ) hoÆc ®Çm thuû chÊn ®éng cho toµn chiÒu dµy cña ®Öm. §é chÆt 
®¹t ®−îc ph¶i lµ 1,65~ 1,7 tÊn/m3. NÕu c¸t ®−îc ®æ vµo hè mãng kh«, dïng 
ph−¬ng ph¸p ®Çm l¨n hoÆc ®Çm nÖn th× sau khi r¶i mçi líp l¹i t−íi n−íc kü 
míi ®Çm. 
 Nªn dïng c¸t h¹t trung hoÆc c¸t h¹t to ®Ó lµm ®Öm c¸t. 
   
 Víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chiÒu dµi lín ®Æt trªn nÒn ®Êt sÐt b·o hoµ ë 
tr¹ng th¸i nh·o cã chiÒu dµy nhá h¬n 6 mÐt cã thÓ thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p 
®Èy tråi ®Êt yÕu . Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ ®−îc m« t¶ nh− sau: t¹i khu vùc 
x©y dùng , ®¾p d¶i ®Êt cao h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ cña nÒn tõ 5 ®Õn 6 mÐt. Do 
t¸c dông cña träng l−îng d¶i ®Êt ®¾p ®ã , ®Êt yÕu bÞ ®Èy tråi ra hai bªn. Khi 
líp ®Êt bÞ ®¶y tråi kh«ng dµy l¾m , chØ tõ 3 ~ 4 mÐt , l−îng vËt liÖu ®¾p cã 
thÓ x¸c ®Þnh gÇn ®óng b»ng khèi tÝch ®Êt bÞ ®Èy tråi. NÕu khu vùc x©y dùng 
®−îc cÊu t¹o b»ng c¸c líp trÇm tÝch d¹ng ph©n líp , ®Êt kÑp ë gi÷a lµ ®Êt sÐt 
ë tr¹ng th¸i nh·o hoÆc dÎo mÒm th× ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa 
sù sôp ®æ cña d¶i ®Êt ®¾p. 
 
 Khi cÇn x©y c¸c c«ng tr×nh cã träng l−îng lín trªn c¸c trÇm tÝch sÐt 
yÕu vµ bïn , ngoµi môc ®Ých t¨ng nhanh qu¸ tr×nh cè kÕt, ®Öm c¸t cßn dïng 
®Ó nÐn chÆt nÒn bïn b»ng träng l−îng b¶n th©n cña nã. Khi nÐn chÆt ®Êt bïn, 
cÇn ®æ c¸t sao cho kÕt cÊu cña bïn khái bÞ ph¸ ho¹i. Khi ®æ c¸t trªn líp bïn 
®¸y mµ kh«ng dïng c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó r¶i c¸t ®Òu vµ tõ tõ mµ ®æ 
tuõng l−îng lín th× kÕt cÊu cña ®Êt bïn sÏ bÞ ph¸ ho¹i vµ c¸t sÏ lón ngËp 
trong bïn. Khi thi c«ng theo c«ng nghÖ r¶i c¸t , c¸c h¹t lín r¬i ngay s¸t tµu 
cuèc cßn h¹t nhá n»m hai bªn . Khi di chuyÓn tµu cuèc liªn tôc th× h¹t lín sÏ 
r¶i ®Òu trªn mÆt c¸t. Thi c«ng nh− thÕ , c¸t kh«ng bÞ trén lÉn víi bïn mµ sÏ 
nÐn chÆt bïn b»ng chÝnh träng l−îng b¶n th©n cña c¸t. Nhê tÝnh tho¸t n−íc 
cña c¸t, nªn tiÕp theo qu¸ tr×nh nÐn chÆt lµ qu¸ tr×nh cè kÕt thÊm nhanh 
chãng. Do ®ã, t¨ng ®−îc kh¶ n¨ng chèng c¾t cña bïn. Cã thÓ kiÓm tra ®−îc 
qu¸ tr×nh nÐn chÆt ®Êt bïn b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®é Èm cña ®Êt. 
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 ChiÒu réng ®Öm c¸t ®−îc x¸c ®Þnh sao cho sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh 
®−îc ®¶m b¶o vµ kho¶ng gÊp 5 ~ 6 lÇn chiÒu réng mãng. 
 
 §Ó ®Çm chÆt c¸t rêi ë tr¹ng th¸i ®Êt ®¾p hoÆc ë tr¹ng th¸i tù nhiªn , cã 
thÓ dïng c¸ch ®Çm chÊn ®éng tÇng mÆt hoÆc dïng ph−¬ng ph¸p thuû chÊn 
®éng. 
 Khi dïng ph−¬ng ph¸p ®Çm bÒ mÆt m¸y ®Çm ®−îc sö dông lµ m¸y 
chuyªn dïng ®Çm bÒ mÆt nh−ng cã thÓ ®Çm s©u ®−îc tõ 0,50 ®Õn 1,50 mÐt. 
Lo¹i m¸y nµy ®Çm c¸t hoÆc ¸ c¸t. 
Khi chän kÝch th−íc qu¶ ®Çm cña m¸y ®Çm chÊn ®éng bÒ mÆt cã thÓ tham 
kh¶o sè liÖu ghi trong b¶ng sau ®©y: 
 

DiÖn tÝch ®¸y qu¶ ®Çm ( m2) 
ChiÒu dµy líp ®Êt ®−îc ®Çm (m) 

 
Lo¹i ®Êt 

¸p lùc ®¬n 
vÞ (t/m2) 

0,25 0,5 1,0 1,5 
C¸t b·o 

hoµ 
 

C¸t Èm 
 

§Êt sÐt 

0,3-0,4 
 

0,6-1,0 
 

1,0-2,0 

0,25 
 

0,4 
 

0,6 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 

3,0 
 

4,5 
 
- 

5,0 
 
- 
 
- 

   
M¸y mãc ®Ó thùc hiÖn ®Çm l¨n chÊn ®éng : 
 

M¸y Nga cã lo¹i ΠBK 25 . Lo¹i m¸y nµy ®Çm chÆt c¸t ®Õn ®é s©u 
1,50 mÐt, ®Êt sÐt tõ 0,5 ~ 0,8 mÐt. HiÖu suÊt kho¶ng 2000 ~ 3000m3 c¸t nÐn 
trong 1 ca. 
 Tiªu chÝ kiÓm tra chÊt l−îng hoµn thµnh c«ng t¸c lµ khi träng l−îng 
thÓ tÝch c¸t ®¹t ®−îc 1,60 ~ 1,75 G/cm3 , øng víi ®é chÆt D = 0,7 ~ 0,90. 
 
 M¸y NhËt ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Çm vµ thi c«ng ®Öm c¸t trªn ®Êt liÒn ( tµi 
liÖu do h·ng Nippon KaiKo giíi thiÖu n¨m 2000 ) cho trong b¶ng : 
 

Lo¹i m¸y C«ng suÊt  
( PS) 

PhÇn n©ng 
(tÊn) 

Bé phËn     Ghi chó 

SW-180 150 50 1  
PD 100 152 50 4 3 bé phËn 

dïng cho cÇn 
trôc 

SP 100N 150 50 7  
SP 110N 150 70 24  
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SP 250 250 150 7 1 bé phËn 
dïng cho cÇn 
trôc 

SP 300N 600 300 4 3 bé phËn 
dïng cho cÇn 
trôc 

 
 Dïng ®Çm thuû chÊn ®éng tÇng s©u ®−îc dïng khi cÇn nÐn chÆt líp 
c¸t trªn 1,5 mÐt. Dïng c¸c lo¹i ®Çm s©u mµ ta quen gäi lµ ®Çm dïi nh−ng lµ 
lo¹i m¹nh nh− c¸c lo¹i è-50 , è-86 v.v... vµ c¸c lo¹i thuû chÊn ®éng tÇng s©u 
cùc m¹nh . Dïng c¸c lo¹i ®Çm dïi cã thÓ ®¹t b¸n kÝnh chÊn ®éng tíi 0,4 ~ 
0,7 mÐt vµ chiÒu s©u tíi 3 ~ 4 mÐt. Khi dïng lo¹i m¸y thuû chÊn ®éng nh− B 
- 76 hoÆc B - 97 b¸n kÝnh nÐn chÆt ®Õn 3 mÐt vµ chiÒu s©u líp ®Êt ®−îc nÐn 
chÆt ®Õn 10 mÐt vµ h¬n n÷a. 
 Dïng ®Çm rung th× h¹ m¸y xuèng s©u b»ng c¸ch xãi n−íc , nghÜa lµ 
g¾n víi m¸y rung cã ®Çu xãi n−íc ®Ó rÏ c¸t khi h¹ ®Çm s©u vµo trong c¸t. 
D−íi t¸c ®éng cña n−íc vµ ®Çm rung , c¸t ®−îc nÐn chÆt. Khi phun xãi víi 
¸p lùc 4~5 atm vµo líp c¸t, c¸t bÞ xãi rêi ra do n−íc chuyÓn ®éng lªn phÝa 
trªn. C¸c h¹t ®Êt vµ h¹t mÞn ë tr¹ng th¸i l¬ löng còng bÞ ®Èy lªn trªn. H¹t 
nÆng sÏ l¾ng ®äng xuèng ®¸y. B¸n kÝnh lan truyÒn kh¸ nhá nªn gia tèc chÊn 
®éng ®−îc c¸c h¹t c¸t truyÒn lµ nhá nªn ph¶i di chuyÓn ®Çm thµnh nhiÒu 
®iÓm bè trÝ theo h×nh hoa mai nh− lý thuyÕt ®Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi. 
 Khi h¹ ®Çm ®Õn vÞ trÝ ®Çm dïng n−íc xãi. Qu¸ tr×nh ®Çm chÆt th× 
ng−ng xãi n−íc. Khi ®Çm xong l¹i xãi n−íc ®Ó rót ®Çm lªn vµ nh− thÕ , ®Ó lç 
rçng trong c¸t. LÊp l¹i lç ®ã b»ng c¸ch ®æ , rãt c¸t xuèng. NhiÒu khi rãt 
xuèng lç Êy b»ng sái nhá h¹t. 
 Cã thÓ kiÓm tra chÊt l−îng ®Çm nÐn c¸t b»ng thiÕt bÞ xuyªn , nÐn t¶i 
träng thö hay nÐn tiªu chuÈn nh− kiÓm tra mÉu ®Êt nguyªn d¹ng. 
 
1.1.2  Ph¹m vi sö dông: 
 
 Ph¹m vi sö dông cña ®Öm c¸t lµ chiÒu dµy líp c¸t kh«ng qu¸ 10 mÐt. 
NÕu chiÒu s©u nµy qu¸ lín th× v× vÊn ®Ò kinh tÕ mµ nªn chän lo¹i mãng kh¸c. 
D−íi ®Êt cã n−íc l−u chuyÓn còng h¹n chÕ dïng ®Öm c¸t v× lý do c¸t cã thÓ 
tr«i theo dßng n−íc mµ ch©n mãng gi¶m chÞu lùc. 
 
Trong n−íc : 
 
 §Öm c¸t lµ ph−¬ng ph¸p gia cè nÒn ®Êt yÕu rÊt cã hiÖu qu¶ . Tr−íc 
n¨m 1990 sö dông ë n−íc ta kh¸ nhiÒu , nhÊt lµ khi Liªn x« gióp ta sö lý tèt 
mãng nhµ C1 §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi . Nhµ kh¸ch sè 10 Lª Th¹ch Hµ néi 
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còng sö lý nÒn c¸t h¹t trung víi chiÒu dµy ®Õn 6 mÐt. GÇn ®©y do ph−¬ng ¸n 
cäc thi c«ng nhanh h¬n vµ gi¸ c¸t h¹t trung ®¾t nªn ph−¬ng ph¸p nµy Ýt dïng.  
Ph−¬ng ¸n nµy kh¸ tin cËy vÒ chÊt l−îng nÒn nÕu cã líp ®Êt sÐt trªn mÆt coi 
nh− vßng v©y qu©y kÝn líp c¸t. Nªn triÓn khai thùc hiÖn ph−¬ng ¸n nµy réng 
r·i khi ®iÒu kiÖn cho phÐp . 
 ë nh÷ng vïng s½n c¸t mµ ®Êt yÕu, sö dông biÖn ph¸p nµy, ®Êt cè kÕt 
nhanh vµ gia cè nÒn ®Êt yÕu cã hiÖu qu¶. C«ng nghÖ nµy thÝch hîp cho nhµ 
cã sè tÇng tõ 6 tÇng trë xuèng trong ®iÒu kiÖn nÒn ®Êt yÕu. 
 
N−íc ngoµi: 
 
Ph−¬ng ph¸p dïng ®Öm c¸t lµ ph−¬ng ph¸p h÷u hiÖu víi nh÷ng vïng ®Êt yÕu 
cÇn nhanh chãng æn ®Þnh ®Ó sím thi c«ng. §©y lµ ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn 
trong gia cè nÒn ®Êt yÕu trong c¸c bµi b¶n quèc tÕ sö lý nÒn ®Êt yÕu. 
BiÖn ph¸p nµy ®−îc ®Æt ra sím nhÊt víi c¸c vïng Trung ¢u, sau ®ã ®Õn Liªn 
x« cò. 
NhËt b¶n cã nhiÒu tËp ®oµn thi c«ng lÊn biÓn lín chuyªn dïng ®Öm c¸t ®Ó 
x©y dùng ngoµi kh¬i, t¹o ra nh÷ng ®¶o næi b»ng c¸t cã t−êng cõ v©y, diÖn 
tÝch khu vùc ®−îc lÊp c¸t ®Õn nhiÒu hecta. 
 
1.2 Cäc c¸t : 
 
1.2.1  M« t¶ c«ng nghÖ: 
 
 Cã hai kiÓu cäc c¸t ®−îc sö dông ®Ó gia cè nh©n t¹o nÒn ®Êt yÕu b·o 
hoµ. Cäc c¸t ®−îc chÕ t¹o theo kiÓu khoan thµnh lç khoan th¼ng ®øng xong 
nhÐt ®Çy c¸t ®−îc sö dông ®Ó t¨ng nhanh qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña ®Êt yÕu d−íi 
t¸c dông cña träng l−îng khèi ®Êt ®¾p vµ t¶i träng c«ng tr×nh x©y trªn ®ã. 
Cäc c¸t thi c«ng theo kiÓu ®ãng cäc èng rçng xuèng ®Êt , khi nhåi c¸t th× rót 
èng lªn lµ mét c¸ch chÕ t¹o cäc c¸t kiÓu kh¸c. 
 
(i) Cäc c¸t cã ®−êng kÝnh lín : 
  
 Cäc c¸t thi c«ng cã ®−êng kÝnh lín cßn ®−îc gäi lµ giÕng c¸t. Lç 
khoan t¹o cho cäc c¸t lo¹i nµy ®−îc thi c«ng gièng nh− kiÓu t¹o lç khoan 
cho cäc nhåi cã v¸ch b»ng thÐp víi chiÒu dµy v¸ch 8 ~ 20 mm. Th«ng 
th−êng cäc c¸t lo¹i nµy cã ®−êng kÝnh lµ 600 mm. LÊy hÕt lâi b»ng gµu 
khoan xoay cho ®Õn khi ®¹t ®é s©u cÇn thiÕt. Th−êng cäc c¸t cã ®é s©u 
kh«ng lín nh− cäc nhåi nªn kh«ng ph¶i dïng bentonite gi÷ thµnh v¸ch v× cã 
v¸ch b»ng thÐp. Sau khi ngõng khoan , nhåi lßng hè khoan b»ng c¸t ®Çm 
ch¾c vµ rót v¸ch lªn khi nhåi ®Çy. Trªn mÆt cäc c¸t th−êng lµ ®Öm c¸t. KÕt 
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cÊu phèi hîp cña hÖ thèng tho¸t n−íc ngay trong nÒn d−íi ®Õ mãng ®¶m b¶o 
t¨ng nhanh qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña nÒn chÞu t¶i do ®−êng thÊm cña n−íc Ðp 
tho¸t ra tõ lç rçng cña ®Êt ®−îc rót ng¾n l¹i. 
 
 Cäc c¸t ®−êng kÝnh lín ®−íc sö dông cã hiÖu qu¶ khi cÇn t¨ng nhanh 
qu¸ tr×nh nÐn chÆt cña ®Êt båi tÝch nh− ®Êt sÐt d¹ng d¶i. Cäc c¸t ®−êng kÝnh 
lín còng ®−îc sö dông hîp lý khi cÇn ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña nÒn cã diÖn 
tÝch chÞu t¶i lín b»ng c¸ch t¨ng nhanh qu¸ tr×nh cè kÕt thÊm nh− nÕn nhµ 
c«ng nghiÖp cÇn æn ®Þnh lón trong thêi gian ng¾n. 
 
 C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a c¸c cäc c¸t lµ c¸c gi¶ 
thiÕt vÒ thêi gian cè kÕt cña nÒn nh− sau: 
 * Thêi ®iÓm ban ®Çu , n−íc tiÕp thu toµn bé t¶i träng truyÒn lªn nÒn. 
 * Vïng ¶nh h−ëng cña cäc c¸t ®−êng kÝnh lín ®−îc xem nh− trßn. 
 * Vïng ¶nh h−ëng chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu. 
 * ChØ xÐt ®Õn cè kÕt thÊm. 
 
(ii) Cäc c¸t cã ®−êng kÝnh nhá : 
 
 Cäc c¸t ®−êng kÝnh nhá ®−îc thi c«ng do ®ãng nh÷ng èng thÐp rçng 
xuèng ®Êt mµ nh÷ng èng nµy cã ®−êng kÝnh kho¶ng 500 mm lµm cho ®Êt 
®−îc dån nÐn chÆt . C¸c miÒn mµ ®Êt ®−îc nÐn chÆt tiÕp gi¸p víi nhau . Nhåi 
c¸t trong èng khi rót èng lªn. Theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc th× cäc c¸t lo¹i nµy vÒ 
c¬ b¶n kh¸c víi c¸c d¹ng cäc bª t«ng nhåi hay cäc cøng kh¸c . §iÓm kh¸c ë 
chç lµ cäc c¸t vµ ®Êt nÐn chÆt quanh nã cïng tiÕp thu t¶i träng vµ biÕn d¹ng 
nh− nhau. Khi thi c«ng cäc c¸t ta sÏ kh«ng ®−îc mét mãng cäc mµ ®−îc mét 
nÒn ®· nÐn chÆt víi m«®un biÕn d¹ng trung b×nh lín h¬n kh¸ nhiÒu so víi 
m«®un biÕn d¹ng lóc ®Êt ch−a bÞ nÐn. 
 Thµnh phÇn kho¸ng cã ¶nh h−ëng ®Õn giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt sÐt vµ 
®Êt bïn. Hµm l−îng c¸c chÊt kho¸ng sÐt −a n−íc trong ®Êt cµng lín th× giíi 
h¹n nÐn chÆt cña ®Êt ®ã cµng nhá. Kinh nghiÖm cho thÊy , trÞ sè nhá nhÊt cña 
hÖ sè rçng cã thÓ ®¹t ®−îc khi nÐn chÆt tÇng s©u , εnch t−¬ng øng víi trÞ sè 
cña hÖ sè rçng εp trong kho¶ng ¸p lùc p = 0,5~1,0 kG/cm2 x¸c ®Þnh theo kÕt 
qu¶ thÝ nghiÖm mÉu ®Êt trªn m¸y nÐn . 
 Khi ¸p lùc kho¶ng 1 kG/cm2 th× phÇn lín n−íc lç rçng ®−îc Ðp tho¸t 
ra khái ®Êt vµ hÖ sè rçng øng víi ¸p lùc ®ã sÏ lµ giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt khi 
nÐn chÆt tÇng s©u b»ng cäc c¸t. 
 
(iii) Nh÷ng ®Æc ®iÓm thi c«ng cäc c¸t: 
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 Thi c«ng gia cè nÒn ®Êt yÕu tÇng s©u b»ng cäc c¸t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm 
sau ®©y: 
 
 * §Ó nÐn chÆt ®Êt tÇng s©u cäc thÐp rçng , ®−îc gäi lµ èng nßng , 
th−êng dïng cã ®−êng kÝnh 500 mm vµ kh«ng lµm nhá h¬n 420 mm. §Çu 
èng nßng cã mò toÎ ra ®−îc khi rót èng lªn ®Ó c¸t nhåi bªn trong èng sÏ n»m 
l¹i trong ®Êt. 
 
 * C¸t dïng nhåi trong èng ®Ó ®−a xuèng ®Êt ph¶i ®ång nhÊt vÒ kÝch 
th−íc h¹t , lµ lo¹i c¸t võa hoÆc c¸t th«. Hµm l−îng sÐt vµ bôi kh«ng qu¸ 5%. 
 
 * Cäc thÐp èng nßng cã thÓ ®ãng xuèng ®Êt b»ng thiÕt bÞ nµo còng 
®−îc : m¸y ®ãng cäc , m¸y nÐn , m¸y h¹ cäc kiÓu rung, bóa Franki ... 
 
 * CÇn chó ý hiÖn t−îng c¸t m¾c trong èng khi rót èng lªn . Ph¶i cã 
trang bÞ chèng m¾c c¸t trong èng khi rót èng nßng lªn. 
 
 * C¸t trong cäc ph¶i ®−îc ®Çm chÆt. Dïng c¸ch nµo th× ng−êi thiÕt kÕ 
thi c«ng chØ ®Þnh vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng bªn c¹nh chñ ®Çu t− duyÖt y . 
Cã thÓ dïng qu¶ nÐn , cïng khÝ nÐn hoÆc Ên thªm lÇn n÷a khi rót . 
 
 * Tr×nh tù ®ãng theo c¸ch dån nÐn tõ ngoµi vµo trong nÕu diÖn gän. 
NÕu diÖn ch¹y dµi th× thi c«ng theo hµng ngang ch½n lÎ. Thi c«ng ®−îc mét 
sè hµng lÎ l¹i ®Õn hµng ch½n cho khu vùc ®−îc lÌn chÆt ®Òu. 
 
1.2.2  Ph¹m vi sö dông :   
 

T¹i nh÷ng vïng mµ n−íc ngÇm tÜnh , ®iÒu kiÖn sö dông cäc c¸t nªn 
ph¸t triÓn . CÇn hÕt søc c¶nh gi¸c víi ®iÒu kiÖn møc n−íc ngÇm thay ®æi , 
biÕn ®éng nhiÒu . T¹i Hµ néi cã mét sè bµi häc cho viÖc sö dông cäc c¸t víi 
vÞ trÝ cã møc n−íc ngÇm biÕn ®éng nhiªï , n−íc ®· kÐo rót c¸t d−íi mãng 
lµm cho c«ng tr×nh bÞ lón nguy hiÓm . NÕu theo dâi tèt ®iÒu kiÖn thuû v¨n th× 
gi¶i ph¸p cäc c¸t lµ giöi ph¸p kinh tÕ trong sö lý nÒn ®Êt yÕu. 

§©y lµ biÖn ph¸p gia cè nÒn ®Êt yÕu rÎ vµ cã hiÖu qu¶ cho nhµ tõ 6 
tÇng trë xuèng x©y dùng trong ®iÒu kiÖn ®Êt yÕu. 
 
Trong n−íc: 
 
Cäc c¸t ®−îc dïng ë n−íc ta b¾t ®Çu vµo n¨m 1958 cho nh÷ng khu x©y dùng 
nhµ trô së c¬ quan cã sè tÇng 4 ~ 5 tÇng. Ng«i nhµ sè 42 Ng« QuyÒn Hµ néi, 
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trô së c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Rau Qu¶, Bé Th−¬ng M¹i n−íc ta lµ ng«i nhµ 
sö dông cäc c¸t sím. 
Sau nµy, vµo n¨m 1982, t¹i khu Thµnh C«ng Hµ néi, viÖc sö dông kh«ng 
thµnh c«ng cäc c¸t ë ng«i nhµ A2 Ngäc Kh¸nh lµm nh÷ng ng−êi sö dông cäc 
c¸t trë nªn thËn träng. 
 
Ngoµi n−íc: 
 
Cäc c¸t ®−îc nªu trong c¸c s¸ch gi¸o khoa vÒ NÒn mãng vµ gia cè ®Êt nÒn 
cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Tõ nh÷ng nhµ ®Þa chÊt cã tªn tuæi nh− Teczaghi 
®Õn Maslov cña Nga ®Òu nh¾c ®Õn ph−¬ng ph¸p nµy nh− lµ ph−¬ng ph¸p gia 
cè nÒn ®Êt yÕu cã hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ. 
 
1.3 Gia cè nÒn b»ng bÊc thÊm : 
 
1.3.1   M« t¶ c«ng nghÖ : 
 
 NÒn ®Êt s×nh lÇy, ®Êt bïn vµ ¸ sÐt b·o hoµ n−íc nÕu chØ lÊp ®Êt hoÆc 
c¸t lªn trªn , thêi gian ®Ó líp s×nh lÇy cè kÕt rÊt l©u  kÐo dµi thêi gian chê ®îi 
x©y dùng. C¾m xuèng ®Êt c¸c èng cã bÊc tho¸t n−íc th¼ng ®øng xuèng ®Êt 
lµm thµnh l−íi « víi kho¶ng c¸ch m¾t l−íi « lµ 500 mm. VÞ trÝ èng cã bÊc 
n»m ë m¾t l−íi. èng tho¸t n−íc cã bÊc th−êng c¾m s©u kho¶ng 18 ~ 22 mÐt. 
 èng tho¸t n−íc cã bÊc cã ®−êng kÝnh 50~60 mm. Vá èng b»ng nhùa 
cã rÊt nhiÒu lç ch©m kim ®Ó n−íc tù do qua l¹i. Trong èng ®Ó bÊc b»ng sîi 
p«lime däc theo èng ®Ó n−íc dÉn theo bÊc lªn, xuèng, trong èng. 
 Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc gäi lµ ph−¬ng ph¸p tho¸t n−íc th¼ng ®øng  
(vertical drain).  
 ViÖc c¾m èng xuèng ®Êt nhê lo¹i m¸y c¾m bÊc thÊm. M¸y nµy n−íc ta 
®· tù s¶n xuÊt ®−îc ( Tæng C«ng ty Giao th«ng 2 ). HiÖn nay ®ang cã mÆt ë 
n−íc ta nhiÒu m¸y c¾m bÊc thÊm cña §µi loan.  
 
 Khi nÒn ®Êt ®−îc ®æ c¸c líp c¸t bªn trªn ®Ó n©ng ®é cao ®ång thêi 
dïng lµm líp gia t¶i gióp cho sù ch¾t bít n−íc ë líp d−íi s©u ®Ó líp ®Êt nµy 
cè kÕt ®ñ kh¶ n¨ng chÞu  t¶i, n−íc trong ®Êt bÞ ¸p lùc cña t¶i lµm n−íc t¸ch ra 
vµ lªn cao theo bÊc, ®Êt cè kÕt nhanh. Khi gi¶m t¶i, n−íc chøa trong èng cã 
bÊc mµ kh«ng hoÆc Ýt trë l¹i lµm nh·o ®Êt. KÕt hîp sö dông v¶i ®Þa kü thuËt 
tiÕp tôc ch¾t n−íc trong ®Êt vµ ®æ c¸t bªn trªn sÏ c¶i thiÖn tÝnh chÊt ®Êt nÒn 
nhanh chãng. 
 
 Võa qua t¹i Vòng Tµu Bµ RÞa nhiÒu nhµ m¸y ®−îc gia cè b»ng ph−¬ng 
ph¸p sö dông bÊc thÊm vµ kÕt qu¶ cho thÊy rót ng¾n ®−îc thêi gian æn ®Þnh 
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nÒn ®Êt lµ ®¸ng kÓ . §−êng quèc lé sè 5 nèi Hµ néi víi H¶i phßng , nhiÒu 
®o¹n nÒn ®Êt còng ®−îc gia cè b»ng bÊc thÊm. BÊc thÊm ®−îc dïng nhiÒu  
trong viÖc x©y dùng ®−êng ®i qua vïng ®ång b»ng s«ng Hång , ®ång b»ng 
s«ng Cöu Long . BÊc thÊm lµm cho nÒn ®Êt æn ®Þnh nhanh h¬n chê æn ®Þnh 
tù nhiªn ®−îc nhiÒu thêi gian. BÊc thÊm ®−îc sö dông ë n−íc ta trong vßng 5 
n¨m trë l¹i ®©y. 
 
1.3.2  Ph¹m vi sö dông 
 
 §©y lµ biÖn ph¸p míi ®−îc sö dông ë n−íc ta vµ víi nh÷ng c«ng tr×nh 
®· ®−îc tho¸t n−íc theo ph−¬ng th¼ng ®øng cña bÊc thÊm chøng tá tèc ®é cè 
kÕt cña nÒn ®Êt yÕu lµ nhanh so víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c . BiÖn ph¸p nµy cã 
thÓ sö dông ®−îc réng r·i v× theo kinh nghiÖm n−íc ngoµi , ®©y lµ biÖn ph¸p 
h÷u hiÖu trong bµi to¸n gi¶i quyÕt tèc ®é cè kÕt cña nÒn ®Êt yÕu. 
 C«ng nghÖ nµy thÝch dông cho viÖc x©y dùng nhµ ë cã sè tÇng cã sè 
tÇng 3 ~ 4 tÇng x©y dùng trªn nÒn ®Êt míi lÊp mµ d−íi líp ®Êt lÊp lµ líp bïn 
s©u. 
 
Trong n−íc : 
 
ViÖc sö dông bÊc thÊm ë n−íc ta míi xuÊt hiÖn kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y. 
Nh÷ng c«ng tr×nh sö dông bÊc thÊm víi sè l−îng nhiÒu tËp trung cho c¸c 
c«ng tr×nh nÒn ®−êng nh− ®−êng quèc lé 5 - Hµ néi - H¶i phßng, nhiÒu ®o¹n 
trªn ®−êng quèc lé 1A, nhÊt lµ nh÷ng ®−êng xa lé t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu 
Long nh− c¸c ®−êng thuéc c¸c tØnh miÒn T©y Nam bé vµ nhiÒu con ®−êng 
thuéc tØnh Cµ Mau . C«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp sö dông bÊc thÊm 
®−îc dïng réng r·i ë c¸c khu c«ng nghiÖp ë Bµ RÞa-Vòng Tµu nh− t¹i c¸c 
nhµ m¸y ®iÖn Phó Mü, nhµ m¸y Ho¸ chÊt ...      
 
N−íc ngoµi: 
 
BiÖn ph¸p sö dông bÊc thÊm ®−îc sö dông còng kh«ng qu¸ l©u so víi sù x©m 
nhËp ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ nµy vµo n−íc ta. T¹i Philippines, Indonªxia lµ 
nh÷ng ®¶o cã nhiÒu vïng tròng x×nh lÇy, viÖc sö dông bÊc thÊm kh¸ phæ 
biÕn. 
 
1.4  Lµm chÆt ®Êt lón sôt tÇng s©u b»ng cäc ®Êt : 
 
1.4.1  M« t¶ c«ng nghÖ 
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 ViÖc lµm chÆt ®Êt tÇng s©u víi lo¹i ®Êt lón sôt cã lç hæng lín cã thÓ 
tiÕn hµnh thµnh hai ®éng t¸c : t¹o lç vµ lÊp ®Çy lç. ViÖc t¹o lç cã thÓ tiÕn 
hµnh b»ng c¸ch ®ãng cäc thÐp trßn ®−êng kÝnh 400 ~ 500 mm råi nhæ lªn , 
cã thÓ khoan , cã thÓ dïng n¨ng l−îng næ. ViÖc lÊp ®Çy lç th−êng dïng ®Êt 
t¹i chç , cã thÓ dïng ®Êt kh« trén víi v«i vµ xi m¨ng råi nhåi chÆt xuèng lç. 
 
 NÕu sö dông thuèc næ th× c¸ch tiÕn hµnh nh− sau:  
 T¹o lç nhá ®Ó næ m×n . §−êng kÝnh lç ®Ó næ m×n chØ tõ 60 ~ 80 mm . 
Sau khi khoan lç nhá nµy tíi ®é s©u líp ®Êt cÇn nÐn chÆt , rót mòi khoan lªn 
vµ cho thuèc m×n nèi víi d©y dÉn næ hay d©y kÝch næ xuèng . LÊp nhÑ b»ng 
c¸t vµ cho næ . L−îng thuèc næ lo¹i BB kho¶ng chõng 200 ~ 300 gam cho 
mét lç sÏ t¹o ra ®−îc lç cã ®−êng kÝnh gÊp 10 lÇn ®−êng kÝnh gãi thuèc . Sau 
khi næ , ®Êt quanh gãi m×n bÞ Ðp ra chung quanh vµ t¹o lç rçng ®Ó nhåi ®Êt 
hoÆc nhåi hçn hîp ®Êt - xi m¨ng - v«i råi ®Çm cho chÆt. 
 Th«ng th−êng chiÒu s©u cña líp lón sôt ®−îc gia cè ®Õn kho¶ng 12 ~ 
14 mÐt d−íi ®¸y mãng. 
 
 Møc ®é nÐn chÆt phô thuéc vµo ®Êt n¬i cÇn nÐn vµ ®é chÆt cÇn ®¹t. §é 
chÆt øng víi ®é lón sôt nhá h¬n 0,02 dao ®éng kho¶ng 1,55 ~ 1,70 t/m3 vµ 
phô thuéc hµm l−îng h¹t sÐt vµ h¹t bôi trong ®Êt. Trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn 
sö dông ph¶i ®¹t tÝnh kh«ng thÊm cña nÒn lín th× ph¶i t¨ng tÝnh nÐn chÆt. §é 
chÆt khi nµy ph¶i trªn 1,75 t/m3. 
 

 Giíi h¹n nÐn chÆt cña ®Êt sÐt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : 

 
HoÆc theo c«ng thøc : 
  
Trong ®ã γc , γh lµ dung träng chÆt , dung träng ë ®é s©u h , εnch ®é chÆt lín 
nhÊt. 

 NÕu gäi Ω lµ diÖn tÝch t−¬ng ®èi cña c¸c lç ta cã thÓ tham kh¶o 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc ®Êt trén v«i xi m¨ng nh− b¶ng sau: 
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§é rçng 
tù nhiªn 
cña ®Êt 
(%) 

 
55 

 
52 

 
50 

 
48 

 
46 

 
44 

HÖ sè 
rçng cña 
®Êt ë 
tr¹ng 
th¸i tù 
nhiªn 

 
1,224 

 
1,084 

 
1,0 

 
0,92 

 
0,85 

 
0,785 

Ω m2khi 
γc=1,65 
t/m3 

 
0,264 

 
0,224 

 
0,182 

 
0,149 

 
0,115 

 
0,084 

Kho¶ng 
c¸ch 
gi÷a c¸c 
cäc ®Êt 

 
1,8 

 
2,0 

 
2,25 

 
2,5 

 
2,75 

 
3,25 

Ω m2khi 
γc=1,7 
t/m3 

 
0,298 

 
0,286 

 

 
0,206 

 
0,173 

 
0,142 

 
0,110 

Kho¶ng 
c¸ch 
gi÷a c¸c 
cäc ®Êt 

 
1,75 

 
1,75 

 
2,10 

 
2,25 

 
2,50 

 
3,00 

Ω m2 
khi 
γc=1,75 
t/m3 

 
0,321 

 
0,260 

 
0,229 

 
0,198 

 
0,166 

 
0,137 

Kho¶ng 
c¸ch 
gi÷a c¸c 
cäc ®Êt 

 
1,6 

 
1,8 

 
2,0 

 
2,1 

 
2,25 

 
2,5 

 
 KiÓm tra chÊt l−îng ®Çm chÆt thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt 
gi÷a c¸c cäc t¹i vÞ trÝ ®Æt mãng . ViÖc ®Çm chÆt coi nh− ®¹t yªu cÇu nÕu trÞ sè 
®é chÆt trung b×nh xÊp xØ trÞ sè thiÕt kÕ qui ®Þnh. §é thÊp so víi trÞ sè thiÕt 
kÕ kh«ng qu¸ 0,05. NÕu cao tr×nh ®Æt mãng nhá h¬n chiÒu dµy líp ®Öm th× 
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cÇn tiÕn hµnh lµm chÆt thªm b»ng ®Çm nÆng. Khi sö dông n¨ng l−îng næ v× 
chiÒu dµy líp ®Êt bÞ xíi t¬i chØ dù tÝnh gÇn ®óng vµ v−ît qu¸ 2 mÐt. 
 NÕu do ®iÒu kiÖn sö dông c«ng tr×nh vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã thÓ 
x¶y ra sù kiÖn lµ nÒn nhµ bÞ −ít Èm th× cÇn kiÓm tra chÊt l−îng ®Çm chÆt 
b»ng thÝ nghiÖm t¶i träng thö trªn nÒn ®Êt ®−îc lµm −ít nh©n t¹o. Khi ®Çm 
chÆt kh«ng ®¹t yªu cÇu th× lµm thªm cäc chen thªm vµo chç cäc ®· lµm. 
 
1.4.2  Ph¹m vi ¸p dông 
 
 Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc nªu trªn lý thuyÕt , ë n−íc ta míi sö dông nh− 
lµ thÝ ®iÓm . Ch−a cã c«ng tr×nh thùc nghiÖm nªn ®iÒu kiÖn sö dông bÞ h¹n 
chÕ . 
 
1.5  Cäc xi m¨ng ®Êt trén −ít : 
 
1.5.1  M« t¶ c«ng nghÖ 
 
 Dïng m¸y ®µo kiÓu gµu xoay , bá gµu vµ l¾p l−ìi khuÊy ®Êt kiÓu l−ìi 
chÐm ngang ®Ó lµm t¬i ®Êt trong hè khoan mµ kh«ng lÊy ®Êt khái lç khoan. 
Xoay vµ Ên cÇn xoay ®Õn ®é s©u ®¸y cäc. Ta ®−îc mét cäc mµ bªn trong ®Êt 
®−îc khuÊy ®Òu . Khi mòi khuÊy ë ®¸y cäc th× b¾t ®Çu b¬m s÷a xi m¨ng 
®−îc dÉn trong lßng cÇn khoan ®Õn mòi khoan. §Êt l¹i ®−îc trén víi s÷a xi 
m¨ng thµnh d¹ng xÒn xÖt cã xi m¨ng. Võa rót võa b¬m s÷a xi m¨ng vµ trén. 
Cuèi cïng khi cÇn khoan n©ng mòi lªn ®Õn mÆt ®Êt , ta ®−îc cäc ®Êt trén xi 
m¨ng. Xi m¨ng sÏ ph¸t triÓn c−êng ®é nh− tÝnh to¸n. 
 
 Nh÷ng cäc xi m¨ng ®Êt trén −ít th−êng bè trÝ s¸t nhau d−íi ch©n 
mãng b¨ng , ®−êng kÝnh cäc nä s¸t cäc kia . L−îng xi m¨ng dïng cho 1 m3 
cäc tõ 250 kg ®Õn 350 kg. Tû lÖ N−íc/Xim¨ng lµ 60% ®Õn 120% víi s÷a xi 
m¨ng b¬m xuèng cäc. Sau 28 ngµy , khoan lÊy mÉu trong c¸c cäc nµy c−êng 
®é ®¹t 17 kG/cm2 víi l−îng xi m¨ng lµ 250 kg/m3 vµ  h¬n n÷a tuú thuéc lo¹i 
®Êt t¹i chç.  
 Ph−¬ng ph¸p nµy ®· ®−îc c¸c n−íc Hoa kú , Anh, Ph¸p , §øc vµ nhiÒu 
n−íc ch©u ¢u kh¸c sö dông. N−íc NhËt còng x©y dùng nhiÒu nhµ víi lo¹i 
cäc nµy. Víi cäc nµy cã thÓ x©y dùng nhµ tõ 8 tÇng ®Õn 10 tÇng . 
 GÇn ®©y c¸c h·ng cña §øc giíi thiÖu vµo n−íc ta lo¹i m¸y do 
Hercules Grundlägging s¶n xuÊt ®Ó lµm cäc xi m¨ng ®Êt. Lo¹i nµy cã thÓ 
lµm ®−îc nh÷ng cäc ®Êt trén xi m¨ng −ít ®−êng kÝnh 600 mm , s©u b×nh 
qu©n 4,4 mÐt hay h¬n n÷a. Thay cho xi m¨ng ®¬n thuÇn , ta cã thÓ trén xi 
m¨ng víi v«i ®Ó thµnh cäc v«i - xi m¨ng víi l−îng hçn hîp v«i vµ xi m¨ng 
cho 1 mÐt s©u cña cäc lµ 26 kg nh− ®· tr×nh bµy ë trªn. 
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 NhËt b¶n giíi thiÖu víi thÞ tr−êng n−íc ta lo¹i m¸y lµm cäc lo¹i nµy lµ 
TENOCOLUMN. 
 C¸c chØ tiªu khi sö dông m¸y TENOCOLUMN nh− sau: 
 
Lo¹i ®Êt t¹i chç L−îng 

xim¨ng/m3 
Tû lÖ N/X 

% 
C−êng ®é mÉu 

KG/cm2 
C¸t 250 120 41,8 

Bïn,sÐt 226 100 30 
¸ c¸t 250 60 17,1 

§Êt lÉn h÷u c¬ 350 60 15,7 
Than bïn 325 60 16,4 

 
 Víi nh÷ng chØ tiªu trªn ®©y, ph−¬ng ph¸p tá ra h÷u hiÖu khi qui ®æi 
søc chÞu t¶i d−íi nÒn thµnh trÞ sè ®ång nhÊt dïng khi tÝnh to¸n mãng b¨ng 
d−íi c«ng tr×nh. Víi søc chÞu cña cäc kho¶ng 15 kG/cm2 cã thÓ qui ®æi søc 
chÞu ®¸y mãng b¨ng thµnh b×nh qu©n 5~7 kG/cm2 lµ ®iÒu cã ý nghÜa khi thiÕt 
kÕ mãng. 
  
1.5.2   Ph¹m vi ¸p dông 
  
Ph−¬ng ph¸p nµy míi ®−îc giíi thiÖu vµo n−íc ta nh−ng ®iÒu kiÖn sö dông 
réng r·i cßn h¹n chÕ . §©y lµ biÖn ph¸p cã ý nghÜa kinh tÕ cao , nªn ®−îc thÝ 
®iÓm nhiÒu nhµ h¬n n÷a ®Ó cã kÕt qu¶ nh©n réng diÖn sö dông . T¹i c«ng 
tr×nh Trô së C«ng ty Hµng H¶i t¹i ®Çu khu Kim Liªn ®· dïng ph−¬ng ph¸p 
nµy ®Ó gia cè thµnh v¸ch ®µo ®Ó lµm hai tÇng hÇm cho nhµ chÝnh. 
T¹i Bµ RÞa còng dïng ph−¬ng ph¸p nµy gia cè nÒn ®¸y mãng mét bÓ chøa 
dÇu lín, cã hiÖu qu¶ cao. 
Lo¹i gia cè nÒn theo c«ng nghÖ nµy cã thÓ lµm mãng cho nhµ cã ®é cao tíi 
12 tÇng. 
 
1.6 C¸c lo¹i cäc sö dông c©y trong thiªn nhiªn : 
 
1.6.1   M« t¶ c«ng nghÖ: 
 
 Khi khèi l−îng cäc cho c«ng tr×nh kh«ng nhiÒu vµ trong m«i tr−êng 
chøa cäc th−êng xuyªn ngËm n−íc , cã thÓ dïng c¸c lo¹i cäc lµ c©y trong 
thiªn nhiªn : cäc gç , cäc c©y trµm , cäc tre. 
 
(i) Cäc gç : 
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 Lo¹i cäc gç phæ biÕn lµ dïng gç b¹ch ®µn , gç phi lao , gç mì  cã th©n 
th¼ng , dµi tõ 4,5 mÐt ®Õn 12 mÐt , ®«i khi ®Õn 18 mÐt , ®−êng kÝnh tõ 16 ®Õn 
30 ~ 35 cm . §Çu d−íi cña cäc gç ®−îc ®Ïo v¸t nhän cã h×nh th¸p mµ ®Çu 
nhän h−íng xuèng d−íi. RÊt nhiÒu khi lµm bé phËn thÐp dÑt ghÐp thµnh mòi 
«m lÊy mòi gç ®Ó chèng cho mòi cäc bÞ toÌ hay dËp vì khi gÆp ch−íng ng¹i 
trong qu¸ tr×nh ®ãng. 
 PhÇn ®Çu trªn cña cäc ®¸nh ®ai ®Ó tr¸nh vì ®Çu cäc còng nh− tr¸nh 
dËp toÐt ®Çu cäc khi va ch¹m víi bóa ®ãng. 
 
 Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long , c¸c vïng ven biÓn kh¸c nh− §µ 
n½ng , Nha trang ...sö dông cäc gç trµm lµ mét s¸ng t¹o trong viÖc sö dông 
vËt liÖu ®Þa ph−¬ng nh»m h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. ViÖc sö dông cäc gç trµm 
®· ®ñ thêi gian thö nghiÖm vµ chøng minh lµ tèt. 
 Tr−êng hîp nÒn ®Êt yÕu lµ bïn c¸t pha sÐt hoÆc bïn sÐt pha c¸t th× cõ 
trµm ®ãng vµo ®Êt cã t¸c dông nh− c¸i nªm nÐn chÆt ®Êt nÒn gi÷a c¸c cõ trµm 
lµm cho ®Êt tõ chç cã hÖ sè rçng tù nhiªn eo ®¹t tíi hÖ sè rçng yªu cÇu eyc. 
C«ng viÖc ë ®©y lµ x¸c ®Þnh sè cäc cho 1 m2. Theo nghiªn cøu cña tr−êng 
§¹i häc Kü thuËt §µ n½ng th× sè cõ trµm n cã ®−¬ngd kÝnh d ®−îc x¸c ®Þnh 
theo c«ng thøc : 

 
Tõ c«ng thøc nµy ta thÊy : 
* §Êt yÕu võa cã ®é sÖt IL = 0,55 ~ 0,60 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn 
Ro=0,7 ~ 0,9 kG/cm2 ®ãng 16 cõ cho 1m2. 
* §Êt yÕu  cã ®é sÖt IL = 0,7 ~ 0,8 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn Ro=0,5 ~ 
0,7 kG/cm2 ®ãng 25 cõ cho 1m2. 
* §Êt yÕu qu¸ cã ®é sÖt IL ≥ 0,80 , c−êng ®é chÞu t¶i thiªn nhiªn Ro< 0,5 
kG/cm2 ®ãng 36 cõ cho 1m2. 
 
 Cäc gç th−êng ph¶i sö dông t¹i nh÷ng n¬i mµ cäc th−êng xuyªn ng©m 
trong n−íc. NÕu n−íc kh«ng ng©m th−êng xuyªn cäc gç , cäc rÊt nhanh bÞ 
môc lµm h− háng c«ng tr×nh. Cäc gç th−êng dïng d−íi ®¸y trô cÇu nhá , trô 
cét ®iÖn v−ît s«ng , trô cét ®iÖn dÉn ®iÖn qua c¸nh ®ång , cßn cõ trµm cã thÓ 
®ãng d−íi mãng nhµ 3 ~ 5 tÇng trªn nÒn ®Êt yÕu . HiÖn nay ch−a sö dông cäc 
gç phæ biÕn cho nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 
 
 ViÖc sö dông cäc gç nªn hÕt søc h¹n chÕ v× ®é tin cËy cña cäc gç ch−a 
cao do nhiÒu ®iÒu kiÖn cña thuû c¨n kh«ng ®ñ an toµn cho viÖc chèng môc . 
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(ii) Cäc tre : 
  
 Cäc tre ®−îc sö dông nh− biÖn ph¸p gia cè nÒn mµ kh«ng nªn coi lµ 
mãng cäc. Th«ng th−êng ®ãng cäc tre víi sè l−îng cäc lµ 25 cäc cho 1m2, 
nghÜa lµ cäc bè trÝ theo hµng vu«ng gãc víi nhau vµ c¸ch nhau 20 cm mét 
cäc. Cäc tre ph¶i lµ tre ®ùc t−¬i , m×nh dµy , ®−êng kÝnh 80 mm ®Õn 120 mm, 
dµi 3~3,5 mÐt mét cäc. PhÝa ngän ®Ïo v¸t vµ c¾m xuèng d−íi . PhÝa gèc c−a 
gi÷ s¸t m¾t lµm ®Çu trªn cäc , khi ®ãng sÏ ®ãng vµo m¾t tre . §ãng cäc tre 
theo chu vi dån vµo gi÷a vµ kh«ng nªn ®ãng nhanh qu¸. §ãng qu¸ nhanh cã 
thÓ bÞ hiÖn t−îng dån Ðp lµm tråi cäc ®· ®ãng hoÆc bÞ nÐn chÆt gi¶ t¹o. HiÖn 
nay ch−a cã nghiªn cøu nghiªm tóc nµo vÒ cäc tre cho nh÷ng thuéc tÝnh ®é 
chÆt , chiÒu dµi , tÝnh bÒn theo thêi gian . Tuy thÕ do kinh nghiªm d©n gian 
l©u ngµy , cäc tre sö dông th−a thít kho¶ng hai chôc n¨m ( 1960 ~ 1980 ), 
gÇn ®©y trong x©y dùng nhµ d©n l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu nhµ sö dông cäc tre. 
 V× cäc tre lµ chÊt h÷u c¬ nªn chØ bÒn theo thêi gian nÕu m«i tr−êng 
quanh cäc ngËp n−íc th−êng xuyªn. NÕu m«i tr−êng chøa cäc , kh« , −ít 
thay ®æi liªn tôc hay kh« th−êng xuyªn , cäc tre bÞ môc vµ cã kh¶ n¨ng mèi 
¨n háng. M«i tr−êng sö dông cäc tre ph¶i ®−îc theo dâi th−êng xuyªn ®Ó cã 
quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n.  
 
1.7.2   Ph¹m vi ¸p dông 
 
 §©y lµ biÖn ph¸p gia cè nÒn truyÒn thèng ®· sö dông nhiÒu trong d©n 
gian n−íc ta nh−ng tõ nh÷ng n¨m 1960 ®Õn 1990 viÖc sö dông bÞ h¹n chÕ . 
Sau n¨m 1990 , nhiÒu nhµ d©n l¹i bïng lªn phong trµo sö dông cäc tre . CÇn 
hÕt søc chó ý ®Õn m«i tr−êng ch«n cäc . NÕu møc n−íc ngÇm thay ®æi nhiÒu 
ph¶i hÕt søc thËn träng khi dïng cäc tre.  
 C«ng nghÖ nµy sö dông cho nhµ cã sè tÇng d−íi 4 tÇng trong vïng ®Êt 
kh«ng qu¸ yÕu nh−ng kh«ng r¾n . Søc chÞu cho phÐp cña ®Êt d−íi 1 kG/cm2. 
 
Trong n−íc: 
 
Trong n−íc dïng phæ biÕn cho nhµ 2 ~ 3 tÇng ë n¬i ®Êt yÕu. Mét giai ®o¹n 
dµi kho¶ng 30 n¨m Ýt dïng v× ch−a thÊy c¬ së ch¾c ch¾n cho Ých lîi cña cäc 
tre vµ theo tr−êng ph¸i Liªn x« cò Ýt sö dông lo¹i cäc nµy. Sau ®æi míi, d©n 
®−îc tù lµm nhµ míi l¹i sö dông cäc tre. 
 
Ngoµi n−íc : 
 
Khèi ch©u ¢u gÇn nh− kh«ng dïng lo¹i cäc tre ®Ó gia cè nÒn ®Êt. GÇn nh− 
rÊt Ýt tµi liÖu viÕt vÒ cäc tre hoÆc cõ trµm. 
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1.7  Cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n : 
 
1.7.1  M« t¶ c«ng nghÖ  
 
(i) Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i : 
 
 Lo¹i cäc nµy ®−îc dïng réng r·i trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng 
nghiÖp. 
 Theo ph−¬ng ph¸p h¹ cäc xuèng ®Êt, chia lµm cäc h¹ b»ng bóa, b»ng 
c¸c m¸y h¹ chÊn ®éng hoÆc c¸c bóa chÊn ®éng hoÆc cäc Ðp . Tuú theo ®Þa 
chÊt t¹i n¬i ®ãng hoÆc h¹ cäc , cã thÓ h¹ cäc theo c¸ch sö dông m¸y h¹ cäc 
hoÆc kÕt hîp víi c¸ch xãi n−íc hoÆc khoan måi . T¹i nh÷ng n¬i mµ cäc ph¶i 
®i qua líp c¸t th× viÖc h¹ cäc khã kh¨n h¬n khi cäc h¹ qua líp sÐt . Nh÷ng 
tr−êng hîp nµy ph¶i khoan måi vµ muèn gi÷ ®−îc thµnh v¸ch hè khoan khái 
xËp , ph¶i dïng dung dÞch sÐt bentonite gi÷ thµnh v¸ch. Qu¸ tr×nh khoan måi 
b¬m vµo hç khoan dung dÞch sÐt bentonite . Dung dÞch nµy b¸m vµo thµnh 
v¸ch lç khoan gi÷ kh«ng cho c¸t xËp. 
 Theo cÊu t¹o c¸c lo¹i cäc bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n , cäc ®−îc chia 
thµnh : lo¹i cã tiÕt diÖn vu«ng cèt thÐp th−êng, lo¹i cã tiÕt diÖn vu«ng cèt 
thÐp øng suÊt tr−íc. Cã lo¹i cäc cã tiÕt diÖn vu«ng tiÕt diÖn ®Æc , cã thÓ chÕ 
t¹o lo¹i cäc tiÕt diÖn vu«ng tiÕt diÖn rçng h×nh trßn mòi kÝn hoÆc mòi hë. Cã 
lo¹i cäc tiÕt diÖn trßn , lâi ®Æc nh−ng còng cã lo¹i cäc èng tiÕt diÖn rçng .  
Cã thÓ chÕ t¹o cäc bª t«ng cèt thÐp cã h×nh nªm . Nãi chung h×nh th¸i cäc bª 
t«ng cèt thÐp chÕ t¹o kiÓu ®óc s½n rÊt ®a d¹ng . 
 
 Theo kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc mµ chia thµnh cäc chèng hoÆc cäc treo 
( cäc ma s¸t ). Cäc chèng c¾m mòi cäc vµo tÇng ®¸ hoÆc tÇng ®Êt ®−îc coi lµ 
tÇng Êy kh«ng nÐn ®−îc. Cäc ma s¸t chÞu t¶i träng ngoµi nhê lùc kh¸ng cña 
®Êt bao «m chung quanh vµ mòi cäc. NÕu t¹i mòi cäc cã c¸c líp ®Êt chÆt th× 
phÇn lín t¶i träng truyÒn qua mòi cäc. NÕu cäc c¾m vµo c¸c tÇng ®Êt cã tÝnh 
nÐn lón lín th× phÇn lín t¶i träng sÏ do ma s¸t trªn mÆt bao quanh cäc tiÕp 
nhËn. 
  
(ii) D÷ liÖu cÇn cho thiÕt kÕ cäc: 
 
 * C¸c tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i khu vùc x©y dùng : mÆt b»ng 
hè khoan , ®iÓm xuyªn th¨m dß vµ c¸c kÕt qu¶ khoan , xuyªn , c¸c tµi liÖu vÒ 
thÝ nghiÖm cäc thö, ®−êng viÒn vµ ®−êng trôc c«ng tr×nh, mÆt c¾t vµ cét ®Þa 
chÊt, kÕt qu¶ ph©n tÝch thÝ nghiÖm ®Êt . C¸c kÕt qu¶ th¨m dß ®Þa chÊt thuû 
v¨n c«ng tr×nh. 
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 * C¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 
 
 * M« t¶ qu¸ tr×nh vËn hµnh , sö dông, khai th¸c  c«ng tr×nh nhÊt lµ c¸c 
yÕu tè vÒ lùc sÏ cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng ®Õn sù chÞu t¶i l©u dµi cña c«ng 
tr×nh. C¸c kh¶ n¨ng lµm cho n−íc d−íi ®Êt bÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh sö 
dông nh− c¸c yÕu tè s¶n sinh ra t¸c ®éng ¨n mßn , kh¶ n¨ng t¹o dßng ch¶y 
ngÇm , kh¶ n¨ng lµm t¨ng, gi¶m møc n−íc ngÇm. 
 
(iii) Chän lo¹i mãng cäc , chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn cäc 
 
 Khi chän lo¹i mãng cäc chñ yÕu c¨n cø vµo ®Æc tÝnh vµ trÞ sè t¶i träng. 
§èi víi t¶i träng tËp trung , nªn chän mãng cäc cã tiÕt diÖn h×nh vu«ng , ch÷ 
nhËt hoÆc h×nh thang vµ cäc bè trÝ thµnh nhãm . NÕu t¶i träng ph©n bè theo 
chiÒu dµi dïng mãng cäc h×nh b¨ng vµ bè trÝ cäc trªn mét , hai hoÆc nhiÒu 
hµng ( d−íi t−êng ). Mãng cäc d−íi c¸c xil«, èng khãi th× bè trÝ cäc theo 
®−êng trßn. 
 Khi chän chiÒu dµi cäc ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt theo c¸c 
®iÒu kiÖn sau ®©y: 
 
* Tõ mÆt ®Êt trë xuèng cã c¸c líp ®Êt ®¾p , bïn h÷u c¬, bïn , ¸ sÐt vµ sÐt dÎo 
nh·o vµ nh·o , c¸t bôi vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i kÐm th× chiÒu 
dµi cña cäc ®−îc x¸c ®Þnh trªn co− së mòi cäc ph¶i ®−îc c¾m s©u vµo líp c¸t 
t−¬ng ®èi chÆt hoÆc vµo c¸c líp sÐt cøng , nöa cøng , dÎo cøng hoÆc c¾m vµo 
c¸c líp ®Êt to h¹t , líp ®¸. 
   
 * Khi cäc ®· c¾m vµo c¸c líp ®Êt t−¬ng ®èi chÆt th× kh«ng nªn ®Ó 
chiÒu dµy líp ®ã d−íi mòi cäc qu¸ máng nÕu d−íi líp nµy lµ líp cã kh¶ n¨ng 
chÞu t¶i kÐm h¬n líp nµy. 
 
 * NÕu c¸c líp cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i kÐm ( bïn , sÐt nh·o hoÆc dÎo nh·o 
...) cã chiÒu dµy qu¸ lín ®Õn nçi chiÒu dµi cäc kh«ng thÓ ®i qua hÕt c¸c líp 
®ã th× cã thÓ ®Ó mòi cäc t¹i c¸c líp ®Êt yÕu nh−ng ph¶i tÝnh to¸n sao cho kh¶ 
n¨ng chÞu t¶i cña cäc lµ do ma s¸t quyÕt ®Þnh. 
 
 * NÕu d−íi c¸c líp chÞu t¶i kÐm lµ c¸c líp chÞu t¶i kh¸ h¬n nh− c¸t 
chÆt , sÐt vµ ¸ sÐt cøng cã chiÒu dµy thay ®æi rÊt nhiÒu trong ph¹m vÞ chiÒu 
dµi nhµ cÇn thiÕt kÕ mãng, coc thÓ lùa chän gi¶i ph¸p dïng hai , ba chiÒu dµi 
cäc kh¸c nhau t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. 
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 * Khi c¸ch mÆt ®Êt kÓ tõ trªn xuèng Ýt h¬n 2 mÐt ®· thÊy cã c¸c líp c¸t 
chÆt , sÐt vµ ¸ sÐt cøng còng nh− ®Êt to h¹t hoÆc ®¸ th× gi¶i ph¸p lùa chän 
mãng cäc tá ra ®¸ng nghi ngê hoÆc cã thÓ nãi lµ kh«ng nªn. 
 
 * Th«ng th−êng th× cäc nªn xuyªn qua c¸c líp ®Êt lón sôt ®Ó c¾m vµo 
c¸c líp ®Êt c¸t t−¬ng ®èi chÆt hoÆc c¸c líp ®Êt sÐt vµ ¸ sÐt cøng , nöa cøng 
hoÆc dÎo cøng. 
 §é c¾m s©u vµo c¸c líp ®Êt chÆt nªn tuú t×nh h×nh c¸c líp trong ®Þa 
tÇng nh− :  
 ≥ 0,50 mÐt víi ®¸ vµ ®Êt to h¹t; 
 ≥ 1,00 mÐt víi ®Êt chÆt ; 
 ≥ 1,50 mÐt víi ®Êt chÆt võa. 
 
 Chän tiÕt diÖn cäc lîi nhÊt ph¶i kÓ ®Õn t¶i träng truyÒn lªn cäc , ®Õn 
kh¶ n¨ng tËn dông cao nhÊt vËt liÖu lµm cäc còng nh− ph¶i kÓ ®Õn c¸c tÝnh 
chÊt c¬ lý cña c¸c líp ®Êt mµ cäc ®i qua vµ líp ®Êt ë d−íi mòi cäc. 
 
 Kinh nghiÖm cho thÊy , nªn lùa chän tiÕt diÖn cäc lín lµ hîp lý víi 
c¸c tr−êng hîp: 
 - Khi coc t¶i träng ngang vµ m«men uèn mµ tiÕt diÖn cäc nhá kh«ng 
tiÕp nhËn ®−îc. 
 - Khi t¶i träng t¸c ®éng rÊt tËp trung, khi h¹n chÕ diÖn tÝch ®Ó bè trÝ 
cäc trªn mÆt b»ng vµ khi cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i träng tÝnh to¸n lªn cäc gÇn 
b»ng trÞ sè ®é bÒn giíi h¹n cña vËt liÖu cäc. 
 - Khi thiÕt kÕ cäc ®¬n d−íi cét. 
 - Khi chiÒu dµi cäc lín h¬n 12 mÐt. 
 - Khi x©y dùng mãng cäc ë nh÷ng vïng ®éng ®Êt. 
 - Khi cäc chÞu kÐo nhiÒu. 
 - Khi ®Êt cã tÝnh në.  
 
 ViÖc lùa chän tiÕt diÖn cäc  nhá lµ hîp lý khi : 
 
 - T¶i träng thùc tÕ t¸c dông lªn cäc nhá h¬n trÞ sè tÝnh to¸n theo ®Êt 
nÒn vµ theo vËt liÖu lµm cäc. 
 - Khi cÇn thiÕt ph¶i thiÕt kÕ theo cÊu t¹o víi sè l−îng cäc lín h¬n 
nhiÒu so víi yªu cÇu xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn søc chÞu t¶i tÝnh to¸n cña cäc 
theo ®iÒu kiÖn c−êng ®é ®Êt nÒn. 
 - Khi t¹i c«ng tr−êng kh«ng cã cäc tiÕt diÖn lín. 
 - Khi chiÒu dµi cäc vu«ng nhá h¬n 8 mÐt. 
 - Khi cäc dïng thÐp øng suÊt tr−íc thay cho cäc th−êng cã chiÒu dµi 
lín h¬n 16 mÐt. 
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(iv) H¹ cäc kiÓu ®ãng : 
 
 ViÖc h¹ cäc b»ng bóa cã thÓ thùc hiÖn víi bÊt kú lo¹i ®Êt chÞu nÐn nµo. 
HiÖn nay bóa ®−îc sö dông nhiÒu lµ bóa diesel kiÓu hai thanh dÉn ®Ó ®ãng 
cäc mÆc dï n¨ng l−îng xung kÝch cã kÐm bóa h¬i ®¬n ®éng nh−ng −u ®iÓm 
quan träng lµ bóa tù ®iÒu khiÓn , kh«ng cÇn cã m¸y nÐn khÝ . GÇn ®©y viÖc sö 
dông m¸y diesel kiÓu èng cã c«ng suÊt ®iÖn cao so víi lo¹i hai thanh dÉn nªn 
lo¹i m¸y nµy ®−îc sö dông réng r·i. 
 Tû sè träng l−îng phÇn ch¸y xung kÝch vµ träng l−îng cäc kh«ng 
®−îc nhá h¬n 1,5 lÇn ®èi víi ®Êt chÆt , kh«ng nhá h¬n 1,25 lÇn víi ®Êt chÆt 
võa vµ 1,0 ®èi víi ®Êt yÕu b·o hoµ n−íc. 
 Khi dïng bóa diesel kiÓu èng , tû sè träng l−îng phÇn ch¸y xung kÝch 
víi träng l−îng cäc cã thÓ lÊy thÊp h¬n vµ b»ng 0,7 ~ 0,8 . Khi b¾t ®Çu ®ãng 
chØ nªn n©ng chµy cao kho¶ng 0,3 ~ 0,4 mÐt sÏ ®−a cäc vµo vÞ trÝ kh¸ chÝnh 
x¸c. 
 
 C¸c lo¹i bóa ®ãng cäc lo¹i song ®éng kiÓu Liªn x« cò cßn cã nhiÒu 
trong n−íc ta lµ : Y-5 , C-32 , C-35 , C-38 ,  C-431 , CCCM 742A , CCCM-
501 , 502 , 503, 708 vµ PP-28.  
 Bóa diesel kiÓu Liªn x« cò cã c¸c lo¹i YPM-500 , YPM-1250 , C-524, 
C-2544 , C-222 , C 222A , C-268 , C268A , C-330 , C-858 , C- 859. 
 C¸c lo¹i bóa ®ãng cäc kiÓu diesel thuû lùc cña NhËt cã phÇn chµy tõ 
3,3 tÊn ®Õn 6 tÊn víi ký hiÖu DH hiÖn nay còng cã nhiÒu C«ng ty X©y dùng 
®ang cã. C¸c lo¹i bóa diesel cña Hoa kú cã thÓ mua ®−îc t¹i thÞ tr−êng lµ 
DE150/110 , DE70/50C, DE70/50B, DA55C , DA45 , DE33/30/20C , 
DA35C , DA15C .  
 Bóa dïng h¬i  nÐn cã MS500 , Ms 350 , 11B3 , 10B3 , 9B3 , #7 , # 6 , 
vµ #5.  

C¸c d¹ng dµn khoan måi cã H1200B , HA-18 , HVA -36 vµ AF-550. 
 
(v) H¹ cäc kiÓu chÊn ®éng : 
  

ChØ ®èi víi ®Êt c¸t b·o hoµ n−íc vµ ®Êt sÐt nh·o hoÆc dÎo nh·o míi 
nªn sö dông ph−¬ng ph¸p h¹ cäc b»ng chÊn ®éng. §Ó h¹ cäc ®−îc tèt th× 
m¸y chÊn ®éng ph¶i cã träng l−îng lín thÝ dô ®Ó h¹ cäc dµi 12~15 mÐt trong 
®Êt yÕu th× träng l−îng m¸y ph¶i nÆng tèi thiÓu lµ 5 tÊn vµ ®Êt chÆt th× m¸y 
ph¶i nÆng ®Õn 10 tÊn. ViÖc chän m¸y h¹ cäc chÊn ®éng phô thuéc träng 
l−îng cäc , phô thuéc tÝnh ch©tý c¬ lý cña ®Êt n¬i chøa cäc. 

C¸c m¸y h¹ cäc chÊn ®éng cña Liªn x« cò cßn trong n−íc ta lµ c¸c 
lo¹i BΠ-1 , 3  , 30 , 80 , 160 , 170 , 250 , vµ BY-1,6 , B-102 , B-104 , B108. 
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C¸c lo¹i m¸y h¹ cäc cña c¸c n−íc ph¸t triÓn míi nhËp vµo n−íc ta rÊt 
phong phó , cã ký hiÖu lµ V- ( V-chÊn ®éng , vibration ) nh− V-140 , V-36 , 
V-30 , V-20 , V-20B , V-17 , V16, V-14 , V-5C , V-5B , V-5 , V2A vµ V-2. 
 Mét trong nh÷ng H·ng cã nhiÒu m¸y thi c«ng cäc næi tiÕng cña Hoa 
Kú lµ ICE ( International Construction Equipment, Inc. ) ta cã thÓ ®−îc ®¸p 
øng th«ng qua E-mail ®Ó tiÕp xóc lµ: info@iceusa.com. 
 
(vi) H¹ cäc kiÓu Ðp : 
 
 Cäc Ðp lµ ®Æc thï sö dông rÊt ®Æc biÖt cña n−íc ta. HiÖn nay trong ®iÒu 
kiÖn thi c«ng trong néi ®« do cäc ®ãng bÞ nh−îc ®iÓm vÒ tiÕng ån  vµ sù chÊn 
®éng nªn viÖc sö dông rÊt h¹n chÕ. Ban ®Çu cäc Ðp chØ sö dông theo c¸ch nèi 
nh÷ng ®o¹n ng¾n cäc MÐga . Sau nµy chóng ta cã thÓ Ðp ®−îc nh÷ng ®o¹n 
cäc dµi trªn 5 mÐt. VÒ nguyªn t¾c nh÷ng cäc ®ãng ®Òu cã thÓ thi c«ng kiÓu 
Ðp. §Ó ®¶m b¶o cäc Ðp ®¹t ®−îc søc chÞu t¶i dù tÝnh th× lùc Ðp cäc ph¶i ®¹t 
tíi lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu PÐpmin  . §ång thêi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hÖ neo 
gi÷ vµ thiÕt bÞ Ðp , cÇn khèng chÕ lùc Ðp kh«ng lín qu¸ PÐpmax. 
 Lùc Ðp tíi h¹n tèi thiÓu vµ tèi ®a phô thuéc ®Æc tÝnh cña nÒn ®Êt chøa 
cäc. Th−êng lùc nµy ph¶i lín h¬n lùc chÞu t¶i cña cäc 20% ~ 50%. 
 
 PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ sö dông cho cäc Ðp ®Òu ®−îc s¶n xuÊt trong n−íc 
ta. Bé phËn chñ yÕu cña m¸y Ðp cäc lµ hÖ kÝch. Cã hai kiÓu m¸y c¬ b¶n lµ 
m¸y Ðp ®Ønh cäc vµ m¸y Ðp «m ngang th©n cäc. Cã 3 c¸ch neo kÝch lµ hÖ neo 
trong lßng ®Êt , hÖ gi÷ nhê ®èi träng vµ hÖ neo ngµm chÆt vµo c«ng tr×nh. 
 H¹n chÕ cña cäc Ðp lµ khã sö dông cäc lín v× kh¶ n¨ng kÝch Ðp còng 
nh− hÖ neo gi÷ cång kÒnh nÕu dïng ®èi träng. 
 HiÖn t−îng Ðp cäc lµm tråi ®Êt chung quanh lµ ®iÒu kiÖn cÇn chó ý 
trong tiÕn ®é Ðp. CÇn bè trÝ tiÕn ®é Ðp sao cho ®Êt kh«ng bÞ dån nÐn nhanh ®Ó 
gi¶m hiÖn t−îng tråi ®Êt chung quanh , nhÊt lµ t¹i c¸c vÞ trÝ cã nh÷ng líp ®Êt 
cã tÝnh ®µn håi cao. 
 
(vii) Cäc nªm : 
 
 Cäc nªm lµ lo¹i cäc bª t«ng cèt thÐp cã h×nh nªm. Cäc nªm sö dông 
rÊt tèt khi líp ®Êt ®¸y mãng lµ thuÇn nhÊt vµ ®ñ ®é dµy ®Ó chøa nªm. Mòi 
nªm ph¶i n»m trong líp ®Êt ®µn håi vµ c¸ch ®−êng ph©n gi¶i víi líp d−íi Ýt 
nhÊt 1,2 mÐt. Do ®iÒu kiÖn khã tho¶ m·n vÒ chiÒu dµy líp ®Êt chøa nªm nªn 
viÖc sö dông cäc nªm lµ h¹n chÕ. Mét sè c«ng tr×nh sö dông cäc nªm do mòi 
nªm xuyªn qua líp ®Êt chøa nªm nªn nªm ®· bÞ ch×m xuèng c¸c líp ®Êt d−íi 
vµ hiÖn t−îng xÐ r¸ch , lµm t¸ch líp ®Êt s¸t ®Õ mãng ®· g©y nguy hiÓm cho 
c«ng tr×nh. 
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1.7.2   Ph¹m vi ¸p dông 
 
Trong n−íc : 
 
 Cäc bª t«ng cèt thÐp ®· trë thµnh gi¶i ph¸p mãng s©u kinh ®iÓn vµ 
truyÒn thèng . ViÖc sö dông gi¶i ph¸p nµy cã kÕt qu¶ rÊt æn ®Þnh . Sù ph¸t 
triÓn cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ tÊt yÕu vµ kÕt qu¶ lµ kh«ng cÇn bµn c·i . 
§©y lµ gi¶i ph¸p mãng s©u ®−îc sö dông cho nhµ cã sè tÇng tõ 5 ®Õn 17 
tÇng, hiÖn nay sö dông kh¸ réng r·i cho c¸c d¹ng nhµ ë ViÖt nam. 
 
N−íc ngoµi: 
 
ViÖc sö dông cäc bª t«ng cèt thÐp cho nhµ vïng ®Êt yÕu lµ phæ biÕn trªn rÊt 
nhiÒu n−íc. ChiÒu dµi cäc ®−îc sö dông ®Õn 30 mÐt. TiÕt diÖn cäc cã thÓ 
h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt , h×ng trßn hay h×nh tam gi¸c. KÝch th−íc c¹nh 
nÕu tiÕt diÖn h×nh vu«ng tõ 200 x 200 mm ®Õn 450 x 450 mm. Cã ng−êi ®· 
thiÕt kÕ cäc bª t«ng cèt thÐp ®Õn  tiÕt diÖn 500 x 500 mm. 
GÇn nh− tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Òu cã tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng 
cäc bª t«ng cèt thÐp. 
 
1.8 C¸c d¹ng cäc chÕ t¹o t¹i vÞ trÝ  c«ng tr×nh : 
 
1.8.1   M« t¶ c«ng nghÖ 
 
(i) Cäc nhåi : 
 
 Cäc nhåi ®−îc sö dông trong viÖc x©y dùng nhµ cao tÇng. Nhµ cao 
tÇng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®¸ng chó ý :  
 *T¶i träng tËp trung th¼ng ®øng ë ch©n cét lín ®¸ng kÓ. Ngoµi ra ë 
d−íi ch©n cÇu thang vµ thang m¸y , ch©n nh÷ng v¸ch cøng còng cã nh÷ng t¶i 
träng kh¸ lín. T¶i träng ngang còng nh− vÊn ®Ò æn ®Þnh cña nhµ cao tÇng lµ 
nh÷ng bµi to¸n cÇn ®−îc xem xÐt mét c¸ch nghiªm tóc. 
 * Nhµ cao tÇng rÊt nh¹y víi ®é lón, ®Æc biÖt lµ lón lÖch. Lón kiÓu g× 
còng g©y ra nh÷ng t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù lµm viÖc tæng thÓ cña c¸c kÕt 
cÊu nhµ. 
 *Trong t×nh tr¹ng ®« thÞ cña ta hiÖn nay, nhµ cao tÇng sÏ ®−îc x©y 
dùng nhiÒu trong khu ®«ng d©n c−, mËt ®é nhµ cã s½n kh¸ dµy ®Æc. VÊn ®Ò 
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b¶o ®¶m an toµn cho c¸c c«ng tr×nh ®· cã lµ mét ®Æc ®iÓm x©y dùng nhµ cao 
tÇng ë n−íc ta.  
 Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu kh¸i qu¸t ®ã mµ gi¶i ph¸p chän cho mãng nhµ 
cao tÇng hay thÊy lµ mãng cäc nhåi vµ mãng barrette. 

Nh÷ng −u ®iÓm cña mãng cäc nhåi cãp thÓ tãm t¾t : 
@ Khi thi c«ng cäc khoan nhåi còng nh− sö dông cäc khoan nhåi ®¶m b¶o 
an toµn cho c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã chung quanh. Lo¹i cäc khoan nhåi ®Æt s©u 
kh«ng g©y lón ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. 
 
@ Qu¸ tr×nh thùc hiÖn mãng cäc , dÔ dµng thay ®æi c¸c th«ng sè cña cäc 
(chiÒu s©u , ®−êng kÝnh) ®Ó ®¸p øng víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa chÊt d−íi 
nhµ. 
@ Cäc khoan nhåi tËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc cña bª t«ng mãng cäc do 
®iÒu kiÖn tÝnh to¸n theo lùc tËp trung. 
@ §Çu cäc cã thÓ chän  ë ®é cao tuú ý cho phï hîp víi kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ 
quy ho¹ch kiÕn tróc mÆt b»ng. 
@ NÕu sö dông mãng barrette rÊt dÔ dµng lµm tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng. 
Theo kinh nghiÖm cña c¸c n−íc §«ng Nam ¸ , Hång C«ng, §µi Loan th× cø 
6 ~ 7 tÇng cao nªn lµm mét tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng lµ thÝch hîp. Cã tÇng 
hÇm, c«ng tr×nh cao tÇng ®−îc nhiÒu c¸i lîi. 
NÕu lµm tÇng hÇm, nÒn d−íi nhµ ®−îc gi¶m t¶i träng do lÊy ®i líp ®Êt mµ 
hÇm chiÕm chç.. Nhµ cã hÇm, t¨ng ®é æn ®Þnh khi chÞu t¸c ®éng ngang rÊt 
®¸ng kÓ. Nhµ cã tÇng hÇm sö dông thªm diÖn tÝch phôc vô ë nh÷ng tÇng s©u. 
Cäc nhåi míi vµo ViÖt nam vÒ mÆt thùc tÕ ( tr−íc ®©y ®· cã t¸c gi¶ thÝ 
nghiÖm quy m« nhá ) kho¶ng ba bèn n¨m trë l¹i ®©y, chñ yÕu cho c¸c c«ng 
tr×nh liªn doanh hoÆc n−íc ngoµi ®Çu t−. 
 
(ii) C«ng nghÖ lµm cäc nhåi 
 
ii.1  C¸c d¹ng cäc nhåi phæ biÕn : 
 
 Cäc nhåi nãi trong tµi liÖu nµy lµ cäc nhåi bª t«ng cèt thÐp thùc hiÖn 
t¹i chç. NgoµI ra cßn cã c¸c d¹ng cäc nhåi c¸t, cäc nhåi cuéi hoÆc ®¸ d¨m 
mµ thuËt ng÷ quen dïng lµ cäc balastre sÏ ®Ò cËp t¹i môc kh¸c. 

a) Cäc nhåi ®¬n gi¶n: 
(i) Cäc nhåi ®¬n gi¶n n«ng 
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(ii) Cäc nhåi h×nh trô s©u: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cäc ®· lµm xong         Cäc cßn gi÷ v¸ch 
 

b) Cäc nhåi më rténg ®¸y: 
 

(i) Më réng ®¸y trßn hoÆc bÊt kú 
 
 
 
 
 
 
  
(ii) Më réng ®¸y do khoan mét ®ît më réng hoÆc nhiÒu ®ît më réng xuèt 
th©n: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tµi liÖu nµy chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c lo¹i cäc nhåi h×nh trô sö dông kh¸ phæ biÕn 
t¹i Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 
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ii.2  C«ng nghÖ khoan 
 
ii.2.1  ThiÕt bÞ vµ phô tïng phôc vô khoan 
 

(i) ThiÕt bÞ khoan : 
 
* Sö dông c¸c m¸y khoan ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n s½n cã : 

 
 Tën dông c¸c bÖ m¸y vµ c¬ cÊu quay cña cña c¸c m¸y khoan ®Þa chÊt 
c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n mµ n−íc ta ®· nhËp tõ tr−íc n¨m 1990. 
 Khi sö dông nh÷ng m¸y nµy cÇn cã nh÷ng bé phËn chuyªn dïng cho 
c«ng t¸c khoan cña cäc khoan nhåi nh− mòi khoan vµ gÇu khoan cã ®−êng 
kÝnh lín. 
 
*C¸c thiÕt bÞ, m¸y chuyªn dïng ®Ó khoan cäc nhåi : 
 

Lo¹i nµy ®−îc thiÕt kÕ chuyªn dïng cho c«ng nghÖ khoan cäc nhåi. 
Kh«ng ph¶i chÕ t¹o thªm c¸c phô tïng phôc vô mµ sö dông ngay, trùc tiÕp. 
 
T¹i Hµ néi ®· cã nh÷ng m¸y cña c¸c H·ng SOIMEC, HITACHI, NIPPON 
SHARYO, SANWA , . . . 
 
Nh÷ng thiÕt bÞ khoan chuyªn dïng cña H·ng NIPPON SHARYO lÊy thÝ dô 
lµ c¸c lo¹i ®−îc chµo hµng lµ DHJ-40, DHJ 60-2, DHP 80, DH 408-95M , 
DH 508-105M, DH 608-120M. 
Nh÷ng m¸y nµy th−êng ®−îc phôc vô nh÷ng c«ng t¸c nh− : khoan dÉn ®Ó th¶ 
cäc, dïng lµm m¸y ®ãng cäc cõ, dïng khoan trong v¸ch. 
 
M¸y chñ th−êng dïng ®éng c¬ diesel lo¹i HINO, sö dông n−íc lµm l¹nh, 4 
chu kú, phun nhiªn liÖu trùc tiÕp. C«ng suÊt th−êng tõ 117 m· lùc ®Õn 185 
m· lùc. Phæ biÕn lµ 2000 vßng phót. L−îng nhiªn liÖu tiªu thô tõ 165 ( g/ m· 
lùc giê) ®Õn 171 ( g/ m· lùc giê ). 
Bé phËn thuû lùc cña m¸y cã b¬m chñ víi ¸p lùc 245 Kg/cm2 vµ cã luång 
chuyÓn lµ 223 lÝt /phót. 
Tèc ®é quay tõ 2 ®Õn 3,5 vßng/phót. Tèc ®é n©ng, h¹ lµ 66/33 m/phót. Tèc 
®é di chuyÓn tõ 0,8 ®Õn 1,9 km/giê. M¸y nÆng tõ 21 tÊn ®Õn 44,2 tÊn. DiÖn 
tÝch phÇn b¸nh ®Ì lªn ®Êt tõ 45.500 cm2 ®Õn 83.060 cm2. 
Th−êng m¸y g¾n mét cÇn trôc trùc tiÕp phôc vô c¸c c«ng ®o¹n khoan. CÇn 
trôc m«men n©ng t¶I tõ 35 tÊn x 3,7 mÐt ®Õn 65 tÊn x 3,9 mÐt. CÇn chÝnh tõ 
10 mÐt ®Õn 55 mÐt vµ mãc phô tõ 6 ®Õn 15 mÐt. 
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M¸y cã kÝch th−íc chiÒu dµi tæng cì 6,6 mÐt ®Õn 8,5 mÐt. ChiÒu réng m¸y tõ 
2,7 mÐt ®Õn 4,5 mÐt. 
CÇn ®µo vËn hµnh theo nguyªn t¾c èng lång. ChiÒu dµi cÇn chñ th−êng 21 
mÐt. Khi cÇn ®µo s©u h¬n th× tõ trong cÇn chñ cã ®o¹n èng lång nh« ra ®Ó 
®µo. C¸c m¸y phæ biÕn nhËp vµo n−íc ta ®Òu cã thÓ ®µo s©u tíi 50 mÐt. 
 
(ii) §Çu khoan: 

 
Th−êng sö dông ba d¹ng ®Çu khoan: 
 
* Mòi khoan g¾n kim lo¹i r¾n hoÆc b¸nh xe quay cã g¾n c¸cbit cßn gäi lµ 
( c«ranh®«ng) 
 
Nh÷ng lo¹i nµy th−êng dïng khi khoan qua líp ®¸ cøng hoÆc qu¸ tr×nh 
khoan gÆp ph¶i líp nhiÒu cuéi sái trÇm tÝch löng l¬ ( trÇm tÝch ®¸y ao hå) 
thµnh d¹ng thÊu kÝnh ch−a ®Õn ®é s©u ®Æt  mãng theo thiÕt kÕ. Lo¹i mòi 
khoan nµy dïng kh¸ phæ biÕn trong kh©u khoan b¾n m×n ph¸ ®¸ trong c¸c 
má khai th¸c ®¸. 
 
* Mòi khoan c¸nh xo¾n ( auger flight ). 
 
Mòi khoan cã c¸nh xo¾n vÝt cã thÓ cã c¸c chiÒu dµI kh¸c nhau. Cã thÓ ®o¹n 
xo¾n theo chiÒu dµi c¶ 21 mÐt nh−ng còng cã thÓ chØ cã c¸nh xo¾n ë chiÒu 
dµi 4~5 mÐt. H×nh d¹ng cña mòi khoan xo¾n gièng nh− c¸I më nót chai cho 
lo¹i nót b»ng li-e ( ®iÓn ®iÓn ) hoÆc mòi khoan xo¾n ®Ó khoan gç. 
Th−êng dïng lo¹i mòi khoan nµy ®Ó khoan ®Êt sÐt, khoan ®Êt líp trªn cã 
nhiÒu rÔ c©y nhá, g¹ch vì, m¶nh sµnh, cá r¸c. Khi gÆp líp c¸t lÉn cuéi kh¸ 
chÆt, máng, cã thÓ dïng lo¹i mòi khoan nµy ®Ó ®µo xuyªn hoÆc xíi t¬i cho 
gµu vÐt tiÕp. 
 
* Gµu khoan thïng ( buck) : 
 
§èi víi ®Êt ë khu vùc Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh sö dông kh¸ phæ 
biÕn lo¹i gµu nµy. Gµu kiÓu thïng cã n¾p kiªm l−ìi c¾t ®Êt ë ®¸y. N¾p g¾n 
víi th©n thïng b»ng b¶n lÒ. ë n¾p ®¸y cã hai hoÆc ba r·nh c¾t ®Êt ( miÖng c¾t 
) bè trÝ h−íng t©m n¾p. Cã g¾n r¨ng ®µo ë cöa c¾t ®Êt nµy. 
Lo¹i gµu nµy thÝch hîp víi ®Êt thÞt, ®Êt sÐt d¹ng bïn, c¸t h¹t nhá, h¹t trung 
hoÆc c¸t cã hµm l−îng sái kh«ng qu¸ nhiÒu trong m«i tr−êng sòng n−íc.  
Khi gÆp líp sái hoÆc c¸t chÆt hµm l−îng sái cì h¹t trªn 30 mm kh¸ nhiÒu th× 
lo¹i gµu nµy khã sö dông. 
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(ii) Mét sè sù cè hay gÆp víi thiÕt bÞ khoan: 
 
Mòi khoan kiÓu xo¾n, kiÓu thïng th−êng hay bÞ biÕn d¹ng r¨ng c¾t ®Êt khi 
gÆp ®Êt r¾n hoÆc sái cuéi, rÔ c©y nhiÒu. R¨ng cña gµu thïng th−êng cã vá 
bäc chèng mßn. Nh÷ng vá bäc nµy mau mßn vµ g·y nh−ng do c¬ chÕ dÔ 
dµng thay thÕ nªn khi ®µo cÇn chuÈn bÞ vá bäc r¨ng gµu thay thÕ trong qu¸ 
tr×nh ®µo. 
PhÇn c¸p treo cÇn ®µo nèi víi cÇn ®µo nhê mét c¬ cÊu truyÒn gi÷ cho khi cÇn 
®µo quay mµ kh«ng g©y xo¸n c¸p phÝa trªn. Bé phËn nµy hay ®−îc gäi lµ 
“con chuét” hay “b¾p chuèi”. NÕu con chuét bÞ bôi c¸t chui vµo hoÆc sÐt gØ, 
khi cÇn thiÕt quay gµu th−êng x¶y ra hiÖn t−îng xo¾n c¸p. CÇn l−u ý b¶o 
d−ìng th−êng xuyªn cho “ con chuét ” nµy. 
 
ii.2.1.(*) ThiÕt bÞ míi: 
 
 GÇn ®©y ( n¨m 1998 ) ë n−íc ta míi nhËp lo¹i m¸y ®µo hä Casagrand 
lo¹i ®µo theo kiÓu xoay Ðp. M¸y nµy nhËp tõ Italia. Nh÷ng n−íc kh¸c còng 
s¶n xuÊt nh− Hoa kú, CHLB §øc. M¸y §øc cã tªn lµ LEFFER. M¸y Italia cã 
ký hiÖu GCL-GCP HB/E lo¹i GL-GV. 
 
 M¸y nµy ®µo kiÓu Ên ch×m dÇn vá casing xuèng ®©t. §Êt bªn trong vá 
lÊy dÇn lªn b»ng gÇu ®µo kiÓu ngo¹m. C¸c èng casing nèi dÇn theo ®é s©u. 
Mçi khoang èng dµi tõ 2 mÐt ®Õn 6 mÐt vµ nèi víi nhau kiÓu r¨ng ngËp råi 
chèt. §−êng kÝnh ®µo tõ 500 mm ®Õn 2500 mm. 
 
ii.2.2  C«ng nghÖ khoan: 
 
(i) èng v¸ch: 
 
èng v¸ch cã ®−êng kÝnh lín h¬n ®−êng kÝnh cäc lµ 100 mm. ChiÒu dµi cña 
èng v¸ch tõ 3 mÐt ®Õn c¶ chiÒu s©u cäc nÕu cÇn. Th−êng lµm èng v¸ch dµi 
4~8 mÐt . ChiÒu dµy tÊm thÐp ®Ó cuén thµnh èng v¸ch tõ 10 ~ 20 mm. 
NhiÖm vô cña èng v¸ch lµ chèng gi÷ cho v¸ch khoan ë líp trªn ngay tõ mÆt 
®Êt xuèng kh«ng bÞ xËp, sôt vµ gi÷ cho ®Êt chung quanh ë líp trªn cña hè 
khoan kh«ng chui vµo hè khoan lµm ¶nh h−ëng xÊu ®Õn c«ng tr×nh hiÖn cã ë 
chung quanh n¬i ®ang thi c«ng. 

    
Th−êng èng v¸ch nµy rót lªn ngay sau khi ®æ bª t«ng võa xong ®Ó sö dông 
cho nhiÒu hè. Rót lªn ngay sau khi ®æ bª t«ng lµm cho bª t«ng ë vïng cã 
v¸ch t¹o nªn ¸p lùc nÐn trùc tiÕp vµo thµnh ®Êt vµ t¹o ra mÆt kh«ng ph¼ng, 
lµm t¨ng ma s¸t bªn cña cäc lªn, t¨ng ®é an toµn cho cäc. Khi cäc n»m qu¸ 
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s¸t c«ng tr×nh liÒn kÒ th× nªn gi÷ v¸ch l¹i mµ kh«ng rót lªn víi môc ®Ých 
kh«ng lµm rung ®éng c«ng tr×nh liÒn kÒ. 
Cã thÓ lµm v¸ch b»ng vá bª t«ng cèt thÐp ræi ®Ó l¹i lu«n cïng víi cäc. Sö 
dông v¸ch b»ng bª t«ng cèt thÐp rÊt yªn t©m trong kh©u chèng xËp v¸ch. 
 
(ii) ViÖc sö dông dung dÞch bïn khoan bentonite: 
 
Bentonite lµ lo¹i ®Êt sÐt cã kÝch th−íc h¹t nhá h¬n so víi h¹t ®Êt sÐt 
kaolinite. Nªn dïng ®Êt sÐt bentonite ®Ó chÕ t¹o bïn khoan. Khi hiÕm ®Êt sÐt 
bentonite cã thÓ dïng mét phÇn ®Êt sÐt ®Þa ph−¬ng ( kaolinite) nh−ng ®Êt 
nµy ph¶i cã chØ sè dÎo kh«ng nhá h¬n 0,2 vµ chøa h¹t cã kÝch th−íc lín h¬n 
0,05 kh«ng qu¸ 10% vµ c¸c h¹t nhá h¬n 0,005 kh«ng Ýt h¬n 30%. Sù thÝch 
hîp cuèi cïng cña ®Êt sÐt ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ cña thÝ 
nghiÖm trong phßng ®èi víi dung dÞch sÐt chÕ t¹o tõ ®Êt sÐt Êy. 
 Dung dÞch sÐt cã thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña hè 
®µo trong thêi gian x©y dùng vµ lÊp ®Çy hè. 

 
Dung dÞch sÐt bentonite cã hai t¸c dông chÝnh: 
 
@  Lµm cho thµnh hè ®µo kh«ng bÞ xËp nhê dung dÞch chui vµo c¸c khe c¸t, 
khe nøt quyÖn víi c¸t dÔ xôp lë ®Ó gi÷ cho c¸t vµ c¸c vËt thÓ vôn kh«ng bÞ 
r¬I vµ t¹o thµnh mét mµng ®µn håi bäc quanh thµnh v¸ch hè gi÷ cho n−íc 
kh«ng thÈm thÊu vµo v¸ch. VÒ lý thuyÕt ®· ®−îc nghiªn cøu kh¸ ®Çy ®ñ 
trong lý thuyÕt vÒ v¸ch bïn t¹o khu«n ( parois moulÐes ).  
 
@  T¹o m«i tr−êng nÆng bn©ng nh÷ng ®Êt ®¸, vôn khoan, c¸t vôn næi lªn mÆt 
trªn ®Ó trµo hoÆc hót khái lç khoan. 
 
Trong nhiÒu tr−êng hîp cã thÓ thay bïn bentonite b»ng chÊt dÎo sinh häc ( 
biopolymÌres ) . T¹i Hµ néi cã c«ng tr×nh nhµ th¸p ( ë Ho¶ Lß cò ) sö dông 
lo¹i chÊt dÎo sinh häc nµy. 
Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ mµ trong bïn sÐt bentonite cã thÓ cho thªm c¸c 
phô gia nh− Natri Cacb«nat ( Na2CO3 ) hoÆc Natri Fluorua ( NaF ). ViÖc cho 
thªm phô gia nh»m tho¶ m·n c¸c chØ tiªu ®−îc c¸c qui ph¹m ®Ò ra: 
 

• §é nhít , ®Æc tr−ng cho tÝnh l−u ®éng cña dung dÞch bïn trong kho¶ng 
18 ®Õn 30 centipoa ( theo СПВ – 5 ) ; 

• Sù kÕt tña ngµy ®ªm ( ®é t¸ch n−íc) vµ tÝnh æn ®Þnh ®Æc tr−ng cho sù 
æn ®Þnh cña dung dÞch chèng sù ph©n tÇng: 
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T¸ch n−íc kh«ng lín h¬n 4% 
æn ®Þnh kh«ng lín h¬n 0,02 G/cm3 
 ( theo dông cô IC-1 hoÆc IC-2 ).  
 

• Hµm l−îng c¸t biÓu thÞ møc ®é trong dung dÞch ph¶I d−íi 4% ( theo 
OM-2). 

• §é m¾t n−íc, ®Æc tr−ng kh¶ n¨ng truyÒn n−íc cho ®Êt Èm, kh«ng lín 
h¬n 30 cm3 ( theo dông cô BM-6). 

• øng suÊt c¾t tÜnh, biÓu thÞ ®é bÒn cÊu tróc vµ xóc biÕn cña dung dÞch 
sÐt trong ph¹m vi tõ 10 ~ 50 mg/cm2 qu¸ 10 phót sau khi khuy©ý trén 
nã ( theo dông cô CHC ). 

• MËt ®é tronmg kho¶ng tõ 1,05 ®Õn 1,15 khi dïng sÐt bentonite vµ tõ 
1,15 ®Õn 1,3 g/cm3 khi dïng c¸c sÐt kh¸c. 

 
C¸c ®Æc tr−ng cña bïn khoan bentonite theo tiªu chuÈn Ph¸p ( DTU 13.2) 
lµ: 

 
Dung träng; 
§é nhít theo c«n Marsh ( c¬ së lµ 1/2 lÝt) 
Hµm l−îng c¸t trong dung dÞch 
§é läc 
ChiÒu dµy líp mµng bïn ( cake ). 
 
Bïn míi tr−íc khi sö dông ph¶I ®¹t c¸c th«ng sè sau ®©y: 
 

• Dung träng trong kho¶ng 1,01 vµ 1,05 ( trõ tr−êng hîp cÇn cã bïn 
nÆng hoÆc bïn sÖt) 

• §é nhít Marsh trªn 35 gi©y 
• Kh«ng ®−îc cã hµm l−îng c¸t 
• §é t¸ch n−íc nhá h¬n 30 cm3 
• §é dµy líp mµng bïn ( cake) nhá h¬n 3 mm.  

 
Bïn bentonite sau khi khoan, ®· lµm s¹ch hè khoan ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu sau 
®©y : 
 

• Dung träng d−íi 1,2  (trõ lo¹i bïn nÆng) 
• §é nhít gi÷a 35 ~ 90 sec 
• Hµm l−îng c¸t khã x¸c ®Þnh mét gi¸ trÞ thùc v× rÊt phô thuéc vµo ®Þa 

chÊt khu vùc khoan, nh−ng níi chung hµm l−îng nµy kh«ng ®−îc v−ît 
qu¸ 5%. 
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• §é t¸ch n−íc nhá h¬n 40 cm3 
• ChiÒu dµy líp v¸ch dÎo ( cake) nhá h¬n 5 mm. 

 
PhÈm chÊt cña bentonite theo API ( American Petroleum Institute ) 
 
Theo ViÖn dÇu má Hoa Kú th× chÊt l−îng cña bentonite ph¶I tho¶ m·n c¸c 
yªu cÇu sau ®©y: 

• §é nhít ®äc khi quay 600 vßng/phót tèi thiÓu ph¶i ®¹t 30 phót 
• Tû sè YP/PV tèi ®a lµ 3 
• §é t¸ch n−íc tèi ®a lµ 15 mls ( mililitre par second ) 
• H¹t cßn ®äng trªn sµng 75 microns tèi ®a lµ 4% theo träng l−îng 
• §é Èm kh«ng qu¸ 10% 

 
PhÈm chÊt cña bïn bentonite theo ®Ò nghÞ cña C«ng ty Bachy Soletanche: 
 

• MËt ®é (g/ml) 1,025 ± 0,0005 
• Sau khi röa hè khoan, mËt ®é ph¶i nhá h¬n 1,08 
• §é t¸ch n−íc sau 30 phót thö nghiÖm ( tÝnh b»ng mililitre ) lµ 25 ± 4   

tr−íc khi ®æ bª t«ng ®é t¸ch n−íc kh«ng qu¸ 40 
• §é nhít Marsh cone, sec 30~35. Tr−íc khi ®æ bª t«ng ®¹t 30~ 40 
• Hµm l−îng c¸t (%) Ýt h¬n 2% 
• §é PH 8 ~ 10,8 

 
Qu¸ tr×nh sö dông bentonite : 
 
Nh− trªn ®· biÕt , bïn cã t¸c dông gi÷ v¸ch nÕu nã ®¶m b¶o ®óng chÊt l−îng 
nh− c¸c yªu cÇu ®· nªu. Qu¸ tr×nh khoan s©u th× bïn x©m nhËp vµo khe lç, 
t¹o v¸ch bïn, nªn mËt ®é bentonite gi¶m ®i, qu¸ tr×nh khoan ph¶i th−êng 
xuyªn tiÕp thªm bïn míi vµo hè khoan. 
 
(iii) Thæi röa hè khoan khi ®· ®¹t chiÒu s©u: 
 
Khi khoan ®¹t ®é s©u, ng−ng cho c¸ l¾ng ®äng trong thêi gian 30 ohót, lÊy 
gµu vÐt cho hÕt líp c¸t l¾ng ®äng råi b¾t ®Çu thæi röa cho s¹ch nh÷ng mïn 
khoan vµ c¸t lÉn trong dung dÞch. 
Qu¸ tr×nh khoan, bôi c¸t vµ mïn khoan trén lÉn vµo dung dÞch bentonite lµm 
cho dung träng cña dung dÞch nµy t¨ng lªn. ViÖc vÐt bá c¸t l¾ng ®äng vµ 
thæi röa hÕt søc quan träng nh»m b¶o ®¶m cho chÊt l−îng cäc sau nµy. 
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Nõu dung träng cña bïn v−ît qu¸ nh÷ng chØ sè ®Æc tr−ng ®· nªu, khi ®æ bª 
t«ng , be t«ng kh«ng ®ïn hÕt ®−îc bïn khái lç khoan ®Ó chiÕm chç cña nã, 
g©y ra nh÷ng tói bïn trong bª t«ng. Nõu kh«ng vÐt s¹ch c¸t l¾ng ®äng d−íi 
®¸y hè khoan sÏ t¹o ra mét líp bïn ®Öm gi÷a cäc vµ nÒn ®¸y cäc, khi chÞu 
t¶I cäc sÏ bÞ lón qu¸ møc cho phÐp. 
 
ViÖc thæi röa ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 
 

• Trang bÞ: 
 

+ Mét èng b»ng thÐp cã chiÒu dµy 8~10 mm, ®−êng kÝnh 254 mm, dµi b»ng 
chiÒu s©u hè khoan ( cßn cã tªn lµ èng trÐmie ). §Ó t¹o thµnh èng dµi nh− 
vËy, èng trÐmie ®−îc nèi b»ng nh÷ng ®o¹n èng dµi 3 mÐt ®−îc nèi víi nhau 
theo kiÓu èng d−íi cã miÖng b¸t tiÖn r¨ng ren ©m ë thµnh b¸t vµ èng trªn cã  
r¨ng ren d−¬ng. §Çu trªn cïng sÏ lµ miÖng b¸t lµm gê tùa cho toµn èng ®Ó  
tùa lªn gi¸ tùa kiªm n¾p cho hè khoan. 
+ Gi¸ tùa lµ mÆt thÐp tÊm lµm thµnh hai m¶nh nh− c¸nh cöa më theo ®−êng 
chia ®Òu ë gi÷a. Mét  b¶n lÒ g¾n vµo mét vÞ trÝ mét ®Çu mót ®−êng chia hai 
m¶nh Êy sao cho khi më t¸ch ®−îc hai nöa ®Ó l¾p èng ë vÞ trÝ chÝnh gi÷a. 
ChÝnh gi÷a ®−êng ph©n giíi cña mÆt ®ì khoÐt mét lç ®ñ «m lÊy èng trÐmie, 
®Ó c¶ hai m¶nh n¾p ®Òu «m lÊy èng trÐmie nh−ng kh«ng cho miÖng b¸t lät 
qua ®−îc. MÆt tùa nµy tú lªn miÖng èng v¸ch.  
èng trÐmie ®−îc dïng trong qu¸ tr×nh xôc röa hè khoan vµ dïng khi ®æ bª 
t«ng. 
+ Mét èng thÐp cã ®−êng kÝnh ngoµi lµ 60 mm, thµnh èng dµy 3 ~ 4 mm th¶ 
s©u c¸ch ®¸y hè khoan 60 cm ®Ó dÉn khÝ nÐn xuèng hè khoan. §Çu trªn èng 
nµy nèi víi èng cao su chÞu ¸p lùc cao dÉn ®Õn m¸y nÐn khÝ.  
 

• Qui tr×nh thæi röa: 
 
+ Thêi ®iÓm b¾t ®Çu : 30 phót sau khi khoan xong vµ vÐt c¸t l¾ng ®äng b»ng 
gµu. 
+ Thêi gian thæi röa : tèi thiÓu 30 phót , tr−íc khi thæi röa ph¶i kiÓm tra c¸c 
®Æc tr−ng cña bïn bentonite theo c¸c chØ tiªu ®· nªu. Tïy t×nh h×nh c¸c th«ng 
sè kiÓm tra nµy mµ dù b¸o thêi gian thæi röa. Ph¶i thæi röa ®Õn khi ®¹t c¸c 
®Æc tr−ng yªu cÇu. 
+ Chó ý, trong thêi gian thæi röa ph¶i bæ sung liªn tôc dung dÞch bïn 
bentonite t−¬i cho ®ñ bï sè bïn lÉn c¸t vµ mïn khoan bÞ qu¸ tr×nh thæi ®Èy 
hoÆc hót ra. ChiÒu cao cña mÆt trªn líp dung dÞch bïn ph¶i cao h¬n møc 
n−íc ngÇm æn ®Þnh lµ 1,5 mÐt. NÕu kh«ng ®ñ ®é cao nµy cã kh¶ n¨ng xËp 
thµnh v¸ch hè khoan do ¸p lùc ®Êt vµ n−íc bªn ngoµi thµnh hè g©y ra. NÕu 
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 kh«ng ®¶m b¶o dung  träng cña bïn t−¬i nh− yªu cÇu còng g©y ra xËp v¸ch 
hè khoan do ®iÒu kiÖn ¸p lùc bªn ngoµi hè.  
+ ¸p lùc khÝ nÐn thæi c¨n cø vµo lý thuyÕt khÝ d©ng nhê khÝ ( air lift ).  
 
Dung träng cña dung dÞch ®−îc ký hiÖu lµ γ b vµ dung träng cña dung dÞch 
hçn hîp bïn , khÝ lµ  γ bk , chiÒu cao cét n−íc dung dÞch ®−îc thæi cã quan 
hÖ : 
 
          H 
 
       Hmax 

 
 
 
 
          γbk      γb 
 
L−îng nkhÝ cÇn thiÕt vµ ¸p lùc khÝ tu©n theo quan hÖ trong biÓu ®å : 
 
         Q,η  
 
        Qmax 
        ηmax    Q 
 
 
        V1    V'     V2 

 

VÒ n©ng nhê khÝ sÏ cã chuyªn ®Ò chóng t«i sÏ giíi thiÖu chi tiÕt trong 
chuyªn môc kh¸c. 
 
(iv) KiÓm tra c¸c chØ tiªu ®Ó quyÕt ®Þnh cho l¾p ghÐp vµ c¸c trang bÞ ®æ bª 

t«ng : 
 
VÒ ®é s©u ®¸y cäc khoan nhåi : do ng−êi thiÕt kÕ chØ ®Þnh. Th«ng th−êng 
®¸y cäc  nªn ®Æt trong líp c¸t to h¹t cã hµm l−îng cuéi sái kÝch th−íc h¹t 
trªn 10 mm lín h¬n 20% tõ 1,5 ®Õn 2 mÐt trë lªn. §iÒu kiÖn cô thÓ cho tõng 
c«ng tr×nh, quyÕt ®Þnh ®é s©u cña cäc ph¶i theo t¶i träng tÝnh to¸n mµ mkçi 
cäc ph¶i chÞu. 
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Th−êng gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tËn dông cäc khoan nhåi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng 
lµm viÖc cña nã, nªn cäc khoan nhåi cho nhµ cao tÇng t¹i khu vùc Hµ néi , 
thµnh phè Hå ChÝ Minh, nªn lµm trong kho¶ng 42 ~ 50 mÐt. 

 
ii.2.3 C«ng nghÖ l¾p cèt thÐp: 
 
Cèt thÐp trong cäc khoan nhåi s©u Ýt ý nghÜa chÞu t¶i mµ chØ cã tÝnh chÊt cÊu 
t¹o. Tuú ng−êi thiÕt kÕ qui ®Þnh nh−ng th−êng thÐp Ýt khi ®Æt ®Õn ®¸y cäc. 
Thanh thÐp hiÖn nay b¸n trªn thÞ tr−êng dµi 11,7 mÐt nªn cäc khoan nhåi hay 
chän chiÒu s©u cã béi sè cña 11,7 mÐt. Mãng cäc nhåi cña c¸c trô cÇu hay 
lµm cã chiÒu s©u tíi ®¸y. 
Cèt thÐp khuyÕch ®¹i thµnh c¸c lång tõng ®o¹n 11,7 mÐt. Sau khi ®−îc phÐp 
th¶ thÐp sÏ mãc vµo cÇn trôc th¶ xuèng hè. Th¶ xong mét khoanh, nÕu nèi th× 
ng¸ng gç qua ®Çu trªn cña lång ®Ó nèi víi ®o¹n trªn. Khi nèi ch¾c sÏ th¸o rót 
thanh gç ®Ó h¹ tiÕp cho ®Õn khi ®ñ ®é s©u. Trªn cïng, cã 3 thanh thÐp t¹o 
mãc vµo miÖng èng v¸ch ®Ó gi÷ lång thÐp. 
ThÐp däc hay dïng cã ®−êng kÝnh Φ25 ~ Φ 28, c¸c thanh däc th−êng ®Æt 
c¸ch nhau 150 ~ 200 mm. §ai cã thÓ xo¾n hay thµnh c¸c vßng trßn. §−êng 
kÝnh thÐp ®ai hay dïng lµ Φ10 ~ Φ12. 
 
ii.2.4  C«ng nghÖ ®æ bª t«ng: 
 
Be t«ng ®−îc ®æ khi ®· kiÓm tra ®é s¹ch cña hè khoan vµ viÖc ®Æt cèt thÐp. 
Th−êng l¾p l¹i èng trÐmie dïng khi thæi röa lóc tr−íc ®Ó dïng lµm èng dÉn 
bª t«ng. 
CÊp phèi bª t«ng do thiÕt kÕ tho¶ thuËn theo mét trong bèn d¹ng: 

- Hçn hîp ®−îc thiÕt kÕ 
- Hçn hîp theo ®¬n ®Æt hµng 
- Hçn hîp tiªu chuÈn 
- Hçn hîp ®−îc chØ ®Þnh 

§é sôt cña bª t«ng th−êng chän tõ 120 mm ®Õn 160 mm ®Ó ®¸p øng ®iÒu 
kiÖn thi c«ng ( workability). NÕu kh«ng ®ñ ®é sôt theo yªu cÇu mµ l−îng 
n−íc ®· v−ît qu¸ møc cho phÐp ph¶i dïng phô gia ho¸ dÎo. Kh«ng nªn ®Ó ®é 
sôt qu¸ lín ( qu¸ 160 mm) sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng bª t«ng. 
 

(i) ThiÕt bÞ sö dông cho c«ng t¸c bª t«ng: 
 

- Bª t«ng chÕ trén s½n chë ®Õn b»ng xe chuyªn dông 
- èng dÉn bª t«ng tõ phÔu ®æ xuèng ®é s©u yªu cÇu 
- PhÔu høng bª t«ng tõ xe ®æ nèi víi èng dÉn 
- Gi¸ ®ì èng vµ phÔu ®· m« t¶ ë trªn. 
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(ii) C¸c yªu cÇu ®æ bª t«ng : 
- èng dÉn bª t«ng ®−îc nót b»ng bao t¶i hoÆc tói nylon chøa v÷a 

xim¨ng c¸t 1 :2 hay bät xèp d¹ng h¹t ®Ó tr¸nh nh÷ng tói khÝ 
trong lóc ®æ bª t«ng ban ®Çu. Nót nµy sÏ bÞ bª t«ng ®Èy ra khi 
®æ. 

- MiÖng d−íi cña èng dÉn bª t«ng lu«n ngËp trong bª t«ng tèi 
thiÓu lµ 1 mÐt nh÷ng kh«ng nªn s©u qu¸ 3 mÐt. 

- Khi ®æ bª t«ng , bª t«ng ®−îc ®−a xuèng s©u trong lßng khèi bª 
t«ng, qua miÖng èng sÏ trµn ra chung quanh , n©ng phÇn bª t«ng 
®· xuèng lóc ®Çulªn cao dÇn, bª t«ng ®−îc n©ng tõ ®¸y lªn trªn. 
Nh− thÕ , chØ cã mét líp bª t«ng trªn mÆt cña bª t«ng tiÕp xóc 
víi n−íc bentonite cßn bªt«ng trong lßng chÊt l−îng vÉn rÊt tèt. 

- PhÈm cÊp cña bª t«ng tèi thiªñ lµ C25 ( t−¬ng ®−¬ng #300 thÝ 
nghiÖm theo mÉu lËp ph−¬ng ). 

- Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc cho ®Õn ®ñ ®é cao. Khi rãt mÎ cuèi 
cïng , lóc n©ng rót v¸ch ®−îc 1,5 mÐt nªn ®æ thªm bª t«ng ®Ó 
bï vµo chç bª t«ng ch¶y lan vµo nh÷ng hèc quanh hè ®−îc t¹o 
nªn, nÕu cã khi khoan s©u. 

 
1.8.2   Ph¹m vi sö dông 
 
Dïng nhiªï trong x©y dùng nhµ cao tÇng, mãng trô cÇu, hiÖn ®ang kh¸ phæ 
biÕn ®Ó x©y dùng t¹i Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ nhiÒu tØnh thµnh phè 
kh¸c. Mãng cäc nhåi h¹n chÕ ®é lón vµ chÞu lùc lín. Lo¹i mãng nµy cã thÓ 
x©y dùng cã hiÖu qu¶ víi nhµ tõ  12 tÇng ®Õn trªn 40 tÇng. 
§¹i bé phËn nhµ cao tÇng ®· x©y dùng ë n−íc ta trong thêi gian qua lµm 
mãng cäc nhåi. 

 
Trong n−íc : 
 
Tõ nh÷ng n¨m 1983-1984 t¹i Hµ néi ®· lµm thÝ ®iÓm mét vµi nhµ cã mãng 
cäc nhåi, nh−ng nh÷ng cäc nµy kh«ng s©u ( d−íi 8 mÐt ) vµ ®−êng kÝnh nhá 
(450 ~ 600 mm ) nh− c¸c c«ng tr×nh nhµ trÎ sè 3 phè Nhµ Chung Hµ néi, nhµ 
trung t©m b¸o chÝ 12 phè Lý §¹o Thµnh Hµ néi, nhµ cña C«ng ty Th−¬ng 
m¹i Hoµn KiÕm phè Nhµ Thê Hµ néi. Tõ sau khi cã chÝnh s¸ch më cöa cña 
§¶ng vµ Nhµ N−íc ta, n−íc ngoµi vµo ®Çu t− lµm nhµ cao tÇng t¹i thµnh phè 
Hå ChÝ Minh vµ Hµ néi, c«ng nghÖ cäc nhåi míi trë nªn th«ng dông trong 
x©y dùng nhµ cao tÇng. HiÖn nay t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ néi ®· cã 
trªn 500 ng«i nhµ sö dông mãng cäc nhåi. HÇu hÕt c¸c cÇu lín lµm trong 
nh÷ng n¨m qua trªn n−íc ta ®Òu lµm trô cÇu trªn cäc nhåi. 
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C«ng tr×nh sö dông cäc nhåi lÇn ®Çu tiªn cã chiÒu s©u lín ®Õn 35 mÐt, ®−êng 
kÝnh cäc 600 , 800, vµ 1000 mm t¹i Hµ néi lµ ng«i nhµ CIT ( Trung t©m 
Th−¬ng M¹i Hµ néi ) t¹i phè Trµng TiÒn Hµ néi.  
 
Ngoµi n−íc: 
 
Ch©u ¢u ®· sö dông mãng cäc nhåi kh¸ sím t¹i Ph¸p, BØ, ý, §øc, Anh vµ 
c¸c n−íc B¾c ¢u . Ch©u Mü ph¸t triÓn cäc nhåi tõ khi ph¸t triÓn nhµ cao tÇng 
®Æc biÖt lµ t¹i Hoa Kú. 
NhËt b¶n, Hång C«ng, Singapores, Malaysia  x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh cao 
tÇng cã mãng lµ mãng cäc nhåi. Mãng cäc nhåi b¾t ®Çu lµm nhiÒu vµo 
nh÷ng n¨m 1960 ~ 1975 t¹i nh÷ng n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. 
  
1.9  Cäc barrette vµ t−êng trong ®Êt ®Ó x©y dùng trong thµnh phè 
 
1.9.1   M« t¶ c«ng nghÖ 
 
 Cäc barrette cã tiÕt diÖn ngang lµ h×nh ch÷ nhËt. ChiÒu réng cäc phô 
thuéc gµu ®µo vµ th−êng cã kÝch th−íc lµ 600 mm vµ 800 mm. Mçi ®o¹n cã 
c¹nh dµi cña tiÕt diÖn ngang lµ 2400mm , réng 600 ( 800 ) mm hoÆc h¬n n÷a 
vµ s©u ®Õn líp ®Êt tèt, th−êng lµ líp c¸t h¹t trung ®ñ ®Ó chèng cäc ®−îc gäi 
lµ mét panen. NÕu nh÷ng panen nµy liÒn nhau t¹o thµnh t−êng th× ®ã lµ 
ph−¬ng ph¸p t−êng trong ®Êt b»ng bª t«ng cèt thÐp. §èi víi nh÷ng nhµ cã 
nhiÒu tÇng hÇm th× ph−¬ng ph¸p barrette tá ra −u viÖt v× dï sao, ph−¬ng ph¸p 
cäc nhåi th× vÉn ph¶i gi¶i quyÕt cõ chèng n−íc, chèng xËp vg¸ch quanh nhµ 
khi lµm hÇm nhµ vµ lµm ®µi cäc. 
 
 Ph−¬ng ph¸p t−êng barrette vµ t−êng trong ®Êt ®−îc m« t¶ nh− sau : 
 
 Chu vi nhµ ®−îc lµm mét hÖ t−êng bao ngÇm trong ®Êt sö dông lµm 
t−êng hÇm nhµ kiªm mãng nhµ. T−êng nµy cã chiÒu s©u gièng nh− cäc nhåi, 
nghÜa lµ kho¶ng 30 ~ 50 mÐt s©u. Th«ng th−êng chiÒu s©u cña cäc barrette 
ph¶i lµm ®Õn líp ®Êt cã trÞ sè N trªn 50 nh−ng t−êng trong ®Êt chØ cÇn lµm 
s©u h¬n ®¸y tÇng hÇm hai lÇn chiÒu s©u cña hÇm. ChiÒu réng t−êng th«ng 
th−êng lµ 600 mm, 800 mm, 1000 mm. RÊt hiÕm thÊy chiÒu dµy t−êng tÇng 
hÇm trªn 1200 mm. rong lßng t−êng v©y nµy tuú gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, cã thÓ cã 
nh÷ng cäc barrette ®Ó ®ì cét.   
 
Mãng cäc kiÓu barrette cã thÓ lµ mãng cã mÆt c¾t ch÷ nhËt, mãmg cã mÆt 
c¾t ch÷ L , ch÷ H, ch÷ T , ch÷ Y hay kiÓu ch÷  + . . .  
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   0,6 
                                                    2,2~2,8 
 
              2,2~2,4m 
         
                                                                                      2,2~2,8m 
                
                                            2,2~2,4 m 
                
 
 
 
 
                 2,2 ~ 2,8m 
 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã thÓ chÞu tíi 600~ 1000 tÊn lùc 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷ thËp cã thÓ chÞu tíi 1000~ 1800 tÊn lùc 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷  T  cã thÓ chÞu tíi 1000~ 3600 tÊn lùc 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷  L  cã thÓ chÞu tíi 1000~ 2000 tÊn lùc 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷  H cã thÓ chÞu tíi 1600~ 3200 tÊn lùc 
Lo¹i tiÕt diÖn ch÷  Y  cã thÓ chÞu tíi 1600~ 3000 tÊn lùc 
 

(i) C«ng nghÖ ®µo mãng barrette : 
 
§µo mãng barrette nhê gµu xóc kiÓu hai m¶nh nh− ë c¸c kho vËt liÖu rêi hay 
sö dông. C¸i ®Æc biÖt cña gÇu nµy lµ lµm thªm khung dÉn h−íng ®Ó khi ®µo 
hè ®µo ®−îc th¼ng ®øng. Khung bao cao kho¶ng 3 mÐt bäc quanh ph¹m vi 
®µo cña l−ìi gµu. §Ó ®µo nh÷ng mÐt ®Çu tiªn, cÇn lµm « d−ìng t¹o h−íng 
cho gµu tr−ît theo. Khi ®· cã v¸ch ®Êt , gµu sÏ tr−ît theo v¸ch ®Êt. 
Cø ®µo tõng ®o¹n 2,2 ~ 3 mÐt theo chiÒu dµi t−êng ®−îc mét panen l¹i ®Æt 
thÐp vµ ®æ bª t«ng. ChiÒu réng cña gµu c¬ b¶n lµ 600 mm. 
Qu¸ tr×nh ®µo ph¶I sö dông dung dÞch bïn sÐt bentonite nh− ë phÇn cäc nhåi 
®· giíi thiÖu. 
Khi ®µo ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, kiÓm tra chÊt l−îng dung dÞch, ngõng 30 phót ®Ó 
c¸t l¾ng ®äng, vÐt c¸t b»ng gµu ®¸y t−¬ng ®èi ph¼ng. Sau ®ã cã thÓ th¶ cèt 
thÐp vµ xôc röa nh− ®· nªu ë phÇn cäc nhåi. 
 
Sau khi xôc röa xong hè khoan, l¾p tÊm gio¨ng vµo vÞ trÝ sÏ cã t−êng tiÕp , 
råi ®æ bª t«ng. C¸ch ®æ bª t«ng gièng nh− ®· nªu trong phÇn nãi vÒ cäc 
nhåi. 
Trang bÞ ®Æc thï sö dông ®Ó thi c«ng cäc barrette cã: 
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- Gµu cã khung dÉn h−íng ®µo. 
     -    MiÕng gio¨ng nèi chèng thÊm gi÷a khe thi c«ng. 

MiÕng gio¨ng lµ phiÕn cao su ®óc chuyÖn dïng, mét c¹nh dµi ®−îc ngËm 
mét nöa vµo khèi bª t«ng chuÈn bÞ ®æ cßn nöa n÷a dïng tÊm thÐp chuyªn 
dïng ®−îc chÕ t¹o riªng , Ðp s¸t vµo v¸ch ®Êt sÏ ®µo tiÕp ë c«ng ®o¹n sau. 
Khi ®æ bª t«ng xong ®µo tiÕp tôc cho ®o¹n sau. Khi ®· gi¶I phãng kh«ng 
gian th©n t−êng, gì tÊm gio¨ng ®Ó nöa nµy n¾m trong panen sÏ ®æ sau. Nh− 
thÕ, gio¨ng bª t«ng sÏ chÆn n−íc nÕu cã n−íc xuyªn qua khe nèi gi÷a hai 
panen liÒn kÒ nhau. 
     
1.9.2  Ph¹m vi ¸p dông: 
  
Trong n−íc: 
 
Trong thêi gian tr−íc n¨m 2001, t¹i Hµ néi cã hai c«ng tr×nh dïng mãng 
barrette lµ ViªtCombank Tower t¹i sè 198 TrÇn Quang Kh¶i Hµ néi, Kh¸ch 
s¹n Sunway phè Ph¹m §×nh Hå Hµ néi ®Òu do C«ng ty BachySoletanche thi 
c«ng. Nay t¹i Hµ néi cã 3 C«ng ty thi c«ng Cäc Barrette vµ t−êng trong ®Êt 
rÊt cã tÝn nhiÖm lµ C«ng ty BachySoletanche, C«ng ty X©y dùng h¹ tÇng 
§«ng D−¬ng vµ C«ng ty TNHH Delta. 
T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh sö dông cäc Barrette vµ 
t−êng trong ®Êt nh− c«ng tr×nh HabourView ë phè NguyÔn HuÖ, SaigonInn ë 
phè T«n §øc Th¾ng vµ 6 ~ 8 ng«i nhµ kh¸c . Cäc  Barrette vµ t−êng trong ®Êt 
rÊt thÝch dông khi c«ng tr×nh cã tÇng hÇm.  
Tõ n¨m 2001 Hµ néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét vµi thµnh phè kh¸c b¾t 
®Çu lµm nhiÒu nhµ cao tÇng nªn ph−¬ng ph¸p cäc Barrette vµ t−êng trong ®Êt 
kh¸ phæ biÕn. T¹i Hµ néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh trong hai n¨m 2001 vµ 
2002 nµy ®· x©y dùng hµng chôc nhµ cã sö dông ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ 
t−êng trong ®Êt vµ cäc Barrette. 
  
 N−íc  ngoµi: 
 
T−êng trong ®Êt vµ cäc Barrette ®−îc ch©u ¢u vµ ch©u Mü còng nh− t¹i §µi 
loan, Hång C«ng, NhËt b¶n sö dông kh¸ réng r·i tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi 
lÇn thø hai kÕt thóc.  
Trong hÖ thèng tiªu chuÈn thÕ giíi ta ®Òu thÊy cã tiªu chuÈn riªng cho cäc 
barrette vµ t−êng trong ®Êt. HÇu hÕt c¸c tiªu chuÈn ®Òu coi cäc barrette vµ 
t−êng trong ®Êt lµ mét d¹ng cäc cã ®Æc thï riªng chø kh«ng coi lµ lo¹i kÕt 
cÊu riªng biÖt. 
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1.10  C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt dïng ®Ó kiÓm tra c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh 
thùc hiÖn c«ng nghÖ thi c«ng cäc nhåi vµ t−êng barrette: 
 
Ph−¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n cña c«ng nghÖ lµ ®i ®«i víi biÖn ph¸p thùc hiÖn 
ph¶i cã c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra chÊt l−îng. Trong kinh tÕ thÞ tr−êng, th«ng 
th−êng c¬ quan kü thuËt ®−îc bªn chñ ®Çu t− thuª lµm t− vÊn kü thuËt cïng 
víi bªn thiÕt kÕ cã nhiÖm vô nªu c¸c ®Æc tr−ng kü thuËt ph¶i ®¹t ®−îc trong 
qu¸ tr×nh thi c«ng nh»m x¸c ®Þnh râ chÊt l−îng s¶n phÈm coi nh− ®iÒu kho¶n 
cña hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu thi c«ng.   
 
Ng−êi b¸n s¶n phÈm chÝnh lµ ng−êi thi c«ng nªn ng−êi thi c«ng ph¶i chÞu 
tr¸ch nhiÖm cÊp chøng chØ cho s¶n phÈm cña m×nh lµ ®¹t c¸c chØ tiªu kü 
thuËt. ViÖc cÊp chøng chØ nµy th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra do bªn thi 
c«ng tù lµm hoÆc bªn thi c«ng thuª mét c¬ quan cã chøc n¨ng tiÕn hµnh. 
 
VÒ hÖ thèng kiÓm tra th−êng ph©n biÖt: 
KiÓm tra cã phßng thÝ nghiÖm hoÆc dông cô thÝ nghiÖm tiÕn hµnh c¸c phÐp 
thö nh»m biÕt c¸c chØ tiªu ®¹t ®−îc cña s¶n phÈm. Lo¹i kiÓm tra nµy cã thÓ 
n»m ngay trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt, cã thÓ lµ c¬ quan chuyªn m«n coa t− c¸ch 
ph¸p nh©n tiÕn hµnh. 
 
KiÓm tra sù phï hîp lµ sù chøng kiÕn c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng, qu¸ tr×nh thÝ 
nghiÖm kiÓm tra, ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vµ x¸c ®Þnh sù phï 
hîp cña s¶n phÈm so víi yªu cÇu cña hîp ®ång. 
 
C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt vµ yªu cÇu kiÓm tra ph¶i ®−a vµo c¸c yªu cÇu kü thuËt 
ph¶i ®¹t trong hîp ®ång giao nhËn thÇu thi c«ng. 
 
Nh÷ng ®Æc tr−ng chñ yÕu vµ kiÓm tra trong thi c«ng cäc nhåi nh− sau: 
 
iii.1  §Æc tr−ng ®Þnh vÞ cña cäc vµ kiÓm tra: 
 
(i)  §Æc tr−ng: 
 - VÞ trÝ cäc c¨n cø vµo hÖ trôc c«ng tr×nh vµ hÖ trôc gèc 
 - Cao tr×nh mÆt hè khoan 

- Cao tr×nh mÆt ®Êt t¹i n¬i  cã hè khoan 
- Cao tr×nh ®¸y hè khoan 
 

(ii)  KiÓm tra : 
- Dïng m¸y kinh vÜ vµ thuû b×nh kiÓm tra theo nghiÖp vô ®o ®¹c 
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iii.2  §Æc tr−ng h×nh häc cña hè khoan vµ kiÓm tra: 
 
(i) §Æc tr−ng: 

 
- §−êng kÝnh hè khoan hoÆc sÏ lµ ®−êng kÝnh cäc 
- §é nghiªng lý thuyÕt cña cäc. §é nghiªng thùc tÕ 
- ChiÒu s©u lç khoan lý thuyÕt, chiÒu s©u thùc tÕ 
- ChiÒu dµi èng v¸ch 
- Cao tr×nh ®Ønh vµ ch©n èng v¸ch. 

 
(ii) KiÓm tra: 
 

- §o ®¹c b»ng th−íc vµ m¸y ®o ®¹c 
- Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc qui ph¹m ®o kÝch th−íc h×nh häc vµ 

dung sai khi ®o kiÓm. 
 
iii.3  §Æc tr−ng ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 
 
(i) §Æc tr−ng: 
 
Cø 2 mÐt theo chiÒu s©u cña hè khoan l¹i ph¶i m« t¶ lo¹i ®Êt gÆp ph¶i khi 
khoan ®Ó ®èi chiÕu víi tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®−îc c¬ quan kh¶o s¸t ®Þa 
chÊt b¸o th«ng qua mÆt c¾t lç khoan th¨m dß ë l©n cËn. 
Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh trung thùc khi quan s¸t. Khi thÊy kh¸c víi tµi liÖu kh¶o s¸t 
ph¶i b¸o ngay cho bªn thiÕt kÕ vµ bªn t− vÊn kiÓm ®Þnh ®Ó cã gi¶i ph¸p sö lý 
ngay. 
 
iii.4  §Æc tr−ng cña bïn khoan: 
 
(i)   §Æc tr−ng: 
 
C¸c chØ tiªu ®· biÕt: Dung träng, ®é nhít, hµm l−îng c¸t, líp vá b¸m thµnh 
v¸ch ( cake ), chØ sè läc, ®é pH. 
 
(ii) KiÓm tra : 
 
Trªn hiÖn tr−êng ph¶i cã mét bé dông cô thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu 
cña dung dÞch bïn bentonite. 
 
iii.5   §Æc tr−ng cña cèt thÐp vµ kiÓm tra 
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(i)  §Æc tr−ng: 
 - KÝch th−íc cña thanh thÐp tõng lo¹i sö dông 
 - H×nh d¹ng phï hîp víi thiÕt kÕ 
 - Lo¹i thÐp sö dông ( m· hiÖu, h×nh d¹ng mÆt ngoµi, c¸c chØ tiªu c¬ lý 
cÇn thiÕt cña lo¹i thÐp ®ang sö dông). 
 - C¸ch tæ hîp thµnh khung, lång vµ vÞ trÝ t−¬ng ®èi gi÷a c¸c thanh. 
 - §é s¹ch ( gØ, b¸m bïn, b¸m bÈn), khuyÕt tËt cã d−íi møc cho phÐp 
kh«ng 
 - C¸c chi tiÕt ch«n mgÇm cho kÕt cÊu hoÆc c«ng viÖc tiÕp theo: chi tiÕt 
®Ó hµn vÒ sau, mãc s¾t, ch©n bul«ng, èng quan s¸t dïng cho thÝ nghiÖm siªu 
©m, phãng x¹ ( carota). 
 

(iii) KiÓm tra : 
 
Quan s¸t b»ng m¾t, ®o b»ng th−íc cuén ng¾n, thÝ nghiÖm c¸c tÝnh chÊt c¬ lý 
trong phßng thÝ nghiÖm. 
 
iii.6   §Æc tr−ng vÒ bª t«ng vµ kiÓm tra: 
 
 CÇn dùa vµo quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ 
bª t«ng cèt thÐp ®Ó nªu ra c¸c ®Æc tr−ng nµy. 
 

(i) §Æc tr−ng : 
 

- Thµnh phÇn , cÊp phèi 
- ChÊt l−îng cèt liÖu lín, cèt liÖu mÞn ( kÝch th−íc h¹t, ®¸ gèc, ®é 

lÉn c¸c h¹t kh«ng ®¹t yªu cÇu, ®é s¹ch víi chÊt b¸m bÈn) 
- Xi m¨ng : phÈm cÊp, c¸c chØ tiªu c¬ lý, hµm l−îng cã h¹i: kiÒm, 

sunph¸t. . . 
- N−íc: chÊt l−îng 
- Phô gia: c¸c chØ tiªu kü thuËt, chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt. 
- §é sôt cña hçn hîp bª t«ng, c¸ch lÊy ®é sôt 
- LÊy mÉu kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng ®· ho¸ cøng 
- KiÓm tra viÖc ®æ bª t«ng ( chiÒu cao ®æ, cèt ®Ønh cäc, chiÒu dµi 

cäc tr−íc hoµn thiÖn, khèi l−îng lý thuyÕt t−¬ng øng , khèi 
l−îng thùc tÕ, ®é d− gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt.) 

- §−êng cong ®æ bª t«ng ( quan hÖ khèi l−îng- chiÒu cao ®æ kÓ 
tõ ®¸y cäc trë lªn). 

 
(ii) KiÓm tra: 
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- Chøng chØ vÒ vËt liÖu cña n¬I cung cÊp bª t«ng 
- ThiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng cã sù tho¶ thuËn cña bªn kü thuËt 

kiÓm tra chÊt l−îng 
- §é sôt cña bª t«ng 
- C¸ch lÊy mÉu vµ qu¸ tr×nh lÊy mÉu 
- KiÓm tra giÊy giao hµng ( tÝch kª giao hµng) 
- Ch−Üng kiÕn viÖc Ðp mÉu. 

 
iii. 7   Lëp hå s¬ cho toµn bé cäc nhåi ®−îc thi c«ng : 
 
Qu¸ tr×nh thi c«ng mét cäc ®· ph¶i tiÕn hµnh lËp hå s¬ cho tõng cäc. 
Dùa vµo c¸c ®Æc tr−ng ®· nªu mµ bªn thi c«ng ph¶i b¸o c¸o ®Çy ®ñ c¸c chØ 
tiªu, kÕt qu¶ kiÓm tra tõng chØ tiªu ®Æc tr−ng. 
KÕt qu¶ vµ hå s¬ cña c¸c kiÓm tra cuèi cïng b»ng tÜnh t¶i b»ng c¸c ph−¬ng 
ph¸p kh¸c. 
Trong hå s¬ cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ vÒ vËt liÖu, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra 
c¸c chØ tiªu ®· ®−îc cÊp chøng chØ. Mét b¸o c¸o tæng hîp vÒ chÊt l−îng vµ 
c¸c chØ tiªu lý thuyÕt còng nh− thùc tÕ cña tõng cäc. 
CÇn l−u ý vÒ tÝnh ph¸p lý cña hå s¬. Mét chøng chØ vÒ xi m¨ng lµ b¶n chÝnh 
hay b¶n sao ®−îc nhµ m¸y cÊp cho c¶ l« hµng. Nh− thÕ ch−a ®Çy ®ñ tÝnh 
ph¸p lý.  Ng−êi sö dông ph¶i ghi râ ®Þa chØ sö dông lo¹i vËt liÖu nµy ®Õn kÕt 
cÊu trong h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph¶i ghi râ ®Þa chØ sö dông cho tõng mÎ vËt 
liÖu. 
 
C«ng nghÖ kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi 
 
 ChÊt l−îng cäc khoan nhåi lµ kh©u hÕt søc quan träng v× chi phÝ cho 
viÖc chÕ t¹o mét cäc rÊt lín còng nh− cäc ph¶i chÞu t¶i lín. ChØ cÇn s¬ xuÊt 
nhá trong bÊt kú mét kh©u nµo cña qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt, kh©u thiÕt kÕ  
nÒn mãng hay kh©u thi c«ng còng ®ñ lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng c«ng 
tr×nh. ViÖc kiÓm tra chÊt l−îng c«ng tr×nh cäc khoan nhåi ®−îc kh¸i qu¸t 
trong s¬ ®å: 
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Thi c«ng cäc khoan nhåi lµ viÖc kÝn khuÊt, c«ng viÖc ®ßi hái nh÷ng c«ng 
®o¹n phøc t¹p, khã ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vµ chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu yÕu tè 
nh−: 
 
 * §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n. 
 * Trang thiÕt bÞ thi c«ng 
 * C«ng nghÖ thi c«ng. 
 * ChÊt l−îng cña tõng c«ng ®o¹n thi c«ng. 
 * VËt liÖu thi c«ng. 
 
 Cäc nhåi lµ s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng trong kh©u chÞu lùc cña 
c«ng tr×nh nªn chÊt l−îng cÇn ®−îc l−u t©m hÕt søc. ViÖc kiÓm tra kü chÊt 

     KiÓm tra chÊt l−îng                       
        cäc khoan nhåi 

Trong qu¸ tr×nh thi c«ng        Khi ®· lµm xong cäc 

C¸c qu¸ tr×nh: 
 
* ChuÈn bÞ 
 
* Khoan t¹o lç 
 
* Hoµn thµnh khoan 
 
*  Cèt thÐp 
 
* §æ bª t«ng 
 
* Ph¸ ®Çu cäc 
 
* §µi cäc 

KiÓm tra chÊt l−îng nÒn: 
 
* C¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh 
 
* Thö  cäc kiÓu ph©n tÝch  
®éng lùc (PDA) 
 
KiÓm tra chÊt l−îng cäc:  
 
* Khoan lÊy mÉu 
 
* ThÝ nghiÖm cäc toµn vÑn 
    (PIT) hoÆc ©m déi (PET) 
 
* ThÝ nghiÖm siªu ©m, v«    
   tuyÕn, phãng x¹, hiÖu  
   øng ®iÖn - thuû lùc, ®o  
   sãng øng suÊt.          
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l−îng thi c«ng tõng c«ng ®o¹n sÏ lµm gi¶m ®−îc c¸c khuyÕt tËt cña s¶n 
phÈm cuèi cïng cña cäc nhåi. 
 Tr−íc khi thi c«ng kiÓm tra chÊt l−îng c¸c kh©u chuÈn bÞ, trong qu¸ 
tr×nh thi c«ng lo¹i bá vËt liÖu kh«ng ®¹t, trang thiÕt bÞ khiÕm khuyÕt, kiÓm 
tra kü tõng nguyªn c«ng, ph©n ®o¹n, tu©n thñ tr×nh tù thi c«ng nghiªm ngÆt 
nh»m tr¸nh c¸c s¬ xuÊt cã thÓ g©y ra khuyÕt tËt. 
 
 C¸c khuyÕt tËt cã thÓ : 
 
+ Trong kh©u chuÈn bÞ thi c«ng ch−a tèt nh− ®Þnh vÞ hè khoan kh«ng chÝnh 
x¸c dÉn ®Õn sai vÞ trÝ. 
 
+ Trong kh©u thi c«ng : C«ng ®o¹n t¹o lç ®Ó xËp v¸ch. ®Ó co tiÕt diÖn cäc, ®Ó 
nghiªng cäc qu¸ møc cho phÐp. NhiÒu khi thi c«ng ch−a ®Õn chiÒu s©u tÝnh 
to¸n mµ bªn thi c«ng ®· dõng khoan ®Ó lµm c¸c kh©u tiÕp theo, cã khi sù 
dõng nµy ®−îc ®ång t×nh cña ng−êi gi¸m s¸t hoÆc thiÕt kÕ  kh«ng cã kinh 
nghiÖm quyÕt ®Þnh mµ khuyÕt tËt nµy chØ ®−îc ph¸t hiÖn lµ sai khi thö t¶i khi 
®ñ ngµy. 
 

C«ng ®o¹n ®æ bª t«ng khi ®¸y hè khoan cßn bïn l¾ng ®äng, rót èng 
nhanh lµm cho chÊt l−îng bª t«ng kh«ng ®ång ®Òu, bÞ tói bïn trong th©n cäc. 
Cã khi ®Ó th©n cäc bÞ ®øt ®o¹n. 
 C«ng ®o¹n rót èng v¸ch cã thÓ lµm cho cäc bÞ nhÊc lªn mét ®o¹n. cäc 
bÞ th¾t tiÕt diÖn. 
 
 Nh÷ng khuyÕt tËt nµy trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã thÓ gi¶m thiÓu ®Õn 
tèi ®a nhê kh©u kiÓm tra chÊt l−îng ®−îc tiÕn hµnh ®óng thêi ®iÓm, nghiªm 
tóc vµ theo ®óng tr×nh tù kü thuËt, sö dông ph−¬ng tiÖn kiÓm tra ®¶m b¶o 
chuÈn x¸c. 
KiÓm tra chÊt l−îng sau khi thi c«ng nh»m  kh¼ng ®Þnh l¹i søc chÞu t¶i ®· 
tÝnh to¸n phï hîp víi dù b¸o khi thiÕt kÕ. KiÓm tra chÊt l−îng cäc sau khi thi 
c«ng lµ c¸ch lµm thô ®éng nh−ng cÇn thiÕt. Cã thÓ kiÓm tra l¹i kh«ng chØ 
chÊt l−îng chÞu t¶i cña nÒn mµ cßn c¶ chÊt l−îng bª t«ng cña b¶n th©n cäc 
n÷a. 
 
KiÓm tra tr−íc khi thi c«ng: 
 
 (i)  CÇn lËp ph−¬ng ¸n thi c«ng tû mû, trong ®ã Ên ®Þnh chØ tiªu kü 
thuËt ph¶i ®¹t vµ c¸c b−íc cÇn kiÓm tra còng nh− sù chuÈn bÞ c«ng cô kiÓm 
tra. Nh÷ng c«ng cô kiÓm tra ®· ®−îc c¬ quan kiÓm ®Þnh ®· kiÓm vµ ®ang cßn 
thêi h¹n sö dông. NhÊt thiÕt ph¶i ®Ó th−êng trùc nh÷ng dông cô kiÓm tra chÊt 
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l−îng nµy kÒ víi n¬i thi c«ng vµ lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng s·n sµng phôc vô. 
Ph−¬ng ¸n thi c«ng nµy ph¶i ®−îc t− vÊn gi¸m s¸t chÊt l−îng tho¶ thuËn vµ 
®¹i diÖn KiÕn tróc s−/Kü s− lµ chñ nhiÖm dù ¸n ®ång ý. 
  
 ( ii) CÇn cã tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh do bªn khoan th¨m dß ®· cung 
cÊp cho thiÕt kÕ ®Ó ngay t¹i n¬i thi c«ng sÏ  dïng ®èi chiÕu víi thùc tÕ khoan. 
 
 (iii) KiÓm tra t×nh tr¹ng vËn hµnh cña m¸y thi c«ng, d©y c¸p, d©y cÈu, 
bé phËn truyÒn lùc, thiÕt bÞ h·m, c¸c phô tïng m¸y khoan nh− b¾p chuét, 
gµu, r¨ng gµu, c¸c m¸y phô trî phôc vô kh©u bïn khoan, kh©u läc c¸t nh− 
m¸y b¬m khuÊy bïn, m¸y t¸ch c¸t, sµng c¸t. 
 
 (iv) KiÓm tra l−íi ®Þnh vÞ c«ng tr×nh vµ tõng cäc. KiÓm tra c¸c mèc 
khèng chÕ n»m trong vµ ngoµi c«ng tr×nh, kÓ c¶ c¸c mèc khèng chÕ n»m 
ngoµi c«ng tr−êng. Nh÷ng m¸y ®o ®¹c ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh vµ thêi h¹n ®−îc 
sö dông ®ang cßn hiÖu lùc. Ng−êi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c vÒ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc 
tr−ng h×nh häc cña c«ng tr×nh ph¶i lµ ng−êi ®−¬c phÐp hµnh nghÒ vµ cã 
chøng chØ. 
 
KiÓm tra trong khi thi c«ng: 
 

Qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn kiÓm tra chÆt chÏ tõng c«ng ®o¹n ®· yªu cÇu 
kiÓm tra: 

 
(i) KiÓm tra chÊt l−îng kÝch th−íc h×nh häc. Nh÷ng sè liÖu cÇn ®−îc kh¼ng 
®Þnh: vÞ trÝ tõng cäc theo hai trôc vu«ng gãc do b¶n vÏ thi c«ng x¸c ®Þnh. 
ViÖc kiÓm tra dùa vµo hÖ thèng trôc gèc trong vµ ngoµi c«ng tr−êng. KiÓm 
tra c¸c cao tr×nh: mÆt ®Êt thiªn nhiªn quanh cäc, cao tr×nh mÆt trªn èng v¸ch. 
§é th¼ng ®øng cña èng v¸ch hoÆc ®é nghiªng cÇn thiÕt nÕu ®−îc thiÕt kÕ 
còng cÇn kiÓm tra. BiÖn ph¸p kiÓm tra ®é th¼ng ®øng hay ®é nghiªng nµy ®· 
gi¶i tr×nh vµ ®−îc A/E ( kiÕn tróc s− hay kü s− lµ chñ nhiÖm dù ¸n) duyÖt. 
Ng−êi kiÓm tra ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ ®o ®¹c. 
 
(ii)  KiÓm tra c¸c ®Æc tr−ng cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thuû v¨n. Cø khoan 
®−îc 2 mÐt cÇn kiÓm tra lo¹i ®Êt ë vÞ trÝ thùc ®Þa cã ®óng khíp víi b¸o c¸o 
®Þa chÊt cña bªn kh¶o s¸t ®· lËp tr−íc ®©y kh«ng . CÇn ghi chÐp theo thùc tÕ 
vµ nhËn xÐt nh÷ng ®iÒu kh¸c nhau, tr×nh bªn A/E ®Ó A/E cïng thiÕt kÕ quyÕt 
®Þnh nh÷ng ®iÒu chØnh nÕu cÇn thiÕt. §· cã c«ng tr×nh ngay t¹i Hµ néi vµo 
cuèi n¨m 1994, khi quyÕt ®Þnh ngõng khoan ®Ó lµm tiÕp c¸c kh©u sau kh«ng 
®èi chiÕu víi mÆt c¾t ®Þa chÊt còng nh− ng−êi quyÕt ®Þnh kh«ng am t−êng vÒ 
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®Þa chÊt nªn ®· ph¶i bá hai cäc ®· ®−îc ®æ bª t«ng kh«ng ®¶m b¶o ®é s©u vµ 
kÕt qu¶ Ðp tÜnh thö t¶i chØ ®¹t 150% t¶i tÝnh to¸n cäc ®· háng. 
(iii) KiÓm tra dung dÞch khoan tr−íc khi cÊp dung dÞch vµo hè khoan, khi 
khoan ®ñ ®é s©u vµ khi xôc röa lµm s¹ch hè khoan xong.  
(iv) KiÓm tra cèt thÐp tr−íc khi th¶ xuèng hè khoan. C¸c chØ tiªu ph¶i kiÓm 
tra lµ ®−êng kÝnh thanh, ®é dµi thanh chñ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, ®é 
s¹ch dÇu mì. 
(v) KiÓm tra ®¸y hè khoan: ChiÒu s©u hè khoan ®−îc ®o hai lÇn, ngay sau 
khi võa ®¹t ®é s©u thiÕt kÕ vµ sau khi ®Ó l¾ng vµ vÐt l¹i. Sau khi th¶ cèt thÐp 
vµ th¶ èng trÐmie, tr−íc lóc ®æ bª t«ng nªn kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh líp cÆn 
l¾ng. NÕu cÇn cã thÓ lÊy thÐp lªn, lÊy èng trÐmie lªn ®Ó vÐt tiÕp cho ®¹t ®é 
s¹ch ®¸y hè. §Ó ®¸y hè kh«ng s¹ch sÏ g©y ra ®é lón d− qu¸ møc cho phÐp. 
(vi) KiÓm tra c¸c kh©u cña bª t«ng tr−íc khi ®æ vµo hè. C¸c chØ tiªu kiÓm tra 
lµ chÊt l−îng vËt liÖu thµnh phÇn cña bª t«ng bao gåm  cèt liÖu, xi m¨ng, 
n−íc, chÊt phô gia, cÊp phèi. §Õn c«ng tr−êng tiÕp tôc kiÓm tra ®é sôt 
Abram's, ®óc mÉu ®Ó kiÓm tra sè hiÖu, s¬ bé ®¸nh gi¸ thêi gian s¬ ninh. 
(vii) C¸c kh©u cÇn kiÓm tra kh¸c nh− nguån cÊp ®iÖn n¨ng khi thi c«ng, kiÓm 
tra sù liªn l¹c trong qu¸ tr×nh cung øng bª t«ng, kiÓm tra ®é th«ng cña m¸ng 
, m−¬ng ®ãn dung dÞch trµo tõ hè khi ®æ bª t«ng ... 
 
C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi sau khi thi c«ng xong:    
 
 Nh− ta ®· thÊy ë s¬ ®å c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi, 
th−êng cã hai lo¹i b¨n kho¨n: chÊt l−îng cña nÒn vµ chÊt l−îng cña b¶n th©n 
cäc. 
 Sau khi thi c«ng xong cäc nhåi, vÊn ®Ò kiÓm tra c¶ hai chØ tiªu nµy cã 
nhiÒu gi¶i ph¸p ®· ®−îc thùc hiÖn víi nh÷ng c«ng cô hiÖn ®¹i. 
 Tuy chóng ta míi tiÕp cËn víi c«ng nghÖ cäc khoan nhåi ch−a l©u 
nh−ng vÒ kiÓm tra, chóng ta ®· ban hµnh ®−îc TCXD 196:1997 lµm c¬ së 
cho viÖc ®¸nh gi¸ cäc nhåi. Tiªu chuÈn nµy míi ®Ò cËp ®Õn ba lo¹i thö: nÐn 
tÜnh, ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT vµ ph−¬ng ph¸p siªu ©m. T×nh h×nh c¸c 
c«ng nghÖ kiÓm tra cäc nhåi trong n−íc vµ thÕ giíi hiÖn nay lµ v« cïng 
phong phó. 
 Cã thÓ chia theo c¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh vµ ®éng. L¹i cã thÓ chia theo 
môc ®Ých thÝ nghiÖm nh− kiÓm tra søc chÞu cña nÒn vµ chÊt l−îng cäc. 
 Ngµy nay cã nhiÒu c«ng cô hiÖn ®¹i ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chØ tiªu mµ khi 
tiÕn hµnh kiÓm tra kiÓu thñ c«ng thÊy lµ hÕt søc khã. 
 
 
(i) KiÓm tra b»ng ph−¬ng ph¸p tÜnh : 
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Ph−¬ng ph¸p gia t¶i tÜnh : 
 
 Ph−¬ng ph¸p nµy cho ®Õn hiÖn nay ®−îc coi lµ ph−¬ng ph¸p trùc quan, 
dÔ nhËn thøc vµ ®¸ng tin cËy nhÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy dïng kh¸ phæ biÕn ë 
n−íc ta còng nh− trªn thÕ giíi.  Theo yªu cÇu mµ cã thÓ thùc hiÖn theo kiÓu 
nÐn, kÐo däc trôc cäc hoÆc ®Èy theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc cäc. ThÝ 
nghiÖm nÐn tÜnh ®−îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt nªn chñ yÕu ®Ò cËp ë ®©y lµ nÐn 
tÜnh. 
 
 Cã hai qui tr×nh nÐn tÜnh chñ yÕu ®−îc sö dông lµ qui tr×nh t¶i träng 
kh«ng ®æi ( Maintained Load, ML ) vµ qui tr×nh tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng 
®æi ( Constant Rate of  Penetration, CRP ). 
 Qui tr×nh nÐn víi t¶i träng kh«ng ®æi (ML) cho ta ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng 
chÞu t¶i cña cäc vµ ®é lón cu¶ cäc theo thêi gian. ThÝ nghiÖm nµy ®ßi hái 
nhiÒu thêi gian, kÐo dµi thêi gian tíi vµi ngµy. 
 Qui tr×nh nÐn víi tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng ®æi ( CRP) th−êng chØ 
dïng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc, th−êng chØ cÇn 3 ®Õn 5 
giê. 
 Nh×n chung tiªu chuÈn thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cña nhiÒu n−íc trªn thÕ 
giíi Ýt kh¸c biÖt. Ta cã thÓ so s¸nh tiªu chuÈn ASTM 1143-81 ( Hoa kú), BS 
2004 ( Anh) vµ TCXD 196-1997 nh− sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui tr×nh nÐn chËm víi t¶i träng kh«ng ®æi 
 

ChØ tiªu so s¸nh ASTM D1143-81 BS 2004 TCXD 196-1997
T¶i träng nÐn tèi 
®a, Qmax 
§é lín cÊp t¨ng 
t¶i 
Tèc ®é lón æn 
®Þnh qui −íc 

        200%Qa* 
 
          25%Qa 
       0,25 mm/h 
 
       200%Qa vµ 

150%Qa~200%Q
a 
 
          25%Qa 
       0,10mm/h 
 

     200%Qa 
 
        25%Qmax 
       0,10 mm/h 
 
(100%&200%)Q
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CÊp t¶i träng ®Æc 
biÖt vµ thêi gian 
gi÷ t¶i cña cÊp ®ã 
§é lín cÊp h¹ t¶i 

      12≤ t ≤ 24h 
 
        50%Qa 

100%Qa, 
150%Qa 
       víi t ≥ 6h 
 
         25%Qa 

a    
       = 24h 
 
          25%Qmax 

                                  Qui tr×nh tèc ®é chuyÓn dÞch kh«ng ®æi 
    ChØ tiªu so 
s¸nh  

ASTM D 1143-
81 

        BS 2004 TCXD 196-1997 

Tèc ®é chuyÓn 
dÞch 
 
 
 
 
 
Qui ®Þnh vÒ dõng 
thÝ nghiÖm 

0,25-
1,25mm/min 
cho cäc trong ®Êt 
sÐt 
0,75~2,5mm/min 
cho cäc trong ®Êt 
rêi 
 
 
§¹t t¶i träng giíi 
h¹n ®· ®Þnh tr−íc 
 
 
 
ChuyÓn dÞch ®¹t 
15%D 

Kh«ng thÓ qui 
®Þnh cô thÓ 
 
 
 
 
 
§¹t t¶i träng giíi 
h¹n ®· ®Þnh tr−íc 
ChuyÓn dÞch t¨ng 
trong khi lùc 
kh«ng t¨ng hoÆc 
gi¶m trong 
kho¶ng 10mm 
ChuyÓn dÞch ®¹t 
10%D 

Ch−a cã qui ®Þnh 
cho lo¹i thö kiÓu 
nµy. 

 Ghi chó: Qa = kh¶ n¨ng chÞu t¶i cho phÐp cña cäc 
 
 VÒ ®èi träng gia t¶i, cã thÓ sö dông vËt nÆng chÊt t¶i nh−ng còng cã 
thÓ sö dông neo xuèng ®Êt. Tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ cô thÓ mµ quyÕt ®Þnh c¸ch 
t¹o ®èi träng. Víi søc neo kh¸ lín nªn khi sö dông biÖn ph¸p neo cÇn hÕt søc 
thËn träng. 
 §¹i bé phËn c¸c c«ng tr×nh thö t¶i tÜnh dïng c¸ch chÊt vËt nÆng lµm 
®èi träng. Cho ®Õn nay, chØ cã mét c«ng tr×nh dïng ph−¬ng ph¸p neo ®Ó thö 
t¶i ®ã lµ c«ng tr×nh Grand Hanoi Lakeview Hotel ë sè 28 ®−êng Thanh niªn 
do C«ng ty Kinsun ( Th¸i lan) thuéc tËp ®oµn B&B thùc hiÖn.  
 Gi¸ thö t¶i tÜnh kiÓu chÊt t¶i lµ kh¸ cao. HiÖn nay gi¸ thö t¶i lo¹i nµy 
tõ 180.000 ®Õn 250.000 ®ång cho mét tÊn t¶i thö mµ c¸c qui ph¹m ®Òu yªu 
cÇu thö 1% cho tæng sè cäc víi sè cäc thö kh«ng Ýt h¬n 1 cäc. Thêi gian thö 
t¶i th−êng tõ 7 ngµy ®Õn 10 ngµy/cäc. 
 
Ph−¬ng ph¸p gia t¶i tÜnh kiÓu Osterberrg: 
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  Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ míi víi thÕ giíi vµ n−íc ta. Nguyªn t¾c cña 
ph−¬ng ph¸p lµ ®æ mét líp bª t«ng ®ñ dµy d−íi ®¸y råi th¶ hÖ hép kÝch ( O-
cell ) xuèng ®ã, sau ®ã l¹i ®æ tiÕp phÇn cäc trªn. HÖ ®iÒu khiÓn vµ ghi chÐp  
tõ trªn mÆt ®Êt. Sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ thÝ nghiÖm riªng biÖt hoÆc 
®ång thêi hai chØ tiªu lµ søc chÞu mòi cäc vµ lùc ma s¸t bªn cña cäc. T¶i thÝ 
nghiÖm cã thÓ ®¹t ®−îc tõ 60 tÊn ®Õn 18000 tÊn. Thêi gian thÝ nghiÖm nhanh 
th× chØ cÇn 24 giê, nÕu yªu cÇu còng chØ hÕt tèi ®a lµ 3 ngµy. §é s©u ®Æt trang 
thiÕt bÞ thÝ nghiÖm trong mãng cã thÓ tíi trªn 60 mÐt. Sau khi thö xong, b¬m 
bª t«ng xuèng lÊp hÖ kÝch cho cäc ®−îc liªn tôc. 
 TiÕn sÜ Jorj O. Osterberg lµ chuyªn gia ®Þa kü thuËt cã tªn tuæi, hiÖn 
sèng t¹i Hoa kú. ¤ng hiÖn nay ( 1998 ) vÒ h−u nh−ng lµ gi¸o s− danh dù cña 
Northwestern University, ViÖn sÜ ViÖn Hµn l©m Kü thuËt, 1985 lµ gi¶ng viªn 
tr−êng Tersaghi, n¨m 1988 lµ thµnh viªn ViÖn nÒn mãng s©u. N¨m 1994 
ph−¬ng ph¸p thö tÜnh Osterberg ra ®êi víi tªn O-Cell , ®−îc cÊp chøng chØ 
NOVA. Chøng chØ NOVA lµ d¹ng ®−îc coi nh− gi¶i Nobel vÒ x©y dùng cña 
Hoa kú. 
 Ph−¬ng ph¸p thö tÜnh O-Cell cã thÓ dïng thö t¶i cäc nhåi , cäc ®ãng, 
t−êng barettes, thÝ nghiÖm t¶i ë h«ng cäc, thÝ nghiÖm ë cäc lµm kiÓu gÇu 
xoay ( Auger Cast Piles ).   
 N−íc ta ®· cã mét sè c«ng tr×nh sö dông ph−¬ng ph¸p thö t¶i tÜnh kiÓu 
Osterberg. T¹i Hµ néi cã c«ng tr×nh Th¸p Vietcombank , t¹i Nam bé cã c«ng 
tr×nh cÇu B¾c Mü thuËn ®· sö dông c¸ch thö cäc kiÓu nµy.  
Ngay t¹i Hµ néi, c«ng tr×nh ë sè 37 phè L¸ng H¹ còng dïng ph−¬ng ph¸p 
thö  Osterberg ®Ó thö cäc barrette víi tiÕt diÖn ngang thö lµ 1,00 x 2,40 mÐt 
vµ 1,50 x 2,40 mÐt víi t¶i träng thö ®Õn 4800 tÊn. 
   
(ii) Ph−¬ng ph¸p khoan lÊy mÉu ë lâi cäc: 
 
 §©y lµ ph−¬ng ph¸p thö kh¸ th« s¬. Dïng m¸y khoan ®¸ ®Ó khoan, cã 
thÓ lÊy mÉu bª t«ng theo ®−êng kÝnh 50~150 mm, däc suèt ®é s©u dù ®Þnh 
khoan. 
 NÕu ®−êng kÝnh cäc lín, cã thÓ ph¶i khoan ®Õn 3 lç n»m trªn cïng 
mét tiÕt diÖn ngang míi t¹m cã kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng bª t«ng däc theo 
cäc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp ®−îc chÊt l−îng bª t«ng däc 
theo chiÒu s©u lç khoan. NÕu thÝ nghiÖm ph¸ huû mÉu cã thÓ biÕt ®−îc chÊt 
l−îng bª t«ng cña mÉu. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ trùc quan vµ kh¸ chÝnh 
x¸c. Nh−îc ®iÓm lµ chi phÝ lÊy mÉu kh¸ lín. NÕu chØ khoan 2 lç trªn tiÕt diÖn 
cäc theo chiÒu s©u c¶ cäc th× chi phÝ xÊp xØ gi¸ thµnh cña cäc. Th−êng 
ph−¬ng ph¸p nµy chØ gi¶i quyÕt khi b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c ®· x¸c ®Þnh 
cäc cã khuyÕt tËt. Ph−¬ng ph¸p nµy kÕt hîp kiÓm tra chÝnh x¸c ho¸ vµ sö 
dông ngay lç khoan ®Ó b¬m phôt xi m¨ng cøu ch÷a nh÷ng ®o¹n háng. 
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 Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái thêi gian khoan lÊy mÉu l©u, qu¸ tr×nh khoan 
còng phøc t¹p nh− ph¶i dïng bentonite ®Ó tèng m¹t khoan lªn bê, ph¶i lÊy 
mÉu nh− khoan th¨m dß ®¸ vµ tèc ®é khoan kh«ng nhanh l¾m. 
 HiÖn nay ViÖn ThiÕt kÕ Giao th«ng n−íc ta cã yªu cÇu nhiÒu c«ng 
tr×nh thö nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p nµy. NhiÒu cäc nhåi ë mãng trô cÇu ViÖt 
tr× ®· khoan lÊy mÉu theo ph−¬ng ph¸p nµy. 
 
(iii) Ph−¬ng ph¸p siªu ©m: 
 

Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ kinh ®iÓn vµ ®−îc dïng phæ biÕn. Ph−¬ng ph¸p 
thö lµ d¹ng kü thuËt ®¸nh gi¸ kÕt cÊu kh«ng ph¸ huû mÉu thö ( Non-
destructive evaluation, NDE ). Khi thö kh«ng lµm h− háng kÕt cÊu, kh«ng 
lµm thay ®æi bÊt kú tÝnh chÊt c¬ häc nµo cña mÉu. Ph−¬ng ph¸p ®−îc Ch©u 
¢u vµ Hoa kú sö dông kh¸ phæ biÕn. C¸ch thö th«ng dông lµ quÐt siªu ©m 
theo tiÕt diÖn ngang th©n cäc. Tuú ®−êng kÝnh cäc lín hay nhá mµ bè trÝ c¸c 
lç däc theo th©n cäc tr−íc khi ®æ bª t«ng. Lç däc nµy cã ®−êng kÝnh trong 
xÊp xØ 60 mm vá lç lµ èng nhùa hay èng thÐp. Cã khi ng−êi ta khoan t¹o lç 
nh− ph−¬ng ph¸p kiÓm tra theo khoan lç nãi trªn, nªu kh«ng ®Ó lç tr−íc.   
  

§Çu thu ph¸t cã hai kiÓu: kiÓu ®Çu thu riªng vµ ®Çu ph¸t riªng, kiÓu 
®Çu thu vµ ph¸t g¾n liÒn nhau. 

 
NÕu ®−êng kÝnh cäc lµ 600 mm th× chØ cÇn bè trÝ hai lç däc theo th©n 

cäc ®èi xøng qua t©m cäc vµ n»m s¸t cèt ®ai. NÕu ®−êng kÝnh 800 mm nªn 
bè trÝ 3 lç. §−êng kÝnh 1000 mm, bè trÝ 4 lç... Khi thö, th¶ ®Çu ph¸t siªu ©m 
xuèng mét lç vµ ®Çu thu ë lç kh¸c. §−êng quÐt ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng  sÏ lµ 
®−êng nèi gi÷a ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu. Qu¸ tr×nh th¶ ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu cÇn 
®¶m b¶o hai ®Çu nµy xuèng cïng mét tèc ®é vµ lu«n lu«n n»m ë cïng ®é s©u 
so víi mÆt trªn cña cäc. 

 
Tr−êng §¹i häc Northwestern Hoa kú cã Khu thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt 

Quèc gia míi lµm nh÷ng thÝ nghiÖm vÒ siªu ©m kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi 
vµo n¨m 1997 víi cäc nhåi ®−îc ®óc víi nh÷ng khuyÕt tËt ®Þnh tr−íc. KÕt 
qu¶ cho thÊy ph−¬ng ph¸p quÐt siªu ©m trong tiÕt diÖn ngang cäc thu ®−îc 
biÓu ®å ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh x¸c vµ tin cËy. Qui ph¹m cña nhiÒu n−íc qui 
®Þnh thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l−îng cäc bª t«ng b»ng ph−¬ng ph¸p kh«ng 
ph¸ huû ph¶i lµm cho 10% sè cäc. 

 
Phøc t¹p cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ cÇn ®Æt tr−íc èng ®Ó th¶ ®Çu thu vµ 

®Çu ph¸t siªu ©m. Nh− thÕ, ng−êi thi c«ng sÏ cã chó ý tr−íc nh÷ng cäc sÏ thö 
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vµ lµm tèt h¬n, mÊt yÕu tè ngÉu nhiªn trong khi chän mÉu thö. NÕu lµm 
nhiÒu cäc cã èng thö siªu ©m qu¸ sè l−îng yªu cÇu sÏ g©y ra tèn kÐm. 
 
Ph−¬ng ph¸p thö b»ng phãng x¹ ( Carota ): 
  
 Ph−¬ng ph¸p nµy còng lµ mét ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh«ng ph¸ huû 
mÉu thö ( NDE ) nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m. C¸ch trang bÞ ®Ó thÝ nghiÖm 
kh«ng kh¸c g× ph−¬ng ph¸p siªu ©m. §iÒu kh¸c lµ thay cho ®Çu thu vµ ®Çu 
ph¸t siªu ©m lµ ®Çu thu vµ ph¸t phãng x¹.  N−íc ta ®· s¶n xuÊt lo¹i trang bÞ 
nµy do mét c¬ së cña qu©n ®éi tiÕn hµnh. 
 Gièng nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m, kÕt qu¶ ®äc biÓu ®å thu phãng x¹ cã 
thÓ biÕt ®−îc n¬i vµ møc ®é cña khuyÕt tËt trong cäc. 
 
(iv) Ph−¬ng ph¸p ®o ©m déi: 
 
  Ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mÉu ®Ó biÕt chÊt 
l−îng cäc , cäc nhåi, cäc barrettes. Nguyªn lý lµ sö dông hiÖn t−îng ©m déi  
( Pile Echo Tester, PET ). Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ph−¬ng ph¸p lµ gâ b»ng 
mét bóa 300 gam vµo ®Çu cäc, mét thiÕt bÞ ghi g¾n ngay trªn ®Çu cäc Êy cho 
phÐp ghi hiÖu øng ©m déi vµ m¸y tÝnh sö lý cho kÕt qu¶ vÒ nhËn ®Þnh chÊt 
l−îng cäc. 
 T¹i Hoa kú cã C«ng ty GeoComP chuyªn cung øng nh÷ng dÞch vô vÒ 
PET. 
M¸y tÝnh sö dông ®Ó sö lý kÕt qu¶ ghi ®−îc vÒ ©m déi lµ m¸y tÝnh c¸ nh©n 
tiªu chuÈn ( standard PC ) , sö dông phÇn cøng bæ sung tèi thiÓu, mäi tÝn 
hiÖu thu nhËn vµ sö lý qua phÇm mÒm mµ phÇn mÒm nµy cã thÓ n©ng cÊp 
nhanh chãng, tiÖn lîi ngay c¶ khi liªn hÖ b»ng e-mail víi trung t©m 
GeocomP. PhÇm mÒm dùa vµo c¬ së Windows theo chuÈn vËn hµnh hiÖn ®¹i 
, ®−îc nghiªn cøu phï hîp víi sù hîp lý tèi ®a vÒ c«ng th¸i häc ( ergonomic 
). 
 ChØ cÇn mét ng−êi ®ñ lµm ®−îc c¸c thÝ nghiÖm vÒ ©m déi víi n¨ng 
suÊt 300 cäc mét ngµy.  
 Khi tiÕp xóc víi http://ww.piletest.com/PET.HTM ta cã thÓ ®äc ®−îc 
kÕt qu¶ chuÈn mùc khi thö cäc vµ ®−îc cung cÊp miÔn phÝ phÇn mÒm cËp 
nhËt theo ®−êng e-mail. 
 Víi sù tiÖn lîi lµ chi phÝ cho kiÓm tra hÕt søc thÊp nªn cã thÓ dïng 
ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm cho 100% cäc trong mét c«ng tr×nh. Nh−îc 
®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ nÕu chiÒu s©u cña cäc thÝ nghiÖm qu¸ 20 mÐt th× ®é 
chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ lµ thÊp. 
 
(v) C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng: 
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 C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng ngµy nay ®· v« cïng phong phó. Víi kh¸i 
niÖm ®éng lùc häc cña cäc, thÞ tr−êng c«ng cô thö nghiÖm cã rÊt nhiÒu trang 
thiÕt bÞ nh− m¸y ph©n tÝch ®ãng cäc ®Ó thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín ( 
PDA), m¸y ghi kÕt qu¶ thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT), m¸y ghi 
saximeter, m¸y ph©n tÝch ho¹t ®éng cña bóa ( Hammer Performance 
Analyzer, HPA ), m¸y ghi kÕt qu¶ gãc nghiªng cña cäc ( angle analyzer), 
m¸y ghi kÕt qu¶ ®ãng cäc ( Pile installation recorder, PIR ), m¸y ph©n tÝch 
xuyªn tiªu chuÈn ( SPT analyzer) ... 
 
 
* M¸y ph©n tÝch cäc theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín PDA cã lo¹i míi nhÊt 
lµ lo¹i PAK. M¸y nµy ghi c¸c thÝ nghiÖm nÆng cho m«i tr−êng x©y dùng  ¸c 
nghiÖt.  M¸y nµy ghi kÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p thö biÕn d¹ng lín cho c«ng 
tr×nh nÒn mãng, cho th¨m dß ®Þa kü thuËt . PhÇn mÒm sö lý rÊt dÔ tiÕp thu. 
Sè liÖu ®−îc tù ®éng l−u gi÷ vµo ®Üa ®Ó sö dông vÒ sau. Ch−¬ng tr×nh 
CAPWAP® cµi ®Æt ®−îc vµo PAK nªn viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng toµn vÑn vµ 
kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc rÊt nhanh chãng. 
 
* Sö dông ph−¬ng ph¸p thö BiÕn d¹ng nhá ( PIT ) lµ c¸ch thö nhanh cho sè 
lín cäc. PhÐp thö cho biÕt chÊt l−îng bª t«ng cäc cã tèt hay kh«ng, tÝnh toµn 
vÑn cña cäc khi kiÓm tra c¸c khuyÕt tËt lín cña cäc. C¸c lo¹i m¸y ph©n tÝch 
PIT dung nguån n¨ng l−îng pin, c¬ ®éng nhanh chãng vµ sö dông ®¬n chiÕc. 
Dông cô cña ph−¬ng ph¸p PIT dïng t×m c¸c khuyÕt tËt lín vµ nguy hiÓm nh− 
nøt g·y, th¾t cæ chai, lÉn nhiÒu ®Êt trong bª t«ng hoÆc lµ rçng. 
 
(vi) Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng c¬ häc: 
 
 Ph−¬ng ph¸p nµy quen thuéc víi tªn gäi ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dao 
®éng hay cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p truyÒn sãng c¬ häc. Nguyªn lý ®−îc ¸p 
dông lµ truyÒn sãng, nguyªn lý dao ®éng c−ìng bøc cña cäc ®µn håi. Cã hai 
ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn lµ dïng trë kh¸ng rung ®éng vµ dïng trë kh¸ng xung. 
 Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng rung sö dông m« t¬ ®iÖn ®éng ®−îc kÝch ho¹t 
do mét m¸y ph¸t t¸c ®éng lªn ®©ï cäc. Dïng mét m¸y ghi vËn tèc sãng 
truyÒn trong cäc. Nh×n biÓu ®å sãng ghi ®−îc, cã thÓ biÕt chÊt l−îng cäc qua 
chØ tiªu ®é ®ång ®Òu cña vËt liÖu bª t«ng ë c¸c vÞ trÝ . 
 
 Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng xung lµ c¬ së cho c¸c ph−¬ng ph¸p PIT vµ 
PET. Hai ph−¬ng ph¸p PIT vµ PET ghi sãng ©m déi. Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng 
xung nµy ghi vËn tèc truyÕn sãng khi ®Ëp bóa t¹o xung lªn ®Çu cäc. 
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 Sù kh¸c nhau gi÷a ba ph−¬ng ph¸p nµy lµ m¸y ghi ®−îc c¸c hiÖn 
t−îng vËt lý nµo vµ phÇn mÒm chuyÓn c¸c dao ®éng c¬ lý häc Êy d−íi d¹ng 
sãng ghi ®−îc trong m¸y vµ thÓ hiÖn qua biÓu ®å nh− thÕ nµo. 
 
iv.1 ChÊt l−îng bª t«ng th©n cäc: 
 

(i) Bª t«ng ë th©n cäc mÊt tõng m¶ng do bª t«ng cã ®é sôt qu¸ lín. 
(ii) Bª t«ng cäc mÊt tõng m¶ng do cã tói n−íc trong th©n hè khoan 
(iii) Bª t«ng th©n cäc mÊt tõng ®o¹n do gÆp tói n−íc lín trong th©n hè 

khoan 
(iv) Mòi cäc mÊt mét ®o¹n do ®¸y xôc röa kh«ng s¹ch 
(v) Th©n cäc thu nhá tiÕt diÖn, lë mÊt khèi bª t«ng b¶o vÖ do rót èng 

khi bª t«ng ®· s¬ ninh, mét phÇn ngoµi bª t«ng bÞ ma s¸t víi thµnh 
v¸ch chèng  ®i lªn 

(vi) Cäc mÊt ®é th¼ng ®øng do khi rót èng cã t¸c ®éng ngang trong qu¸ 
tr×nh rót èng 

(vii) Cäc bÞ thiÕu mét sè bª t«ng do thÐp qu¸ dµy, bª t«ng kh«ng ch¶y 
d©ng kÝn hÕt kh«ng gian 

(viii) Th©n cäc nham nhë do bª t«ng cã ®é sôt nhá 
(ix) Th©n cäc cã ®o¹n chØ cã sái hoÆc cã c¸c lç rçng lín do ®æ bª t«ng 

bÞ gi¸n ®o¹n 
(x) §o¹n trªn th©n cäc cã c¸c nh¸nh bª t«ng ®am ra nh− rÔ c©y do 

®o¹n nµy kh«ng cã n−íc ngÇm, ®Êt kh«, l¹i bÞ sôt trong qu¸ tr×nh 
khoan t¹o thµnh c¸c r·nh cã h×nh rÔ c©y. Khi rót èng chèng lóc bª 
t«ng cßn nh·o nªn bª t«ng ch¶y ra  

(xi) Tèn nhiÒu bª t«ng do v¸ch bÞ xËp tõng ®o¹n 
 
 

iv.2 ChÊt l−îng cäc chÞu  t¶i  tÜnh kh«ng ®¸p øng: 
 
(i) Do kh«ng khoan ®Õn ®é s©u qui ®Þnh ®· thi c«ng c¸c c«ng ®o¹n 

sau 
(ii) Do cßn líp bïn qu¸ dµy tån ë ®¸y hè khoan, xôc röa kh«ng s¹ch 

mµ ®· ®æ bª t«ng 
 
iv.3 ChÊt l−îng cèt thÐp kh«ng ®¹t: 
 

(i) §Æt kh«ng ®ãng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, lång thÐp bÞ mÐo 
mã, biÕn h×nh so víi thiÕt kÕ 

(ii) ThÐp bÞ bÈn. Nhí r»ng m«i tr−êng lµm viÖc rÊt s½n bïn lµm bÈn 
cèt thÐp 
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(iii) Nèi thÐp kh«ng ®óng qui ®Þnh c¸ch nèi, vÞ trÝ nèi. 
 
iv.4  §iÒu kiÖn c«ng t¸c kÐm 
 

(i) MÆt b»ng lu«n ngËp ngôa trong bïn. Qu¸ tr×nh khoan ph¶i sö 
dông hµng tr¨m khèi bïn bentonite. Khi ®æ bª t«ng sè bïn 
trong hè khoan bÞ bª t«ng ®Èy lªn miÖng hè, g©y bÈn ra mÆt 
b»ng thi c«ng. 

(ii) MÆt b»ng ngËp ngôa bïn bÈn lµm c¶n trë viÖc thi c«ng nh÷ng 
cäc tiÕp theo. NÕu bïn nµy ch¶y ra cèng tho¸t n−íc cña thµnh 
phè sÏ lµm t¾c cèng chung. 

(iii) Ph¶i thiÕt kÕ biÖn ph¸p thu håi t¸i sö dông bïn bentonite, võa 
tiÕt kiÖm, võa t¹o ra vÖ sinh cho mÆt b»ng. 

 
iv.5  GÆp dÞ vËt khi khoan 
         

(i) GÆp rÔ c©y,gÆp nh÷ng thÊu kÝnh sái cuéi do trÇm tÝch ao hå 
(ii) GÆp r¸c x©y dùng do ph¸ dì dän kh«ng s¹ch:dÇm,m¶ng 

t−êng,khèi bª t«ng. 
(iii) GÆp cäc cò:Chó ý kh«ng ®−îc nhæ cäc cò v× nh− thÕ sÏ ph¸ ho¹i 

kÕt cÊu nÒn. 
(iv) GÆp ®¸ må c«i ch×m. 

 
 
iv.6  Khoan s¸t c«ng tr×nh hiÖn h÷u: 
                                            

(i) Cã nh÷ng hè khoan chØ c¸ch c«ng tr×nh hiÖn h÷u vµi chôc 
cetnimet. CÇn gi÷ v¸ch ë nh÷ng chç nµy. §ång thêi qu¸ tr×nh 
g©y khoan kh«ng giç m¹nh gµu g©y rung chÊn ®éng. 

(ii) CÇn cã gi¶i ph¸p chèng ®ì h÷u hiÖu c¸c c«ng tr×nh hiÖn h÷u cã 
kh¶ n¨ng biÕn d¹ng do qu¸ trÝnh thi c«ng cäc. 

 
iv.7  ChÊt l−îng thiÕt bÞ,trang bÞ kÐm 

 
§· cã tai n¹n do khi rót èng ®æ bª t«ng bÞ ®øt mèi hµn. 
 
 

iv.8  M−a: 
M−a vµ biÕn ®éng thêi tiÕt c¶n trë thi c«ng. Khi thi c«ng cã khã kh¨n,ph¶i 
ngõng thi c«ng khi ®ang ®µo dë,cã thÓ dïng gi¶i ph¸p lÊp t¹m b»ng c¸t s¹ch 
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cho ®Çy hè vµ ®Çm b»ng qu¶ nÆng. Gi¶i ph¸p nµy còng sö dông cho khi bÞ 
ng−ng thi c«ng v× nh÷ng lý do kh¸c. 
 
iv. 9  Kinh nghiÖm vÒ thÝ nghiÖm: 
 
Nªn tæ chøc kiÓm tra ®Ó cÊp chøng chØ theo kiÓu kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c ®¬n 
vÞ thÝ nghiÖm. 
 
iv. 10  LËp hå s¬ : 
 
CÇn yªu cÇu ®ñ hå s¬ vµ hå s¬ cÇn cã ®Þa chØ kÕt cÊu nh− ®· tr×nh bµy ë phÇn 
trªn. 
 
 ViÖc sö dông cäc nhåi réng r·i míi x©m nhËp vµo n−íc ta trªn d−íi 
chôc n¨m nay vµ cho kÕt qu¶ kh¸ æn ®Þnh . §©y lµ biÖn ph¸p mãng s©u ®−îc 
hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi sö dông cho nhµ cao tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh cã 
t¶i lín . Ngµnh giao th«ng n−íc ta sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cho hÇu hÕt 
mãng trô cÇu x©y dùng ë n−íc ta trong vßng hai chôc n¨m gÇn ®©y . Víi nhµ 
cao tÇng , gi¶i ph¸p cäc nhåi vµ cäc barrette lµ gi¶i ph¸p rÊt tèt nÕu kh«ng 
d¸m nãi lµ gi¶i ph¸p duy nhÊt ®óng.       
    
1.11  Sö dông t−êng cõ b¶o vÖ hè ®µo s©u : 
 
1.11.1 M« t¶ c«ng nghÖ 
 
 Trong c«ng nghÖ thi c«ng nÒn , mãng nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp Ýt 
khi ph¶i ®µo hè s©u hoÆc nÕu cã ®µo hè s©u th× mÆt b»ng thi c«ng l¹i ®ñ tho¶i 
m¸i mµ lµm m¸i dèc chèng xËp thµnh v¸ch ®Êt ®µo. GÇn ®©y do ph¶i lµm nhµ 
cao tÇng , hè mãng s©u vµ x©y chen trong thµnh phè nªn vÊn ®Ò chèng v¸ch 
®µo th¼ng ®øng ®−îc ®Æt ra nghiªm tóc. 
 
T−êng cõ v¸ch hè ®µo b»ng gç lïa ngang : 
 
 BiÖn ph¸p nµy ®−îc sö dông nhiÒu do vËt t− lµm cõ kh«ng ®ßi hái 
chuyªn dông mµ lµ nh÷ng vËt t− phæ biÕn. M¸y ®ãng nh÷ng dÇm  I  thÐp 
h×nh xuèng ®Êt còng lµ nh÷ng m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng . Quanh thµnh hè 
®µo ®−îc ®ãng xuèng nh÷ng thanh dÇm I-12 thÐp h×nh cã ®é s©u h¬n ®¸y hè 
®µo kho¶ng 3~4 mÐt. Nh÷ng dÇm I-12 nµy ®Æt c¸ch nhau 1,5 ~ 2,0 mÐt. Khi 
®µo ®Êt s©u th× lïa nh÷ng tÊm v¸n ngang tõ dÇm I nä ®Õn dÇm I  kia , tÊm v¸n 
®Ó ®øng theo chiÒu c¹nh , lïa gi÷a hai bông cña dÇm  I .  V¸n ®−îc Ðp mÆt tú 
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vµo c¸nh cña dÇm I  . Kho¶ng hë gi÷a v¸n vµ c¸nh kia cña dÇm  I ®−îc ®én 
gç cho chÆt. 
 NÕu ®Êt ®µo kh«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p nµy chèng thµnh hè 
®µo ®¬n gi¶n . CÇn kiÓm tra lùc ®Èy ngang vµ cã biÖn ph¸p v¨ng chèng biÕn 
d¹ng ®Çu dÇm I  phÇn trªn . 
 NÕu khu vùc thi c«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p tá ra cã nh−îc ®iÓm 
lµ n−íc ngÇm sÏ ch¶y vµo hè ®µo theo khe gi÷a c¸c thanh v¸n vµ ®em theo 
®Êt mÞn hoÆc c¸t ë chung quanh vµo hè ®µo vµ g©y nguy hiÓm cho c«ng tr×nh 
kÒ bªn. 
 Gi¶i ph¸p nµy rÊt phô thuéc vµo møc n−íc trong ®Êt vµ kÕt qu¶ kh«ng 
æn ®Þnh , rÊt t¹m bî . ChØ nªn sö dông trong ph¹m vi c«ng tr×nh nhá . 
 
 T−êng cõ b»ng thÐp : 
 
 T−êng cõ b»ng nh÷ng tÊm thÐp chÕ s½n tõ nhµ m¸y . Cã nhiÒu lo¹i tiÕt 
diÖn ngang cña tÊm cõ nh− cõ ph¼ng , cõ khum , cõ h×nh ch÷ Z gäi lµ cõ 
Zombas , cõ h×nh ch÷ U gäi lµ cõ Lacsen . Nh÷ng tÊm cõ chÕ t¹o tõ nhµ m¸y 
cã chiÒu dµi 12 mÐt , chiÒu dµy taq¸m cõ tõ 6 ~ 16 mm. ChiÒu réng cña tiÕt 
diÖn ngang cña mét tÊm th−êng tõ 580 mm ®Õn 670 mm. ChiÒu s©u cña tiÕt 
diÖn th× máng nhÊt lµ cõ ph¼ng , chØ 50 mm vµ s©u nhÊt lµ cõ Lacsen khi 
ghÐp ®«i ®Õn 450 mm. 
 §Æc ®iÓm cña cõ lµ hai mÐp tÊm cõ cã méng ®Ó khi lïa nh÷ng tÊm cõ 
l¹i víi nhau lóc ®ãng xuèng ®Êt , m¶ng cõ cã ®é khÝt ®Õn møc n−íc kh«ng 
thÊm qua , kh«ng di chuyÓn ®−îc tõ phÝa mÆt cõ nµy sang phÝa mÆt cõ bªn 
kia.  
 Cõ th−êng ®ãng xuèng ®Êt tr−íc lóc ®µo vÒ mét phÝa cña t−êng cõ ®Ó 
khi ®µo chèng ®−îc ®Êt x« vµ n−íc ch¶y vµo hè ®µo theo ph−¬ng ngang. 
 
 T−êng cõ ®−îc kiÓm tra sù chÞu ¸p lùc ngang nh− d¹ng t−êng ch¾n ®Êt 
theo s¬ ®å t−êng máng ( mÒm ) ®øng tù do. CÇn kiÓm tra biÕn d¹ng cña 
t−êng, kh«ng cho phÐp t−êng cã di chuyÓn g©y xËp lë hoÆc ®Ì lÊp c«ng tr×nh 
®µo trong lßng hè. 
 D−íi t¸c ®éng cña c¸c lùc ngang, t−êng mÒm ®øng tù do , lµm viÖc 
nh− mét c«ng s«n cã ngµm ®µn håi trong ®Êt. Do lùc ngang lµ ¸p lùc ®Êt cña 
mét bªn mÆt cõ ®Èy vµo cõ sau khi ®µo hÉng bªn trong, tÊm cõ sÏ quay 
quanh mét ®iÓm nµo ®ã. Tõ ®iÓm xoay nµy mµ x¸c ®Þnh ®é s©u c¾m cõ sao 
cho t¹o ®−îc ¸p lùc c©n b»ng chñ ®éng vµ bÞ ®éng. Th«ng th−êng ph¶i thªm 
hÖ thèng v¨ng gi÷ vµ neo ®Ó hç trî chèng l¹i c¸c t¸c ®éng cña ¸p lùc lªn 
t−êng. NÕu mét ®ît cõ kh«ng ®ñ chèng ®−îc ¸p lùc , cÇn t¹o nhiÒu líp cõ 
theo kiÓu dËt cÊp , líp ngoµi bao bäc hè réng , c¸c líp trong diÖn tÝch bao 
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bäc sÏ hÑp dÇn . ChiÒu réng mÆt bËc còng ®−îc tÝnh to¸n sao cho cung tr−ît 
kh«ng ph¸ huû toµn bé hÖ thèng. 
 HiÖn nay trªn thÞ tr−êng n−íc ta ®· cã mÆt H·ng cung cÊp cäc cõ næi 
tiÕng thÕ giíi TRADE ARBED ®· cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ cung øng cäc 
cõ hµng tr¨m n¨m nay. 
 Cäc cõ th−êng ®−îc sö dông nhiÒu lÇn . Ngay t¹i n−íc ta còng cã 
nh÷ng c«ng ty chuyªn cung cÊp hoÆc cho thuª cäc cõ ®· qua sö dông nh»m 
h¹ gi¸ thµnh cho c¸c gi¶i ph¸p sö dông cäc cõ. 
 
 ThiÕt bÞ h¹ cäc cõ xuèng ®Êt còng lµ c¸c m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng. 
NÕu sö dông h¹ cäc cõ kiÓu rung, cã thÓ ghÐp nhiÒu tÊm ®Ó cïng rung h¹ cho 
tËn dông søc m¸y. Th−êng dïng m¸y ®ãng cäc diesel ®Ó ®ãng cäc cõ .   
 Khi sö dông t−êng cõ ph¶i kiÓm tra biÕc d¹ng g©y ra sù chuyÓn dÞch 
t−êng cõ vµo phÝa trong hè ®µo . NÕu cã kh¶ n¨ng chuyÓn vÞ ph¶i thiÕt kÕ c¸c 
®ît chèng ®ì b»ng c¸c khung n»m ngang . Nh÷ng ®ît chèng ®ì nµy lµ nh÷ng 
thanh thÐp h×nh ch÷ I , U kh«ng nhá , t¹o thµnh khung kÝn kh¾p bªn trong 
tiÕt diÖn hè ®µo , cã c¸c thanh chÐo ë gãc vµ c¸c thanh v¨ng ngang cã t¨ng 
®¬ ®Ó Ðp chÆt v¸n cõ thµnh vµo ®Êt . NÕu cÇn ®¶m b¶o kh«ng gian ®Ó thi 
c«ng bªn trong hè ®µo kh«ng thÓ lµm hÖ v¨ng ngang mµ ph¶i neo nh÷ng 
thanh thÐp h×nh khung ®ì v¸n cõ xuyªn qua v¸n cõ thµnh mµ neo vµo ®Êt bªn 
ngoµi hè ®µo . ViÖc t¹o d©y neo b»ng c¸ch khoan vµo ®Êt theo m¸y khoan 
perforateur , sau ®ã ®−a d©y c¸p vµo trong hè khoan nµy råi b¬m v÷a xi 
m¨ng t¹i mét sè ®iÓm lµm ®Çu neo. 
 
 H·ng C-LOC cña Hoa kú ®· giíi thiÖu sang n−íc ta lo¹i v¸n cõ b»ng 
VINYL  cã tiÕt diÖn ngang tùa nh− lo¹i LACSEN sö dông c¹p bê hå , bê 
m−¬ng th× bÒn l©u, v÷ng ch·i vµ mü quan. NhiÒu c«ng tr×nh c¹p hå sö dông 
ph−¬ng ph¸p kÌ ®¸ héc Ýt hiÖu qu¶ v× träng l−îng b¶n th©n cña kÌ lín mµ ®¸y 
mãng kÌ l¹i n»m trªn nÒn ®Êt yÕu sòng n−íc nªn ch¼ng bao l©u , chØ mét vµi 
n¨m kÌ bÞ sôt vµ háng . NÕu c»m kÌ b»ng v¸n cõ nhùa , mòi kÌ n»m s©u d−íi 
®Êt , cã khi phÇn ch×m gÊp ba , bèn lÇn phÇn næi cña v¸n cõ nªn chÞu lùc ®Èy 
ngang rÊt tèt , kÌ æn ®Þnh l©u dµi .  
 
T−êng cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc: 
 
HiÖn nay Nhµ m¸y Bª t«ng Xu©n Mai bªn c¹nh Hµ néi ®ang chÕ t¹o t−êng 
cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ®Ó sö dông trong viÖc thi c«ng c¸c 
tÇng hÇm. TÊm cõ lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp cã kÝch th−íc dµy 120 mm, 
réng 750 mm vµ dµi tõ 6 ®Õn 8 mÐt. Bª t«ng sö dông cã m¸c 300 , thÐp øng 
suÊt tr−íc. Lo¹i nµy h¹ xuèng ®Êt cã thÓ ®ãng, cã thÓ rung Ðp.   
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Cõ bª t«ng cèt thÐp ®−îc thuËn lîi lµ nÕu ®Ó l¹i t−êng sÏ sö dông ngay lµm 
t−êng tÇng hÇm, chØ cÇn bäc thªm cho chiÒu dµy tõ 100 ~ 150 mm bª t«ng 
sau khi thi c«ng líp chèng thÊm sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ cho thi c«ng t−êng 
tÇng hÇm. 
   
1.11.2   Ph¹m vi ¸p dông 
    
Trong n−íc : 
 
 BiÖn ph¸p v¸n cõ nµy lµ biÖn ph¸p kinh ®iÓn ®−îc sö dông chÝnh thøc 
nh− tµi liÖu gi¸o khoa trong c¸ch sö lý ®µo mãng s©u . PhÇn lý thuyÕt tÝnh 
to¸n vµ thùc tÕ ¸p dông ®· chøng minh r»ng kÕt qu¶ rÊt æn ®Þnh , ®¸ng tin 
cËy trong c¸c gi¶i ph¸p chèng ®ì thµnh hè ®µo . NÕu lu©n l−u tèt , ®©y còng 
lµ gi¶i ph¸p kinh tÕ . CÇn nh©n réng vµ quen thuéc víi gi¶i ph¸p nµy. 
C¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®−êng hoÆc thi c«ng c¶ng biÓn, c¶ng s«ng sö dông 
nhiÒu h¬n ngµnh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. Tuy vËy ®Ó v¨ng chèng 
v¸ch ®µo s©u trong thµnh phè, nhiÒu c«ng ty x©y dùng d©n dông vµ c«ng 
nghiÖp ®· lµm quen víi t−êng cõ. 
 
N−íc ngoµi: 
 
C¸c n−íc ch©u ¢u  lµ n¬i sö dông v¸n cõ sím trªn thÕ giíi. §øc, Ph¸p, Anh, 
c¸c n−íc B¾c ¢u sö dông v¸n cõ sím nhÊt. B¾c Mü còng lµ nh÷ng n−íc cã  
nhiÒu kinh nghiÖm x©y dùng dïng t−êng cõ nhiÒu. 
C«ng ty ARBED lµ c«ng ty cã l−îng v¸n cõ b¸n nhiÒu nhÊt trong c¸c n−íc 
ph−¬ng T©y. 
NhËt b¶n còng lµ n−íc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i v¸n cõ thÐp d¹ng Larsen b¸n trong 
khu vùc ch©u ¸ , Th¸i b×nh d−¬ng.  
GÇn ®©y, NhËt b¶n vµ Hµn quèc liªn doanh ®−a ra thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm 
v¸n cõ LX vµ Larsen d−íi tªn h·ng TUNGHAN INDUSTRY SDN BHD lµ 
lo¹i v¸n cõ ch©u ¸ c¹nh tranh víi v¸n cõ Mü vµ ch©u ¢u t¹i thÞ tr−êng §«ng 
Nam ¸.   
V¸n cõ sö dông ®Ó kÌ thµnh v¸ch ®µo, kÌ ®−êng dÉn ®Õn c¸c cÇu næi trªn mÆt 
®Êt b»ng ph¼ng còng nh− kÌ ven hå, ven s«ng. 
 
 
 
2. PhÇn x©y dùng c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt : 
 
2.1 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn t¹i chç :  
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2.1.1  M« t¶ c«ng nghÖ  
 
 Nhµ x©y g¹ch , sµn ®æ t¹i chç b»ng bª t«ng cèt thÐp ®−îc x©y dùng 
kh¸ phæ biÕn ë n−íc ta tõ nh÷ng n¨m 1930. 
 KÕt cÊu chÞu lùc chñ yÕu lµ g¹ch ®¸ , g¹ch ®¸ cã cèt thÐp . Ngoµi ra cã 
mét sè kÕt cÊu nh− sµn vµ sµn thang b»ng bª t«ng cèt thÐp. Thêi kú nh÷ng 
nhµ nµy ®−îc x©y dùng phæ biÕn th× yªu cÇu thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh ph¶i tho¶ 
m·n yªu cÇu tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp còng nh− khuyÕn c¸o r»ng ph¶i tËn 
dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng vµ hÝnh d¸ng kÕt cÊu ®¬n gi¶n.  KÕt cÊu ®−îc yªu 
cÇu chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc , x©m thùc cña m«i tr−êng , chèng gØ 
cho c¸c chi tiÕt b»ng thÐp. 
 
 KÕt cÊu ®¶m b¶o æn ®Þnh theo ph−¬ng ngang nhµ lµ t−êng ngang nhµ 
cã chiÒu dµy ≥ 220 mm , hoÆc khung ngang ®Ó kÕt cÊu sµn hoÆc m¸i cã gèi 
tùa . Tuú kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt cÊu æn ®Þnh ngang , nÕu kho¶ng c¸ch nµy 
nhá h¬n sè liÖu trong b¶ng sau ®©y th× nhµ ®−îc gäi lµ nhµ cã s¬ ®å cøng vµ 
nÕu lín h¬n th× nhµ gäi lµ cã s¬ ®å mÒm. 
 

TrÞ sè lín nhÊt øng víi khèi x©y nhãm (m) 
 

 
Lo¹i sµn vµ m¸i 

 
 

I II III IV 

1. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng 
cèt thÐp vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp 
®óc toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp 
xong toµn khèi ho¸. 
2. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng 
cèt thÐp l¾p ghÐp , b»ng c¸c 
dÇm bª t«ng cèt thÐp hoÆc dÇm 
thÐp ®ì c¸c tÊm b¶n bª t«ng 
hoÆc g¹ch. 
 

 
 
 

54 
 
 
 
 

42 

 
 
 

42 
 
 
 
 

36 

 
 
 

30 
 
 
 
 

24 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 Nh÷ng nhµ g¹ch mµ ta ®· thiÕt kÕ nhiÒu n¨m nay cã t−êng ngang chÞu 
lùc vµ g¸c panen hoÆc sµn t¹i chç nªn nh÷ng nhµ nh− thÕ lµ nhµ cã s¬ ®å 
cøng. Nhµ cã s¬ ®å cøng th× hÖ t−êng ngang , t−êng däc cïng trô vµ m¸i t¹o 
thµnh hÖ kh«ng gian , nh÷ng kÕt cÊu nµy lµm viÖc trong mét hÖ thèng chung 
®Ó chÞu c¸c t¶i träng t¸c ®éng lªn nhµ , kÓ c¶ träng l−îng b¶n th©n. 
 §Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc liªn hîp gi÷a c¸c bé phËn cña nhµ cÇn chó ý : 
 - Liªn kÕt gi÷a t−êng ngang vµ t−êng däc tèt nhÊt lµ sö dông má dËt. 
 - Khi t−êng ®ang x©y mµ cÇn dõng , ph¶i chê má dËt ®Ó råi x©y tiÕp. 
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 - Mçi tÇng nhµ ph¶i cã hÖ gi»ng t−êng ®Ó liªn kÕt c¸c t−êng vµo nhau 
vµ vµo sµn , m¸i nhµ. 
 - T−êng vµ cét ®Òu ph¶i neo gi÷ vµo sµn , vµo m¸i b»ng c¸c thanh thÐp 
neo. 
 - T−êng nhµ cã khung bª t«ng cèt thÐp hay khung thÐp ph¶i cã neo gi÷ 
b»ng thÐp sîi Φ8 n»m trong líp v÷a xi m¨ng c¸t , hai ®Çu sîi Φ8 ch«n trong 
khung , cø 6~8 hµng g¹ch x©y l¹i ph¶i lµm mét sîi neo gi÷ nµy. 
  

Sµn ®æ t¹i chç th× nªn kÕt hîp sµn víi gi»ng t−êng . Khi ®Çu dÇm hoÆc 
®Çu sµn kª vµo t−êng kh«ng nhá h¬n 120 mm th× lùc ma s¸t gi÷a sµn vµ 
t−êng ®ñ lãn nªn cã thÓ gi¶m bá bít sè l−îng sîi neo nãi trªn. 
 
 Nhµ x©y g¹ch cã −u ®iÓm lµ khèi x©y chÞu löa tèt , chÞu nh÷ng t¸c 
®éng cña ¨n mßn nhÑ nªn bÒn v÷ng hµng tr¨m n¨m . Nhµ x©y g¹ch sö dông 
vËt liÖu ®Þa ph−¬ng , tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp, c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt tèt , dÔ 
t¹o h×nh kiÕn tróc.  
 Nh−îc ®iÓm cña nhµ x©y g¹ch lµ : khèi l−îng riªng vña vËt liÖu lín , 
tõ 1200 ~ 2000 kg/m3 mµ søc bÒn cña khèi x©y l¹i nhá nªn nhµ nÆng nÒ so 
víi nhµ bª t«ng cèt thÐp hoÆc nhµ thÐp. Khi nhµ ph¶i chÞu t¶i träng ®éng th× 
lo¹i nhµ x©y chÞu ®ùng kÐm . Khi cã c¸c lùc kÐo vµ c¾t lín th× nhµ x©y chÞu 
®ùng kÐm nªn ®iÒu kiÖn sö dông bÞ h¹n chÕ. 
 Yªu cÇu cña khèi x©y t¹o nªn nhµ ph¶i ®Æc ch¾c , m¹ch x©y ngang 
b»ng , mÆt x©y ph¶i ph¼ng . Thµnh , c¹nh , gãc x©y ph¶i th¼ng ®øng theo däi. 
M¹ch x©y ph¶i ®Òu ®Æn vµ kh«ng qu¸ máng hay qu¸ dµy . M¹ch v÷a tiªu 
chuÈn lµ 12 mm. M¹ch ®øng kh«ng ®−îc trïng nhau mµ ph¶i ®¶m b¶o so le 
tèi thiÓu lµ 1/4 chiÒu dµi viªn g¹ch. 
 
 Khèi x©y ®−îc ph©n lµm 4 nhãm c¨n cø vµo lo¹i g¹ch , ®¸ , vµo cÊu 
t¹o cña khèi x©y vµ c−êng ®é cña v÷a . 
 
 Søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y lµ giíi h¹n ®é bÒn cña khèi x©y , phô 
thuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng v÷a cÊu t¹o nªn khèi x©y. 
 
 Khi cã c¸c lùc t¸c ®éng lµm cho khèi x©y chÞu kÐo, chÞu uèn vµ chÞu 
c¾t th× tuú thuéc ph−¬ng cña néi lùc so víi m¹ch cña khèi x©y mµ x¸c ®Þnh 
®−îc søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y øng víi c¸c lo¹i lùc nµy.  
 
 Kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y, hÇu hÕt c¸c lß g¹ch ®Òu gia c«ng ®Êt b»ng 
c¬ giíi nªn chÊt l−îng viªn g¹ch ®· tèt lªn rÊt nhiÒu so víi tr−íc ®©y . 
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 ViÖc x©y tr¸t vÉn ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng . VËn 
chuyÓn ngang trong néi bé c«ng tr−êng sö dông xe c¶i tiÕn víi søc chøa 
kho¶ng 150 viªn g¹ch ( 300 kg ) mét xe . VËn chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng 
®øng chñ yÕu lµ th¨ng t¶i víi søc n©ng 300 ~ 500 kg. NhiÒu c«ng tr−êng sö 
dông cÇn trôc th¸p lo¹i 5 tÊn th× ®ãng nh÷ng thïng chuyªn cho viÖc chë g¹ch 
vµ benne chuyªn chë v÷a vµ bª t«ng. 
 
 G¹ch x©y nh÷ng n¨m gÇn ®©y , phÇn ®Êt nguyªn liÖu ®−îc gia c«ng 
b»ng m¸y nªn viªn g¹ch kh¸ ®Òu ®Æn , ®¸p øng ®−îc kÝch th−íc h×nh häc 
theo tiªu chuÈn . Bªn c¹nh nh÷ng viªn g¹ch ®Æc , nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt g¹ch 
®−a ra nh÷ng lo¹i g¹ch rçng nhiÒu lç lµm cho t−êng x©y nhÑ ®i , t−êng nhµ 
t¨ng tÝnh c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt. 
 
 Tuy nhiªn ®Êt nguyªn liÖu lµm g¹ch lµ d¹ng tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o 
®−îc cÇn dÇn dÇn h¹n chÕ s¶n xuÊt g¹ch nung. 

 HiÖn nay c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu nung ( g¹ch, ngãi nung ...) 
®ang hoµn thiÖn c¸c lo¹i lß tuynen c«ng suÊt 5 ~ 20 triÖu viªn / n¨m theo 
h−íng thay thÕ dÇn ®Êt sÐt lÊy ë ruéng, ao b»ng ®Êt  ®åi hoÆc c¸c líp båi 
tÝch s«ng. Kiªn quyÕt xo¸ bá lß thñ c«ng v× lý do qu¶n lý tµi nguyªn kh«ng 
t¸i t¹o ®−îc ( ®Êt sÐt ) còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng. Ph¸t triÓn g¹ch trang trÝ, 
ngãi tr¸ng men mµu. 

 Lo¹i nhµ x©y g¹ch , t−êng g¹ch chÞu lùc sÏ h¹n chÕ dÇn v× so víi nhµ 
khung bª t«ng cèt thÐp, diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña t−êng lín , khã n©ng cao 
®−îc hiÖu qu¶ sö dông ®Êt . Tuy thÕ , ®©y lµ gi¶i ph¸p truyÒn thèng nªn sÏ 
tån t¹i l©u dµi víi sù nghiÖp x©y dùng ë n−íc ta. 

 

2.1.2   Ph¹m vi sö dông: 

 

Trong n−íc: 

 

Lo¹i nhµ x©y g¹ch, t−êng t¹i chç hiÖn nay vÉn chiÕm tû lÖ lín trong ph−¬ng 
thøc d©n tù x©y nhµ cho m×nh. Lo¹i nhµ nµy cã c¶i tiÕn chót Ýt lµ cã thªm 
cét ë gãc t−êng, ®Õn cao tr×nh ®¸y sµn cã thªm hÖ dÇm gi»ng kh«ng ®−îc 
tÝnh to¸n t¹o víi cét thµnh khung lµm cho nhµ thªm æn ®Þnh. 

Lo¹i nhµ nµy d©n lµm phæ biÕn tõ thµnh phè ®Õn n«ng th«n míi, c¸c thÞ x·, 
thÞ tø, thÞ trÊn lµm nhiÒu d¹ng nhµ nµy. 

Tuy ph−¬ng thøc x©y dùng chñ yÕu lµ thñ c«ng nh−ng dÔ thi c«ng ngay c¶ 
trong ngâ ng¸ch, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vËt t− khã kh¨n. 
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Ph−¬ng thøc nµy t¹o gióp gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu nhµ ë cho d©n trong 
thêi gian nµy. 

 

N−íc ngoµi: 

 

§©y lµ ph−¬ng thøc lµm nhµ ë cho vïng n«ng th«n vµ c¸c thÞ tø n−íc ngoµi 
tõ gi÷a thÕ kû 19 . HiÖn nay ph−¬ng thøc x©y dùng nµy vÉn phæ biÕn ë 
nhiÒu n−íc c¶ ë khu vùc vµ thÕ giíi. 

Tuy nhiªn viÖc sö dông vËt liÖu g¹ch nung sÏ dÉn ®Õn c¹n kiÖt ®Êt sÐt lµ tµi 
nguyªn kh«ng t¸i t¹o ®−îc, nhiÒu n−íc thay thÕ g¹ch nung b»ng g¹ch blèc 
bª t«ng, blèc rçng hoÆc ®Êt trén xi m¨ng råi dËp thµnh g¹ch viªn to ®Ó x©y 
t−êng bao. T−êng , v¸ch ruét nhµ lµm b»ng vËt liÖu máng, nhÑ. 

 

2.2 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn l¾p ghÐp : 

 

2.2.1   M« t¶ c«ng nghÖ: 

 

 Vµo nh÷ng n¨m 1978 víi sù ra ®êi cña tÊm pa nen hép , nhiÒu nhµ 
m¸y bª t«ng ®óc s½n ®−îc x©y dùng vµ chÕ t¹o panen sµn b¸n cho c¸c c«ng 
tr−êng. Lo¹i nhµ x©y g¹ch cã sµn l¾p ghÐp b»ng panen trë nªn phæ biÕn . 
C«ng cô ®Ó cÈu l¾p panen lªn sµn lµ cÇn trôc thiÕu nhi víi søc cÈu phæ biÕn 
lµ 200 kg , sau n©ng dÇn ®Õn 500 kg. 

  

Panen hép cã kÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo mm : 

ChiÒu dµi : 2400, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200, 3300, 3400, 3600, 4200. 

ChiÒu réng: 500, 600, 1000, 1200. 

ChiÒu cao : 200. 

 C¸c tÊm panen ®−îc thiÕt kÕ víi ba lo¹i t¶i träng tÝnh to¸n nh− sau: 

 Lo¹i a cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 300 kG/m2 

 Lo¹i b cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 500 kG/m2 

 Lo¹i c cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 700 kG/m2. 

Bª t«ng sö dông lµm lo¹i panen nµy lµ bª t«ng m¸c 200 . ThÐp chÞu lùc 
trong s−ên pa nen phæ biÕn lµ 2Φ10 ~ 2Φ16 víi l−îng thÐp cho 1m2 sµn lµ 
4 kg/m2 ®Õn 10 kg/m2. 
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 Khi chÕ t¹o panen sµn , phÇn sµn trªn cña hai ®Çu tÊm panen ph¶i lµm 
khuyÕt ®Ó chÌn g¹ch phßng khi x©y t−êng lªn ®Çu tÊm panen th× phÇn g¹ch 
chÌn sÏ ®ì t¶i träng cña t−êng vµ cña cacs tÇng sµn trªn ®Ì xuèng. Víi 
panen m¸i kh«ng cÇn ph¶i lµm khuyÕt phÇn sµn trªn nµy. 

Sµn b»ng panen hay tÊm ®an th× nh÷ng tÊm sµn ph¶i neo gi»ng víi 
nhau vµ gi»ng víi t−êng ®Ó ng¨n c¶n mäi dÞch chuyÓn khi cã rung ®éng hoÆc 
chÞu c¸c d¹ng lùc ngang t¸c ®éng. Ph¶i chÌn kÏ panen b»ng bª t«ng sái nhá 
cã m¸c cao h¬n m¸c bª t«ng cña panen . 
 MÆt tú cña c¸c tÊm panen sµn vµ panen m¸i nµy nªn lµ mÆt trªn cña 
gi»ng t−êng.  
 
Vµo n¨m 1982 mét sè c¬ quan nghiªn cøu nh− tr−êng §¹i häc X©y dùng, 
ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Bé X©y dùng lµm thÝ ®iÓmmét sè sµn b»ng tÊm bª 
t«ng cã lç trßn däc theo chiÒu gèi tùa , kh«ng cèt thÐp. Nh÷ng tÊm nµy tùa 
trªn nh÷ng dÇm nhá øng lùc tr−íc g¸c qua gèi tùa cã nhÞp tõ 2,50 mÐt ®Õn 
4,50 mÐt. Lo¹i nµy ®−îc lµm thÝ ®iÓm cho kho¶ng trªn d−íi chôc nhµ, sau sù 
cè xËp sµn t¹i mét ng«i nhµ phè CÇu Gç Hµ néi n¨m 1984 lo¹i sµn nµy 
kh«ng sö dông n÷a. 
 
Lo¹i sµn Hourdi cña c¸c n−íc ch©u ¢u mµ tÊm sµn ®óc s½n b»ng gèm hay bª 
t«ng cèt liÖu nhá, cã 2 lç rçng lín däc theo chiÒu dÇm kª ®−îc dïng kh¸ phæ 
biÕn ë n−íc ngoµi. Nh÷ng tÊm sµn cao 200 mm, réng 600 mm vµ chiÒu dµi 
600 mm ghÐp víi nhau theo chiÒu dµi ®Ó kª lªn dÇm theo chiÒu ngang. ChÌn 
m¹ch b»ng v÷a xi m¨ng. Lo¹i sµn nµy cã −u ®iÓm lµ c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt tèt . 
Vµo nh÷ng n¨m 1992~ 1994 khi Bé X©y dùng cã quan hÖ hîp t¸c víi H·ng 
SOCOTEC, h·ng nµy cã giíi thiÖu lo¹i sµn nµy víi mét c¬ quan t− vÊn thiÕt 
kÕ trong Bé nh−ng kh«ng ®−îc chÕ t¹o thùc nghiÖm . 
 
2.2.2  Ph¹m vi sö dông: 
 
Trong n−íc: 
 
 Lo¹i nhµ nµy thùc chÊt gièng nh− lo¹i trªn, chØ kh¸c lµ sµn ®−îc ®óc 
s½n thµnh c¸c panen. ViÖc chÕ t¹o tÊm panen gióp cho t¨ng tèc ®é x©y dùng 
vµ thªm tiÖn nghi vÒ c¸ch ©m. Tuy thÕ,  hiÖn nay ®ang thu hÑp diÖn x©y dùng 
v× nh÷ng nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n kh«ng s¶n xuÊt panen ®Ó b¸n n÷a mµ tù 
®óc t¹i c«ng tr−êng rÊt khã ®¶m b¶o chÊt l−îng. Lý do thu hÑp diÖn sö dông 
v× ng−êi sö dông cho lµ ®é æn ®Þnh chung cña c«ng tr×nh theo c¸ch x©y dùng 
nµy ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña hä vµ khi ng−êi d©n sö dông nhµ cña hä th× 
gi¶i ph¸p sµn ®æ t¹i chç ®−îc −a chuéng h¬n gi¶i ph¸p l¾p sµn . 
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N−íc ngoµi: 
 
Ph−¬ng thøc x©y dùng nµy lóc ®Çu do c¸n bé kü s− ta ®i häc trong c¸c n−íc 
thuéc khèi x· héi chñ nghÜa cò , mµ chñ yÕu lµ Liªn x« cò ®−a vÒ. Lo¹i nhµ 
nµy kh«ng ph¸t triÓn ngay t¹i nh÷ng n−íc lóc ®Çu ®Î ra nã. 
  
2.3 Nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá : 
 
 Lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng vµo  hai thêi kú ë n−íc ta víi sù kh¸c biÖt 
kh¸ nhiÒu vÒ kÕt cÊu . 
 N¨m 1958 t¹i Hµ néi x©y dùng thÝ ®iÓm lo¹i nhµ bloc ®Çu tiªn t¹i khu 
tËp thÓ Kim Liªn vµ còng chØ x©y dùng t¹i khu thÝ ®iÓm nµy mµ kh«ng nh©n 
réng ra . Thay cho t−êng trong nhµ x©y g¹ch lµ c¸c tÊm bloc b»ng xØ ®óc cã 
chiÒu dµy 300 mm vµ tÊm xØ réng  kho¶ng 1,2 mÐt , cao 1,5 mÐt . 
 Thµnh phÇn vËt liÖu trong nh÷ng tÊm xØ gåm xØ nhiÖt ®iÖn ®−îc sµng 
®Ó cã cì h¹t nhá h¬n 20 mm , c¸t vµng vµ xi m¨ng. M¸c cña bª t«ng xØ ®−îc 
chÕ t¹o lµm bloc lµ 50 . Bloc nµy cã dung träng kho¶ng 1,4 t/m3 . Víi kÝch 
th−íc nh− trªn , mçi tÊm xØ nÆng kho¶ng 750 kg. 
 C¸c tÊm ®−îc ®Æt lªn sµn qua líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng tû lÖ 1 : 3 dµy 
20 ~ 30 mm vµ ghÐp s¸t nhau , m¹ch v÷a ®øng còng lµ xi m¨ng c¸t vµng 1 : 3 
. Tr−íc khi ®Æt tÊm sµn cã gi»ng t−êng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 , gi»ng dµy 
100 mm. 
 Sµn sö dông cho lo¹i nhµ nµy d¹ng tÊm ®óc s½n cã kÝch th−íc kho¶ng 
12 m2/tÊm . Sµn dµy 100 mm , bª t«ng m¸c 200. Mçi phßng l¾p 2 tÊm vµ 
khu phô cho vÖ sinh vµ bÕp ®óc t¹i chç .  
 ViÖc l¾p ghÐp c¸c tÊm thêi kú x©y dùng t¹i khu tËp thÓ Kim Liªn Hµ 
néi dïng cÇn cÈu th¸p cã søc cÈu 5 tÊn  lo¹i BKCM-05 . 
 ViÖc liªn kÕt gi÷a tÊm víi nhau , tÊm víi sµn chØ dïng m¹ch v÷a xi 
m¨ng c¸t nªn nh÷ng ®ît Hµ néi ®−îc b¸o cã b·o trªn cÊp 12 vµo nh÷ng n¨m 
1965 ~ 1975 thµnh phè ra lÖnh cho nh÷ng ng−êi ë khu tËp thÓ nµy ph¶i s¬ 
t¸n . Nh−ng sau nhiÒu trËn b·o trªn cÊp 10 c«ng tr×nh kh«ng thÊy nøt nÎ do 
biÕn d¹ng , viÖc s¬ t¸n kh«ng ®Æt ra n÷a . 
 KÕt cÊu cho lo¹i nhµ nµy kh¸ nÆng nÒ vµ diÖn tÝch sö dông nhá nhiÒu 
so víi diÖn tÝch x©y dùng do chiÒu dµy cña t−êng lín . §é tin cËy cña c¸c 
mèi nèi ch−a cao nªn t¹o ra t©m lý kh«ng yªn t©m cho ng−êi sö dông , ®ång 
thêi kiÕn tróc cña nh÷ng nhµ t¹i khu tËp thÓ ®−îc x©y dùng thÝ ®iÓm cßn 
nhiÒu nh−îc ®iÓm nªn viÖc sö dông lo¹i nhµ nµy bÞ h¹n chÕ. 
 
 Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá kh¸c lµ lo¹i sö dông cho nhµ hai tÇng trë 
xuèng nh−ng phæ biÕn lµ dïng cho nhµ 1 tÇng , cã khung lµ cét bª t«ng cèt 
thÐp nhá nh− lµ ®è , cã r·nh ®Ó lïa tÊm t−êng máng 60 mm lµm v¸ch ng¨n. 
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KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ khung cét vµ dÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp nhá . Sµn 
tÊm ph¼ng võa cho c¶ gian nhµ . V¸ch lµ nh÷ng tÊm ®an bª t«ng cèt thÐp dµy 
60 mm, réng 500 mm vµ dµi chõng 750 mm ~ 1200mm. TÊm t−êng nµy lïa 
vµo hai cét b»ng r·nh d¹ng méng . Mét sè nhµ cã tÊm t−êng chÌn gi÷a cét 
cña khung bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn nhá lµ tÊm kÝch th−íc nhá chÕ t¹o b»ng 
xØ sµng h¹t nhá d−íi 10 mm. Lo¹i nhµ nµy vµo nh÷ng n¨m 1964 ®Õn 1978 
®−îc dïng nhiÒu thay l¸n tr¹i c«ng tr−êng ®Ó gi÷ nhµ t¹m cho c«ng nh©n 
®−îc l©u h¬n nhµ tranh l¸ nøa , an toµn h¬n vµ Ýt kh¶ n¨ng bÞ ho¶ ho¹n h¬n . 
 Vµo nh÷ng n¨m 1968 ~1978 c¸c khu tËp thÓ cña c¸n bé t¹i Hµ néi vµ 
sinh viªn c¸c tr−êng häc cã néi tró ph¸t triÓn nhanh chãng, ®Þa ®iÓm x©y 
dùng c¸c tr−êng ®¹i häc , trung häc vµ tr−êng d¹y nghÒ kh«ng æn ®Þnh song 
song víi viÖc ch−a cã kinh phÝ ®Çu t− x©y dùng vÜnh cöu nh−ng vÉn ®ßi hái 
sè l−îng lín nhµ ë cho sinh viªn nªn lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng nhiÒu cho 
c¸c tr−êng häc cã sinh viªn , häc sinh tËp trung.    
 Bª t«ng ®Ó ®óc tÊm t−êng , ®è cét , dÇm th−êng cã m¸c 200. ThÐp sö 
dông cho ®è , thanh chñ lµ Φ 12 vµ nh÷ng thanh kh¸c lµ Φ 6 hoÆc Φ 4. ThÐp 
trong c¸c tÊm t−êng lµ l−íi thÐp Φ 4 ®an vu«ng c¸ch nhau 100 mm. 
 Lo¹i nhµ nµy ®−îc dïng lµm l¸n tr¹i c«ng tr−êng lµ chÝnh vµ sö dông 
cho c¸c môc ®Ých kh¸c cã tÝnh chÊt t¹m bî mµ trong mét thêi ph−¬ng ch©m 
phôc vô lµ h·y cã chç nhÐt ng−êi råi tiÖn nghi tÝnh sau nªn kh«ng tr¸t trong , 
kh«ng tr¸t ngoµi , nÒn l¸ng xi m¨ng c¸t , kh«ng hoÆc cã trÇn b»ng cãt nÑp 
tre. 
 KÕt cÊu ®ì m¸i cho lo¹i nhµ nµy lµ v× kÌo thÐp trßn mµ c¸c thanh dèc 
m¸i hµn b»ng thÐp trßn thµnh hai dÇm tæ hîp thÐp trßn vµ thanh c¸nh h¹ sö 
dông mét sîi d©y c¨ng Φ 12 ~ Φ 14 cã l¾p t¨ng ®¬. Tùa vµo v× kÌo nµy lµ xµ 
gå bª t«ng , xµ gå gç hay xµ gå còng b»ng thÐp trßn tæ hîp tõ Φ 6. ChÊt lîp 
phæ biÕn lµ fibroxim¨ng , t«n hay ngãi xi m¨ng. Mét sè c«ng tr−êng dïng 
chÊt lîp cho lo¹i nhµ nµy lµ cãt Ðp trªn phñ giÊy dÇu bitum. 
 Tõ khi ph©n chia ®Þa bµn x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng theo ®Þa 
d− , sè nhu cÇu l¸n tr¹i gi¶m vµ nhÊt lµ khi Nhµ n−íc kh«ng cho tÝnh 2,8 % 
tiÒn ®Çu t− cho l¸n tr¹i c«ng tr−êng trong môc chi kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c th× 
kh«ng n¬i nµo lµm lo¹i nhµ nµy n÷a. C¸c c¬ quan xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp nhµ 
ë tËp thÓ cho c«ng nh©n viªn chøc nªn lo¹i nhµ nµy còng kh«ng cã ®Êt ®Ó 
x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã , møc sèng cña ng−êi d©n lªn cao dÇn , nh÷ng lo¹i 
nhµ rÊt kÐm tiÖn nghi nh− lo¹i nµy c¬ héi ph¸t triÓn lµ hiÕm hoi . 
 
2.4. Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín : 
 
 Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín ®−îc nghiªn cøu ®Ó x©y dùng ë n−íc ta vµo n¨m 
1975 vµ b¾t ®Çu x©y dùng thÝ nghiÖm vµo n¨m 1976 t¹i khu V¨n Ch−¬ng , 
quËn §èng ®a , Hµ néi. 
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 Lo¹i nhµ nµy cã kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ hÖ thèng t−êng b»ng bª t«ng 
cã mét Ýt thÐp ph©n bè cÊu t¹o trong tÊm vµ gia c−êng ë gê biªn cña tÊm . 
T−êng chÞu lùc g¾n víi sµn thµnh hÖ kÕt cÊu kh«ng gian cïng chÞu lùc vµ tuú 
theo sù s¾p xÕp kiÕn tróc mµ b¶n sµn kª chÞu lùc ®−îc coi nh− b¶n kª hai 
c¹nh , ba c¹nh hoÆc bèn c¹nh . T−êng cã chiÒu dµy 15 cm b»ng bª t«ng m¸c 
150 ~ 200 , chiÒu cao b»ng chiÒu cao nhµ vµ chiÒu réng tõ 3,3 mÐt ®Õn 3,6 
mÐt ®Ó mèi th©n ngang nhµ ph¶i l¾p tõ hai ®Õn ba tÊm. TÊm t−êng ë mét sè 
khu tËp thÓ ®−îc lµm b»ng khu«n bª t«ng cèt thÐp , nhåi ë gi÷a tÊm b»ng bª 
t«ng xØ ®Ëp mÞn qua hèc sµng 5 mm . 

TÊm sµn  b»ng bª t«ng m¸c 200 , cèt thÐp ®Æt theo tÝnh to¸n vµ chiÒu 
dµy sµn lµ 12 cm ~ 15 cm. 

ViÖc liªn kÕt gi÷a nh÷ng tÊm t−êng víi nhau vµ t−êng víi sµn hoÆc 
t−êng víi tÊm thang b»ng c¸ch nèi hµn nh÷ng miÕng chi tiÕt ®Æt b»ng thÐp 
s½n ch«n trong tõng tÊm c¬ b¶n . 
 Khu vÖ sinh th−êng ®−îc ®æ bª t«ng toµn khèi . 
 
 CÇu thang lµ tÊm kh«ng cèn ®Æt tú lªn tÊm chiÕu tíi vµ tÊm chiÕu nghØ 
còng b»ng b¶n bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 vµ dµy 12 cm. ThÐp chÞu lùc chÝnh 
®Æt theo ph−¬ng dµi cña tÊm thang. 
 
 Mét thêi gian kh¸ dµi , nh÷ng tÊm ®−îc chÕ t¹o ngay t¹i b·i ë hiÖn 
tr−êng . Sau ®ã , viÖc s¶n xuÊt tÊm do c¸c nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n ®¶m 
nhiÖm råi chuyªn chë ®Õn vÞ trÝ l¾p . 
 
 Lo¹i nhµ nµy th−êng ®−îc x©y dùng 4 ~ 5 tÇng trªn mãng bª t«ng cèt 
thÐp ®æ t¹i chç. Mét sè khu tËp thÓ sö dông lo¹i nhµ nµy ®Ó x©y dùng nhµ 2 
tÇng theo nguyªn t¾c , mét hé ®−îc c¶ tÇng d−íi vµ tÇng trªn . Nh÷ng gian 
®Çu håi cã lèi giao th«ng riªng biÖt nªn d−íi nhµ lµ mét hé Ýt ng−êi , trªn g¸c 
lµ hé nhá. 
 
 ViÖc l¾p ghÐp nhµ lo¹i nµy nhê cÇn cÈu th¸p cã søc n©ng 5 tÊn . §Ó hç 
trî viÖc l¾p ghÐp nhµ trong lóc ch−a di chuyÓn cÇn trôc th¸p tíi hiÖn tr−êng ,  
cã thÓ dïng cÇn trôc b¸nh xÝch ®Ó l¾p hai tÇng d−íi . 
 Do tr×nh ®é chÕ t¹o tÊm vµ do chñ tr−¬ng cña nhµ qu¶n lý x©y dùng 
nªn tÊt c¶ nh÷ng nhµ lo¹i nµy ®Òu ph¶i tr¸t trong vµ tr¸t ngoµi nh− nhµ b×nh 
th−êng. Lo¹i nhµ nµy thÝch hîp cho c¸c chung c− nhiÒu c¨n hé . 
 Nh÷ng n¨m cuèi cña thêi kú x©y dùng lo¹i nhµ nµy ( kho¶ng n¨m 
1990 ) mÉu m· lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín cã c¶i tiÕn nhiÒu thÓ hiÖn qua c¸c 
mÉu nhµ ë t¹i khu Thanh xu©n Nam vµ Thanh xu©n B¾c Hµ néi. 
 Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín nÕu tÝnh to¸n theo ®éng ®Êt cÊp 6 ®é 
Richter trë lªn th× chi phÝ cho c¸c liªn kÕt hÕt søc cao . MÊy n¨m gÇn ®©y 
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thiªn tai do ®éng ®Êt lµm nhiÒu nhµ trªn thÕ giíi bÞ xËp ®æ nªn hÇu hÕt c¸c 
n−íc ®Òu ph¶i xem xÐt l¹i c¸ch tÝnh to¸n nhµ chÞu t¶i träng ®éng ®Êt. Còng v× 
lÏ Êy mµ hiÖn nay ë CHLB Nga gÇn nh− kh«ng sö dông nhµ l¾p ghÐp tÊm lín 
n÷a.  
  ë n−íc ta vµo kho¶ng n¨m 1994 trë l¹i ®©y nhµ l¾p ghÐp tÊm lín 
còng kh«ng ®−îc x©y dùng n÷a víi lý do nhµ n−íc xo¸ bá bao cÊp trong viÖc 
cung cÊp nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc , ®Êt ®−îc ph©n cho nhiÒu 
®¬n vÞ x©y dùng nhµ ®Ó b¸n , vµ muèn dÔ b¸n , c¸c c«ng ty cã ®Êt th−ßng 
lµm nhµ c¨n hé riªng biÖt . Mét sè ®¬n vÞ x©y dùng nhµ chung c− ®Ó b¸n th× 
l¹i lµm nhµ nhiÒu tÇng , ®Õn chÝn m−êi tÇng , ®Ó gi¶m gi¸ thµnh ®Çu t− cho 
mét ®¬n vÞ diÖn tÝch nhµ sö dông do mãng chÞu hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc .   
 
 Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín ®· ghi dÊu cña mét b−íc ph¸t triÓn  trong 
c«ng nghiÖp x©y dùng nhµ ë trong c¸c khu chung c− Hµ néi trong xuèt thêi 
kú 1978 ~ 1994. NÕu lo¹i nhµ nµy gi¶i quyÕt tèt kh©u liªn kÕt chèng ®éng 
®Êt cho c¸c mèi nèi , gi¶i quyÕt tèt h¬n kh©u c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt , n©ng 
cao chiÒu cao nhµ lªn thªm chót n÷a th× lo¹i nhµ nµy cã thÓ dÉn ®Õn c«ng 
nghiÖp ho¸ x©y dùng nhµ nhanh chãng . Tuy vËy , viÖc gi¶i quyÕt kh©u mèi 
nèi cho chèng ®éng ®Êt kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n vµ kinh tÕ . HiÖn nay ë n−íc 
Nga ®· ng−ng viÖc x©y dùng theo lo¹i nhµ nµy . Qua nh÷ng tai biÕn trong 
vßng chôc n¨m qua trªn thÕ giíi , c¸c n−íc ph¸t triÓn ®Æt vÊn ®Ò tÝnh to¸n 
kh¸ng chÊn rÊt nghiªm tóc ph¶n ¸nh trong viÖc söa ®æi quy ph¹m tÝnh víi 
c¸c t¸c ®éng kh¸ng chÊn. ViÖc ng−ng s¶n xuÊt lo¹i nhµ nµy t¹i Nga hay t¹i 
n−íc ta lµ chñ tr−¬ng ®óng ®¾n v× sù an toµn sö dông c«ng tr×nh .  
 
2.5. Nhµ ®−îc thi c«ng theo kiÓu kÝch n©ng sµn 
 
 Sµn nhµ ®−îc ®óc tÊm nä ®Ì trùc tiÕp lªn tÊm kia ngay trªn chÝnh mÆt 
b»ng c«ng tr×nh . Líp sµn nä víi sµn kia ®−îc líp chèng dÝnh ng¨n c¸ch ®Ó 
dÔ dµng bãc t¸ch tõng líp sµn riªng biÖt mµ kh«ng bÞ khã kh¨n g× . Cét nhµ 
®−îc ®óc tr−íc khi ®óc c¸c tÊm  sµn vµ ®óc cao cho hÕt tÇng cao cña nhµ 
lu«n mét m¹ch. 
 
 Khi c¸c líp sµn ®· ®ñ tuæi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc , n©ng toµn 
bé tÊm sµn lªn nhê hÖ thèng kÝch lïa qua lç chõa s½n t¹i sµn ®Õn hÕt ®é cao 
tÇng . Liªn kÕt chÆt sµn d−íi cïng víi cét ®Ó cè ®Þnh vÞ trÝ sµn cña tÇng trÖt . 
Ta ®· t¹o dùng xong mét tÇng vµ tÇng nµy bÞ c¸c tÊm sµn trªn ®Ì lªn . 
 TiÕp tôc lïa kÝch qua sµn tiÕp theo tÇng ®· n©ng ®Ó n©ng nh÷ng tÊm 
sµn cßn l¹i lªn thªm mét tÇng n÷a . Sau ®ã c©n chØnh råi liªn kÕt chÆt tÊm sµn 
nµy vµo cét . Ta l¹i ®−îc thªm mét tÇng n÷a ®−îc t¹o dùng ®óng nh− mét 
tÇng nhµ ®· thiÕt kÕ. 
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 Cø n©ng tõng tÇng sµn råi liªn kÕt víi cét cho c¸c tÇng tõ d−íi lªn trªn 
cho ®Õn sµn cuèi cïng cao nhÊt , ta h×nh thµnh khung chÞu lùc cña toµn nhµ. 
 Theo tr×nh tù n©ng nh− võa m« t¶ , tÇng nhµ ®−îc h×nh thµnh tõ d−íi 
lªn trªn , ®ît n©ng cuèi cïng ta sÏ ®−îc toµn bé khung cét vµ sµn cña toµn 
nhµ . 
 
 Cã thÓ n©ng theo tr×nh tù ng−îc l¹i . §ît ®Çu n©ng mét tÊm lªn trªn 
cao nhÊt . Khi ®· g¾n ch¾c ch¾n sµn víi cét ta ®−îc sµn cao nhÊt vµo vÞ trÝ . 
Khi cét ®−îc g¾n víi sµn æn ®Þnh xong , n©ng tiÕp sµn tÇng ¸p ®Ó t¹o ra tÇng .   
Cø lµm tiÕp cho ®Õn khi n©ng hÕt c¸c tÇng nhµ . 
 
 ThiÕt bÞ chñ yÕu sö dông trong ph−¬ng ph¸p thi c«ng nhµ n©ng tÇng lµ 
hÖ thèng kÝch . HÖ kÝch nµy ph¶i cã ®é cao b»ng mét tÇng nhµ vµ cã kh¶ 
n¨ng n©ng tèi thiÓu cho c¶ hÖ lµ ®ñ søc n©ng toµn bé träng l−îng c¸c tÊm 
sµn. 
 §iÒu kiÖn thi c«ng chÌn cét cho tÇng lµ thao t¸c tiÕn hµnh gi÷a hai 
tÇng sµn ®−îc n©ng t¸ch nhê hÖ kÝch nªn ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn sù b¶o ®¶m 
®é an toµn  cho ng−êi lao ®éng . Qu¸ tr×nh thi c«ng hÕt søc phøc t¹p , ®ßi hái 
sù phèi hîp ®ång bé vµ sù ®iÒu khiÓn thèng nhÊt .  
 ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p x©y dùng nhµ lo¹i nµy lµ rót ng¾n thêi gian 
h×nh thµnh t¹o khung chÞu lùc cho c¸c tÇng nhµ . §é phøc t¹p vµ ph¶i cã hÖ 
thiÕt bÞ chuyªn dïng lµ h¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p nªn thùc tÕ , ph−¬ng ph¸p 
x©y dùng nµy kh«ng ®−îc nh©n réng ë n−íc ta. 
 T¹i ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ X©y dùng ®· x©y dùng thÝ ®iÓm mét 
ng«i nhµ 5 tÇng thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p nµy . ThÝ nghiÖm ®· nh©n réng ra 
nhµ lµm viÖc cña Bé Tµi chÝnh , mét ng«i nhµ trong Toµ ¸n Tèi cao . Nh÷ng 
kÕt qu¶ sau thÝ nghiÖm cho biÕt thêi gian thi c«ng gi¶m ®−îc so víi ®èi 
chøng trªn 30% , tiÕt kiÖm nhiÒu chi phÝ giµn gi¸o vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh 
gi¶m kho¶ng 10 % . Sau nh÷ng ng«i nhµ thÝ nghiÖm Êy , ph−¬ng ph¸p x©y 
dùng kiÓu nµy kh«ng ®−îc nh©n réng chøng tá tÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ph¸p 
cßn tån t¹i nh÷ng khóc m¾c c¬ b¶n . Tuy vËy lo¹i nhµ thi c«ng theo ph−¬ng 
ph¸p nµy cã thÓ ®−a vµo danh môc ®Ó tuyÓn chän c«ng nghÖ cho t−¬ng lai . 
 
2.6. Nhµ x©y dùng theo c«ng nghÖ 3-D : 
 
 ý t−ëng vÒ mét d¹ng kÕt cÊu khung thÐp 3 chiÒu víi lâi vËt liÖu nhÑ 
®−îc c¸c t¸c gi¶ Hoa kú ®−a ra tõ nhu÷ng n¨m 1960 nh−ng thµnh cÊu kiÖn 
ph¶i ®îi tíi n¨m 1980 c¸c t¸c gi¶ ¸o míi ®−a ra m« h×nh ®Çu tiªn vÒ c¸c tÊm 
cÊu kiÖn nµy víi hai líp l−íi thÐp c−êng ®é cao cïng víi líp lâi polyurªthan. 
H·ng EVG  (¸o ) , Entwicklungs und Verwertungs-Gesellschaft m.b.H, 
Raaba-Austria , ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®−a ra c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c 
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tÊm 3D-Panel ( three-dimentional panel) víi líi lâi polystyrene nhÑ , cã gi¸ 
thµnh h¹ ®Ó lµm tÊt c¶ cÊu kiÖn cho c¶ ng«i nhµ tõ 1 ®Õn 5 tÇng . §Çu n¨m 
1987 hÖ thèng panen 3-D ®−îc giíi thiÖu réng r·i trªn thÕ giíi vµ ®−îc ®−a 
vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t . T¹i n−íc ta , ng«i nhµ ®Çu tiªn x©y dùng theo 
ph−¬ng ph¸p nµy vµo n¨m 1997-1998 t¹i huyÖn B×nh Ch¸nh thµnh phè Hå 
ChÝ Minh. 
 
 Ph−¬ng ph¸p x©y dùng dùa vµo cÊu kiÖn 3-D phï hîp cho ®èi t−îng 
trung l−u v× nh÷ng −u ®iÓm : 
 * C«ng tr×nh cã t¶i träng nhá , kinh tÕ trong sö dông nÒn mãng , trªn 
nÒn ®Êt yÕu , trong x©y dùng c¬i tÇng , n©ng tÇng trªn c¬ së c«ng tr×nh cò cã 
nÒn mãng yÕu. 
 * Thi c«ng nhanh chãng nhê l¾p ghÐp , cã kh¶ n¨ng thi c«ng trªn mäi 
®Þa h×nh , b»ng thiÕt bÞ chuyªn dông hoÆc thñ c«ng còng thi c«ng ®−îc lo¹i 
nhµ nµy. 
 * Nhµ cã kh¶ n¨ng c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt tèt. 
 * Kh«ng cÇn nhiÒu chñng lo¹i thî míi thi c«ng ®−îc thµnh c«ng tr×nh. 
 * Gi¸ thµnh hîp lý. 
 * Thêi gian thi c«ng nhanh. 
 
 Tuy thÕ c«ng tr×nh x©y dùng dùa trªn cÊu kiÖn 3-D cã nh÷ng nh−îc 
®iÓm : 
 * Sö dông th¸i qu¸ panen sµn cho c¸c kÕt cÊu kh¸c nh− t−êng , v¸ch 
nªn gi¸ thµnh ph¶i ®éi theo . 
 * Khe n¨ng chèng löa cña líp polystyrene kÐm nªn c«ng tr×nh mÊt kh¶ 
n¨ng chÞu lùc khi cã ch¸y. 
 
 Tæng kÕt qua viÖc x©y dùng lo¹i nhµ nµy t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh 
thÊy , mçi m2 cÊu kiÖn gi¸ thµnh lµ 45.000 ®Õn 95.000 ®ång. Nh− thÕ , lo¹i 
nhµ nµy gi¸ xÊp xØ b»ng nhµ x©y g¹ch nh−ng ®−îc nh÷ng −u ®iÓm vÒ thêi 
gian thi c«ng nhanh lµm cho hÊp dÉn. 
 ThÓ lo¹i nhµ nµy phï hîp víi c«ng tr×nh võa vµ nhá kho¶ng 1 ~2 tÇng 
nªn c¸c nhµ thiÕt kÕ còng chØ t¹o nh÷ng cÊu kiÖn cho lo¹i nhµ nµy. Qua qu¸ 
tr×nh x©y dùng lo¹i nhµ theo cÊu kiÖn 3-D , c¸c nhµ thiÕt kÕ thÊy r»ng kh«ng 
nhÊt thiÕt khi sö dông sµn nhµ lo¹i 3-D nµy l¹i cø ph¶i dïng t−êng nh− thÕ 
mµ cã thÓ t−êng lµ t−êng x©y. NÕu qu¸ lÖ thuéc vµo sù sö dông 3-D sÏ dÉn 
®Õn gß Ðp vµ lµm n©ng gi¸ thµnh hoÆc lµm ng«i nhµ kÐm ®i chøc n¨ng sö 
dông hay tiÖn nghi. 
 Lo¹i nhµ nµy míi vµo n−íc ta , cßn cÇn thêi gian ®Ó thÓ nghiÖm còng 
nh− ®Ó c¸c chñ ®Çu t− c©n nh¾c . 
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2.7. X©y dùng sö dông cèp pha tr−ît : 
 
 Cèp pha tr−ît ®−îc sö dông ®Ó lµm khu«n ®óc c¸c c«ng tr×nh b»ng bª 
t«ng cèt thÐp dùa vµo nguyªn t¾c lµm mét ®o¹n cèp pha cho c¸c kÕt cÊu cã 
tiÕt diÖn ngang kh«ng ®æi hay biÕn ®æi theo qui luËt tuyÕn tÝnh. §ã lµ c¸c 
c«ng tr×nh èng khãi , nhµ nhiÒu tÇng b»ng bª t«ng cã kÕt cÊu t−êng chÞu lùc , 
nh÷ng lo¹i kÕt cÊu nµy sÏ ®−îc tr−ît theo ph−¬ng th¼ng ®øng ; c¸c kªnh , 
m−¬ng , èng n»m ngang , hÇm dµi , nh÷ng kÕt cÊu nµy cã tiÕt diÖn ngang 
kh«ng ®æi b»ng bª t«ng cèt thÐp sÏ ®−îc tr−ît theo ph−¬ng n»m ngang . 
 
 Nh÷ng bé phËn chñ yÕu cña bé cèp pha tr−ît gåm cã : 
 
* HÖ thèng v¸n khu«n , 
* HÖ thèng sµn thao t¸c, 
* HÖ thèng b¬m dÇu ¸p lùc. 
  

C¸c yªu cÇu chñ yÕu cña hÖ cèp pha tr−ît lµ : 
 
+ §é cøng ®ñ ®Ó kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi dÞch chuyÓn. 
+ TÝnh linh ho¹t tèt , dÔ ®iÒu khiÓn ®Ó di chuyÓn , vµ 
+ An toµn sö dông. 
 
Nguyªn lý vËn hµnh cña hÖ cèp pha tr−ît nh− sau: 
 
T¹o cèp pha cho mét ®o¹n c«ng tr×nh . §Æt thÐp vµ ®æ bª t«ng .  §æ bª 

t«ng cho kÕt cÊu mµ viÖc ®æ bª t«ng lµm cho c«ng tr×nh ph¸t triÓn theo chiÒu 
cao th× khi bª t«ng ®ãng r¾n ®ñ ®é cøng cho cèp pha th¸o khái v¸n bäc 
kh«ng bÞ bung , vì , th× tr−ît cèp pha lªn ®o¹n trªn .   

HÖ cèp pha ph¶i ®−îc tú lªn vËt tùa gäi lµ ty cho kÝch b¸m mµ vËt tùa 
Êy ph¶i ®¶m b¶o toµn bé kÕt cÊu cña cèp pha tr−ît di chuyÓn kh«ng g©y biÕn 
d¹ng ngoµi ý muèn .   
 
 HÖ thèng cèp pha bao gåm v¸n khu«n , vßng g¨ng vµ gi¸ n©ng. HÖ 
thèng sµn gåm sµn thao t¸c trong , sµn v−¬n ra ngoµi vµ hÖ gi¸o treo trong , 
ngoµi. T¶i träng thi c«ng trªn sµn ®−îc tÝnh tuú theo trang bÞ thi c«ng ®Ó trªn 
®ã , vËt liÖu vµ ng−êi tiÕn hµnh c¸c thao t¸c . Sè liÖu cã thÓ tham kh¶o tõ 
1000 N/m2 ®Õn 2500 N/m2. 
 
 Muèn sö dông ®−îc cèp pha tr−ît khi thiÕt kÕ kiÕn tróc ph¶i tu©n theo 
c¸c yªu cÇu : 
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 + MÆt b»ng vµ mÆt ®øng cµng ®¬n gi¶n cµng tèt xÐt theo quan ®iÓm 
h×nh d¸ng h×nh häc. 
 + Bè trÝ kÕt cÊu cña c¸c tÇng nªn gièng nhau , thèng nhÊt ®é cao ®¸y 
dÇm, cao ®é c¸c lç cöa , tuyÕn trôc c¸c dÇm , cét , v¸ch nªn trïng hîp víi 
nhau qua c¸c tÇng. Chi tiÕt ®Æt s½n b»ng thÐp ®Ó hµn t¹o liªn kÕt víi c¸c kÕt 
cÊu nh« khái mÆt tr−ît ®−îc thi c«ng khi ®· tr−ît xong cè g¾ng xÕp theo 
ph−¬ng ngang hay ph−¬ng ®øng vµ kh«ng ®Ó xãt . 
 + Ph©n chia khu vùc tr−ît , ®é lín cña vïng tr−ît x¸c ®Þnh theo ®Æc 
®iÓm kÕt cÊu cÇn thi c«ng , tuú theo tèc ®é n©ng vµ kh¶ n¨ng thi c«ng cô thÓ. 
Gi÷a nh÷ng vïng tr−ît nªn lµ khe biÕn d¹ng hay khe lón . 
 
 Sai lÖch khi chÕ t¹o hay nhËp c¸c bé phËn cèp pha tr−ît tÝnh b»ng mm 
®ßi hái rÊt nhá cho trong b¶ng : 
 

Tªn cÊu kiÖn             Néi dung Sai sè cho phÐp 
Cèp pha §é lâm bÒ mÆt 

ChiÒu dµi 
ChiÒu réng 
§é ph¼ng mÆt bªn 
VÞ trÝ lç liªn kÕt 

1 
2 
-2 
2 

0,5 
Vßng g¨ng ChiÒu dµi 

ChiÒu dµi <2 mÐt 
§é cong nÕu chiÒu dµi 
>3m 
VÞ trÝ lç liªn kÕt 

5 
2 
4 
 

0,5 
Gi¸ n©ng ChiÒu cao 

ChiÒu réng 
VÞ trÝ thanh ®ì vßng 
g¨ng 
VÞ trÝ lç liªn kÕt 

3 
3 
2 
 

0,5 
Ty kÝch §é cong 

§−êng kÝnh 
Tim thanh nèi 

2/1000 
0,5 

0,25 
 
 Thi c«ng cèp pha tr−ît ®ßi hái tu©n thñ c¸c qui ®Þnh kü thuËt hÕt søc 
nghiªm ngÆt .  
 L¾p r¸p c«p pha tr−ît ®ßi hái chÝnh x¸c cao vµ sai sè  khi l¾p cèp pha 
tr−ît phai ®at c¸c ®iÒu ghi trong b¶ng : 
 
    Sè thø tù 
 

 
            H¹ng môc 

 Sai lÖch cho 
phÐp ( mm ) 

 
  Ghi chó 
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1 Xª dÞch tim c«ppha vµ tim 
kÕt cÊu t−¬ng øng 

 3 KiÓm tra 
b»ng th−íc 

2 §é ngang 
cña dÇm 
ngang gi¸ 
n©ng 

Trong mÆt 
b»ng 
Ngoµi mÆt 
b»ng 

2 
 
1 

KiÓm tra 
b»ng th−íc 
ng¾n 2 m 

3 §é th¼ng gãc 
cña trô ®øng 
gi¸ n©ng 

Trong mÆt 
b»ng 
Ngoµi mÆt 
b»ng 

3 
 
2 

KiÓm tra 
b»ng th−íc 2 
mÐt 

4 VÞ trÝ v¸n 
khu«n 

MiÖng phÝa 
trªn 
MiÖng phÝa 
d−íi 

-1 
 
+2 

5 VÞ trÝ l¾p ®Æt kÝch 5 
6 §é ph¼ng mÆt cèp pha bªn 2 
7 §é ngang b»ng sµn thao t¸c 20 
8 Sai lÖch ph−¬ng ngang cña vÞ 

trÝ vßng g¨ng 
3 

9 §−êng kÝnh cèp pha trßn, 
chiÒu dµi cèp pha vu«ng 

5 

 
 
 
 
 
KiÓm tra 
b»ng th−íc 

 
 C«ng nghÖ thi c«ng cèp pha tr−ît ®iÓn h×nh theo tr×nh tù sau ®©y: 
 
* ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng 
* Phãng tuyÕn vµ kiÓm tra tr¾c ®¹c 
* L¾p ®Æt gi¸ n©ng , vßng g¨ng 
* L¾p ®Æt mét mÆt cèp pha 
* Buéc cèt thÐp , l¾p c¸c ®−êng èng ch«n s½n 
* L¾p ®Æt cèp pha cßn l¹i vµ cèp pha cho c¸c lç cöa 
* L¾p ®Æt sµn thao t¸c 
* L¾p ®Æt hÖ thèng ¸p lùc dÇu : kÝch , èng dÉn dÇu , bé phËn ®iÒu khiÓn 
* L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ khÝ ®éng lùc , chiÕu s¸ng thi c«ng 
* VËn hµnh thö toµn bé hÖ dÇm , b¬m dÇu , hÖ x¶ khÝ 
* C¾m ty kÝch 
* §æ bª t«ng ®ît ®Çu 
* L¾p cèp pha cöa , buéc thÐp ngang, ®Æt c¸c chi tiÕt ch«n s½n , ®æ bª t«ng 
khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp 
* Tr−ît khi ®¶m b¶o bª t«ng s¾p lé ®ñ ®«ng kÕt. L¾p gi¸ treo trong , ngoµi vµ 
c¸c trang bÞ an toµn 
* LÆp tuÇn hoµn c¸c thao t¸c trªn ®Õn khi kÕt thóc kÕt cÊu cÇn ®æ bª t«ng. 
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 Thi c«ng bª t«ng trong c«ng nghÖ cèp pha tr−ît : 
 
+ §é sôt bª t«ng thÝch hîp lµ 60 ~ 80 mm. C−êng ®é bª t«ng sau khi ®−îc lé 
khái mÆt cèp pha ph¶i ®¹t 0,5 ~ 2,5 kG/cm2. 
+ ChiÒu cao mçi líp ®æ bª t«ng kho¶ng 300 mm. 
+ §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi. Khi ®ang tr−ît kh«ng ®−îc ®Çm. 
 Tr×nh tù tr−ît tãm t¾t nh− sau: 
 
* §æ bª t«ng tõng líp ®Õn 2/3 chiÒu cao cña tÊm cèp pha vµ tr−íc lóc líp bª 
t«ng ®æ ®Çu tiªn b¾t ®Çu ®«ng cøng , tr−ît 1/2 hµnh tr×nh , ph¶i th−êng xuyªn 
quan s¸t sù lµm viÖc cña hÖ thèng cèp pha vµ bÒ mÆt bª t«ng ra khái khu«n.  
Dïng thiÕt bÞ kiÓm tra , nÕu thÊy c−êng ®é bª t«ng lé khái cèp pha ®¹t 0,5 ~ 
2,5 kG/cm2 th× cho tr−ît b×nh th−êng. 
* Cè g¾ng ®Ó gi¸n c¸ch gi÷a hai lÇn tr−ît kho¶ng 1 giê . 
* Bª t«ng ®æ mçi líp xong ph¶i ®¹t ë cïng mét ®é cao vµ trong kho¶ng thêi 
gian t−¬ng ®èi ®ång ®Òu . 
* Sau mçi lÇn tr−ît cÇn lµm vÖ sinh bªn trong cèp pha ®Ó bª t«ng s¾p ®æ 
kh«ng bÞ dÝnh vµ cèp pha. 
* Qu¸ tr×nh tr−ît ph¶i chó ý vÒ ®é th¼ng ®øng cña kÕt cÊu . NÕu cã sai lÖch 
chót Ýt ph¶i chØnh söa ngay . 
 
 Cèp pha tr−ît t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh ch¾c ch¾n vµ bÒn v÷ng v× kÕt 
cÊu sö dông lµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Tuy thÕ , qu¸ tr×nh thi c«ng ®ßi hái 
nghiÖp vô cña kü s− vµ c«ng nh©n ph¶i thµnh thôc vµ chuyªn nghiÖp. 
 C¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng kÝch th−íc h×nh häc sau ®©y nãi lªn tÝnh 
nghiªm ngÆt ®ã : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sè thø tù H¹ng môc Sai sè cho 

phÐp (mm) 
Ghi chó 

1 ChuyÓn vÞ t−¬ng ®èi gi÷a c¸c 
trôc 

10 KiÓm tra 
b»ng th−íc 

2 §é th¼ng Cña tÇng 5 Th−íc 2m 
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®øng Toµn chiÒu 
cao 

H/100 ; 50 Kinh vÜ 

V¸ch , cét 10 3 KÝch th−íc 
tiÕt diÖn DÇm +10,-5 

KiÓm tra 
b»ng th−íc 

4 §é ph¼ng bÒ mÆt 8 Th−íc 2m 
5  ChuyÓn vÞ tim lç chõa 10  

Gi÷a c¸c tÇng 10 6 Cèt cao ®é 
Toµn chiÒu 
cao 

30 
Ktra b»ng 
th−íc 

7 VÞ trÝ chi tiÕt ch«n s½n 20  
 
 Cèp pha tr−ît lµ biÖn ph¸p tiªn tiÕn cã hiÖu qu¶ sö dông cao. Tr−íc 
®©y ta chØ cã mét c«ng ty chuyªn thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p tr−ît víi nh÷ng 
bé thiÕt bÞ tr−ît cña Trung quèc vµ Rumanie. 
 MÊy n¨m gÇn ®©y nhiÒu n−íc chµo nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ cèp pha tr−ît 
míi víi chóng ta. C«ng nghÖ nµy cã triÓn väng lín khi thùc hiÖn c«ng 
nghiÖp ho¸ x©y dùng. 
 
2.8 C«ng nghÖ thi c«ng øng lùc tr−íc trong x©y dùng nhµ : 
 
 N¨m 1928 Freyssinet nghiªn cøu thµnh c«ng bª t«ng cèt thÐp øng suÊt 
tr−íc vµ tõ ®ã ®Õn nay viÖc sö dông bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc tá ra rÊt 
hiÖu qu¶ trong x©y dùng. 
 N−íc ta b¾t ®Çu thÝ nghiÖm nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt kÕ sö dông bª t«ng 
øng lùc tr−íc ®Çu tiªn trong x©y dùng cÇu bª t«ng cèt thÐp vµo n¨m 1962 ( 
CÇu Phï Lç trªn quèc lé sè 2 ). Trong x©y dùng c«ng nghiÖp , bª t«ng cèt 
thÐp øng lùc tr−íc ®−îc dïng trong c¸c xil« chøa h¹t trong c¸c nhµ m¸y. Bª 
t«ng øng lùc tr−íc dïng trong kÕt cÊu sµn nhµ míi ®−îc sö dông mÊy n¨m 
gÇn ®©y ë n−íc ta . §Õn nay c¸c c«ng ty t− vÊn n−íc ta ®· cã thÓ thiÕt kÕ 
nh÷ng kÕt cÊu øng lùc tr−íc vµ trong n−íc tù thi c«ng kÕt cÊu øng lùc tr−íc 
nµy. 
 Bª t«ng chÞu nÐn tèt vµ chÞu kÐo kÐm . Trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 
th«ng th−êng , bª t«ng vµ thÐp ®−îc thiÕt kÕ cïng chÞu lùc ®Ó ph¸t huy hÕt 
nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i vËt liÖu tham gia t¹o nªn kÕt cÊu . T¹o øng suÊt 
tr−íc cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ lµm cho kÕt cÊu ph¶i chÞu lùc tr−íc khi 
sö dông trong c«ng tr×nh vµ ph−¬ng chÞu lùc ng−îc víi khi nã lµm viÖc trªn 
c«ng tr×nh . Nh− thÕ , kÕt cÊu lµm viÖc sÏ h÷u hiÖu h¬n . Nhê cã viÖc t¹o øng 
lùc tr−íc mµ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã thÓ lµm ra nh÷ng kÕt cÊu thanh 
m¶nh , v−ît nhÞp lín , t¨ng ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc , ®é cøng lín , t¨ng kh¶ 
n¨ng chèng thÊm , chèng nøt cao , më réng ph¹m vi l¾p ghÐp n©ng dÇn møc 
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c¬ giíi ho¸ x©y dùng. Do sö dông thÐp c−êng ®é cao trong kÕt cÊu nªn tiÕt 
kiÖm l−îng thÐp ®¸ng kÓ. 
 ThÐp sö dông trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc lµ d©y kÐo 
nguéi , d©y t«i vµ ram , c¸c d¶nh thÐp , vµ thÐp thanh c¸n nãng cã hoÆc 
kh«ng xö lý tiÕp . Nh÷ng lo¹i thÐp nµy cã h×nh d¸ng bªn ngoµi cã thÓ lµ d©y 
tr¬n , d©y v»n , d©y cã vÕt Ên , d©y cã l−în sãng hoÆc d©y tÕt thµnh d¶nh. 
 Giíi h¹n bÒn kÐo cña cèt thÐp dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng 
lùc tr−íc kh¸ cao : tõ 1470 ®Õn 1960 N/mm2 . 
 ViÖc thi c«ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ®ßi hái ph¶i cã thiÕt bÞ 
chuyªn dïng , qu¶n lý kü thuËt chÆt chÏ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ.  
 Kh©u c¨ng vµ neo cèt thÐp cã ý nghÜa quan träng ®èi víi chÊt l−îng 
cña kÕt cÊu bª t«ng øng lùc tr−íc . 
 Cã hai ph−¬ng ph¸p t¹o øng lùc tr−íc cho kÕt cÊu : c¨ng tr−íc vµ c¨ng 
sau. 
 Bª t«ng cèt thÐp c¨ng tr−íc sö dông cho c¸c kÕt cÊu ®óc s½n nh− 
panen , dÇm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n , dµn bª t«ng cèt thÐp . T¹i nhµ m¸y , 
p«lyg«n chÕ t¹o kÕt cÊu ®óc s½n , lµm nh÷ng b·i c¨ng thÐp t¹o øng lùc tr−íc. 
Tuú theo thiÕt kÕ s¶n xuÊt mµ b·i cã mét , hai hay nhiÒu dµn c¨ng .  
 S©n c¨ng ®−îc san ph¼ng vµ ®æ bª t«ng kiªm sµn ®¸y cèp pha . S©n 
chia thµnh tõng b¨ng , mçi b¨ng cã hai ®Çu mè ®Ó gi÷ d©y c¨ng vµ tùa kÝch 
c¨ng . Tuú theo cÊu kiÖn ®−îc chÕ t¹o mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai mè c¨ng øng 
lùc tr−íc lµm xa hay gÇn. Th−êng mét hÖ mè c¨ng nªn bè trÝ c¨ng hai , ba 
hoÆc bèn cÊu kiÖn s¾p xÕp th¼ng hµng ®Ó tËn dông søc c¨ng cña kÝch vµ s¶n 
xuÊt ®−îc nhiÒu cÊu kiÖn mét lóc . 
 Lïa cèt thÐp vµo cèp pha råi c¨ng thÐp . Ph¶i cã c¸c c«ng cô ®o ®Ó x¸c 
®Þnh øng lùc trong c¸c sîi d©y. øng lùc nµy ph¶i ®¸p øng sè liÖu thiÕt kÕ v× 
thiÕt kÕ ®· tÝnh to¸n ngoµi øng lùc cÇn thiÕt cßn nh÷ng tæn thÊt do nhiÒu lý 
do t¸c ®éng. Sau khi c¨ng thÐp vµ neo chÆt ®Çu neo tú vµo mè th× viÖc tiÕp 
theo lµ ®æ bª t«ng. 
 Khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é , c¾t thÐp cho rêi thµnh tõng cÊu kiÖn vµ cÊt 
chøa hoÆc vËn chuyÓn ®Õn n¬i l¾p ghÐp. 
 
 Ph−¬ng ph¸p c¨ng sau dïng chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng 
lùc tr−íc ®æ t¹i chç nh− xil« , sµn nhµ  , dÇm c¨ng sau , dµn réng , bÖ mãng .  
C«ng nghÖ c¨ng sau cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh theo hai ph−¬ng ph¸p : c¨ng c¬ 
häc vµ c¨ng nhiÖt ®iÖn . 
 C¨ng c¬ häc lµ dïng kÝch b¸m vµo ®Çu neo ®Ó lµm thanh thÐp d·n ra 
vµ sinh néi lùc . Sau khi c¨ng dïng chèt gi÷ ®Çu neo vµ nhåi chÌn v÷a xi 
m¨ng trong èng chøa sîi thÐp . 
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 C¨ng nhiÖt ®iÖn lµ ph−¬ng ph¸p sö dông dßng ®iÖn ch¹y qua sîi thÐp 
lµm sîi thÐp nãng lªn vµ d·n dµi . Neo trong khi sîi thÐp ®ang nãng . Khi 
thÐp nguéi co l¹i nh−ng bÞ neo gi÷ nªn t¹o ra øng lùc . 
 HiÖn nay nhiÒu c¬ quan thiÕt kÕ ®· sö dông kÕt cÊu bª t«ng øng lùc 
tr−íc trong viÖc lµm ®¸y hÇm nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp ®Ó gi¶m vµ h¹n 
chÕ ®é thÊm n−íc tõ ®¸y nhµ lªn . 
 ViÖc sö dông kÕt cÊu øng lùc tr−íc cã rÊt nhiÒu −u viÖt nªn cÇn 
khuyÕn khÝch ¸p dông trong x©y dùng c«ng tr×nh. 
 
2.9 C«ng nghÖ thi c«ng nhµ cao tÇng : 
 
 Sù sö dông nhµ cao tÇng nh»m tËp trung ®« thÞ còng nh− tiÕt kiÖm 
®Êt ®ai ®« thÞ. Sù sö dông nhµ cao tÇng ph¶n ¸nh tÝnh hiÖn ®¹i. Tuy vËy khi 
sö dông kiÕn tróc nhµ cao tÇng còng ph¶i tr¶ lêi hµng lo¹t c©u hái ®Æt ra: 
lÞch sö ph¸t triÓn nhµ cao tÇng, ph©n lo¹i kiÕn tróc nhµ cao tÇng, nhµ cao 
tÇng trong m¹ng l−íi qui ho¹ch ®« thÞ, c¸c yÕu tè kü thuËt x©y dùng nhµ 
cao tÇng, vËt liÖu x©y dùng nhµ cao tÇng, thÈm mü kiÕn tróc nhµ cao tÇng. 
 
 Sù sö dông c¸c tÇng hÇm vµ c«ng tr×nh ngÇm lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö 
dông ®Êt ®ai x©y dùng. §iÒu nµy ®ßi hái nghiªn cøu kiÕn tróc cho nh÷ng 
lo¹i c«ng tr×nh ngÇm  
nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông c«ng tr×nh vµ thÊy mèi hµi hoµ trong 
chñ tr−¬ng hiÖn ®¹i vµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. 
 TÇng hÇm chøa ®ùng ngay trong nhµ cao tÇng lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö 
dông diÖn tÝch cña nhµ cao tÇng. TÇng hÇm d−íi nh÷ng nhµ c«ng céng ®Ó 
lµm cöa hµng, trung t©m giao dÞch c«ng céng, lµm nhµ trÎ vµ c¸c c«ng tr×nh 
giao tiÕp hoÆc kü thuËt kh¸c. 
C¸c n−íc trong khèi ASEAN sö dông ®−îc b×nh qu©n 3 tÇng hÇm ®èi víi 
nhµ cao tÇng ®·  x©y dùng. NhËt b¶n còng sö dông b×nh qu©n ®−îc 3 tÇng 
hÇm cho diÖn tÝch ®Êt x©y dùng. §Æc biÖt t¹i Hoa kú cã thµnh phè 
Philadelphia sö dông b×nh qu©n ®Õn 7 tÇng hÇm cho nhµ cao tÇng. Nh÷ng 
nhµ cao tÇng míi x©y dùng ë n−íc ta mÊy n¨m gÇn ®©y míi sö dông ®−îc 
b×nh qu©n 0,7 tÇng hÇm lµ ®iÒu ®¸ng tiÕc. 
 
2.9.1 Sè tÇng: 
 
 §Ó tËn dông ®Êt ®ai ®« thÞ còng nh− tiÕt kiÖm hÖ kü thuËt phôc vô ®« 
thÞ, n©ng sè tÇng nhµ trong ®« thÞ vµ khu tËp trung d©n c− lµ ®iÒu cÇn thiÕt 
®Çu tiªn. Sè tÇng b×nh qu©n cña c¸c nhµ trong ®« thÞ cÇn cã nh÷ng nghiªn 
cøu ®Çy ®ñ vÒ c¸c mÆt sinh häc, x· héi häc, kü thuËt x©y dùng vµ kinh tÕ 
x©y dùng.  
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 Qua nghiªn cøu vÒ nhµ cao tÇng, tõ khi cã tr−êng ph¸i Chicago ®Õn 
nay, thµnh tùu cña nhµ cao tÇng cã nh÷ng tiÕn bé v−ît bùc. Nh÷ng ng«i 
nhµ nhiÒu chôc tÇng råi ®Õn vµi tr¨m tÇng lÇn l−ît ra ®êi mµ lo¹t nhµ x©y 
dùng sau t¹o ra nh÷ng kû lôc v−ît xa nhµ lµm tr−íc vÒ gi¸c ®é tiÖn nghi, 
bÒn v÷ng.  
 
 Tæng kÕt vÒ nh÷ng thiÖt h¹i cña trËn ®éng ®Êt Kobª, NhËt b¶n th¸ng 
Giªng n¨m 1995 th× ®¹i bé phËn nhµ ®æ vµ h− háng còng nh− sè ng−êi bÞ 
n¹n do ë trong c¸c nhµ cã ®é cao 4, 5 tÇng khung gç, lîp ngãi. Nh÷ng nhµ 
lo¹i nµy nÆng bång, nhÑ tÕch, nghÜa lµ phÝa trªn nÆng do m¸i ngãi, khung 
nhµ phÝa d−íi b»ng gç nªn khi gÆp rung ®éng bÞ xËp ngay. Cßn hÇu nh− 
nhµ cao tÇng ë t¹i Kobª bÞ háng rÊt Ýt ®Õn nçi cã thÓ nãi lµ kh«ng h− háng, 
mÆc dµu hai lo¹i nhµ n»m cïng nhau trong mét tiÓu khu. 
 
 N¨m 1995 xuÊt hiÖn dù ¸n " V−ît qu¸ 4000" ( Excess 4000) cña TËp 
®oµn Taisei ( NhËt b¶n ) ®Ò x−íng mét ng«i nhµ cao tÇng víi chiÒu cao nhµ 
trªn 800 mÐt vµ søc chøa cña nhµ ®Õn 800 ngh×n ng−êi. Nhµ lµm d¹ng th¸p 
cã 5 ch©n cho·i ®Òu råi thu l¹i ë tÇng 40. Trong ng«i nhµ cã ®−êng « t« ®i 
l¹i, cã s©n, v−ên, s©n vËn ®éng, s©n ch¬i thÓ thao vµ diÖn tÝch phôc vô c«ng 
c«ng kh¸c ®Çy ®ñ. 
  

Nghiªn cøu nhµ cao tÇng, xÐt vÒ mÆt kiÕn tróc, qui ho¹ch ph¶i tr¶ lêi 
®−îc c¸c c©u hái: lÞch sö ph¸t triÓn nhµ cao tÇng, ph©n lo¹i nhµ cao tÇng, 
c¸c vÊn ®Ò yÕu tè t¹o thµnh nhµ cao tÇng, nhµ cao tÇng trong m¹ng l−íi qui 
ho¹ch ®« thÞ, c¸c yÕu tè kü thuËt, vËt liÖu x©y dùng, thÈm mÜ kiÕn tróc cao 
tÇng vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn nhµ cao tÇng. 
 
 Nhµ chäc trêi ( gratte-ciel ) lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt cña nÒn v¨n minh 
®« thÞ ra ®êi g¾n liÒn víi sù tËp trung ®« thÞ ho¸ cao ®é. Sù ra ®êi cña nhµ 
chäc trêi kh«ng t¸ch khái viÖc gi¸ ®Êt ®« thÞ t¨ng vät, sù ®ßi hái ph¶i tiÕt 
kiÖm ®Êt ®ai ®« thÞ vµ sù chÕ t¹o ra thang m¸y, sù xuÊt hiÖn cña c¸c d¹ng 
vËt liÖu kÕt cÊu còng nh− ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÕt cÊu míi. 
 Trªn thÕ giíi ®· cã nh÷ng nhµ cao tÇng ®−îc ghi nhËn lµ: 
 Ng«i nhµ Wooworth Building ë New York x©y dùng n¨m 1913 cao 
232 mÐt. 
 Nhµ Chrysler Building còng ë New York n¨m 1930 cao 315 mÐt 
 Nhµ Empire State Building còng ë New York n¨m 1931 cao 330 
mÐt. 
 Nhµ trung t©m Rokejelar lµ côm nhµ chäc trêi næi tiÕng x©y dùng 
trong nh÷ng n¨m 1931-1939 còng ë New York. 
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 N¨m 1973 còng ë New York nhµ th¸p ®«i World Trade Center ®· 
n©ng kû lôc chiÒu cao lªn 415 mÐt vµ råi mét n¨m sau, 1974 t¹i Chicago, 
ng«i nhµ Sear Tower n©ng lªn 443 mÐt. 
 T¹i Héi nghÞ Quèc tÕ vÒ nhµ cao tÇng t¹i HongKong n¨m 1990 c¸c 
nhµ chuyªn m«n ®· thèng kª 100 ng«i nhµ cao tÇng cao nhÊt thÕ giíi. Sè 
tÇng cao nhÊt lµ 110 tÇng. Ng«i nhµ xÕp thø 100 cao 50 tÇng. Tuy vËy , 
kh«ng ph¶i lµ chØ cã 100 ng«i nhµ cao tÇng nµy míi cã vinh dù cña m×nh. 
RÊt nhiÒu nhµ th¸p thÊp tÇng h¬n vÉn ®−îc ghi nhËn gi¸ trÞ nghÖ thuËt kiÕn 
tróc. 
 
 Nhµ cao tÇng th−êng mang phong c¸ch quèc tÕ. Mét kiÕn tróc s− 
Anh cã thÓ thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cho NhËt b¶n. KiÕn tróc s− NhËt b¶n l¹i ®i 
thiÕt kÕ nhµ cao tÇng cho Singapore. Tuy thÕ, tr−êng ph¸i thiÕt kÕ nhµ cao 
tÇng ch©u ¢u kh¸c tr−êng ph¸i thiÕt kÕ nhµ cao tÇng ch©u Mü. 
 Toµ nhµ th¸p Century Tower ë Tokyo, t¸c phÈm cña KiÕn tróc s− 
Anh  Noman Foster vµ c¸c ®ång t¸c gi¶ lµ mét thµnh tùu cña kiÕn tróc 
®−¬ng ®¹i. Toµ nhµ nµy ®· thÓ hiÖn nh÷ng tiÕn bé míi nhÊt vÒ ®éng lùc häc 
c«ng tr×nh vµ c«ng nghÖ x©y dùng. D¸ng vÎ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh lµ sù 
nh©n nh−îng lÉn nhau gi÷a phong th¸i ch©u ¢u vµ NhËt b¶n ®Ó c«ng tr×nh 
®−îc tån t¹i hµi hoµ gi÷a thñ ®« n−íc NhËt. 
 Ng«i nhµ Ng©n hµng Trung hoa ë HongKong cao 315 mÐt cña Leon 
Ming Fei l¹i lµ th¸ch thøc xÐt vÒ mÆt kiÕn tróc víi ng«i nhµ Ng©n hµng 
HongKong Th−îng H¶i ®Æt c¹nh ng«i nhµ trªn kh«ng xa , chØ cao 180 mÐt 
theo tr−êng ph¸i Highlech. 
 Ng«i nhµ cña H·ng B¶o hiÓm Lloyd's Building ë Lu©n ®«n cã nhiÒu 
nÐt ®éc ®¸o. Phong c¸ch kiÕn tróc míi ®ång thêi víi sö dông vËt liÖu míi 
®· t¹o nªn dÊu Ên tèt ®Ñp cho thµnh phè cæ kÝnh nµy. §iÒu ®Æc biÖt cña 
ng«i nhµ nµy cßn ë tæ chøc kh«ng gian trong nhµ. Sù phong phó cña cña 
kh«ng gian kiÕn tróc ®−îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu qua c¸c attium ( s©n trong 
nhµ) ®−îc thiÕt kÕ rÊt c«ng phu. ¸nh s¸ng cña ng«i nhµ thËt lµ kú diÖu. Ban 
ngµy th× ¸nh s¸ng tù nhiªn bªn trong nhµ lung linh, lÊp l¸nh. Ban ®ªm th× 
hïng vÜ lµm ng−êi ng¾m nh×n cho¸ng ngîp. 
 
 KiÕn tróc cao tÇng m¹nh d¹n, t¸o b¹o. LÊy th¸p Thiªn niªn kû ( Tour 
Millenium ) mµ Noman Foster ®· thiÕt kÕ ®Ó x©y dùng cao  ®Õn 840 mÐt 
®ång thêi víi ng«i nhµ Th¸p V« tËn ( Tour sans fin ) cña Jean Novel. NhËt 
b¶n th× giíi thiÖu V−ît qua 4000 ( Excess 4000 ). Ch©n trêi kiÕn tróc nhµ 
cao tÇng ®ang réng më.  
 
 Bao nhiªu tÇng ®−îc gäi lµ kiÕn tróc nhµ cao tÇng. §©y lµ nh÷ng ý 
niÖm qui −íc. T¸m, chÝn, m−êi tÇng cã thÓ ®−îc coi lµ nhµ cao tÇng. Tuy 
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vËy, xÐt trªn quan ®iÓm tæng thÓ th× khi nhµ cã ®é cao tõ 40 mÐt trë lªn, 
t−¬ng øng víi sè tÇng 12 trë lªn th× nh÷ng yÕu tè tæ chøc cuéc sèng, c¸c 
yÕu tè sinh häc cña ng−êi sö dông còng nh− c¸c yÕu tè kü thuËt ph¶i gi¶i 
quyÕt b¾t ®Çu cã dÞ biÖt víi c¸c nhµ thÊp h¬n. V× thÕ, chóng ta coi nhµ cã 
sè tÇng tõ 12 trë lªn hoÆc chiÒu cao 40 mÐt trë lªn lµ nhµ cao tÇng. 
 Tuy thÕ, cã mét vµi ng−êi nghiªn cøu vÒ nhµ cao tÇng ë n−íc ta l¹i 
cho r»ng  nhµ cao tÇng nªn tÝnh tõ 6 tÇng . Lý do lµ tõ 6 tÇng th× nÒn mãng 
cho nhµ ph¶i cã gi¶i ph¸p chó ý h¬n nhµ 5 tÇng trë xuèng. Trong ®iÒu kiÖn 
x©y dùng t¹i c¸c nÒn ®Êt cña c¸c trung t©m ®« thÞ cña n−íc ta, th−êng 5 
tÇng trë xuèng, chØ cÇn lµm nhµ theo ph−¬ng ¸n mãng n«ng trªn nÒn thiªn 
nhiªn. 
 
2.9.2 Ph©n lo¹i nhµ cao tÇng: 
 
 Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nhµ cao tÇng. Sau ®©y lµ nh÷ng c¸ch ph©n 
lo¹i chÝnh. 

 
* Ph©n lo¹i nhµ cao tÇng theo chøc n¨ng sö dông. Ph©n lo¹i theo 

chøc n¨ng cã ®iÒu khã v× chøc n¨ng sö dông nhµ cña nhµ cao tÇng rÊt ®a 
d¹ng vµ phong phó. Cã lo¹i nhµ ®−îc sö dông theo chøc n¨ng ®¬n nh− nhµ 
ë thuÇn tuý, nhµ lµm viÖc, kh¸ch s¹n, bÖnh viÖn, siªu thÞ, ng©n hµng ... RÊt 
nhiÒu nhµ cao tÇng cã chøc n¨ng hçn hîp nh− nhµ lµm viÖc nhiÒu chøc 
n¨ng: võa lµm viÖc, võa kh¸ch s¹n, võa ë gia ®i×nh. 

 
* Ph©n lo¹i theo sè tÇng cao. ThÝ dô : tõ 12 ®Õn 17 tÇng, tõ 18 ®Õn 24 

tÇng, tõ 25 ®Õn 40 tÇng. Trªn 40 tÇng ®−îc gäi lµ nhµ siªu cao tÇng. 
 
* Ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè kü thuËt nh− nhµ cã hÖ kÕt cÊu t−êng 

chÞu lùc, nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, nhµ khung thÐp, nhµ khung hçn hîp 
thÐp h×nh vµ bª t«ng cèt thÐp. 

 
2.9.3 MËt ®é vµ tæ chøc kh«ng gian khu vùc nhµ cao tÇng trong ®« thÞ: 

 
Sè l−îng nhµ cao tÇng ph©n bè trong ®« thÞ phô thuéc vµo tæ chøc ®« 

thÞ cô thÓ, phô thuéc vµo ý ®å kiÕn tróc cña ®Þa ®iÓm x©y dùng, phô thuéc 
c¸c yÕu tè kü thuËt nh− viÖc cung cÊp ®iÖn, n−íc, tho¸t th¶i chÊt d− sau sö 
dông, 

 
MËt ®é nhµ cao tÇng trong khu qui ho¹ch cÇn t¹o ®−îc sù hµi hoµ 

kh«ng gian ®« thÞ. Cã thÓ x©y dùng hµng lo¹t nhµ cao tÇng trong khu vùc 
nh− côm nhµ ë nh−ng còng cã thÓ chØ x©y dùng nhµ cao tÇng theo tõng 
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nhãm  nh− khu th−¬ng m¹i. Còng cã thÓ chØ s¾p xÕp nhµ cao tÇng nh− 
®iÓm nhÊn kh«ng gian kiÕn tróc nh− sù s¾p xÕp c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ lín. 

§i song song víi bè trÝ mËt ®é nhµ cao tÇng lµ sù nghiªn cøu mÆt 
b»ng tæng thÓ khu vùc. Nhµ cao tÇng cÇn cã ®Êt bao vi ®Ó tæ chøc giao 
th«ng, th¶m c©y, cá t¹o ®é trong s¹ch khÝ quyÓn. Còng cã thÓ c¶ côm nhµ 
míi cÇn ®Êt ngo¹i vi. T¹o kh«ng gian kiÕn tróc khu vùc x©y dùng nhµ cao 
tÇng ®ßi hái nghiªn cøu tæng thÓ c¸c yÕu tè qui ho¹ch, kiÕn tróc ®ång thêi 
víi c¸c yÕu tè kü thuËt, m«i tr−êng, an toµn sö dông. Kh«ng thÓ t¸ch rêi 
c¸c yÕu tè tiÖn nghi, kü thuËt, an toµn, kinh tÕ víi c¸c yÕu tè thÈm mü, c¸c 
yÕu tè tinh thÇn cho khu vùc. 

 
 2.9.4 Nh©n tè kiÕn tróc khi sö dông nhµ cao tÇng: 
 
   Khi sö dông nhµ cao tÇng cÇn nghiªn cøu c¸c nh©n tè kiÕn tróc sau 
®©y: 
* Tæ chøc mÆt b»ng chung khu vùc nhµ cao tÇng. Trong môc nµy cÇn ®¸p 
øng c¸c vÊn ®Ò nh− mËt ®é nhµ cao tÇng trong khu vùc, s©n v−ên quanh 
nhµ cao tÇng, ®−êng x¸ giao th«ng ®èi ngo¹i cña ng«i nhµ. Quan hÖ gi÷a 
ng«i nhµ vµ trôc lé. VÞ trÝ ng«i nhµ víi cÊu tróc ®« thÞ. 
 
* Tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc trong tiÓu khu cã chøa ng«i nhµ cao tÇng. 
Vai trß ng«i nhµ víi c¶nh quan chung quanh. Chøc n¨ng ng«i nhµ víi c¸c 
nhµ chung quanh vµ víi tæ chøc d©n c− trong ®Þa bµn tiÓu khu. 
 
* Tæ chøc mÆt b»ng cô thÓ cña ng«i nhµ : c¬ cÊu mÆt b»ng, mÆt b»ng c¸c 
tÇng vµ quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè mÆt b»ng víi nhau. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c 
tÇng xÐt vÒ chøc n¨ng sö dông chung vµ chøc n¨ng sö dông chuyªn. Mèi 
quan hÖ xÐt vÒ c¸c yÕu tè kü thuËt x©y dùng vµ c¸c yÕu tè phôc vô tiÖn 
nghi c«ng tr×nh. 
 
* Tæ chøc mÆt ®øng c«ng tr×nh. Sù t−¬ng quan gi÷a mÆt ®øng vµ mÆt b»ng 
trong bèi c¶nh chung cña c«ng tr×nh. Vai trß cña mÆt ®øng trong viÖc h×nh 
thµnh silhouette cña kiÕn tróc khu vùc cã nhµ cao tÇng. 
 
* Tæ chøc tiÖn nghi sinh ho¹t vµ tån t¹i trong nhµ cao tÇng cho ng−êi sö 
dông n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. 
 
2.9.5 Nhµ cao tÇng vµ nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt. 
 
 Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt ph¶i gi¶i quyÕt khi x©y dùng nhµ cao tÇng rÊt 
®a d¹ng vµ phøc t¹p. Tuy nhiªn cã thÓ tãm t¾t trªn nh÷ng nÐt lín lµ nhµ cao 
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tÇng ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt chñ yÕu sau ®©y: nh÷ng thµnh tè 
kiÕn tróc vµ phôc vô chøc n¨ng nh− thang m¸y, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, an toµn 
phßng chèng ch¸y, an toµn vÒ an ninh x· héi...nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kÕt cÊu 
chÞu lùc cho c«ng tr×nh, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ sö dông tÇng hÇm. 
 
2.9.5.1 VÊn ®Ò thang m¸y: 
 
 Cã thÓ nãi r»ng thang m¸y ra ®êi cïng víi sù tËp trung ®« thÞ lµm 
gi¸ ®Êt ®« thÞ t¨ng vät lµ lý do trùc tiÕp t¹o ra ý t−ëng còng nh− thùc tÕ x©y 
dùng nhµ cao tÇng. 
 
 Theo TCVN 5744-93 thang m¸y chia thµnh 5 lo¹i: thang chuyªn 
dïng chë ng−êi, thang chë ng−êi nh−ng ng−êi mang theo hµng, thang 
chuyªn dïng chë gi−êng trong bÖnh viÖn, thang chë hµng nh−ng cã ng−êi 
®i theo, thang chuyªn dïng chë hµng. 
 øng víi mçi lo¹i thang m¸y kh¸c nhau cã nh÷ng yªu cÇu vÒ th«ng sè 
kü thuËt, yªu cÇu kÕt cÊu, ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vµ ®é nghiªm ngÆt vÒ an 
toµn kh¸c nhau. Thang m¸y vµ giÕng thang lµ hai thµnh tè g¾n bã mËt thiÕt 
víi nhau t¹o nªn mét lo¹i giao th«ng th¼ng ®øng rÊt ®Æc tr−ng cho nhµ cao 
tÇng.  
 Nh÷ng th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña thang m¸y lµ träng t¶i, vËn tèc 
n©ng, chiÒu cao n©ng, kÝch th−íc cabin, ®é chÝnh x¸c dõng tÇng. §èi víi 
giÕng thang cÇn hÕt søc l−u ý vÒ sai sè cho phÐp h×nh häc cña giÕng thang, 
chÊt l−îng x©y dùng giÕng, ®é th«ng giã cña giÕng. Khi lùa chän thang 
m¸y ph¶i ®¶m b¶o t−¬ng quan gi÷a  thêi gian chê ®îi vµ thêi gian ®i thang 
phaØ n»m trong giíi h¹n cho phÐp tuú thuéc ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ môc 
®Ých phôc vô cña ng«i nhµ. Møc chÝnh x¸c khi thiÕt kÕ vµ thi c«ng giÕng 
thang hÕt søc quan träng. §èi víi nhµ cao tÇng, thang m¸y ®ãng vai trß 
quan träng c¶ vÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt lÉn kinh tÕ. 
 
  CÇn lùa chän thang m¸y ngay tõ khi nghiªn cøu ®Ó thiÕt kÕ kiÕn tróc 
ng«i nhµ. Nguyªn t¾c ®Ó lùa chän thang lµ: 
  + Kh¶ n¨ng kinh tÕ 
  + Môc tiªu, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh 
  + Sè tÇng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÇng 
  + D©n c− hay lµ sè ng−êi cÇn ®−îc thang m¸y phôc vô 
  +Yªu cÇu chÊt l−îng phôc vô 
  + C¸c yªu cÇu kh¸c ( nÕu cã) 
  
   ChØ tiªu c¬ b¶n sö dông khi lùa chän lo¹i thang lµ: l−îng kh¸ch tèi 
®a cÇn vËn chuyÓn trong chu kú 5 phót t¹i thêi gian cao ®iÓm cña ng«i nhµ.  
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vµ chÊt l−îng phôc vô kh¸ch ®−îc cô thÓ ho¸ ra kho¶ng thêi gian trung 
b×nh sö dông thang. 
 
 Nh÷ng kÕt luËn quan träng khi lùa chän thang m¸y cho nhµ cao tÇng 
tãm l−îc nh− sau: 
 * ViÖc chän thang m¸y ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ngay tõ khi thiÕt kÕ kiÕn 
tróc c«ng tr×nh. Sù lùa chän cµng phï hîp víi tÝnh n¨ng cña c«ng tr×nh vµ 
kh¶ n¨ng ®Çu t− cµng tèt. Mäi ph−¬ng ph¸p lùa chän c¸c th«ng sè kü thuËt 
nãi chung chØ cho kÕt qu¶ gÇn ®óng bëi v× c¸c ph−o−ng ph¸p lùa chän ®Òu 
dùa vµo nh÷ng th«ng sè thùc nghiÖm cho mét ®iÒu kiÖn kh¸c víi ng«i nhµ 
cña ta ( v× ng«i nhµ cña ta ®· lµm ®©u). 
 
 * §èi víi nh÷ng nhµ cã sè l−îng kh¸ch sö dông kh«ng lín vµ bè trÝ 
Ýt thang m¸y khi lùa chän nªn dùa vµo n¨ng suÊt thang vµ chän c¸c thang 
cã th«ng sè kü thuËt gièng nhau. 
 Khi sè l−îng thang nhiÒu ( >4 c¸i) nªn sö dông b¶ng tra s½n, c«ng 
viÖc lùa chän sÏ ®¬n gi¶n nh−ng ®¹t yªu cÇu v× nh÷ng b¶ng tra nµy ®· ®−îc 
thùc tÕ c¸c n−íc sö dông nhiÒu thang m¸y tr−íc ®©y chÊp nhËn . Thang cã 
søc t¶i cµng lín th× gi¸ cµng cao. Thang cã vËn tèc lín gi¸ còng lín. Khi 
lùa chän thang m¸y, kiÕn tróc s− nªn tham kh¶o c¸n bé chuyªn m«n ®Ó 
ph−¬ng ¸n lùa chän tho¶ m·m ®−îc c¶ th«ng sè kü thuËt vµ kinh tÕ. 
 
 * ViÖc bè trÝ thang trong mét ng«i nhµ cÇn theo nhãm mét c¸ch hîp 
lý v× ®iÒu nµy võa ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch võa gi¶m chi phÝ ®Çu t− cho 
x©y dùng c¬ b¶n. Khi bè trÝ theo nhãm cÇn −u tiªn chän theo ph−¬ng ph¸p 
tÝnh n¨ng gièng nhau. 
 Theo ISO, d·y sè t¶i träng thang phæ biÕn lµ: 320, 400, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 2000, 2500 ( kG) øng víi vËn tèc 0,63 ®Õn 2,5 m/sec. 
 Chóng t«i kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ nhiÒu tÇng ë n−íc ta nªn −u tiªn 
chän lo¹i 400 ®Õn 800 kG víi vËn tèc 0,63 ~ 2,5 m/sec. Lo¹i thang nµy kh¸ 
th«ng dông nªn gi¸ thµnh h¹. C¸c th«ng sè sö dông phï hîp víi sè l−îng 
ng−êi di chuyÓn mét lÇn vµ møc cÇn di chuyÓn phï hîp. 
 
 * Yªu cÇu khi x©y dùng thang, c¸c th«ng sè h×nh häc lµ th«ng sè hÕt 
søc quan träng, cÇn ®−îc kiÓm tra vµ nghiÖm thu víi møc chÝnh x¸c cao. 
 
 * CÇn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ sù ng−ng to¶ cña thang ®¶m b¶o 
nh÷ng yªu cÇu chèng ch¸y. Nhµ cã sè tÇng trªn 40 kh«ng ®−îc lµm thang 
lªn xuèt nhµ mµ ph¶i cã nãc thang ë c¸c sè tÇng kh¸c nhau tr¸nh t¹o giÕng 
hót khãi khi ch¸y. 
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2.9.5.2  C¸c vÊn ®Ò vÒ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ th«ng giã cho nhµ cao tÇng: 
 
 §Ó b¶o ®¶m tiÖn nghi cho ng−êi sèng trong nhµ cao tÇng cÇn gi¶i 
quyÕt tèt vÊn ®Ò th«ng giã vµ ®iªï tiÕt kh«ng khÝ. Muèn thiÕt kÕ tèt ®−îc 
®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ th«ng giã cÇn x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n bªn 
trong vµ bªn ngoµi nhµ. Tõ c¸c th«ng sè nµy mµ tÝnh to¸n ®−îc t¶i träng 
nhiÖt hay cô thÓ h¬n lµ c«ng suÊt l¹nh/ nhiÖt ®é cña tõng phßng còng nh− 
toµn nhµ. 
 Theo nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c nhµ vËt lý kiÕn tróc n−íc ta 
th× nhiÖt ®é hiÖu qu¶ t−¬ng ®−¬ng cña kh«ng khÝ øng víi møc c¶m gi¸c 
nhiÖt hoµn toµn dÔ chÞu cña con ng−êi ViÖt nam lµ: 
   Mïa hÌ : 24 ~ 25 oC 
   Mïa ®«ng: 22 ~ 23 oC 
  

Tõ ®ã, c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cho kh«ng khÝ bªn trong nhµ thÝch hîp 
víi m«i tr−êng cã nhiÖt ®é, ®é Èm t−¬ng ®èi vµ tèc ®é giã nh− b¶ng: 

 
                Mïa ®«ng                  Mïa hÌ  

  Sè 
ttù 

Tr¹ng 
th¸i 
 lao  
®éng 

    t oC     ϕ%     v 
m/s 

     t 
oC 

    ϕ%    v 
m/s 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
NgØng¬i 
 
L§nhÑ 
 
L§ võa 
 
L§nÆng 
 

 
22-24 

 
22-24 

 
20-22 

 
18-20 

 
70-60 

 
70-60 

 
70-60 

 
70-60 

 

 
0,3 

 
0,3-
0,5 
0,3-
0,5 
0,3-
0,5 

 
24-27 

 
24-27 

 
23-26 

 
22-27 

 
70-60 

 
70-60 

 
70-60 

 
70-60 

 
0,3-
0,5 
0,5-
0,7 
0,7-
1,5 
0,7-
1,5 

  
 Th«ng sè ®Ó tÝnh to¸n cho bªn ngoµi nhµ ®−îc chän theo 3 cÊp ®iÒu 
tiÕt kh«ng khÝ kh¸c nhau. §ã lµ: 
CÊp 1: NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi vµ nhiÖt dung t−¬ng øng víi nhiÖt ®é Êy. 
Sè giê kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 50 giê/n¨m. 
CÊp 2: NhiÖt ®é vµ nhiÖt dung kh«ng khÝ ®¸p øng ®iÒu kiÖn lµ sè giê kh«ng 
®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 200 giê/n¨m. 
CÊp 3: NhiÖt ®é vµ nhiÖt dung kh«ng khÝ ®¸p øng ®iÒu kiÖn lµ sè giê kh«ng 
®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ 400 giê/n¨m. TrÞ sè nhiÖt ®é tÝnh 
to¸n ë ®©y lµ trÞ sè nhiÖt ®é tèi cao trung b×nh ®o lóc 13 giê hµng ngµy cu¶ 
th¸ng nãng nhÊt trong n¨m. 
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 §Ó thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn tÝnh to¸n l−îng nhiÖt 
thõa, l−îng Èm thõa cña tõng gian phßng riªng biÖt råi tõ ®ã thiÕt lËp qu¸ 
tr×nh ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt l¹nh tÝnh to¸n cho hÖ thèng. 
§©y lµ kh©u tÝnh to¸n cô thÓ, tû mû, chi tiÕt. §iÒu nµy ®ßi hái chÝnh x¸c  
®èi víi tõng nguån to¶ nhiÖt, thu nhiÖt vµ tæn thÊt nhiÖt. §èi víi c¸c th«ng 
sè Èm còng ph¶i xem  xÐt chi tiÕt nh− vËy. 
 
 C¸c gi¶i ph¸p ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao tÇng theo c¸c ph−¬ng 
h−íng sau ®©y: 
 §Æc ®iÓm cña lo¹i nhµ cao tÇng lµ sè l−îng phßng trong nhµ rÊt lín. 
Nh÷ng phßng nµy l¹i rÊt kh¸c biÖt nhau vÒ kÝch th−íc h×nh häc, vÒ c«ng 
n¨ng cho nªn rÊt kh¸c nhau vÒ chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ. Mét ®Æc 
®iÓm rÊt bao trïm n÷a cña nhµ cao tÇng lµ c¸c phßng võa tr¶i réng theo mÆt 
b»ng l¹i võa xÕp chång nhau theo chiÒu cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy mµ 
lùa chän gi¶i ph¸p ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao tÇng ph¶i ®¸p øng yªu 
cÇu dÔ bè trÝ hÖ thèng, thuËn tiÖn khi vËn hµnh, chiÕm chç tèi thiÓu theo 
mÆt b»ng còng nh− mÆt ®øng, ngoµi ra ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ 
mü quan. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ kh¶ dÜ lµ: 
 
* HÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ  trung t©m: mét tæ m¸y ®éc lËp hoÆc kh«ng 
®éc lËp ®Æt t¹i mét vÞ trÝ thÝch hîp dÉn kh«ng khÝ theo ®−êng èng ®Õn c¸c 
miÖng thæi phôc vô cho phßng lín hoÆc nhiÒu phßng l©n cËn nhau n»m 
trong mét tÇng hoÆc chång s¸t nhau theo chiÒu cao. §Ó tiÕt kiÖm c«ng suÊt 
l¹nh, hÖ thèng lµm viÖc theo chÕ ®é tuÇn hoµn nªn trong hÖ thèng cã d−êng 
giã håi. ¦u cña hÖ thèng nµy lµ viÖc theo dâi, vËn hµnh thuËn lîi v× 
khopong khÝ ®−îc xö lý nhiÖt Èm tËp trung t¹i mét ®Þa ®iÓm. Nh−îc ®iÓm 
lµ cÇn l¾p ®Æt 2 tuyÕn èng: cÊp vµ håi. KÝch th−íc tiÕt diÖn èng dÉn kh«ng 
khÝ kh¸ lín chiÕm nhiÒu kh«ng gian cña tÇng nhµ nªn ®ßi hái kh«ng gian 
nhµ lín, tÇng nhµ ph¶i ®ñ cao ( h≥4m )  míi bè trÝ ®−îc. 
 Sù ph©n chia khu vùc phôc vô cña c¸c hÖ thèng trung t©m ®iÒu tiÕt 
kh«ng khÝ trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng lµ viÖc ®ßi hái sù lùa chän cÈn thËn. 
Lêi khuyªn cña nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ theo hÖ trung t©m lµ ®é dµi tæng céng 
cña tuyÕn èng ®i vµ vÒ kh«ng nªn qu¸ 60 mÐt. Khi ph¶i bè trÝ dµi h¬n cÇn 
cã qu¹t chuyÓn tiÕp. 
 
 * HÖ thèng cã c¸c bé phËn trao ®æi nhiÖt côc bé dïng m¸y qu¹t ( Fan 
coil): lµ gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã nhiªï phßng. Tuú thuéc kÝnh 
th−íc vµ c«ng suÊt l¹nh mµ cã thÓ bè trÝ mét hoÆc nhiÒu bé dµn èng cã 
qu¹t. VÞ trÝ l¾p ®Æt cã thÓ lµ trªn sµn s¸t t−êng, treo t−êng hoÆc l¾p trªn 
trÇn. Nh−îc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ sù ch−a ®ång ®Òu t¹i c¸c vÞ trÝ 
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kh¸c nhau trong mét phßng. §iÒu nµy cã thÓ kh¾c phôc ®−îc b»ng bæ trÝ 
thªm qu¹t bµn hoÆc qu¹t c©y trong phßng ®Ó trén ®Òu kh«ng khÝ. 
 
* Th«ng giã hót khÝ th¶i ë khu phô nh− bÕp vµ khu vÖ sinh:   
 §èi víi nhµ cao tÇng, khu phô nh− bÕp vµ khu vÖ sinh cÇn thiÕt tæ 
chøc th«ng giã c¬ khÝ. NÕu kh«ng bè trÝ th«ng giã c¬ khÝ mµ chØ nhê vµo 
th«ng giã tù nhiªn th× mïi h«i h¸m lan to¶ kh¾p n¬i g©y « nhiÔm vµ mÊt vÖ 
sinh. L−îng giã th¶i ph¶i ®¶m b¶o 50 m3/h cho mét chËu xÝ, 25 m3/h cho 
mét chËu tiÓu. Khu vùc bÕp cÇn ®Õn 100 m3/h. 
 
 §Ó gi¶i quyÕt t«t vÊn ®Ò th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho nhµ cao 
tÇng, cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu cã hÖ thèng ®Ó x©y dùng nh÷ng biÓu ®å 
quan hÖ t - ϕ vµ c¸c biÓu ®å tÇn suÊt cña c¸c yÕu tè nhiÖt ®é vµ nhiÖt dung 
cho c¸c ®Þa ph−¬ng x©y dùng nhµ cao tÇng. Cã thÓ gi¶m nhÑ khèi l−îng 
c«ng viÖc b»ng c¸ch ph©n chia l·nh thæ thµnh c¸c vïng khÝ hËu ®Ó khi thiÕt 
kÕ chÊp nhËn sai sè cho phÐp. Tr−¬vs m¾t cã thÓ sö dông TCVN 49-72 vµ 
TCVN 4088 - 85 cho khu vùc phÝa B¾c. 
 TÝnh to¸n −íc l−îng n¨ng suÊt l¹nh dïng cho ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®èi 
víi mét sè phßng th«ng dông lµm c¬ së x¸c ®Þnh gÇn ®óng c«ng suÊt l¹nh 
tæng céng cho c«ng tr×nh. 
 CÇn ph©n tÝch kü h¬n c¸c −u nh−îc cña tõng lo¹i s¬ ®å cña hÖ thèng 
®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®Ó chän ra s¬ ®å tèi −u cho nhµ cao tÇng. L−u t©m tho¶ 
®¸ng ®Õn gi¶i ph¸p th«ng giã cho khu phô vµ khu vÖ sinh. 
   
2.9.6 VÊn ®Ò cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng. 
 
 Chóng ta ®Òu biÕt víi t×nh tr¹ng cÊp n−íc hiÖn nay cña c¸c ®« thÞ 
n−íc ta th× cÊp n−íc cho c¸c nhµ cao tÇng hoµn toµn kh«ng ®¸p øng. 
 Yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng cÊp n−íc lµ lµm sao ph©n phèi n−íc 
®Òu cho toµn bé ng«i nhµ ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc cña m¹ng l−íi ph©n 
phèi gÇn ®óng víi tÝnh to¸n thuû lùc cña m¹ng l−íi. 
 
 Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng thÊy næi lªn 
nh÷ng kÕt luËn sau ®©y: 
 
(i)  Nhµ cao tÇng th−êng trang bÞ thiÕt bÞ vÖ sinh hoµn chØnh, sè l−îng thiÕt 
bÞ vÖ sinh nhiÒu, tiªu chuÈn dïng n−íc cao. Do vËy nªn l−u l−îng tÝnh to¸n 
lín dÉn ®Õn ®−êng kÝnh c¸c èng ®øng ph©n phèi còng sÏn kh¸ lín. NÕu bè 
trÝ ®−êng èng chÝnh ph©n phèi phÝa trªn, ph¶i b¬m n−íc lªn kÐt råi tõ kÐt 
ph©n phèi xuèng tÇng d−íi th× ®−êng èng ®øng sÏ cã d¹ng trªn to d−íi nhá, 
dung tÝch kÐt n−íc lín ¶nh h−ëng ®Õn kÕt cÊu nhµ. NÕu lµm ng−îc l¹i, 
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®−êng èng chÝnh ph©n phèi phÝa d−íi lªn trªn vµ xuèng kÐt chung th×dung 
tÝch kÐt n−íc nhá h¬n nhu−ng ®−êng èng chÝnh cÊp n−íc cã d¹ng d−íi to 
trªn nhá lµm cho ¸p lùc tù do ë c¸c tÇng d−íi rÊt m¹nh. §iÒu ®ã lµm cho 
gi¸ thµnh m¹ng l−íi lín v× c¸c ®o¹n èng phÝa ®Çu ph¶i cã ®−êng kÝnh lín 
®Ó t¶i l−u l−îng cho c¸c ®o¹n sau. 
 Gi¶i ph¸p −u viÖt sÏ lµ ph©n ra tõng khu cÊp n−íc ®−êng kÝnh èng sÏ 
nhá ®i, l−u l−îng n−íc cho c¸c ®iÓm tiªu thô sÏ ®ång ®Òu, gi¸ thµnh chung 
sÏ gi¶m. 
 
(ii) VÊn ®Ò ¸p lùc d− vµ ph©n phèi ®Òu ¸p lùc:  
 NÕu nhµ cao tÇng chØ bè trÝ mét m¸y b¬m th× ¸p lùc m¸y ph¶i ®¶m 
b¶o ®−a n−íc lªn tÇng cao nhÊt vµ ®¸p øng sö dông n−íc ë tÇng cao nhÊt. 
Lµm nh− vËy, ¸p lùc n−íc ë tÇng d−íi sÏ qu¸ lín. §iÒu nµy dÉn ®Õn víi c¸c 
nhµ kü thuËt lµ ph¶i khö ¸p lùc d− ë c¸c tÇng d−íi ®¶m b¶o ¸p lùc tù do cña 
c¸c thiÕt bÞ t−¬ng ®èi ®Òu nhau ®Ó ph©n phèi n−íc ®Òu, chÕ ®é lµm viÖc cña 
m¹nh l−íi s¸t víi tÝnh to¸n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ¸p lùc d− qu¸ lín sÏ 
g©y trë ng¹i cho ng−êi sö dông, khã chØnh trén khi dïng vãi hoµ trén nãng 
l¹nh, g©y ån khi sö dông. 
 
(iii) VÊn ®Ò tiªu hao ®iÖn n¨ng cho m¸y b¬m: 
 
 Nhµ cao tÇng sö dông mét m¸y b¬m chung th× m¸y b¬m ph¶i kh¸ 
lín ®Ó cung cÊp ®ñ l−u l−îng cho toµn nhµ vµ ®−a ®ñ ¸p lùc ®Õn tÇng cao 
nhÊt. Vµ nh− thÕ n¨ng l−îng tiªu hao cho viÖc b¬m n−íc sÏ lín. NÕu chia 
thµnh nhiÒu m¸y b¬m ®Ó b¬m cho tõng khu vùc th× tæng n¨ng l−îng sÏ 
gi¶m ®i kh¸ nhiÒu. 
 ViÖc cÊp n−íc cho nhµ cao tÇng th−êng ph¶i ph©n chia nhµ cao tÇng 
thµnh c¸c khu vùc ®−îc cÊp n−íc, gäi lµ ph©n vïng cÊp n−íc. 
 Cã hai c¸ch ph©n vïng chÝnh lµ: ph©n vïng song song vµ ph©n vïng 
nèi tiÕp. 
 
(1) HÖ thèng ph©n vïng song song: 
 
 Chia sè tÇng nhµ thµnh c¸c vïng kh¸c nhau víi ph¹m vi phôc vô cña 
mçi vïng tõ 4 ®Õn 5 tÇng. Ph©n chia víi sè tÇng nh− thÕ th× sù chªnh ¸p 
gi÷a c¸c tÇng trong mét vïng gÇn nh− kh«ng ®¸ng kÓ. Mçi vïng ®−îc cung 
cÊp n−íc do mét m¸y b¬m ®Æt ë tÇng kü thuËt t¹i tÇng 1 hay tÇng hÇm. 
Muèn ®¶m b¶o viÖc tù ®éng ho¸ ®ãng më m¸y b¬m vµ cho m¸y b¬m lµm 
viÖc theo chu kú, cã thêi gian m¸y b¬m ®−îc nghØ kÐo dµi ®é bÒn sö dông 
m¸y cÇn cã kÐt n−íc hoÆc tr¹m khÝ Ðp cho tuõng vïng. ¸p lùc n−íc sÏ do 
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khÝ Ðp cung cÊp n−íc cßn n−íc th× do kÐt cung cÊp. Th−êng cã thÓ ®Æt kÐt 
n−íc cho tõng vïng ë tÇng trªn cña mçi vïng. 
 
(2) HÖ thèng cÊp n−íc ph©n vïng nèi tiÕp: 
 
 M¸y b¬m cña vïng 1 võa b¬m n−íc cung cÊp cho vïng 1 võa b¬m 
vµo kÐt cho vïng 2 , m¸y b¬m cña vïng 2 ®Æt trªn tÇng cao nhÊt cña vïng 1 
b¬m n−íc cho vïng 2 vµ cø theo c¸ch t−¬ng tù c¸c m¸y b¬m n−íc cho 
vïng trªn nhËn n−íc tõ m¸y b¬m cña vïng d−íi. Khi nµy cét ¸p cña c¸c 
m¸y b¬m chØ t−¬ng ®−¬ng víi cét ¸p cña m¸y b¬m cña vïng 1. L−u l−îng 
cña c¸c m¸y b¬m vïng d−íi lín h¬n cña vïng trªn, kÐt n−íc cña vïng d−íi 
còng lín h¬n cña vïng trªn. 
 
 C¶ hai tr−êng hîp ph©n vïng song song vµ nèi tiÕp hÖ thèng cÊp 
n−íc nhµ cao tÇng cã gi¸ thµnh xÊp xØ nhau. Mèi c¸ch ph©n vïng cã c¸i −u, 
nh−îc cña nã. Khi thiÕt kÕ sÏ tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ thiÕt bÞ vµ c¸c 
®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó lùa chän sao cho hîp lý, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kinh tÕ, kü 
thuËt ®Ò ra. 
 
2.9.7  Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kÕt cÊu nhµ cao tÇng 
 
2.1.7.1 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ kÕt cÊu nhµ cao tÇng. 
 
 XÐt vÒ mÆt kÕt cÊu nhµ cao tÇng, nh÷ng ®Æc ®iÓm næi tréi sau ®©y 
¶nh h−ëng ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cña nhµ: 
 
(i) Do nhµ cã nhiÒu tÇng nªn träng l−îng b¶n th©n vµ t¶i träng sö dông 
th−êng rÊt lín l¹i ph©n bè trªn diÖn tÝch t−¬ng ®èi hÑp. §iÒu nµy dÉn ®Õn 
cÇn thiÕt lµm nÒn mãng s©u ®Ó truyÒn t¶i träng xuèng ®¸ gèc hoÆc líp ®Êt 
rÊt tèt. 
 
(ii) Nhµ nhiÒu tÇng nh¹y c¶m víi lón lÖch cña mãng. §iÒu nµy ¶nh h−ëng 
kh¸ nhiÒu ®Õn sù lµm viÖc vµ tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh 
vèn cã ®é siªu tÜnh kh¸ cao. 
 
(iii) Do chiÒu cao nhµ lín nªn t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng ngang ( giã, ®éng 
®Êt ) vµ c¸c t¶i träng lÖch, cña biÕn thiªn nhiÖt ®é lµ ®¸ng kÓ. Tõ ®ã viÖc 
chän gi¶i ph¸p, h×nh thøc kÕt cÊu, ®é cøng cÊu kiÖn, c¸c tû lÖ kÝchd th−íc 
h×nh häc cña ng«i nhµ cã ¶nh h−ëng kh¸ nhiÒu ®Õn ®é bÒn, ®é æn ®Þnh, tÝnh 
chèng lËt cña c«ng tr×nh. 
 



http://www.ebook.edu.vn 87

(iv) Sù ph©n bè ®é cøng däc theo chiÒu cao nhµ cã ¶nh h−ëng ®Õn dao 
®éng b¶n th©n 
mµ dao ®éng nµy l¹i ¶nh h−ëng ®Õn t¸c dông cña c¸c t¶i träng, ®Õn néi lùc, 
chuyÓn vÞ cña ng«i nhµ.  Ph−¬ng h−íng gi¶m c¸c dao ®éng nµy kh«ng chØ 
t×m c¸ch ph©n bè khèi l−îng hîp lý däc theo chiÒu cao mµ cÇn t×m c¸ch 
gi¶m khèi l−îng tham gia dao ®éng: dïng vËt liÖu nhÑ cho kÕt cÊu bao che, 
vËt liÖu cã c−êng ®é cao, vËt liÖu cã tÝnh dÎo dai lín lµm kÕt cÊu chÞu lùc. 
Nh− thÕ, thÐp , nhÊt lµ thÐp c−êng ®é cao cã nh÷ng tÝnh chÊt ®¸p øng yªu 
cÇu nµy. 
 
2.1.7.2 Tæ hîp kÕt cÊu chÞu lùc nhµ cao tÇng. 
 
(i) C¸c cÊu kiÖn chÞu lùc, c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc c¬ b¶n: 
CÊu kiÖn bao gåm:  CÊu kiÖn d¹ng thanh nh− cét, dÇm, thanh chèng 
   CÊu kiÖn d¹ng ph¼ng: tÊm t−êng, tÊm sµn, l−íi c¸c 
thanh d¹ng dµn ph¼ng. 
   CÊu kiÖn kh«ng gian. 
 Tuú thuéc c¸ch tæ hîp c¸c cÊu kiÖn t¹o nªn c«ng tr×nh, hÖ kÕt cÊu 
cña nhµ cao tÇng ph©n thµnh hai nhãm: 
 Nhãm chØ gåm mét lo¹i cÊu kiÖn c¬ b¶n nh− hÖ thanh, hÖ t−êng ( 
v¸ch ), hÖ lâi, hÖ hép. 
 Nhãm ®−îc tæ hîp tõ hai hoÆc nhiÒu lo¹i kÕt cÊu c¬ b¶n: hÖ khung-
v¸ch, hÖ khung lâi, hÖ khung-hép, hÖ v¸ch-lâi, hÖ lâi-hép... 
 
 Tuú theo c¸ch lµm viÖc cña khung mµ hÖ kÕt cÊu chia thµnh s¬ ®å 
khung, s¬ ®å gi»ng, s¬ ®å khung gi»ng. 
 
(ii) S¬ ®å khung chÞu lùc:  
 
 Khung ngang vµ däc cã liªn kÕt cøng t¹i nót khung t¹o thµnh khung 
kh«ng gian. MÆt b»ng kÕt cÊu cã thÓ cã h×nh vu«ng, hÝnh ch÷ nhËt, ®a gi¸c, 
hoÆc h×nh trßn, h×nh ªlÝp ... Nguyªn t¾c chung lµ khung cÇn ®ñ cøng ®Ó 
truyÒn mäi t¶i träng ( th¼ng ®øng vµ ngang) xuèng mãng. 
 
 D−íi t¸c dông cña t¶i träng c¸c thanh cét vµ dÇm khung võa chÞu 
uèn, c¾t võa chÞu nÐn hoÆc kÐo. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña c«ng tr×nh bÞ ¶nh 
h−ëng kh¸ nhiÒu theo c¸ch cÊu t¹o nót khung vµ tû lÖ ®é cøng cña c¸c phÇn 
tö thanh cïng tô vµo mét nót. 
 
 VÒ tæng thÓ, chuyÓn vÞ ngang gåm hai thµnh phÇn: 
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* ChuyÓn vÞ ngang do uèn khung nh− chuyÓn vÞ cña mét thanh c«ngx«n 
th¼ng ®øng (nh− ë (a) trªn h×nh vÏ), tû lÖ nµy chiÕm kho¶ng 20%. 
* ChuyÓn vÞ ngang do biÕn d¹ng uèn c¸c thanh thµnh phÇn ( nh− ë (b)  trªn 
h×nh vÏ), tû lÖ nµy chiÕm 80%, ph©n ra do biÕn d¹ng dÇm kho¶ng 65%, do 
biÕn d¹ng cét 15%. 
 Tæng thÓ th× biÕn d¹ng ngang cña khung cøng thuéc biÕn d¹ng c¾t. 
 HÖ khung th−êng cã ®é cøng ngang bÐ, kh¶ n¨ng chÞu t¶i kh«ng lín. 
Khi l−íi cét ®−îc bè trÝ ®Òu ®Æn trªn mÆt b»ng víi b−íc cét 6~9 mÐt, cã thÓ 
¸p dông cho nhµ ®Õn 30 tÇng. 
 
(iii) S¬ ®å gi»ng: 
 
 S¬ ®å chÞu lùc cña c¸c hÖ hçn hîp bao gåm c¸c kÕt cÊu gi»ng th¼ng 
®øng vµ c¸c khung liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c tÊm sµn cøng cña c¸c tÇng 
®−îc coi lµ s¬ ®å gi»ng. Víi s¬ ®å gi»ng, khung chØ chÞu phÇn t¶i träng 
th¼ng ®øng t−¬ng øng víi diÖn tÝch truyÒn t¶i cña nã. Nót khung hay bè trÝ 
d¹ng khíp hoÆc phÇn lín c¸c cét ®Õu cã ®é cøng chèng uèn kh¸ bÐ.  
 
 T¶i träng ngang do giã, do ®éng ®Êt t¸c ®éng trùc tiÕp vµo hÖ thèng 
c¸c sµn ngang cøng råi truyÒn vµo hÖ thèng kÕt cÊu gi»ng ®øng råi xuèng 
mãng. Nhµ th«ng th−êng, sµn chØ chÞu t¸c ®éng cña c¸c t¶i träng th¼ng 
®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng sµn. Víi nhµ cao tÇng th× sµn ph¶i ®ñ cøng 
®Ó kh«ng nh÷ng t¶i träng th¼ng ®øng mµ cßn truyÒn  ®−îc c¸c t¸c ®éng 
theo ph−¬ng ngang ®Õn c¸c hÖ thèng cøng ë ph−¬ng th¼ng ®øng.  
 Trong nhµ cao tÇng, néi lùc chñ yÕu do t¶i träng ngang nªn hÖ thèng 
c¸c kÕt cÊu cøng theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®ãng vai trß quan träng trong 
viÖc gi÷ æn ®Þnh tæng thÓ, h¹n chÕ ®é nghiªng, ®é vång lÖch cho toµn bé 
ng«i nhµ. HÖ thèng nµy lµm viÖc nh− dÇm hoÆc dµn c«ng x«n ngµm vµo hÖ 
mãng vµ cã chiÒu cao tiÕt diÖn kh¸ lín ®Ó truyÒn toµn bé t¶i träng ngang vµ 
mét phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t−¬ng øng víi diÖn tÝch truyÒn t¶i tõ c¸c 
tÇng bªn trªn xuèng mãng. 
 Tuú thuéc vµo sù ph©n bè cña c¸c dµn gi»ng nµy trªn mÆt b»ng nhµ 
mµ c¸c hÖ kÕt cÊu sau ®©y thuéc vÒ nhãm c¸c kÕt cÊu lµm viÖc theo s¬ ®å 
gi»ng: 
 * HÖ v¸ch chÞu lùc: c¸c dµn gi»ng th¼ng ®øng lµ c¸c dµn ph¼ng däc 
suèt chiÒu cao nhµ, bè trÝ t¹i vÞ trÝ nµo ®ã trong mÆt b»ng nhµ. 
 * HÖ lâi chÞu lùc: Dµn gi»ng ®øng lµ c¸c dµn kh«ng gian, bè trÝ ë 
mét « hoÆc mét ssã « trong mÆt b»ng nhµ. Kh«ng gian bªn trong cña c¸c « 
gi»ng nµy th−êng dïng bè trÝ thang m¸y , thang bé hoÆc cho viÖc l¾p ®Æt 
c¸c ®−êng èng kü thuËt nh− giÕng th«ng giã, hÖ cÊp tho¸t n−íc, d©y dÉn 
®iÖn... 
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 * HÖ hép chÞu lùc : Trªn suèt chu vi nhµ, cét hµng hiªn ®−îc bè trÝ 
víi b−íc nhá h¬n. HÖ hép cã l−íi « ch÷ nhËt ®−îc t¹o thµnh do c¸c cét, c¸c 
dÇm ngang trªn t−êng bao. Khi bæ sung thªm c¸c thanh chÐo ®Ó thµnh hÖ 
hép cã l−íi « tam gi¸c. Trong mét sè tr−êng hîp hiÖu qu¶ vÒ chÞu lùc cßn 
lín h¬n khi ®−îc bè trÝ thªm c¶ thanh chÐo vµ thanh ngang t¹o thµnh l−íi « 
d¹ng qu¶ tr¸m. HÖ hép chÞu lùc, c¸c b¶n sµn cøng ®−îc tùa trùc tiÕp lªn 
thµnh hép, c¸c cét bªn trong cã thÓ bè trÝ th−a hoÆc kh«ng cÇn n÷a. Nhê hÖ 
thèng cøng theo ph−¬ng ngang lµ c¸c b¶n sµn, theo ph−¬ng ®øng lµ c¸c 
dµn gi»ng quanh chu vi, hÖ hép t¹o thµnh hÖ kh«ng gian nhiÒu «, kh«ng chØ 
cã ®é cøng chèng uèn lín mµ ®é cøng chèng xo¾n còng lín. V× thÕ lo¹i kÕt 
cÊu chÞu lùc nµy hay ®−îc sö dông lµm nhµ cã chiÒu cao kh¸ lín vµ cùc 
lín. 
    
(iii) S¬ ®å khung-gi»ng: 
 
 Lo¹i kÕt cÊu chÞu lùc nµy lµ hÖ hçn hîp bao gåm c¶ khung cøng vµ 
c¸c hÖ gi»ng ®øng. Hai lo¹i kÕt cÊu nµy liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c sµn 
cøng ®Ó t¹o thµnh hÖ kh«ng gian cïng chÞu lùc. Khung cïng tham gia chÞu 
c¶ t¶i träng ®øng vµ ngang. Nót khung ph¶i lµ nót cøng. C¸c kÕt cÊu chÞu 
lùc kh¸c nh− v¸ch cøng, lâi cøng, sµn cøng cã ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o, sù truyÒn 
lùc gièng nh− trong s¬ ®å gi»ng. 
 §é cøng cña hÖ thèng ®−îc c¸c khung cøng vµ c¸c kÕt cÊu gi»ng 
®¶m b¶o. So víi c¸c kÕt cÊu gi»ng th× ®é cøng cña khung nhá thua rÊt 
nhiÒu. V× thÕ kÕt cÊu gi»ng chÞu phÇn lín t¸c dông cña t¶i träng ngang, cã 
khi tíi 70%. 
 
 §Ó t¨ng c−êng ®é cøng ngang cho c¸c khung, th−êng bè trÝ: 
* T¹i mét sè nhÞp cÇn bè trÝ thªm c¸c thanh xiªn däc theo suèt chiÒug cao 
nhµ. 
* T¨ng c−êng c¸c dµn ngang ë tÇng ®Ønh nhµ hoÆc ë mét sè tÇng trung 
gian, ®ång thêi liªn kÕt c¸c khung víi hai hÖ dµn ®øng vµ ngang nµy.  
 
 C¸c dµn ngang gi÷ vai trß nh− lµ mét bé phËn ph©n phèi l¹i lùc däc 
cho c¸c cét khung vµ c¶n trë sô xoay tù do cña toµn hÖ. B»ng c¸ch nµy cã 
thÓ gi¶m ®¸ng kÓ m«men ë ®¸y vµ chuyÓn vÞ ë ®Ønh nhµ , cã thÓ d¹t tíi ®é 
gi¶m 30%. 
 
 Bè trÝ thªm c¸c d¶i cøng ngang, däc cã chiÒu cao b»ng chiÒu cao cña 
mét tÇng nhµ. Kho ®ã toµn hÖ lµm viÖc nh− mét kÕt cÊu d¹ng tæ ong, c¸c 
d¶i cøng ®ãng vai trß truyÒn nhanh nhÊt t¶i träng ngang ®Õn v¸ch ®øng ®Ó 
truyÒn xuèng mãng. 
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C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c−êng ®é cøng cho hÖ khung 
 
Dïng dµn ngang kÕt hîp lâi cøng: HiÖu qu¶ vÒ chuyÓn vÞ 
Dïng dµn ngang kÕt hîp lâi cøng : HiÖu qu¶ gi¶m m«men gèi 
 Dïng c¸c gi¶i cøng ngang vµ däc 
(iv) C¸c hÖ kÕt hîp: 
 
 Ngoµi c¸c hÖ thèng chÞu lùc c¬ b¶n nh− c¸c s¬ ®å ®· nªu trªn, tuú 
thuéc ®iÒu kiÖn mÆt b»ng sö dông, ®Æc ®iÓm t¶i träng vµ kh¶ n¨ng thi 
c«ng... mµ däc theo chiÒu cao nhµ, hÖ thèng kÕt cÊu chÞu lùc cßn cã nh÷ng 
thay ®æi. 
 (i) CÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn cña vËt liÖu lµm kÕt cÊu c«ng tr×nh: 
 
 * Cã c−êng ®é cao vµ träng l−îng nhÑ. Sù lùa chän nµy nh»m lµm 
gi¶m lùc qu¸n tÝnh khi c«ng tr×nh cã dao ®éng mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ 
cao nhÊt vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña tiÕt diÖn kÕt cÊu. 
 * Sö dông vËt liÖu cã tÝnh biÕn d¹ng lín nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng 
ph©n t¸n n¨ng l−îng khi c«ng trinhf cã dao ®éng lín. 
 * Sö dông vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng tèt c¸c t¶i träng lÆp vµ ®æi 
chiÒu. 
 * VËt liÖu ®−îc sö dông cã tÝnh ®ång nhÊt, ®¼ng h−íng cao ®Ó kh«ng 
bÞ t¸ch thí hoÆc tiÕt diÖn kÕt cÊu chÞu lùc bÞ thay ®æi khi chÞu c¸c t¶i träng 
lÆp, t¶i träng ®æi chiÒu trong lóc c«ng tr×nh bÞ dao ®éng.  
 * VËt liÖu cã gi¸ thµnh hîp lý, ®iÒu kiÖn cung øng kh«ng qu¸ khã 
trªn thÞ tr−êng vµ thi c«ng thuËn lîi. 
 
 §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn th−¬ng sö dông vËt liÖu thÐp. Trong 
chõng mùc nµo ®ã sù kÕt hîp gi÷a bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ thÐp ®em l¹i 
hiÖu qu¶ tèt.  
 
 (ii) VÒ h×nh d¹ng c«ng tr×nh: 
 
 * Nªn lùa chän h×nh d¹ng mÆt b»ng c«ng tr×nh ®¬n gi¶n, gän, ®èi 
xøng vµ cã ®é cøng chèng xo¾n lín. MÆt b»ng cã h×nh trßn hoÆc h×nh 
vu«ng chÞu ®ùng tèt khi c«ing tr×nh chÞu dao ®éng vµ kh¸ng chÊn. 
  

MÆt b»ng cã d¹ng L , H , Y khi chÞu c¸c lùc do dao ®éng th−êng hay 
bÞ g·y phÇn c¸nh do phÇn c¸nh xa t©m uèn vµ t©m xo¾n. Trong nh÷ng 
tr−êng hîp nµy, nªn bè trÝ thªm khe kh¸ng chÊn ®Ó biÕn mÆt b»ng phøc t¹p 
thµnh tæ hîp c¸c mÆt b»ng ®¬n gi¶n. Khi cã chÊn ®éng, phÇn nhµ ë hai bªn 
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khe kh¸ng chÊn dao ®éng ®éc lËp trong khi møc ®é ®ång ®iÖu trong mçi 
phÇn sÏ t¨ng lªn. Khe kh¸ng chÊn cÇn ®ñ réng ®Ó khi dao ®éng hai khèi 
t¸ch biÖt kh«ng va ®Ëp vµo nhau. 

MÆt b»ng nhµ dµi cÇn c¾t thµnh nhiÒu ®o¹n ng¾n tr¸nh sù lÖch pha 
cña c¸c dao ®éng g©y ra sù t¸c ®éng kh«ng ®ång ®Òu trªn suèt chiÒu dµi 
nhµ. 
  

MÆt b»ng ®èi xøng cã t©m cøng trïng hoÆc gÇn trïng víi träng t©m 
mÆt b»ng lµ gi¶i ph¸p tèt. MÆt b»ng cÇn cã ®é cøng chèng xo¾n tèt. V¸ch 
cøng ®èi xøng lµ ph−¬ng ¸n tèt còng nh− bè trÝ v¸ch cøng cµng xa träng 
t©m cµng tèt. 
 

* Theo ph−¬ng th¼ng ®øng, h×nh khèi c«ng tr×nh cÇn c©n ®èi, gi¶n 
®iÖu vµ liªn tôc. Yªu cÇu nµy ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®iÖu vÒ dao ®éng cña c¸c 
phÇn trong mét khèi c«ng tr×nh. C«ng tr×nh cã tû sè chiÒu cao trªn chiÒu 
réng lín, chuyÓn vÞ ë ®Ønh c«ng tr×nh sÏ lín. C¸c biÕn ®æi ®ét ngét vÒ h×nh 
khèi theo chiÒu cao sÏ dÉn ®Õn c¸c ®ét biÕn  vÒ khèi l−îng tham gia dao 
®éng vµ vÒ biªn ®é dao ®éng. Sù kh«ng ®ång ®iÖu diÔn ra gi÷a phÇn khèi 
lín vµ khèi bÐ theo chiÒu cao vµ lµm cho tÝnh chÊt chiô lùc cña c«ng tr×nh 
trë nªn phøc t¹p. CÇn thªm c¸c v¸ch ®ñ cøng ®Ó truyÒn mét c¸ch liªn tôc 
t¶o träng tõ phÇn nµy sang phÇn kh¸c cña c«ng tr×nh. H×nh d¸ng thon dÇn 
theo chiÒu cao nh− d¹ng th¸p EIFEL hoÆc Landmark Tower còng nh− 
Excess 4000 lµ h×nh khèi tiªu biÓu cã thÓ gi¶m thÊp nhÊt ¶nh h−ëng cña 
dao ®éng nhê ph©n phèi khèi l−îng hîp lý theo chiÒu cao. 
 
 * Däc theo hai ph−¬ng th¼ng ®øng vµ ngang nhµ, kh«ng nªn thay ®æi 
®é cøng, c−êng ®é cña mét tÇng hay mét vµi tÇng hoÆc cña mét phÇn nhµ. 
Lý do khi tæng thÓ nhµ xuÊt hiÖn mét tÇng hay mét ®o¹n mÒm th× ë ®ã sÏ 
tËp trung biÕn d¹ng lµm cho n¬i nµy sÏ lµ n¬i mau h− háng nhÊt. 
 Gi¶ thö cÇn thiÕt ph¶i bít mét sè cét ch¼ng h¹n th× ph¶i bè trÝ v¸ch 
cøng t−¬ng øng lµm sao cho ®é cøng n¬i bÞ bít cét gÇn nh− kh«ng thay 
®æi. 
 
 * CÇn thiÕt kÕ khung chÞu lùc cña nhµ cao tÇng cã ®é siªu tÜnh cao. 
Lý do lµ khi cã ®éng ®Êt g©y ra mét sè chç côc bé xËp, sôt th× nh÷ng chç 
kh¸c vÉn bÒn v÷ng, ®iÒu nµy h¹n chÕ ®é thiÖt h¹i. Khi nµy, sÏ cã sù c©n 
b»ng l¹i néi lùc vµ t¹i mét sè n¬i cßn cã øng suÊt phô do nhiÖt ®é bÞ thay 
®æi hoÆc do lón lÖch gi÷a c¸c phÇn. 
 
 * Khi xÐt ®Õn sù xuÊt hiÖn cña khíp dÎo th× ph−¬ng ¸n chän ®Ó thiÕt 
kÕ sao cho khíp dÎo xuÊt hiÖn ë dÇm tr−íc sau míi ®Õn cét. Cét xuÊt hiÖn 
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khíp dÎo th−êng ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu bé phËn cña c«ng tr×nh. Khíp dÎo ë 
dÇm chØ ¶nh h−ëng côc bé. 
C«ng tr×nh cã cét yÕu biÕn d¹ng sÏ tËp trung ë mét tÇng nµo ®ã, møc ®é 
nguy hiÓm sÏ t¨ng thªm. Sù ph¸ háng do c¾t vµ uèn ë cét th−êng lín h¬n ë 
dÇm v× ë cét cßn thªm t¸c ®éng cña lùc däc lín h¬n ë dÇm. 
 
2.9.9 Bè trÝ kÕt cÊu trªn mÆt b»ng: 
 
(i) L−íi cét: 
 
 Nh÷ng nguyªn t¾c bè trÝ l−íi cét trªn mÆt b»ng nªn nh− sau: 
* L−íi cét ph¶i phï hîp víi mÆt b»ng kiÕn tróc vµ s¬ ®å kÕt cÊu chÞu lùc 
cña toµn ng«i nhµ. Ph¶i l−u t©m ®Õn c¸c yªu cÇu ®Þnh h×nh cÊu kiÖn vµ hÖ 
m«®un. 
* L−íi cét cÇn ®¬n gi¶n , dÔ dµng thi c«ng vµ thuËn lîi cho trang thiÕt bÞ.  

Nªn chän « l−íi lµ « ch÷ nhËt hoÆc « vu«ng. Víi c¸c nhµ cã mÆt 
b»ng ®èi xøng nªn tËn dông triÖt ®Ó tÝnh ®èi xøng cña mÆt b»ng. NÕu mÆt 
b»ng kh«ng ®èi xøng, nªn chia thµnh l−íi « thèng nhÊt cho nh÷ng phÇn cã 
thÓ, phÇn cßn l¹i dµnh cho kh«ng gian ®Öm nh− hµnh lang, s¶nh, thang, khu 
phôc vô, khu kü thuËt ... 

 B−íc cét thÝch hîp nªn lµ 5~6 mÐt ®èi víi s¬ ®å khung hoÆc 
9~12 mÐt cho c¸c s¬ ®å kÕt hîp khung-lâi, khung-v¸ch. Víi c¸c hÖ kÕt hîp 
khung-hép hoÆc v¸ch-hép th× kho¶ng c¸ch cña c¸c hµng cét cã thÓ ®Õn 
18~24 mÐt.  
 
(iii) Tæ hîp sµn: 
 
 ViÖc chän s¬ ®å kÕt cÊu cho c¸c sµn ngang phô thuéc kÝch th−íc « 
sµn ( nhÞp, b−íc c¸c cét), h×nh d¹ng « sµn vµ cÊu t¹o b¶n th©n tÊm sµn. 
Ph−¬ng ¸n sµn ®−îc lùa chän sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chiÒu cao kiÕn tróc cña sµn 
vµ ®é cøng ngang cña toµn bé c«ng tr×nh. 
 Nhµ khung cã l−íi cét h×nh vu«ng hay ch÷ nhËt, hÖ sµn cã thÓ theo 3 
c¸ch: gi¶n ®¬n, phæ th«ng hoÆc phøc t¹p.  
 
2.9.10  Tæ hîp cÊu kiÖn theo ph−¬ng ®øng. 
 
 §é cøng kh«ng gian cña ng«i nhµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo h×nh d¸ng 
cña nã. Nhµ cã d¹ng thon dÇn theo chiÒu cao sÏ hîp lý nhÊt vÒ ph©n phèi 
träng l−îng khi dao ®éng, kÐo theo sù h¹ thÊp ®¸ng kÓ vÒ t¸c dông cña c¸c 
t¶i träng giã, ®éng ®Êt. 
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 Khi hai c«ng tr×nh cïng cã tû sè chiÒu cao trªn bÒ réng ngang nhµ 
(H/B) b»ng 5 ~ 6 th× chuyÓn vÞ nhµ cã ®é thon 1/20 chØ cßn b»ng 25~30% 
so víi nhµ kh«ng cã ®é thon. KÕt cÊu c¸c d¶i gi»ng ngang th−êng ®Æt ë 
®Ønh hoÆc ë c¸c tÇng kü thuËt.  
 
2.9.10 Thi c«ng nhµ cao tÇng 
 
 Thi c«ng nhµ cao tÇng cã nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y cÇn gi¶i quyÕt : 
(i) VÊn ®Ò vËn chuyÓn lªn cao : th−êng dïng cÇn trôc th¸p , cÇn trôc leo 
nÕu kh¶ n¨ng ®é cao lín h¬n chiÒu cao phôc vô cña c¸c cÇn trôc th¸p . 
 
(ii) VÊn ®Ò chuyÓn bª t«ng lªn cao : th−êng dïng b¬m bª t«ng nh−ng b¬m 
th«ng th−êng chØ b¬m tíi chiÒu cao 40 mÐt. Khi cÇn chuyÓn bª t«ng b¬m 
lªn cao qu¸ 40 mÐt th× dïng mét tr¹m trung chuyÓn ë chiÒu cao thÝch hîp 
vµ t¹i ®ã còng ®Æt m¸y b¬m chuyÓn tiÕp. 
 
(iii) VÊn ®Ò ®µ gi¸o ngoµi vµ an toµn lao ®éng : ®µ gi¸o ngoµi còng nh− c¸c 
ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn g¾n chÆt chÏ víi c«ng tr×nh , mçi tÇng cã mét 
®ît liªn kÕt. 
 
(iv) VÊn ®Ò cèp pha vµ ®µ gi¸o v× nÕu tèc ®é x©y dùng 7 ~ 8 ngµy mét tÇng 
cho phÇn th« th× ph¶i ®Ó gi¸o vµ cèp pha , kh«ng ®−îc rì ®Õn 3 tÇng r−ìi 
míi ®ñ ®é an toµn rì gi¸o. 
 
 Nhµ cao tÇng ®ang ®−îc ph¸t triÓn trong x©y dùng ë n−íc ta vµ thùc 
tÕ h×nh th¸i kiÕn tróc nµy ®· c¶i thiÖn bé mÆt ®« thÞ n−íc ta còng nh− hiÖu 
qu¶ sö dông ®Êt cña nã .  
 Ngµy nay , kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng n−íc ta  ®· cã thÓ tù thiÕt 
kÕ vµ x©y dùng nhµ cao tÇng . Ph¸t triÓn ®« thÞ , gi¶i ph¸p n©ng cao sè tÇng 
nhµ lµ hÕt søc bøc thiÕt . Bé X©y dùng vµ Nhµ n−íc ®ang khuyÕn khÝch x©y 
dùng nhµ cao tÇng trªn nh÷ng khu ®« thÞ ®−îc quy ho¹ch cã chñ ®Þnh. 
  
2.10 C«ng nghÖ thi c«ng nhµ thÐp tiÒn chÕ :  
 
 Khi cßn khèi §«ng ¢u , trong x©y dùng nhµ b»ng thÐp , nhµ khung 
TiÖp kh¾c ®−îc sö dông kh¸ réng r·i ë n−íc ta . Khung chÞu lùc cña nhµ lµ 
thÐp h×nh , v× kÌo thÐp , lîp t«n . Do kÕt cÊu chÞu lùc b»ng thÐp h×nh nªn lo¹i 
nhµ khung TiÖp kh¸ khoÎ . Nhµ khung TiÖp sö dông cho c¸c ph©n x−ëng s¶n 
xuÊt  trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp , cho c¸c nhµ kho chøa hµng ho¸  cña 
c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i , c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp . 
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 Sau khi §«ng ¢u thay ®æi chÕ ®é kinh tÕ , viÖc nhËp khÈu khung TiÖp 
trë nªn hiÕm th× hai H·ng thÐp lín ®· vµo thÞ tr−êng n−íc ta lµ DHP cña  
Australia vµ H·ng Zamil Steel cña ¶ rËp ®ang cung cÊp chÝnh lo¹i nhµ tiÒn 
chÕ b»ng thÐp nµy . 
 Nhµ cña H·ng Zamil Steel kh¸ máng manh , nh−ng H·ng ®¶m b¶o 
mäi sù an toµn trong sö dông nªn ®· b¸n ®−îc hµng vµi tr¨m c«ng tr×nh víi 
diÖn tÝch x©y dùng ®Õn vµi v¹n mÐt vu«ng riªng ë thÞ tr−êng phÝa B¾c n−íc ta 
mµ phÇn lín lµ nhµ s¶n xuÊt . 
 
 Lo¹i nhµ tiÒn chÕ rÊt h÷u hiÖu , t¹o c¸c x−ëng s¶n xuÊt nhanh chãng 
vµ nãi chung suÊt thu håi vèn kh¸ cao nªn ®−îc khuyÕn khÝch sö dông cho 
c¸c khu s¶n xuÊ c«ng nghiÖp . 
  
2.11 Nhµ nhÞp lín bª t«ng cèt thÐp vá máng : 
  

Vá bª t«ng cèt thÐp chia ra vá cã c¸c h×nh d¸ng  cong hoÆc  tho¶i mét 
hay nhiÒu chiÒu lµ lo¹i ®· cã x©y dùng ë n−íc ta vµ lo¹i vá h×nh cÇu chóng ta 
ch−a cã . Phæ biÕn víi lo¹i vá cong lµ vá tho¶i hai chiÒu cong d−¬ng, vá gåm 
c¸c tÊm cong h×nh trô, vá cong ®o¹n lèp xe, vá cong hai chiÒu d−¬ng, vá cÇu 
lµ lo¹i ®−îc sö dông kh¸ phæ biÕn t¹i Hoa kú. 

 
Nhµ cã m¸i nhÞp lín kiÓu kÕt cÊu d©y vµ nhµ nhÞp lín thÐp thanh cã 

nót cÇu t¹o nªn d¹ng m¸i nhÞp lín tinh thÓ còng sö dông nhiÒu ë c¸c nhµ 
c«ng céng vµ c«ng nghiÖp nh−ng ë n−íc ta ch−a sö dông. 

 
  BÒ mÆt cña vá bª t«ng cèt thÐp ®−îc ph©n biÖt b»ng ®é cong ( mét hay hai 
®é cong), dÊu cña ®é cong ( d−¬ng , ©m , kh«ng ) vµ ph−¬ng ph¸p t¹o thµnh ( 
mÆt dÞch chuyÓn, mÆt xoay ...) 
 
M¸i cã kÕt cÊu chÞu lùc c¬ b¶n v−ît hÕt nhÞp, sö dông d©y c¸p lµ m¸i d©y. Cã 
c¸c lo¹i sau: kÕt cÊu d©y, m¸i vá treo, hÖ thèng tæ hîp, m¸i cã d©y treo 
ngoµi...                                                                                        
 
 Theo ®Ò nghÞ cña V.Z. Vlasov , mÆt vá ®−îc ®Æc tr−ng b»ng ®é cong 
Gauss lµ ®−êng cong tÝch cña ®−êng cong chÝnh.   
 MÆt vá cã ®é cong Gauss d−¬ng khi t©m ®−êng cong cña c¸c mÆt c¾t 
qua ph¸p tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ang xÐt ë mÆt vá n»m trªn ph¸p tuyÕn vÒ mét 
phÝa cña mÆt vá. 
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 MÆt vá cã ®é cong Gauss ©m khi t©m ®−êng cong cña c¸c mÆt c¾t qua 
ph¸p tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ang xÐt ë mÆt vá n»m trªn ph¸p tuyÕn vÒ c¸c phÝa 
cña mÆt vá. 

§èi víi vá cã ®−êng cong Gauss d−¬ng, theo ph©n lo¹i th× P.L. 
Pastenak gäi lµ vá ªliptic.  
 §Æc tr−ng quan träng cña mÆt vá lµ ®é lín cña ®o¹n n©ng cña vá f. 
Tuú thuéc vµo tû lÖ gi−· ®o¹n n©ng víi kÝch th−íc mÆt b»ng cña vá mµ ta gäi 
lµ vá cao hay vá tho¶i. 
 Vá tho¶i lµ vá cã ®é n©ng kh«ng qu¸ 1/5 cña nhÞp trªn mÆt b»ng cña 
vá. NÕu mÆt b»ng trßn th×    f  ≤  D/5  trong ®ã D lµ ®−êng kÝnh cña mÆt b»ng 
vá.Vá tho¶i hay ®−îc sö dông lµm c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu kh«ng gian. 
 
 T¹i nhµ m¸y xi m¨ng H¶i phßng , cã mét sè m¸i lµm theo vá trô 
máng bª t«ng cèt thÐp cã d©y c¨ng ë ch©n m¸i nhÞp 24 mÐt. Lo¹i vá nµy do 
c¸c kü s− Rumanie thiÕt kÕ vµ c«ng ty X©y dùng H¶i phßng thi c«ng 
kho¶ng n¨m 1960 - 1961 . T¹i tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi cã hai nhµ 
¨n lµm m¸i vá trô 15 mÐt. T¹i §«ng Anh cã mét nhµ m¸i vá tho¶i nh−ng 
nhÞp 15 mÐt lµ nh÷ng nhµ x©y dùng cã tÝnh chÊt thÝ ®iÓm lo¹i kÕt cÊu nµy. 
 Lo¹i nhµ nµy kh¸ thÝch hîp cho nh÷ng n¬i cÇn nhÞp nhµ lín nh− nhµ 
ga , nhµ thi ®Êu , garage vµ kho chøa . Tuy thÕ , lo¹i nhµ nµy míi ®−îc thÝ 
®iÓm ®Ó chøng minh r»ng lùc l−îng x©y dùng cã thÓ lµm ®−îc lo¹i nhµ nµy 
chø ch−a nh©n réng r·i . §iÒu kiÖn x©y dùng réng r·i khi cã nhu cÇu nh− 
lµm c¸c khu thi ®Êu lín hay c¸c khu cÇn cã nhµ nhÞp lín lµ ®iÒu mµ thêi 
gian gÇn s¾p tíi chóng ta sÏ cã nhu cÇu. 
 
3. Mét sè c«ng nghÖ n−íc ngoµi sö dông nh−ng hiÕm sö dông 
 ë n−íc ta : 
 
3.1 C«ng nghÖ x©y dùng nhµ nhÞp lín kÕt cÊu d©y. 
 
 KÕt cÊu d©y hay chÝnh x¸c h¬n lµ nhµ nhÞp lín cã m¸i lµ kÕt cÊu d©y lµ 
lo¹i m¸i cã kÕt cÊu chÞu lùc ®ì m¸i lµ d©y c¸p . Hai ®Çu d©y neo vµo khung 
bª t«ng cèt thÐp hoÆc neo xuèng ®Êt. KÕt cÊu d©y cã thÓ v−ît qua nhÞp ®Õn 
vµi tr¨m mÐt vµ thanh m¶nh . KÕt cÊu nhÑ , t¹o kh«ng gian lín , rÊt thuËn lîi 
cho nh÷ng nhµ thi ®Êu trong nhµ , nhµ kho chøa , nhµ s¶n xuÊt lín , nhµ triÓn 
l·m vµ c¸c d¹ng nhµ c«ng céng kh¸c . 
 Chóng ta hy väng thêi gian tíi , ®Ó ®iÓm xuyÕt cho c¸c c«ng tr×nh ®« 
thÞ , cÇn cã mét sè nhµ lo¹i nµy ®Ó t¨ng tÝnh mu«n mµu muèn vÎ cña kiÕn 
tróc hiÖn ®¹i trªn ®Êt n−íc ta .  
 
3.2 C«ng nghÖ x©y dùng nhµ vßm cÇu b»ng bª t«ng cèt thÐp. 
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 T¹i nh÷ng vïng xa thµnh phè , vïng ®åi tho¶i , ®Êt réng ng−êi th−a , 
t¹i Hoa kú ®· x©y dùng nhiÒu nhµ vßm cÇu bª t«ng cèt thÐp cho c¸c trang 
tr¹i võa vµ nhá sö dông. Lo¹i nhµ nµy ®−îc dïng nhiÒu lµm nhµ nghØ cuèi 
tuÇn cña c¸c gia ®×nh trong ®« thÞ . 
 C«ng tr×nh ®−îc chuÈn bÞ sµn trÖt b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp dµy tõ 
100 ~ 120 mm. Lµm mét khuyªn mãng máng ®ì cho ch©n vßm  cã chiÒu dµy 
kho¶ng 300 mm nh− mét vµnh gi»ng .  
 §Æt vµo gi÷a nhµ mét tói b»ng v¶i nil«ng cao su kh¸ dµy nÕu b¬m 
c¨ng cã h×nh b¸n cÇu ch©n b¸n cÇu phñ lªn gi»ng mãng lµm cèp pha . Buéc 
thÐp nhá cã tÝnh chÊt cÊu t¹o th−êng chØ dïng thÐp sîi ®−êng kÝnh 3 mm lªn 
bªn ngoµi vá nöa cÇu cao su sau ®ã dïng sóng phun bª t«ng lµm kÕt cÊu bao 
che . Vá nöa cÇu bª t«ng cèt thÐp nµy võa lµ m¸i , võa lµ t−êng .    
 PhÇn trang trÝ bªn trong tuú theo vèn ®Çu t− vµ môc tiªu sö dông c«ng 
tr×nh . Lo¹i nhµ nµy ®−îc lµm nhiÒu ë miÒn Trung vµ miÒn T©y Hoa kú. 
 §èi víi n−íc ta , viÖc sö dông lo¹i nhµ nµy thÝch hîp cho c¸c trang tr¹i 
miÒn trung du , võa lµm nhµ ë , võa lµm n¬i cÊt chøa cho trang tr¹i . 
 
3.3. C«ng nghÖ nhµ nhÞp lín khung kh«ng gian b»ng thÐp m¹ng tinh thÓ 
 
 Thùc chÊt lo¹i kÕt cÊu nµy lµ kÕt cÊu chÞu lùc ®ì m¸i cho mét lo¹i nhµ 
nhÞp lín trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang sö dông nh− mét mèt thêi th−îng. M¸i 
®−îc cÊu t¹o thµnh vßm tho¶i nöa cÇu do nh÷ng thanh nèi víi nhau t¹i nót 
h×nh cÇu t¹o thµnh h×nh d¸ng gièng nh− m¹ng tinh thÓ kim lo¹i. Nh÷ng thanh 
c¬ b¶n cã hai ®Çu tiÖn r¨ng ren ®Ó vÆn vµo c¸c nót cÇu liªn kÕt m¾t. C¸c nót 
cÇu khoÐt c¸c lç ®−îc tÝnh chÝnh x¸c h−íng t©m lµm liªn kÕt nèi c¸c thanh 
thµnh m¹ng. TÊm lîp th−êng b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n l¾p ghÐp. 
M¸i lo¹i nµy cã thÓ cã nhÞp vµi tr¨m mÐt vµ rÊt tiÕt kiÖm vËt liÖu lµm kÕt cÊu. 
 Lo¹i m¸i nµy rÊt thÝch dông cho c¸c nhµ cÇn kh«ng gian lín nh− nhµ 
thi ®Êu , nhµ c«ng céng , kho chøa lín , nhµ triÓn l·m . 
 Hµ néi ®ang thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm ®Ó x©y dùng thÝ ®iÓm mét vµi c«ng 
tr×nh . Bé X©y dùng ®· ®ång ý cho mét sè c¬ së s¶n xuÊt x©y dùng vµ c¬ khÝ 
x©y dùng nghiªn cøu ®Ó lµm thÝ ®iÓm lo¹i m¸i nhµ nµy . NhiÒu nhµ thi ®Êu 
phôc vô SeaGames 2003 ®· lµm lo¹i m¸i nµy. 
 
4. Mét sè c«ng nghÖ kh¸ng chÊn :             
 
4.1. Kh¸i niÖm: 

 
 §éng ®Êt , hiÖn t−îng rung ®éng ®ét ngét m¹nh cña vá tr¸i ®Êt do sù 

dÞch chuyÓn c¸c m¶ng th¹ch quyÓn hoÆc c¸c ®øt g·y trong vá tr¸i ®Êt vµ 
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®−îc truyÒn qua nh÷ng kho¶ng c¸ch lín d−íi c¸c d¹ng dao ®éng ®µn håi. 
§éng ®Êt chñ yÕu liªn quan víi néi lùc kiÕn t¹o. §¹i ®a sè ®éng ®Êt x¶y ra ë 
®íi hót ch×m c¸c m¶ng th¹ch quyÓn hoÆc ë däc c¸c ®øt g·y s©u. Nh−ng còng 
cã lo¹i ®éng ®Êt do ngo¹i lùc nh− sù tr−ît lë ®Êt ®¸ víi khèi l−îng lín hoÆc 
sù mÊt c©n b»ng träng lùc ë nh÷ng n¬i cã hå chøa n−íc lín vµ s©u nh©n t¹o . 
N¬i ph¸t sinh dÞch chuyÓn cña ®éng ®Êt ®−îc gäi lµ chÊn tiªu hoÆc lß ®éng 
®Êt. Nèi t©m tr¸i ®Êt víi chÊn tiªu qua lªn mÆt ®Êt, ®−êng nµy gÆp mÆt ®Êt t¹i 
n¬i ®−îc gäi lµ chÊn t©m. Kho¶ng c¸ch tõ chÊn t©m ®Õn chÊn tiªu ®−îc gäi lµ 
®é s©u chÊn tiªu, ký hiÖu lµ H. Kho¶ng c¸ch tõ chÊn tiªu ®Õn tr¹m quan s¸t ( 
tr¹m ®Æt m¸y hay ch©n c«ng tr×nh ) ®−îc gäi lµ tiªu cù Δ, kho¶ng c¸ch tõ 
chÊn t©m ®Õn tr¹m quan s¸t gäi lµ t©m cù D. C−êng ®é ®éng ®Êt ë mÆt ®Êt 
x¸c ®Þnh theo thang ®éng ®Êt hoÆc b»ng ®¹i l−îng manhitut ( magnitude ). 
 

§éng ®Êt trªn thÕ giíi th−êng tËp trung ë hai ®íi: ®íi vßng quanh Th¸i 
B×nh D−¬ng vµ ®íi §Þa Trung H¶i qua Himalaya vßng xuèng Malaixia. Hai 
®íi nµy còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu nói löa ®· t¾t vµ ®ang ho¹t ®éng. §éng 
®Êt ë Chilª 1960 lµ ®éng ®Êt m¹nh nhÊt ( 8,9 ®é Richter) cã n¨ng l−îng lín 
gÊp tr¨m lÇn n¨ng l−îng qu¶ bom nguyªn tö ®· næ ë Hirosima. T¹i ViÖt nam, 
®éng ®Êt chñ yÕu tËp trung ë phÝa tròng Hµ néi, däc theo s«ng Hång, s«ng 
Ch¶y, s«ng §µ, s«ng C¶, ven biÓn Nam Trung bé. §éng ®Êt ë §iÖn Biªn Phñ 
(1-11-1935) ®¹t tíi 6,75 ®é Richter, cÊp 8-9 thang ®éng ®Êt, ®é s©u chÊn tiªu 
lµ 25 km. §éng ®Êt ë TuÇn gi¸o ( Lai Ch©u) , x¶y ra ngµy 24-6-1989 ®¹t 6,7 
®é Richter, cÊp 8-9 , ®é s©u chÊn tiªu lµ 23 Km.  
 NhiÒu nguyªn nh©n cña sù ph¸t sinh ra khèi n¨ng l−îng g©y ra ®éng 
®Êt nh− hang ®éng bÞ xËp, c¸c m¶nh thiªn th¹ch va vµo tr¸i ®Êt, c¸c vô thö 
bom h¹t nh©n ngÇm d−íi ®Êt, nh−ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ sù chuyÓn ®éng 
t−¬ng hç kh«ng ngõng cña c¸c khèi vËt chÊt n»m s©u trong lßng ®Êt ®Ó thiÕt 
lËp mét thÕ c©n b»ng míi , th−êng ®−îc gäi lµ vËn ®éng kiÕn t¹o. §éng ®Êt 
x¶y ra do hËu qu¶ cña vËn ®éng kiÕn t¹o ®−îc gäi lµ ®éng ®Êt kiÕn t¹o. Theo 
thèng kª, 95% c¸c trËn ®éng ®Êt trªn thÕ giíi cã liªn quan trùc tiÕp ®ªn vËn 
®éng kiÕn t¹o. 

Theo thuyÕt kiÕn t¹o vá tr¸i ®Êt, th¹ch quyÓn lµ líp cøng ®−îc t¹o chñ 
yÕu lµ c¸c quÇn thÓ ®¸ giµu nguyªn tè Si vµ Mg nªn gäi t¾t lµ Sima cßn bªn 
trªn nã ®−îc g¾n c¸c lôc ®Þa r¶i r¸c do c¸c quÇn thÓ ®¸ giµu chÊt Si vµ Al nªn 
gäi t¾t lµ Sial t¹o nªn. BÒ dµy th¹ch quyÓn kho¶ng 70 km ë biÓn vµ 140 km 
d−íi c¸c lôc ®Þa. Tuy bao trïm toµn bé vá tr¸i ®Êt nh−ng th¹ch quyÓn kh«ng 
ph¶i lµ líp cã bÒ dµy ®ång ®Òu mµ cã d¹ng kiÕn tróc ph©n m¶ng bëi c¸c vÕt 
®øt s©u xuyªn thñng. D−íi th¹ch quyÓn lµ líp dung nham láng, dÎo ë nhiÖt 
®é cao. Thùc tÕ nµy lµm cho c¸c m¶ng cã sù chuyÓn dÞch t−¬ng ®èi víi nhau 
vµ dÜ nhiªn nh÷ng lôc ®Þa b¸m trªn m×nh nã còng dÞch chuyÓn theo ( thuyÕt 
lôc ®Þa tr«i næi). Ngµy nay tån t¹i 11 vÜ m¶ng mang tªn : ¸ ¢u , Ên óc, Th¸i 
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b×nh d−¬ng, B¾c Mü, Nam Mü, Phi, Nam Cùc, Philippin, Cocos, Caribª, vµ 
Nazca. C¸c m¶ng lín l¹i ®−îc ph©n chia thµnh c¸c m¶ng nhá  qua c¸c vÕt ®øt 
g·y n«ng h¬n. 
 Cã n¨m d¹ng chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi gi÷a c¸c m¶ng khi ®éng ®Êt lµ : 
c¸c m¶ng t¸ch xa nhau ra, c¸c m¶ng dòi ngÇm xuèng s©u , c¸c m¶ng tr−ên 
lªn nhau, c¸c m¶ng va vµo nhau, c¸c m¶ng róc ®ång qui vµo nhau. Trong 5 
lo¹i nµy, c¸c chuyÓn ®éng dòi vµ tr−ên t¹o ®éng ®Êt m¹nh h¬n c¶. 
 

ThÝ dô trËn ®éng ®Êt ë Kobª, NhËt b¶n , th¸ng Giªng n¨m 1995 ®−îc 
m« t¶ chuyÓn ®éng cña c¸c m¶ng theo h×nh kÌm ®©y. 
 

 
 

Khi x¶y ra ®éng ®Êt, qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng tr−ît t−¬ng ®èi gi÷a c¸c 
khèi vËt chÊt kh«ng chØ vËn ®éng c¬ häc ®¬n gi¶n mµ cßn cã c¶ sù tÝch luü 
thÕ n¨ng biÕn d¹ng hoÆc kÌm chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng, n¨ng l−îng tõ tr¹ng 
th¸i  nµy sang tr¹ng th¸i  kh¸c dÉn ®Õn sù tÝch tô n¨ng l−îng ë nh÷ng vïng 
xung yÕu nhÊt ®Þnh trong lßng ®Êt. Khi n¨ng l−îng tÝch tô ®Õn giíi h¹n nµo 
®ã , kh«ng cßn thÕ c©n b»ng víi m«i tr−êng chung quanh nªn tho¸t ra d−íi 
d¹ng thÕ n¨ng chuyÓn sang ®éng n¨ng vµ g©y ra ®éng ®Êt. 
 C¸c ®iÓm tÝch tô n¨ng l−îng , ®iÓm chÊn tiªu, n»m s©u trong lßng ®Êt 
tõ 5 km ®Õn 70km. TrËn ®éng ®Êt ë TuÇn gi¸o ( 1983) cã ®é s©u H = 32 km. 
Mét sè trËn ®éng ®Êt kh¸c H = 70 km ~ 300 km. C¸c trËn ®éng ®Êt m¹nh 
th−êng ë ®é s©u 30 km ~ 100 km. 
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4.2. §¸nh gi¸ c−êng ®é ®éng ®Êt : 

Cã thÓ dùa vµo hoÆc hËu qu¶ cña nã, hoÆc n¨ng l−îng g©y ra trËn ®éng 
®Êt Êy. Trong vßng 200 n¨m qua trªn thÕ giíi ®·  ®Ò nghÞ kho¶ng 50 lo¹i 
thang ph©n cÊp ®o c−êng ®é ®éng ®Êt. C¸c thang sau ®©y ®−îc nhiÒu n−íc sö 
dông : 
 
Thang Mercalli c¶i tiÕn: 

N¨m 1902 G. Mercalli ( Giuseppe Mercalli , ng−êi ý, 1850-1914 ) ®Ò 
ra thang ®o c−êng ®é ®éng ®Êt 12 cÊp. N¨m 1931 Wood vµ Newmann bæ 
sung nhiÒu ®iªnï cho thang 12 cÊp nµy vµ thang nµy ®−îc mang tªn MM. 
Thang MM ®¸nh gi¸ ®é m¹nh cña ®éng ®Êt dùa vµo hËu qu¶ cña nã t¸c ®éng 
lªn con ng−êi, ®å vËt vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Thang chia thµnh 12 cÊp, 
tõ cÊp I ®Õn IV lµ ®éng ®Êt yÕu, tõ cÊp V ®Õn VI  ®· t¸c ®éng ®Õn gi¸c quan 
con ng−êi, ®¸nh thøc ng−êi ngñ, ®Ìn treo trªn trÇn nhµ lay ®éng, nhµ cöa 
rung nhÑ vµ cã chót Ýt thiÖt h¹i. §éng ®Êt cÊp VII lµm cho ng−êi ph¶i bá 
ch¹y khái nhµ, h− háng tõ nhÑ ®Õn võa víi nhµ b×nh th−êng vµ lµm háng 
nÆng nhµ mµ kh©u thiÕt kÕ vµ thi c«ng kÐm. Mét sè èng khãi bÞ ®æ. CÊp VIII 
lµm h− háng hµng lo¹t c«ng tr×nh, ngay nh÷ng nhµ ®−îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng 
tèt.Panen sµn rêi khái dÇm ®ì. Gäi lµ ®éng ®Êt cÊp IX vµ cÊp X lµ ®éng ®Êt 
lµm ®æ hÇu hÕt c¸c nhµ. §éng ®Êt cÊp XI g©y thiÖt h¹i trªn ph¹m vi lín. CÊp 
XII mang tÝnh huû diÖt kÌm theo sù thay ®æi ®Þa h×nh n¬i cã ®éng ®Êt. 
 
Thang MKS-64 : 

Thang MSK-64 n¨m 1964 ®−îc Medvedev vµ Sponheuer vµ Karnic ®Ò 
xuÊt  ®Ó ®¸nh gi¸ ®éng ®Êt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng. C−êng ®é 
®éng ®Êt ®−îc ®¸nh gi¸ qua hµm sè chuyÓn dêi cùc ®¹i cña con l¾c tiªu 
chuÈn cã chu kú dao ®éng riªng T = 0,25 s. Thang KSK-64 còng cã 12 cÊp 
vµ quan hÖ gi÷a cÊp MSK-64 víi phæ biªn ®é cña con l¾c tiªu chuÈn nh− 
b¶ng sau: 

 
 
 
 
 
 

 
MSK-64 

 

 
Phæ biªn ®é 

(mm) 
 

5 
 

0,5~1,0 
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6 
7 
8 
9 
10 

 

1,1~2,0 
2,1~4,0 
4,1~8,0 

8,1~16,0 
16,1~32,0 

 
 
Thang Richter: 

Thay cho viÖc ®¸nh gi¸ c−êng ®é ®éng ®Êt th«ng qua hËu qu¶ cña nã, 
n¨m 1935 , Richter, kü s− ®Þa chÊn ng−êi Hoa kú( Charle Francis Richter , 
1900-1985 ) ®−a ra thang ®o c−êng ®é ®éng ®Êt b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ gÇn 
®óng n¨ng l−îng ®−îc gi¶i phãng ë chÊn tiªu. ¤ng ®−a ra ®Þnh nghÜa , ®é lín 
M ( Magnitude ) cña mét trËn ®éng ®Êt b»ng logarit thËp ph©n cña biªn ®é 
cùc ®¹i A ( μm )  ghi ®−îc t¹i mét ®iÓm c¸ch chÊn t©m D = 100 km trªn m¸y 
®o ®Þa chÊn cã chu kú dao ®éng riªng T = 0,8 sec. 
    M = log A 
Quan hÖ gi÷a n¨ng l−îng E ( ergi) ®−îc gi¶i phãng ë chÊn tiªu víi 
magnitude ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 
 
   Log E = 9,9 + 1,9 M - 0,024 M2  
 

TÝnh to¸n theo c«ng thøc nµy, thu ®−îc : 
 
M 5 6 6,5 7 7,5 8 8,6 
E 0,08x1020 2,5x1020 14,1x1020 80x1020 46x1020 2000x1020 20000x102

 
VÒ mÆt lý thuyÕt , thang M b¾t ®Çu tõ 0 vµ kh«ng cã giíi h¹n trªn, nh−ng 
thùc tÕ ch−a bao giê ®o ®−îc trËn ®éng ®Êt nµo cã M ®¹t ®Õn 9. TrËn ®éng 
®Êt m¹nh t¹i Columbia ( 30-11-1906 ) vµ t¹i Sanricum, NhËt b¶n ( 2-3-1933) 
còng chØ ®¹t tíi 8,9. 
 
 §é s©u cña chÊn tiªu ¶nh h−ëng rÊt lín trong t−¬ng quan gi÷a thang M 
vµ thang MM. TrËn ®éng ®Êt cã thang M=8 nh−ng s©u  H>100 km th× ¶nh 
h−ëng cña nã kh¸ réng nh−ng hËu qu¶ l¹i kh«ng ®¸ng kÓ. Cã trËn ®éng ®Êt 
t¹i Maroc  M = 5,75 nh−ng H = 3 km ®· g©y ra c−êng ®é ®éng ®Êt tíi cÊp XI 
ë vïng chÊn t©m. 
 

Thang n¨ng l−îng Richter cã 7 bËc ®¸nh sè tõ 2 ®Õn 8 ®é Richter. 
Gi÷a thang Mercalli c¶i tiÕn vµ thang Richter cã quan hÖ nh− sau: 
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Thang Richter M Thang Mercalli c¶i tiÕn MM 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 
I~II 
III 

IV~V 
VI~VII 

VII~VIII 
IX~X 

XI 

 
 
N¨m 1981, ViÖn KiÕn tróc NhËt b¶n ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a 

thang MM , MSK-64 vµ ®Æt ra thang ®o ®éng ®Êt JMA cña NhËt b¶n mµ 
thang nµy gåm 8 cÊp víi gia tèc cùc ®¹i cña nÒn ®Êt W, cm/s2 nh− b¶ng sau: 
 
MM   0   I   II   III  IV   V  VI VII VIII  IX  X XI XII
MSK 
 64 

   I   II  III  IV   V  VI  
VII

VIII IX   X  XI XII

 JMA   0   I   II      III    IV       V   VI       VII 
Wcm/s2    0,5   1     2           5      10    20         50       100    200  

500       1000 
 
C¸c n−íc th−êng dïng song song hai thang lµ thang Mercalli c¶i tiÕn 

vµ thang n¨ng l−îng Richter nªn chóng ta hay thÊy nãi trËn ®éng ®Êt m¹nh 
cÊp mÊy vµ cã mÊy ®é Richter. M¹nh cÊp mÊy , hay ®−îc hiÓu theo cÊp cña 
thang Mercalli c¶i tiÕn vµ ®é Richter lµ theo thang Richter. 
 
3.Nh÷ng trËn ®éng ®Êt tõ ®Çu n¨m 2001 cËp nhËt ®Õn ngµy  9-03-2001:  

 
Theo thèng kª cña Trung t©m th«ng tin quèc gia vÒ ®éng ®Êt cña Hoa 

kú, nh÷ng trËn ®éng ®Êt x¶y ra cã thÓ g©y t¸c h¹i cho c«ng tr×nh tõ ®Çu n¨m 
2001 ®· ghi ®−îc nh− d−íi ®©y: 
 
 
Ngµy Giê VÜ ®é Kinh ®é §é 

s©u 
§é 
m¹nh 

§Þa ®iÓm 

2001/01/01 
 
2001/01/09 

06:57:04 
 
16:49:28 

6,907 B¾c 
 
14,898  

126,613 
§«ng 
167,154 

33 
km 
 

7,4 
 
7,0 

Mindanao 
Philippines 
§¶o 
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2001/01/10 
 
2001/01/13 
 
2001/01/26 
 
2001/02/13 
 
2001/02/19 
 
2001/02/24 
 

 
16:02:43 
 
17:33:30 
 
03:16:40 
 
19:28:31 
 
22:52:30 
 
07:23:48 

Nam 
57,019 
B¾c 
13,063 
B¾c 
23,326 
B¾c 
4,618 
Nam 
21,4 B¾c 
 
1,46 
B¾c 

§«ng 
153,398 
T©y 
88,787 
T©y 
70,317 
§«ng 
102,937 
§«ng 
120,8 
§«ng 
126,3 
§«ng 

111 
km 
 
33 
km 
 
39 
km 
 
22 
km 
 
36 
km 
 
12 
km 
 
33 
km 

 
6,8 
 
7,6 
 
6,9 
 
7,3 
 
5,3 
 
7,0 

Vanuatu 
Alaska 
 
TrungMü 
 
Ên ®é 
 
Indonexia 
 
Vietnam 
 
B¾c 
BiÓnMoluca

2001/03/07 
 
2001/03/07 
2001/03/07 
2001/03/07 
 
2001/03/07 
2001/03/07 
2001/03/07 
2001/03/07 
2001/03/07 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/08 
2001/03/09 
2001/03/09 

08:29:19 
 
08:47:28 
11:19:10 
11:34:06 
 
11:51:28 
17:12:24 
18:10:57 
18:22:55 
23:46:04 
01:38:15 
06:06:42 
07:19:55 
11:37:24 
14:53:18 
15:28:44 
20:50:34 
21:11:25 
01:07:09 
02:52:05 

0,30B¾c 
 
62:74 B¾c 
23,18Nam
20,01 B¾c 
 
27,91 B¾c 
35,05 B¾c 
 7,26Nam 
20,02Nam
24,15Nam
 8,70Nam 
53,39Nam
 6,37Nam 
29,87Nam
35,29B¾c 
30,26Nam
36,55B¾c 
 5,24Nam 
32,51B¾c 
14,04B¾c 

97,57§«ng
 
148,35T©y 
66,75 T©y 
143,81 § 
 
102,73§ 
84,81T©y 
12,97T©y 
178,35T©y 
179,72T©y 
123,87§ 
160,09§ 
130,71§ 
178,13T©y 
99,49§«ng
178,32T©y 
70,97§«ng
102,28§ 
69,48§«ng
144,90 § 

33 
km 
 
33,0 
km 
33,0 
km 
33,0 
km 
 
33,0 
km 
6,7 
km 
10,0 
km 
560,9 
km 
400,0 
km 
118,3 

5,1 
 
3,0 
4,4 
4,3 
 
4,4 
3,2 
5,6 
4,5 
4,3 
5,1 
4,4 
5,1 
5,2 
4,3 
4,7 
5,1 
5,9 
5,4 
4,6 

Sumatra 
Indonªxia 
Alaska 
Achentina 
§¶o 
Mariana 
Trungquèc 
Hoa kú 
§¶o atx¨g 
§¶o Fiji 
§¶o Fiji N 
Indonexia 
Kamchatka 
§¶o Banda 
NiuZilªn 
TQuèc 
NiuZilªn 
Apganistan 
Indonexia 
Pakist¨ng 
Mariana 
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2001/03/09 
2001/03/09 

02:56:59 
07:10:22 

 6,31Nam 
64,48B¾c 
 

130,15 § 
130,94T©y

km 
84,8 
km 
114,5 
km 
33,0 
km 
33,0 
km 
300,0 
km 
148,6 
km 
33,0 
km 
33,0 
km 
122,1 
km 
200,0 
km 
10,0 
km 

5,2 
4,9 

§¶o Banda 
Canada 
 

Chó thÝch cho b¶ng: Giê GMT. To¹ ®é theo Greenwich. 
 

Vµo håi 22h52 ngµy 19-02-2001 trªn ®Þa bµn tØnh Lai Ch©u x¶y ra trËn 
®éng ®Êt g©y nªn nhiÒu ®ît chÊn ®éng ng¾n kÐo dµi ®Õn 6 giê s¸ng ngµy 20-
02-2001. Theo b¸o c¸o cña Trung t©m §Þa chÊn, trËn ®éng ®Êt lóc 22h52 
m¹nh 5,3 ®é Richter, sau ®ã lóc 1h24 ngµy 20-02-2001 chÊn ®éng m¹nh 3,8 
®é Richter, lóc 2h04 ngµy 20-02-2001 chÊn ®éng m¹nh 4,3 ®é Richter sau 
®ã cßn mét sè ®ît chÊn ®éng kh¸c víi c−êng ®é nhÑ. T©m ®éng ®Êt c¸ch thÞ 
x· §iÖn Biªn Phñ 20 km vÒ phÝa T©y ë to¹ ®é 21,4 vÜ ®é B¾c; 120,8 ®é kinh 
§«ng, ®é s©u 12 km. 

 
Do chÊn t©m c¸ch thÞ x· §iÖn Biªn kho¶ng 20 km nªn t¸c ®éng kh«ng 

m¹nh. Nhµ cöa h− háng chót Ýt vµ kh«ng cã nhµ xËp. VÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu ng«i 
nhµ ®· lµm t¹i §iÖn Biªn cßn ph¶i rót kinh nghiÖm v× hÇu nh− kh«ng cã  nhµ 
lµm kiÓu khung bª t«ng cèt thÐp. ChØ cã mét vµi ng«i nhµ lµm kiÓu khung 
kh«ng hoµn chØnh vµ phÇn lín lµ nhµ t−êng g¹ch chÞu lùc ®−îc x©y víi m¸c 
v÷a rÊt thÊp. 
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 N−íc ta hÇu hÕt c¸c trËn ®éng ®Êt ghi l¹i ®−îc th× chÊn t©m ®Òu n»m 
tËp trung ë phÝa B¾c, däc theo c¸c vÕt ®øt g·y ®Þa chÊt vïng s«ng Ch¶y, s«ng 
Hång, s«ng Hång , s«ng §µ , s«ng M· , s«ng C¶... Theo sè liÖu mµ tËp Quy 
chuÈn X©y dùng ViÖt nam ( tËp III ) cung cÊp th× vïng dù b¸o chÊn ®éng cùc 
®¹i lµ 8 ®é MSK-64, nghÜa lµ t−¬ng ®−¬ng ®é 5~6 Richter. Nh÷ng n¨m qua 
míi ghi ®−îc t¹i n−íc ta cùc ®¹i lµ 6,75 ®é Richter nh−ng phÇn lín vµo thêi 
®iÓm ®éng ®Êt, nh÷ng vïng cã ¶nh h−ëng cña ®éng ®Êt mËt ®é nhµ th−a thít 
nªn thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng kÓ. 
 T¹i Ên ®é võa qua, trËn ®éng ®Êt th¸ng 22 th¸ng Giªng n¨m 2001chØ 
cã 6,8 ®é Richter mµ ®æ hµng tr¨m ngµn ng«i nhµ vµ lµm chÕt kho¶ng 20.000 
ng−êi , lµm bÞ th−¬ng nÆng ®Õn 20.000 ng−êi n÷a. 
 NÕu víi ®é s©u chÊn tiªu chõng 30 km, vµ ®« thÞ c¸ch chÊn t©m trªn 
20 km cã thÓ tham kh¶o mét sè kinh nghiÖm tæng kÕt cña kinh nghiÖm trong 
cÊu t¹o c¸c chi tiÕt nhµ sau khi s¬ kÕt nh÷ng trËn ®éng ®Êt lín nh− t¹i Osaka 
( 17 th¸ng Giªng n¨m 1995; 7,2 ®é Richter ): 
 
(i) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc kh¸ng chÊn tèt h¬n nhµ t−êng g¹ch 
chÞu lùc. 
(ii) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, t¹i nót khung nªn bè trÝ thÐp ®ai trong nót 
khung , ®ai ph©n bè theo chiÒu cét khung, viÖc tr¸nh ®−îc nøt ë nót khung 
tèt. Kho¶ng c¸ch ®ai 50 mm , ®ai Φ8. 

 
 
(iii) Gi÷a t−êng chÌn vµ khung cÇn bè trÝ nh÷ng thanh thÐp r©u c¾m tõ trong 
cét khung ®Ó c©u víi t−êng mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r©u kh«ng lín qu¸ 5 
hµng g¹ch. Nèi gi÷a hai cèt r©u ë hai ®Çu t−êng lµ thanh thÐp ch¹y theo 
chiÒu dµi t−êng. §−êng kÝnh thÐp r©u Φ8 . M¹ch chøa r©u thÐp ph¶i x©y 
b»ng v÷a xi m¨ng kh«ng cã v«i vµ #100. Nªn ®Æt r©u thÐp nµy khi ®Æt cèt 
thÐp cét, ®Ó Ðp vµo mÆt cèp-pha, sau khi rì cèp-pha sÏ cËy cho thÐp nµy 
bung ra ®Ó c¾m vµo c¸c líp t−êng x©y chÌn.. NÕu quªn cã thÓ khoan lç s©u 
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100 mm vµo cét khung rèi nhÐt thÐp vµo sau nh−ng nhí lÊp lç chÌn b»ng v÷a 
cã xi m¨ng tr−¬ng në ( sikagrout ). 
(iv) Víi nh÷ng nhµ t−êng g¹ch chÞu lùc ph¶i x©y b»ng v÷a cã xi m¨ng vµ 
chÊt l−îng v÷a kh«ng nhá h¬n #25. CÇn ®¶m b¶o ®é c©u gi÷a nh÷ng hµng 
g¹ch. Kh«ng x©y qu¸ ba hµng däc míi ®Õn mét hµng ngang vµ nªn x©y theo 
kiÓu ch÷ c«ng. 
(v) Trong mét bøc t−êng nªn cã Ýt nhÊt hai hµng gi»ng t¹i cao tr×nh bËu cöa 
sæ, cao tr×nh lanh t« cöa. Gi»ng b»ng bª t«ng cèt thÐp #200 cã 2 cèt däc Φ8 
vµ ®ai nèi 2 thanh cèt däc nµy. Cèt thÐp ®Æt gi÷a gi»ng. 
 NhiÒu c«ng tr×nh h− háng do xuÊt hiÖn lùc c¾t lín trong dÇm vµ cét 
khung. Nh÷ng ph¸ ho¹i lo¹i nµy th−êng x¶y ra t¹i phÇn cét s¸t ngay møc trªn 
sµn.  Lý do lµ c¸c chi tiÕt ë quanh nót khung ch−a ®ñ ®é cøng. Víi cét , ta 
thÊy ch−a cã cÊu t¹o chèng víi lùc c¾t ë vïng gÇn ch©n cét. CÇn thiÕt kÕ l−íi 
èp quanh ch©n cét. Nh÷ng thanh thÐp däc ©m qua gèi cét cña dÇm , nªn uèn  
mãc 135o. 
 Nhµ nhiÒu tÇng bÞ ®éng ®Êt hay dËp n¸t cét ë tÇng trÖt vµ tÇng trªn s¸t 
tÇng trÖt v× c¶ khèi nhµ bÞ xo¾n. Mý do lµ tÇng trÖt th−êng ph¶i lµm tho¸ng 
cho phßng ®ãn tiÕp, garage nªn kh«ng bè trÝ s−ên gia c−êng cét. Còng hay 
thÊy cét bÞ dËp ë s¸t ch©n nh÷ng tÇng gi¶m ®é cøng theo chiÒu cao nhµ. 
Nh÷ng vÞ trÝ võa nªu , ch©n cét cÇn gia c−êng chèng xo¾n. 
 §Ó kh¸ng chÊn tèt, nªn dïng cèt thÐp v»n ( thÐp gai, thÐp gê) v× ë 
Kobª cho thÊy nhiÒu nhµ mµ kÕt cÊu dïng thÐp tr¬n th−êng bÞ ph¸ háng. H−  
 

 
 
háng th−êng do xuÊt hiÖn lùc c¾t lín trong dÇm vµ cét khung. VÞ trÝ n¬i ph¸ 
ho¹i th−êng x¶y ra t¹i phÇn cét s¸t ngay møc trªn sµn. Nªn lµm l−íi thÐp nhá 
èp quanh ch©n cét , cét sÏ t¨ng ®é cøng nhiÒu. ThÐp däc chÞu m«men ©m dï 
lµ cèt v»n còng nªn uèn mãc 135o, mµ nhiÒu tiªu chuÈn cho r»ng víi thÐp 
v»n kh«ng cÇn uèn mãc. 
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 Trong khi chê ®îi qui ®Þnh t¹m thêi cña Bé X©y dùng s¾p ban hµnh, 
chóng t«i cã mét sè khuyÕn nghÞ nh− trªn kh«ng lµm t¨ng chi phÝ x©y dùng 
lµ bao nh− trªn nh−ng ®¶m b¶o kh¸ng chÊn ®Õn ®é 6 Richter.  
          
 
 5. KÕt luËn : 
 
 PhÇn trªn ®· tr×nh bµy nh÷ng c«ng nghÖ x©y dùng ë n−íc ta . Nh÷ng 
c«ng nghÖ nµo míi vµo n−íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®−îc chóng t«i tr×nh bµy 
chi tiÕt h¬n nh÷ng c«ng nghÖ kh¸c . 
 C«ng nghÖ s¶n xuÊt bao gåm : bÝ quyÕt s¶n xuÊt ( know-hown ) , c«ng 
cô s¶n xuÊt , nguyªn vËt liÖu , nh©n c«ng thùc hiÖn . PhÇn tr×nh bµy ®· nãi 
lªn c¸c phÇn néi dung c«ng nghÖ lµ g× , ph−¬ng tiÖn sö dông chÝnh vµ nguyªn 
vËt liÖu c¬ b¶n. 
 Do ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng ta rÊt râ rµng trong quan hÖ quèc tÕ lµ 
giao l−u víi tÊt c¶ c¸c n−íc vµ nhÊt lµ sau n¨m 1992 , nhiÒu doanh nghiÖp 
n−íc ngoµi ®· tham gia trong thÞ tr−êng n−íc ta nªn c«ng nghÖ x©y dùng 
n−íc ta cã nh÷ng thay ®æi v−ît bùc. M¸y x©y dùng còng nh− nguyªn liÖu 
®Æc thï ®−îc nhËp vµo n−íc ta kh¸ mau lÑ nªn nãi chung tr×nh ®é c«ng nghÖ 
x©y dùng n−íc ta kh«ng thua kÐm tr×nh ®é khu vùc lµ bao nhiªu nÕu kh«ng 
nãi r»ng ngang b»ng víi tr×nh ®é khu vùc.  
 Tuy thÕ , víi yªu cÇu héi nhËp khu vùc trong thêi gian rÊt gÊp n÷a , 
chóng ta cÇn t×m hiÓu ®Ó tiÕp cËn nhanh chãng víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn , thiÕt 
bÞ hiÖn ®¹i ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thêi kú míi , thêi kú cña kinh tÕ trÝ 
thøc , cña c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ./. 
      L.K 
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cïng t¸c gi¶ : 
(  ChØ nh÷ng s¸ch viÕt trong 2 n¨m 2001 -2002 ): 
 
1. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp 
( 64 trang A4) 
        Hµ néi  10-2001 
 
2. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ trong nhµ 
d©n dông 
( 75 trang A4) 
        Hµ néi 12-2001 
 
3.  Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt ®−êng d©y vµ tr¹m 
(145 trang A4) 
        Hµ néi  6- 2002 
 
4.  Gi¸o tr×nh thi c«ng nhµ cao tÇng 
( 143 trang A4) 
        Hµ néi   8 - 2002 
 
5. ChØ dÉn thi c«ng cho vïng cã  ®éng ®Êt ë n−íc ta 
(45 trang A4) 
        Hµ néi 4 - 2001 
 
6. Gi¸o tr×nh ph¸p luËt trong x©y dùng 
( 180 trang A4) 
      NXB XD - Hµ néi    2001 
 
7. Tõ ®iÓn Gi¶i thÝch vÒ X©y dùng vµ KiÕn tróc 
( 780 trang A4 , chung víi §oµn §×nh KiÕn, TrÇn Hïng vµ §oµn Nh− Kim ) 
 
      NXBXD - Hµ néi   2002  
 
C¸c b¹n cã nhu cÇu vÒ tµi liÖu liªn hÖ víi t¸c gi¶: 
 
Lª KiÒu 
Sè 63/61 Th¸i ThÞnh Hµ néi. 
Tel:  84.4. 8532725          Fax:   84.4.   5620187  
Mob: 0913231614  E-mail : lekieu@fpt.vn 
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PHÁÖN I 
      CÄNG TAÏC THI CÄNG ÂÁÚT 

 

CHÆÅNG I. KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC ÂÁÚT 
                        
§1.1. CAÏC LOAÛI CÄNG TRÇNH VAÌ CÄNG TAÏC ÂÁÚT 
1.1.1. Caïc loaûi cäng trçnh bàòng âáút  
 1. Theo muûc âêch sæí duûng 

 Theo muûc âêch sæí duûng, cäng trçnh bàòng âáút âæåüc chia thaình 2 loaûi: cäng trçnh 
bàòng âáút vaì cäng taïc âáút phuûc vuû caïc cäng taïc khaïc. 

+ Cäng trçnh bàòng âáút: Âã, âáûp, kãnh mæång, nãön âæåìng...(thæåìng coï khäúi 
læåüng låïn). 
     + Cäng taïc âáút phuûc vuû caïc cäng taïc khaïc: Häú moïng, raînh âàût âæåìng äúng... 

 2. Theo thåìi gian sæí duûng 
Theo thåìi gian sæí duûng, cäng trçnh bàòng âáút âæåüc chia thaình 2 loaûi: cäng trçnh 

sæí duûng láu daìi vaì cäng trçnh sæí duûng ngàõn haûn. 
+ Cäng trçnh sæí duûng láu daìi: nãön âæåìng bäü, nãön âæåìng sàõt, âã, âáûp, kãnh, 

mæång... 
+ Cäng trçnh sæí duûng ngàõn haûn: häú moïng, raînh âàût âæåìng äúng... 

 3. Theo hçnh daûng cäng trçnh  
Theo hçnh daûng, cäng trçnh bàòng âáút âæåüc chia thaình 2 loaûi: cäng trçnh âáút chaûy 

daìi vaì cäng trçnh âáút táûp trung. 
+ Loaûi cäng trçnh âáút chaûy daìi: Caïc cäng trçnh chaûy daìi nhæ nãön âæåìng, âã, âáûp, 

kãnh, mæång... 
+ Loaûi cäng trçnh âáút táûp trung: Caïc cäng trçnh âáút daûng táûp trung nhæ häú moïng 

truû, häú moïng beì, san màût bàòng... 
1.1.2. Caïc loaûi cäng taïc âáút  

Trong thi cäng âáút coï caïc loaûi cäng taïc âáút nhæ sau: 
 1. Âaìo   
 + Âaìo laì haû cao trçnh màût âáút tæû nhiãn xuäúng âãún cao trçnh thiãút kãú.  

+ Âãø thi cäng âaìo âáút ta coï thãø duìng biãûn phaïp âaìo âáút bàòng thuí cäng, âaìo bàòng 
maïy hay kãút håüp caí hai...  

+ Thãø têch âáút âaìo thæåìng âæåüc qui æåïc dáúu dæång (V+) 
 
 
 
 

 
  
 

V+ 

V- 

   Pháön âáút âaìo 

Pháön âáút âàõp 

Hçnh 1-1. Qui æåïc dáúu KL âáút âaìo, âàõp
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2. Âàõp  
 + Âàõp laì náng cao trçnh màût âáút tæû nhiãn âãún cao trçnh thiãút kãú. Vê duû âàõp âáút båì 

âã, âàõp nãön âæåìng... 
+ Tæång tæû nhæ âaìo, âàõp ta cuîng coï thãø aïp duûng biãûn phaïp âàõp bàòng thuí cäng hay 

âàõp bàòng cå giåïi. Coï thãø duìng maïy âaìo âãø âaìo âáút vaì âäø træûc tiãúp vaìo nåi cáön âàõp, hay 
duìng caïc ätä váûn chuyãøn âáút âãún âäø vaìo nåi cáön âàõp, cuîng coï thãø duìng maïy uíi âãø váûn 
chuyãøn âáút âãø âàõp. 

+ Cäng taïc âàõp âáút cáön phaíi âæåüc thæûc hiãûn xen keî våïi cäng taïc âáöm âáút. 
+ Thãø têch âáút âàõp thæåìng âæåüc qui æåïc mang dáúu ám (V-) 

 3. San  
+ San laì laìm phàóng mäüt diãûn têch màût âáút, bao gäöm caí âaìo âáút vaì  âàõp âáút. Vê duû 

san màût bàòng cuía mäüt sán ván âäüng hay mäüt khu vui chåi, thãø thao... 
+ Dæûa vaìo täøng khäúi læåüng âáút âaìo vaì âáút âàõp cáön cho quaï trçnh san ta coï caïc 

daûng san màût bàòng nhæ sau: 
- San màût bàòng theo âiãöu kiãûn cán bàòng âaìo âàõp. Træåìng håüp naìy täøng khäúi 

læåüng âáút âaìo bàòng täøng khäúi læåüng âáút âàõp ΣV+ = ΣV-.  
- San màût bàòng theo cao trçnh sau khi san (Ho) cho træåïc. Træåìng håüp naìy coï 

thãø phaíi láúy båït âáút âi nåi khaïc (ΣV+ > ΣV-) hay phaíi âäø thãm âáút vaìo (ΣV+ < ΣV-). 

- San màût bàòng sau khi âäø thãm vaìo cäng trçnh hoàûc láúy båït tæì cäng trçnh mäüt 
khäúi læåüng âáút cho træåïc.  

 4. Boïc  
+ Boïc laì láúy mäüt låïp âáút (khäng sæí duûng ) trãn màût âáút tæû nhiãn nhæ låïp âáút muìn, 

âáút ä nhiãùm... âi nåi khaïc. Boïc laì âaìo âáút nhæng khäng theo mäüt âäü cao nháút âënh maì 
phuû thuäüc vaìo âäü daìy cuía låïp âáút láúy âi.  
 5. Láúp  

+ Láúp laì laìm cho chäø âáút truîng cao bàòng khu væûc xung quanh. Láúp laì âàõp nhæng 
âäü daìy låïp âáút âàõp phuû thuäüc vaìo cao trçnh cuía màût âáút tæû nhiãn cuía khu væûc xung 
quanh.  
 6. Âáöm  

+ Âáöm laì truyãön xuäúng âáút nhæîng taíi troüng coï chu kyì nhàòm eïp âáøy khäng khê, 
næåïc trong âáút ra ngoaìi, laìm tàng âäü chàût, tàng máût âäü haût trong 1 âån vë thãø têch, taûo 
ra mäüt kãút cáúu måïi cho âáút . 
 
§1.2. NHÆÎNG TÊNH CHÁÚT KYÎ THUÁÛT CUÍA ÂÁÚT VAÌ SÆÛ AÍNH HÆÅÍNG CUÍA NOÏ 
ÂÃÚN KYÎ THUÁÛT THI CÄNG ÂÁÚT 
1.2.1. Khaïi niãûm  

Âáút laì váût thãø ráút phæïc taûp vãö nhiãöu phæång diãûn, coï ráút nhiãöu tênh cháút (cå, lyï, 
hoïa...) âaî âæåüc noïi âãún trong Cå hoüc âáút. Trong giåïi haûn chæång trçnh ta chè âãö cáûp âãún 
mäüt säú tênh cháút cuía âáút aính hæåíng nhiãöu âãún kyî thuáût thi cäng âáút. Nhæîng tênh cháút 
naìy goüi laì tênh cháút kyî thuáût cuía âáút nhæ : Trong læåüng riãng, Âäü áøm, Âäü däúc tæû nhiãn, 
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Âäü tåi xäúp, Læu täúc cho pheïp... 
 1. Troüng læåüng riãng cuía âáút  
  * Âënh nghéa  

Troüng læåüng riãng (TLR) laì troüng læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch âáút, kyï hiãûu laì γ 
  * Cäng thæïc xaïc âënh  

                                               γ = 
V
G  (T/m3, Kg/cm3...) 

G: laì troüng læåüng cuía máùu âáút thê nghiãûm (T, kg...). 
V: thãø têch cuía máùu âáút thê nghiãûm (m3, cm3...). 

  * Tênh cháút  
Troüng læåüng riãng cuía âáút thãø hiãûn sæû âàûc chàõc cuía âáút. Âáút coï TLR caìng låïn thç 

caìng khoï thi cäng, cäng lao âäüng chi phê âãø thi cäng caìng cao. 
 2. Âäü áøm cuía âáút  
  * Âënh nghéa 

Âäü áøm cuía âáút laì tyí lãû pháön tràm (%) cuía troüng læåüng næåïc chæïa trong âáút trãn 
troüng læåüng haût cuía âáút, kyï hiãûu laì W. 
  * Cäng thæïc xaïc âënh 

W = (%)100x
G
G

khä

æåïcn
  

                                Hay      W = (%)100x
G

GG

khä

khäw −  

Gnæåïc: laì troüng læåüng næåïc chæïa trong máùu âáút thê nghiãûm. 
GW: laì troüng læåüng tæû nhiãn cuía máùu âáút thê nghiãûm. 
Gkhä: laì troüng læåüng khä cuía máùu âáút thê nghiãûm.  

  * Tênh cháút  
+ Âäü áøm aính hæåíng âãún cäng lao âäüng laìm âáút ráút låïn. Âáút æåït quaï hay khä quaï 

âãöu laìm cho thi cäng khoï khàn .  
Vê duû: Trong thi cäng âaìo âáút, nãúu âáút khä cæïng quaï thç âãø âaìo âæåüc âáút cáön taïc 

duûng mäüt læûc âaìo phaíi låïn hån, nãúu âaìo bàòng maïy thç hao phê vãö nhiãn liãûu, thåìi gian 
tàng lãn, coìn nãúu âaìo bàòng thuí cäng thç nàng suáút âaìo giaím. Træåìng håüp âáút quaï æåït, 
dæåïi taïc duûng cuía caïc taïc nhán nhæ læûc âaìo âáút, ngæåìi âi laûi ... laìm cho âáút råìi ra, sæû 
baïm dênh giæîa caïc haût khäng coìn næîa, nhiãöu loaûi âáút taûo thaình buìn, gáy khoï khàn ráút 
nhiãöu trong viãûc âaìo cuîng nhæ váûn chuyãøn âáút, vãû sinh âaïy häú moïng... 

+ Âäü áøm cuía âáút aính hæåíng ráút låïn âãún cäng taïc thi cäng âáút. Âäúi våïi mäùi loaûi 
âáút, coï mäüt âäü áøm thêch håüp cho thi cäng âáút. 

+ Càn cæï vaìo âäü áøm ngæåìi ta chia âáút ra ba loaûi: 
    - Âáút khä coï âäü áøm W <5%. 
    - Âáút áøm coï âäü áøm 5% ≤ W≥ 30%. 
    - Âáút æåït coï âäü áøm W >30%. 
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+ Theo kinh  nghiãûm coï thãø xaïc âënh gáön âuïng traûng thaïi áøm cuía âáút bàòng caïch 
bäúc âáút lãn tay nàõm chàût laûi räöi buäng ra, nãúu: 

   - Âáút råìi ra laì âáút khä. 
   - Âáút giæî âæåüc hçnh daûng nhæng tay khäng æåït laì âáút áøm (deío). 
   - Âáút dênh bãút vaìo tay hay laìm tay æåït laì âáút æåït. 

 3. Âäü däúc tæû nhiãn cuía maïi âáút 
   * Âënh nghéa  

Âäü däúc tæû nhiãn cuía maïi âáút laì goïc låïn nháút cuía maïi âáút khi âaìo hay khi âàõp maì 
khäng gáy suût låí âáút, kyï hiãûu laì i. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Vê duû: Khi ta âäø mäüt âäúng âáút thç âáút seî chaíy daìi taûo thaình mäüt maïi däúc so våïi 

H 

α1

m1 

Taíi troüng 

α2

H m2 

Hçnh 1-2. Âäü däúc tæû nhiãn cuía maïi âáút 

α 

Pháön âáút 
bë suût låí 

α α

Maïi däúc 
cáön âaìo 

H

q

G

α

Màût træåüt 
tæû nhiãn 

B

Hçnh 1-3. 
a) Maïi däúc âáút âäø âäúng 
b) Pháön âáút gáy suût låí maïi âáút thàóng
âæïng 
c) Tênh toaïn âäü däúc 

a) b) 

c) 
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màût âáút nàòm ngang. Cuîng loaûi âáút âoï, ta âäø mäüt âäúng âáút cao hån thç ta cuîng coï mäüt 
maïi däúc nhæ váûy, ta goüi goïc däúc naìy goüi laì goïc däúc tæû nhiãn cuía maïi âáút. 
Khi ta âaìo mäüt häú âaìo coï maïi âáút thàóng âæïng, âãún mäüt âäü sáu naìo âoï caïc båì häú seî suût 
låí, taûo thaình nhæîng båì âáút coï goïc däúc α so våïi màût phàóng nàòm ngang (α <90o). 

B
Htgi =α=  Trong âoï: 

α: goïc cuía màût træåüt 
H: chiãöu sáu häú âaìo 

     B: chiãöu räüng chán maïi däúc 
Ngæåüc laûi våïi âäü däúc, ta coï âäü soaíi maïi däúc hay hãû säú maïi däúc: 

α=== gcot
H
B

i
m 1  

  * Tênh cháút  
+ Âäü däúc tæû nhiãn cuía âáút phuû thuäüc vaìo: 

- Goïc ma saït trong cuía âáút. 
- Âäü dênh cuía nhæîng haût âáút. 
- Taíi troüng taïc duûng lãn màût âáút. 

Vê duû: Cuìng mäüt loaûi âáút, nãúu âaìo hai häú moïng coï âäü sáu bàòng nhau, nhæng häú 
moïng coï taíi troüng taïc duûng lãn maïi âáút låïn hån seî coï hãû säú maïi däúc låïn hån.  

m2 > m1       hay   α2 <  α1 

- Chiãöu sáu cuía häú âaìo. Caìng âaìo sáu caìng dãù gáy suût låí, vç troüng læåüng låïp 
âáút åí trãn màût træåtü caìng låïn caìng låïn.  

+ Âäü däúc tæû nhiãn cuía âáút aính hæåíng ráút låïn âãún biãûn phaïp thi cäng âaìo, âàõp âáút. 
Biãút âæåüc âäü däúc tæû nhiãn cuía âáút ta måïi âãö ra biãûn phaïp thi cäng phuì håüp vaì coï hiãûu 
quaí vaì an toaìn. 

+ Khi âaìo âáút nhæîng häú taûm thåìi nhæ caïc häú moïng cäng trçnh, caïc raînh âæåìng 
äúng... thç âäü däúc maïi âáút khäng âæåüc låïn hån âäü däúc låïn nháút cho pheïp cuía baíng sau: 

 

 

Âäü däúc cho pheïp (i) 
Loaûi âáút 

h = 1,5m h = 3m h = 5m 

Âáút âàõp 1 : 0,6 1 : 1 1 : 1,25 

Âàõp caït 1 : 0,5   1 : 1 1 : 1 

Caït pha 1 : 0,75 1 : 0,67 1 : 0,85 

Âáút thët 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

Âáút seït 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Seït khä 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 
 

  4. Âäü tåi xäúp  
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  * Âënh nghéa  
Âäü tåi xäúp laì tênh cháút thay âäøi thãø têch cuía âáút træåïc vaì sau khi âaìo, kyï hiãûu laì ρ. 

  * Cäng thæïc xaïc âënh  
 

(%)x
V

VV

O

O 100
−

=ρ  

VO: thãø têch âáút nguyãn thãø. 
V: thãø têch cuía âáút sau khi âaìo lãn. 

  * Tênh cháút  
+ Coï hai hãû säú tåi xäúp: 

- Âäü tåi xäúp ban âáöu ρo: laì âäü tåi xäúp cuía âáút maì  khi âaìo lãn chæa âáöm neïn. 
 

ng.thãø

ng.thãø
câ
o

V

VV −
=ορ  

- Âäü tåi xäúp cuäúi cuìng ρe: laì âäü tåi xäúp cuía âáút maì khi âaìo lãn âáút âaî âæåüc 
âáöm neïn chàût. 

ng.thãø

ng.thãø
â

e V

VV −
=ρ  

Trong âoï:Vcâ, Vâ, Vng.thäø  laì thãø têch âáút âaìo lãn chæa âáöm, âaî âáöm, nguyãn thäø. 
+ Âáút caìng ràõn chàõc thç âäü tåi xäúp caìng låïn do âoï thi cäng caìng khoï khàn. 
+ Âáút xäúp räùng âäü tåi xäúp nhoí, coï træåìng håüp âäü tåi xäúp coï giaï trë ám. 
Vê duû: Âáút chæïa quaï nhiãöu næåïc hay khê ( âáút quaï räùng, xäúp) khi âaìo lãn næåïc, 

khê thoaït hãút ra ngoaìi, caïc haût âáút dëch chuyãøn laûi gáön nhau hån (âäü räùng giaím xuäúng) 
nãn thãø têch giaím: V<Vng.thãø => V - VO < 0 => ρ < 0. 
 5. Læu täúc cho pheïp  
  * Âënh nghéa: Læu täúc cho pheïp laì täúc âäü täúi âa cuía doìng chaíy maì khäng gáy xoïi låí 
âáút. 
  * Tênh cháút  

+ Âáút coï læu täúc cho pheïp caìng låïn thç khaí nàng chäúng xoïi moìn caìng cao. 
+ Âäúi våïi caïc cäng trçnh bàòng âáút tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi doìng chaíy nhæ âáûp, kãnh, 

mæång... ta cáön phaíi quan tám âãún tênh cháút naìy khi choün âáút âãø thi cäng. Âäúi våïi nãön 
cäng trçnh cáön quan tám âãún tênh cháút naìy âãø coï caïc biãûn phaïp phoìng chäúng sæû cuäún 
träi cuía âáút khi coï doìng chaíy chaíy qua. 

+ Muäún chäúng xoïi låí thç læu täúc doìng chaíy khäng âæåüc låïn hån mäüt giaï trë maì taûi 
âoï caïc haût âáút bàõt âáöu bë cuäún theo doìng chaíy. Mäùi mäüt loaûi âáút khaïc nhau seî coï mäüt 
læu täúc cho pheïp khaïc nhau, sau âáy laì læu täúc cho pheïp cuía mäüt säú loaûi âáút: 

- Âáút caït coï âäü læu täúc cho pheïp vcp = 0,45 - 0,8 (m/s). 
- Âáút thët chàõc coï âäü læu täúc cho pheïp vcp = 0,8 - 1,8 (m/s). 
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- Âáút âaï coï âäü læu täúc cho pheïp vcp = 2,0 - 3,5 (m/s). 
+ Khi thi cäng caïc cäng trçnh gàûp doìng chaíy coï læu täúc låïn hån læu täúc cho pheïp 

ta phaíi tçm caïch giaím læu täúc doìng chaíy âãø baío vãû cäng trçnh hoàûc khäng cho doìng 
chaíy taïc duûng træûc tiãúp lãn cäng trçnh (bàòng caïch chia nhoí doìng chaíy, giaím âäü däúc cuía 
màût âáút, âàõp båì âã, chuyãøn hæåïng doìng chaíy... ). 
 
§1.3. PHÁN CÁÚP ÂÁÚT 
1.3.1. Cáúp âáút  

+ Cáúp âáút laì mæïc phán loaûi dæûa trãn mæïc âäü khoï hay dãù khi thi cäng hay laì mæïc 
âäü hao phê cäng lao âäüng (thuí cäng hay cå giåïi) nhiãöu hay êt. Cáúp âáút caìng cao caìng 
khoï thi cäng hay hao phê cäng lao âäüng caìng nhiãöu. 

+ Trong thi cäng viãûc xaïc âënh cáúp âáút laì ráút quan troüng. Mäùi mäüt loaûi cáúp âáút 
æïng våïi mäüt loaûi duûng cuû hay maïy thi cäng, do âoï viãûc xaïc âënh cáúp aính hæåíng træûc 
tiãúp âãún nàng suáút thi cäng vaì hiãûu quaí kinh tãú cuía cäng trçnh. 
1.3.2. Phán loaûi cáúp âáút  
 1. Phán loaûi cáúp âáút theo phæång phaïp thi cäng thuí cäng  
 

Cáúp âáút Tãn âáút Cäng cuû tiãu chuáøn âãø xaïc âënh

I 

- Âáút phuì sa, caït bäöi, âáút hoaìng thäø, 
âáút suût låí... 

- Âáút aï seït, aï caït, âáút nguyãn thäø coï 
láùn rãù cáy... 

- Âáút caït, âáút muìn coï láùn soíi âaï... 

Duìng xeíng caíi tiãún âaûp bçnh 
thæåìng âaî ngáûp xeíng, hoàûc áún 
maûnh tay xuïc âæåüc. 

II 

- Âáút seït, âáút seït pha caït ngáûm næåïc 
nhæng chæa thaình buìn, âáút máöu 
mãön, âáút màût sæåìn âäöi coï nhiãöu coí 
cáy sim... 

- Âáút màût sæåìn âäöi coï êt soíi, âáút seït 
pha soíi non... 

Duìng mai xàõn âæåüc hoàûc duìng 
cuäúc baìn cuäúc âæåüc. 

III 

- Âáút seït, âáút náu cuäúc ra âæåüc nhiãöu 
cuûc nhoí, âáút màût âã, màût âæåìng cuî, 
âáút màût sæåìn âäöi coï láùn soíi âaï... 

- Âáút âäöi láùn tæìng låïp soíi âaï, âáút màût 
âæåìng, âaï dàm hoàûc âæåìng âáút raîi 
maính saình, gaûch vuûn... 

Duìng cuäúc baìn cuäúc chäúi tay, 
duìng cuäúc chim to læåîi hoàûc nhoí 
læåîi nàûng âãún 2,5kg âãø âaìo. 

IV 
- Âáút láùn âaï taíng, âáút màût âæåìng nhæûa 

hoíng, âáút láùn âaï boüt... 
- Âáút soíi âoí ràõn chàõc... 

Duìng cuäúc chim nhoí læåîi nàûng 
>2,5kg hoàûc xaì beng, chooìng måïi 
âaìo âæåüc 
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2. Phán loaûi cáúp âáút theo phæång phaïp thi cäng cå giåïi  
Dæûa vaìo sæïc tiãu hao nàng læûc cuía maïy hoàûc theo nàng suáút cuía maïy âaìo gaìu 

âån, ta chia thaình bäún cáúp sau: 
 

 

Cáúp âáút Tãn âáút 

I 
Âáút buìn khäng láùn rãù cáy, âáút träöng troüt, hoaìng thäø coï âäü áøm thiãn 
nhiãn. Âáút caït pha seït, âáút caït caïc loaûi, caït láùn soíi cuäüi, caïc loaûi cuäüi 
coï âæåìng kênh haût < 80mm. 

II 
Âáút buìn coï rãù cáy, âáút träöng troüt coï láùn soíi âaï. Âáút thët quaïch. Âáút 
seït pha caït caïc loaûi hoàûc seït láùn soíi cuäüi. Caïc loaûi cuäüi coï âæåìng 
kênh >80mm. 

III 
Âáút seït chàõc nàûng, âáút seït coï láùn nhiãöu soíi cuäüi. Caïc muìn raïc xáy 
dæûng âaî kãút dênh. 

IV 
Âáút seït ràõn chàõc. Hoaìng thäø ràõn chàõc. Thaûch cao mãöm. Caïc loaûi âáút 
âaï âaî âæåüc laìm tåi lãn. 
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CHÆÅNG II. XAÏC ÂËNH KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG TAÏC ÂÁÚT 
                        

§2.1. XAÏC ÂËNH KÊCH THÆÅÏC CÄNG TRÇNH BÀÒNG ÂÁÚT VAÌ PHÆÅNG PHAÏP 
TÊNH KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG TAÏC ÂÁÚT. 
2.1.1. Xaïc âënh kêch thæåïc cäng trçnh bàòng âáút 
 1. Muûc âêch  

+ Viãûc tênh toaïn khäúi læåüng cäng taïc âáút coï yï nghéa quan troüng trong viãûc thiãút kãú 
vaì thi cäng caïc cäng trçnh liãn quan âãún cäng taïc âáút.  

 + Vãö màût thiãút kãú, tênh âæåüc khäúi læåüng cäng taïc âáút måïi tênh âæåüc dæû toaïn caïc 
cäng trçnh liãn quan âãún cäng taïc âáút, tênh âæåüc säú cäng hoàûc säú ca maïy cáön thiãút âãø 
hoaìn thaình cäng viãûc vaì tênh âæåüc giaï thaình thi cäng. 

 + Vãö màût thi cäng, viãûc xaïc âënh khäúi læåüng cäng taïc âáút âãø biãút âæåüc khäúi læåüng 
cäng viãûc, tæì âoï xaïc âënh phæång phaïp thi cäng âáút cho phuì håüp. Tæì khäúi læåüng cäng 
taïc âáút xaïc âënh âæåüc, âån vë thi cäng tiãún haình phán têch læûa choün biãûn phaïp, thiãút bë 
thi cäng cho phuì håüp, âaût hiãûu quaí cao nháút. 

 + Cäng trçnh bàòng âáút thæåìng coï kêch thæåïc ráút låïn theo khäng gian nhæ caïc cäng 
trçnh âã, âáûp, nãön âæåìng, kãnh mæång... vç váûy, viãûc xaïc âënh kêch thæåïc nãúu bë sai 
lãûch seî dáùn âãún kãút quaí tênh toaïn sai khäúi læåüng cäng taïc âáút, laìm aính hæåíng âãún kãút 
quaí tênh toaïn dæû toaïn cäng trçnh, dáùn âãún sai lãûch trong täø chæïc thi cäng, laìm cho viãûc 
thi cäng cäng trçnh keïm hiãûu quaí. Do âoï viãûc xaïc âënh kêch thæåïc cäng trçnh bàòng âáút 
mang mäüt yï nghéa ráút låïn. 

+ Mäùi daûng cäng trçnh bàòng âáút khaïc nhau seî coï caïch xaïc âënh kêch thæåïc khaïc 
nhau. Sau âáy ta xaïc âënh kêch thæåïc cho hai daûng cäng trçnh bàòng âáút thæåìng gàûp 
trong thæûc tãú thi cäng laì loaûi cäng trçnh bàòng âáút (nhæ âã, âáûp, nãön âæåìng, kãnh, 
mæång...) vaì loaûi cäng trçnh phuûc vuû (nhæ caïc häú moïng, raînh âàût âæåìng äúng...). 
 2. Nguyãn tàõc tênh toaïn 

+ Dæûa vaìo caïc cäng thæïc hçnh hoüc khi cäng trçnh coï daûng khäúi âån giaín roî raìng. 
+ Phán chia cäng trçnh coï hçnh 

daûng phæïc taûp thaình nhæîng khäúi hçnh 
hoüc âån giaín vaì aïp duûng caïc cäng 
thæïc hçnh hoüc âaî coï. 

+ Khi cäng trçnh coï hçnh daûng 
quaï phæïc taûp khäng thãø phán chia 
thaình caïc khäúi hçnh hoüc âån giaín thç 
tiãún haình phán chia cäng trçnh thaình 
nhæîng khäúi hçnh hoüc gáön âuïng âãø tênh 
toaïn. 
 3. Kêch thæåïc caïc cäng trçnh bàòng 
âáút 

+ Âäúi våïi nhæîng cäng trçnh naìy 

h m

b 

m

a 

Hçnh 2-1. Vê duû xaïc âënh kêch
thæåïc cäng trçnh âáút
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thç kêch thæåïc tênh toaïn khäúi læåüng âáút âuïng bàòng âuïng kêch thæåïc cäng trçnh. 
 Vê duû : Âãø tênh toaïn khäúi læåüng âáút cho mäüt con kãnh coï chiãöu daìi laì L vaì tiãút 
diãûn cuía con kãnh nhæ hçnh 2-1.thç kêch thæåïc duìng âãø tênh khäúi læåüng thi cäng âáút laì: 

+ Chiãöu daìi cuía kãnh laì: L 
+ Tiãút diãûn ngang: laì tiãút diãûn cuía hçnh thang coï âaïy låïn laì a, âaïy beï laì b, chiãöu 

cao laì h vaì âäü soaíi maïi däúc laì m. 
 4. Kêch thæåïc nhæîng cäng trçnh phuûc vuû 

Âäúi våïi nhæîng cäng trçnh duìng âãø phuûc vuû thi cäng nhæîng cäng trçnh khaïc nhæ 
häú moïng, raînh âàût âæåìng äúng... khäúi læåüng cäng taïc âáút phuû thuäüc vaìo biãûn phaïp thi 
cäng, tênh cháút cuía âáút vaì chiãöu sáu häú âaìo quyãút âënh hãû säú maïi däúc cuía häú âaìo.  

Nãúu biãûn phaïp thi cäng laì thuí cäng thç kêch thæåïc cuía häú âaìo phaíi láúy låïn hån 
kêch thæåïc tháût cuía cäng trçnh täúi thiãøu 0,3m - 0.5m vãö mäùi bãn âãø thao taïc trong thi 
cäng nhæ gheïp vaïn khuän, chäúng âåî vaïn khuän... hoàûc khi caïc häú moïng gàûp næåïc 

ngáöm hay thi cäng trong muìa mæa, âãø thoaït næåïc trong häú moïng, ta cáön taûo mäüt raînh 
xung quanh häú moïng, do âoï kêch thæåïc âaïy häú moïng låïn hån kêch thæåïc cäng trçnh mäüt 

am

bmb d 

a

c

btcbtc

H

am

m

c

h 

hbtl

Hçnh 2-2. Xaïc âënh kêch thæåïc cäng trçnh âáút phuûc vuû thi cäng 
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khoaíng âuí âãø taûo raînh thoaït næåïc vaì thi cäng. 
 Vê duû : Xaïc âënh kêch thæåïc häú âaìo cho mäüt moïng cäng trçnh coï thæåïc âaïy F = 
am x bm, chiãöu sáu chän moïng laì h. 

+ Càn cæï vaìo cáúp âáút vaì chiãöu sáu chän moïng h âãø xaïc âënh hãû säú maïi däúc (âäü 
soaíi) m. 

+ Chiãöu sáu häú âaìo âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 
      H = h + hbtl.    (2.1) 

Trong âoï :  
  h: âäü sáu âàût moïng (láúy theo thiãút kãú). 

hbtl : âäü cao låïp bãtäng loït ( hbtl = 100mm). 
+ Xaïc âënh kêch thæåïc âaïy häú âaìo: 

a = am + 2btc     (2.2) 
b = bm + 2btc 

Trong âoï:  
a, b: chiãöu daìi, chiãöu räüng âaïy häú âaìo. 
btc: khoaíng caïch thi cäng (btc ≥ 300mm). 

+ Xaïc âënh kêch thæåïc miãûng häú âaìo : 
c = a + 2mH     (2.3) 
d = b + 2mH 

   Trong âoï: 
     c, d: chiãöu daìi, chiãöu räüng miãûng häú âaìo. 

Nãúu thi cäng bàòng cå 
giåïi thç kêch thæåïc cuía häú âaìo 
phaíi láúy låïn hån kêch thæåïc 
tháût cuía cäng trçnh tæì 2 - 5m, 
tuyì theo loaûi maïy thi cäng. 
 
§2.2. TÊNH TOAÏN KHÄÚI 
LÆÅÜNG CÄNG TAÏC ÂÁÚT 
THEO HÇNH KHÄÚI 
2.2.1. Caïc daûng hçnh khäúi 
thæåìng gàûp 

Caïc cäng trçnh bàòng âáút 
coï daûng hçnh khäúi thæåìng gàûp 
laì: häú moïng, khäúi âáút âàõp. 
 Âãø tênh thãø têch mäüt häú 
moïng nhæ hçnh veî, ta chia  häú 
moïng thaình nhæîng hçnh khäúi 
nhoí . Caïch chia nhæ sau: 

+ Ta chia hçnh khäúi thaình nhiãöu hçnh khäúi nhoí, mäùi hçnh khäúi coï hçnh daïng giäúng 

H

a 

b

c

d

A

B C 

D 

A’

B’ C’ 

D’ 
V1

V3

V2 V4 

Hçnh 2-3. Tênh khäúi læåüng âáút
hçnh khäúi 
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våïi caïc khäúi hçnh hoüc âaî coï cäng thæïc tênh cuû thãø.: 
+ Tæì bäún âènh cuía âaïy nhoí A, B, C, D dæûng bäún âæåìng vuäng goïc lãn âaïy låïn càõt 

âaïy låïn láön læåüt taûi A’, B’, C’, D’. 
+ Qua A, B, C, D vaì A’, B’, C’, D’ ta láön læåüt dæûng bäún màût phàóng thàóng âæïng: 

(AB,A’B’), (CD,C’D’), (AD,A’D’), (BC, B’C’). Caïc màût phàóng naìy chia hçnh khäúi thaình 
9 hçnh khäúi nhoí nhæ hçnh 2-3.  

Thãø têch cuía khäúi âáút âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau : 
V = V1 + 2V2 + 2V3 +4 V4   (1) 

Trong âoï :  

V1 = a.b.H;  H)
2

bd(a
2
1V2

−
=  

H)
2

ac(b
2
1V3

−
= ; H)

2
bd)(

2
ac(

3
1V4

−−
=  

Thay caïc giaï trë Vi vaìo (1), qua caïc bæåïc biãún âäøi ta coï : 

( )( )[ ]cddbcaabH
6
1V ++++=    (2.4) 

2.2.2. Tênh khäúi læåüng cäng taïc âáút nhæîng cäng trçnh chaûy daìi 
 1. Khaïi niãûm 

Nhæîng cäng trçnh âáút chaûy daìi laì nhæîng 
cäng trçnh coï kêch thæåïc thæï ba låïn hån hai 
kêch thæåïc coìn laûi ráút nhiãöu nhæ nãön âæåìng, 
âã, âáûp, båì kãnh. Nhæîng cäng trçnh naìy 
thæåìng coï màût càõt ngang luän thay âäøi theo 
âëa hçnh. 
 2. Phæång phaïp tênh 
  a. Nguyãn tàõc chung 

+ Chia cäng trçnh thaình nhæîng âoaûn 
nhoí coï thãø têch Vi. Do màût âáút tæû nhiãn 
khäng bàòng phàóng, nãn chiãöu cao cäng trçnh 
luän thay âäøi. Vç váûy âãø tênh toaïn khäúi læåüng 
âáút mäüt caïch chênh xaïc, ta chia cäng trçnh 
thaình nhæîng âoaûn maì chiãöu cao trong mäùi 
âoaûn âoï thay âäøi khäng âaïng kãø (hçnh 2-4). 

+ Tênh thãø têch trong mäùi âoaûn Vi  

+ Khäúi læåüng thãø têch âáút cäng trçnh âæåüc tênh theo cäng thæïc : ∑
=

=
n

1i
iVV  

  b. Cäng thæïc tênh toaïn 

i
21I

i l
2

FFV +
=         (2.5) 

itb
II
i lFV =     (2.6) 

h2 

h1

htb 
li 

F1 

F2

Ftb 

Hçnh 2-4. Så âäö xaïc âënh khäúi læåüng cäng 
taïc âáút cäng trçnh chaûy daìi 
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Trong âoï : 
F1: Diãûn têch tiãút diãûn màût træåïc 
F2: Diãûn têch tiãút diãûn màût sau 
Ftb: Diãûn têch tiãút diãûn trung bçnh laì diãûn têch taûi tiãút diãûn coï chiãöu cao htb 

            
2

hhh 21
tb

+
=  

li: chiãöu daìi cuía âoaûn cäng trçnh. 
 + Nháûn xeït: Thãø têch thæûc V cuía âoaûn cäng trçnh thæûc tãú: VI > V > VII. Do âoï 
cäng thæïc (1) vaì (2) chè aïp duûng trong træåìng håüp: li < 50m vaì ⏐h1 - h2⏐≤ 0.5m. 
 + Trong træåìng håüp yãu cáöu âäü chênh xaïc cao hån, coï thãø tênh toaïn theo cäng 
thæïc cuía Vinkle hoàûc Muazo: 
  - Chiãúu tiãút diãûn beï lãn trãn 
tiãút diãûn låïn theo pheïp chiãúu song 
song våïi truûc cäng trçnh. Khi âoï ta 
coï: A’ ≡ A;   B’ ≡ B;   C’ ≡ C;   D’ ≡ 
D (Hçnh 2-5). 

- Qua CC’ vaì DD’ láön 
læåüt dæûng hai màût phàóng α, β 
vuäng goïc våïi màût phàóng (C’D’EF) 
chia cäng trçnh thaình ba khäúi: Khäúi 
nàòm giæîa màût phàóng α vaì β coï thãø 
têch laì V1 vaì hai khäúi choïp coï thãø 
têch laì Vϕ 1, Vϕ 2. 
   Váûy thãø têch cuía âoaûn cäng 
trçnh laì: 

Vi
III

  = V1 + Vϕ 1 + Vϕ 2   (2.7) 
- Theo (2.5) ta coï:  

 ( )[ ]
i

2211
1 l

2
FFV +ϕ+ϕ−

=  

Trong âoï:  
F1, F2: Diãûn têch tiãút 

diãûn hai âáöu âoaûn cäng trçnh. 

1FDD1 S∆=ϕ : Diãûn têch tam giaïc FDD1. 

1ECC2 S∆=ϕ : Diãûn têch tam giaïc ECC1. 
li : chiãöu daìi âoaûn cäng trçnh.  

Thãø têch cuía khäúi choïp D’FDD1: i1 l
3
1V

1
ϕ=ϕ  

Thãø têch cuía khäúi choïp C’ECC1: i2 l
3
1V

2
ϕ=ϕ  

Thay caïc giaï trë vaìo (2.7) ta coï: 

A B 

h1 h2 

h3 h4 

B’A’ 
D’ C’

E 

ϕ3

F
a

li 

b

b 

F1

Ftb 

F2 

D1 C1 

D Cϕ1
ϕ2

ϕ4

Hçnh 2-5. Så âäö xaïc âënh khäúi læåüng cäng taïc
âáút cäng trinh chaûy daìi tênh theo PP
Vinkle vaì Muazo 
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( )[ ]
i2i1i

2211III
i l

3
1l

3
1l

2
FFV ϕ+ϕ+

+ϕ+ϕ−
=  

i
21

i
21

i
21III

i l
3

l
2

l
2

FFV ϕ+ϕ
+

ϕ+ϕ
−

+
=⇔  

( ) i21i
21III

i l
6
1l

2
FFV ϕ+ϕ−

+
=⇔       (2.8) 

Trong træåìng håüp âäü nghiãng cuía âaïy cäng trçnh theo chiãöu ngang khäng låïn, âäü 
xoaíi cuía hai maïi däúc laì nhæ nhau m1 = m2 = m, ta coï thãø cháúp nháûn ϕ1 = ϕ2 = ϕ. 

Âàût: 
2

hhh 21 +
=  vaì 

2
hh

'h 43 +
=  

⇒ ( ) m'hh
2
1 2−=ϕ  thay vaìo (4) ta coï: 

[ ( ) ] i
221III

i lm'hh
6
1

2
FFV −−

+
=      (2.9) 

- Tæång tæû  theo (2) tênh theo tiãút diãûn trung bçnh ta coï:  
( )[ ] i43tb1 lFV ϕ+ϕ−=    thay giaï trë vaìo (2.7) ta coï: 

( ) i
21

i43itb
III
i l

3
llFV ϕ+ϕ

+ϕ+ϕ−=        

 (2.10) 

- Láûp luáûn tæång tæû nhæ trãn ta coï: ( ) m'hh
2
1' 2

tb43 −=ϕ=ϕ=ϕ  

( ) m'hh
8
1m

2
'hh

2
1m'h

2
'hh

2
1' 2

22

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
=ϕ⇔  

- Thay caïc giaï trë vaìo (2.10) ta coï: 

( ) ( ) i
2

i
2

itb
III
i lm'hh

3
1lm'hh

4
1lFV −+−−=  

[ ( ) ] i
2

tb
III
i lm'hh

12
1FV −+=⇔    (2.11) 

 Cäng thæïc (2.9) vaì (2.11) âæåüc aïp duûng khi 
li > 50m vaì ⏐h1 - h2⏐> 0.5m. Cäng thæïc (2.9) laì 
cäng thæïc Vinkle, cäng thæïc (2.11) laì cäng thæïc 
Muazo. 
2.2.3. Tênh khäúi læåüng cäng taïc âáút cho moïng 
bàng, moïng beì 
 1. Moïng bàng 

Vbàng = LHBV
n

1i
ii

n

1i
i ∑∑

==

=     (2.12)   

 2. Moïngbeì  
Gäöm vä säú moïng bàng 

Hçnh 2-6. Moïng bàng 

Bi

H
i

Vi
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LHBVV
m

1j

n

1i
ii

m

1j

Bàng
jbeì ∑∑∑

= ==

==  (2.13) 

Trong âoï: L, Bi,Hi laì chiãöu daìi, chiãöu räüng vaì 
chiãöu cao trung bçnh cuía khäúi thæï i (hçnh 2-6 ). 
 
§2.3. TÊNH TOAÏN KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG TAÏC ÂÁÚT TRONG SAN BÀÒNG 
2.3.1. Caïc træåìng håüp san bàòng 

Goüi Vo = âàõpâaìo VV − . Ta coï caïc træåìng håüp san bàòng: 

♦ San bàòng theo qui hoaûch cho træåïc: San theo âäü cao qui hoaûch cho træåïc, 
træåìng håüp naìy læåüng âáút thi cäng trong màût bàòng coï thãø thay âäøi (Vo ≠ 0), coï thãø âàõp 
thãm âáút vaìo (Vo < 0), coï thãø âaìo båït âi (Vo > 0).Træåìng håüp naìy aïp duûng khi khäúi 
læåüng san bàòng khäng låïn. 

♦ San bàòng tæû cán bàòng âaìo âàõp: Chè san phàóng màût âáút khäng maì cáön theo âäü 
cao nháút âënh naìo caí, âáút thi cäng trong màût bàòng khäng thay âäøi (Vo = 0, nghéa laì Vâaìo 

= Vâàõp), khäng âaìo âi cuîng khäng thãm vaìo. Thæåìng aïp duûng khi màût san räüng, khäúi 
læåüng san låïn. 

Trçnh tæû tênh toaïn trong caí 2 træåìng håüp giäúng nhau vaì tuán theo caïc bæåïc sau: 
+ Xaïc âënh âäü cao màût âáút sau khi san Ho (âäü cao thiãút kãú cuía màût san). Âäü cao 

naìy láúy åí tám màût san. 
+ Xaïc âënh âäü cao taûi caïc âiãøm cáön chuï yï trãn màût san (HTK). Khi taûi moüi âiãøm 

trãn màût san coï cuìng HTK khi âoï HTK = Ho. Khi màût san nghiãng thç: 
     HTK = Ho ± iL     

Våïi: i laì Âäü däúc màût san, L laì khoaíng caïch tæì tám màût san âãún âiãøm cáön xaïc âënh 
HTK. 

+ Xaïc âënh âäü cao thi cäng taûi caïc âiãøm trãn màût san (hi). 
     hi = Hi - HTK      

Våïi: Hi laì cao trçnh tæû nhiãn taûi caïc âiãøm cáön xaïc âënh hi. Hi âæåüc xaïc âënh bàòng 
pheïp näüi suy âæåìng âäöng mæïc. 

+ Xaïc âënh khäúi læåüng âáút âaìo (V+), âáút âàõp (V-). 
+ Xaïc âënh ranh giåïi âaìo, âàõp. 
+ Xaïc âënh hæåïng vaì khoaíng caïch váûn chuyãøn. 

2.3.2. Caïc phæång phaïp tênh khäúi læåüng âáút san bàòng 
♦ Phæång phaïp tênh theo maûng ä vuäng. 
♦ Phæång phaïp maûng ä tam giaïc. 
♦ Phæång phaïp theo tè lãû cao trçnh. 

 1. Phæång phaïp tênh toaïn khäúi læåüng âáút san bàòng theo maûng ä tam giaïc 
  a.Træåìng håüp aïp duûng 
 Khi âëa hçnh khu væûc san phæïc taûp, âæåìng âäöng mæïc daìy, cong læåün phæïc taûp, âäü 
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chãnh cao låïn. 
  b.Trçnh tæû tênh toaïn 
    + Trãn baín âäö âëa hçnh màût bàòng khu væûc cáön san coï thãø hiãûn âæåìng âäöng mæïc 
våïi tyí lãû xaïc âënh, phán chia ä âáút bàòng læåïi ä vuäng våïi caûnh hçnh vuäng a = 30 ÷ 100 
meït sao cho bãö màût trong mäùi ä vuäng tæång âäúi bàòng phàóng. Phán chia caïc ä vuäng 
thaình caïc ä tam giaïc bàòng caïch veî caïc âæåìng cheïo hçnh vuäng sao cho caìng xuäi theo 
âæåìng âäöng mæïc caìng täút. 
 + Âaïnh säú thæï tæû cuía táút caí caïc âènh ä tam giaïc, kê hiãûu j

iH , trong âoï chè säú i laì 

säú thæï tæû âènh, chè säú j laì säú âènh ä tam giaïc häüi tuû vaìo âènh thæï i âoï. 
 + Xaïc âënh cao  trçnh tæû nhiãn taûi caïc âènh ä tam giaïc (Hi) bàòng phæång phaïp näüi 
suy âæåìng âäöng mæïc. Duìng thæåïc vaì compa xaïc âënh caïc thäng säú: ∆H, l, x vaì tênh 
toaïn theo tè lãû cho træåïc (hçnh 2-7). 

     Hi = Ha + x
l
H∆      (2.14) 

 + Xaïc âënh cao trçnh san bàòng Ho 
  - Træåìng håüp tæû cán bàòng âaìo âàõp: 

n3
H8...H2H.1H

8
i

2
i

1
i

o
∑ ∑ ∑+++

=  (2.15) 

  Trong âoï: 
    ∑ ∑∑ 8

i
2
i

1
i H...H,H láön læåüt laì täøng giaï trë âäü cao tæû nhiãn cuía  âènh 

thæï i coï 1, 2,...,8 âènh tam giaïc häüi tuû vaìo. 
n: laì säú ä tam giaïc coï trãn màût bàòng. 

  - Træåìng håüp khäng tæû cán bàòng âaìo âàõp: 

     2
o

8
i

2
i

1
i

o na
V2

n3
H8...H2H.1H ±

+++
= ∑ ∑ ∑  (2.16) 

2
1H  

3
3H

a a a a

a
a

a
a

α

∆
H

 Ha Hb

A

x
l

Ha

Hb

x
l

A

Hçnh 2-7. Phán chia maûng ä tam giaïc vaì xaïc âënh cao
trçnh tæû nhiãn taûi caïc âènh ä tam giaïc theo
PP näüi suy âæåìng âäöng mæïc 
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  Trong âoï: 
    a laì caûnh hçnh vuäng 
    Vo = Vâaìo - Vâàõp; Vo Láúy dáúu (+) khi Vâaìo > Vâàõp vaì ngæåüc laûi. 
 + Xaïc âënh âäü cao thi cäng cuía caïc âènh ä tam giaïc (hi). 
     hi = Hi - HTK     (2.17) 
    hi > 0 khu væûc âaìo. 
     hi < 0 khu væûc âàõp. 

+ Xaïc âënh khäúi læåüng âáút caïc ä tam giaïc. 

  Vi = ( ) ( )o321

2

321

2
H3HHH

6
ahhh

6
a

−++=++  (2.18) 

 - Nãúu h1, h2, h3 cuìng dæång thç Vi > 0 Âáy laì ä âáút âaìo. 
- Nãúu h1, h2, h3 cuìng ám thç Vi < 0 Âáy laì ä âáút âàõp. 

  - Nãúu h1, h2, h3 traïi dáúu nhau âáy laì ä chuyãøn tiãúp. Ä chuyãøn tiãúp coï caí pháön 
âaìo vaì pháön âàõp. Vi > 0 laì læåüng âáút thæìa cáön chuyãøn âi, Vi < 0 laì læåüng âáút thiãúu cáön 
bäø xung vaìo. Xaïc âënh khäúi læåüng âáút ä chuyãøn tiãúp nhæ sau: Goüi h1 laì âènh traïi dáúu 
våïi hai âènh coìn laûi laì h2 vaì h3, dæûng caïc màût phàóng thàóng âæïng qua hai caûnh chung 
âènh h1 ( hçnh 2-8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Thãø têch khäúi choïp tam giaïc: 

V∆ = α= sinxyh
6
1Sh

3
1

11  

Sau khi biãún âäøi: V∆ = ( )( )2131

3
1

2

hhhh6
ha

++
           (2.19) 

  - Thãø têch khäúi hçnh nãm coìn laûi: 
Vnãm = Vi - V∆            (2.20) 

Trong âoï: h1, h2, h3 dæåïi máùu säú cäng thæïc (2.19) láúy giaï trë tuyãût âäúi vaì nhæ 
váûy V∆ luän cuìng dáúu våïi h1. 
  Vnãm, Vi, V∆ láúy theo giaï trë âaûi säú. Vnãm luän traïi dáúu våïi V∆.  

x

y

aa
α

h3

h2 
h1

Màût san 

Màût âáút tæû nhiãn 

Hçnh 2- 8. Ä âáút chuyãøn tiãúp 
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 + Xaïc âënh khäúi læåüng caïc ä maïi däúc: Ä maïi däúc åí biãn cuía khu âáút âæåüc thi 
cäng âãø traïnh hiãûn tæåüng sáûp maïi âáút (Hçnh 2-9.): 

Ä loaûi I:  VI 1
1 l

6
mh

±=              (2.21) 

  Ä loaûi II:  VII 
( )a

4
hhm 2

2
2
1 +

±=             (2.22) 

 Dáúu VI láúy theo dáúu h1, dáúu VII láúy theo dáúu h1 vaì h2 
+ Láûp baíng tênh toaïn khäúi læåüng: 

 

Âäü cao cäng taïc Khäúi læåüng SäúTT 
T.giaïc h1 h2 h3 6

a 2
 Vi V∆ V(+) V(-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
TÄØNG CÄÜNG ΣV+ ΣV- 

 
 2. Phæång phaïp tênh toaïn khäúi læåüng âáút san bàòng theo maûng ä vuäng 
a. Træåìng håüp aïp duûng 

Khi âëa hçnh khu væûc san âån giaín, âæåìng âäöng mæïc thæa, êt cong læåün phæïc 
taûp, âäü chãnh cao nhoí. 
  b.Trçnh tæû tênh toaïn  
 + Tiãún haình phán chia læåïi ä vuäng, âaïnh säú thæï tæû caïc âènh ä vuäng, xaïc âënh 
cao trçnh tæû nhiãn caïc âènh ä vuäng theo caïc nguyãn tàõc vaì phæång phaïp tæång tæû nhæ 
phæång phaïp maûng ä tam giaïc. 
 + Xaïc âënh cao trçnh san bàòng Ho. 

Hçnh 2-9. Ä âáút maïi däúc

II 
I 

l1 a 

m 

m

h1

h2

mh1
mh2

a 

Ä loaûi II

m m h1

mh1 

l1 

Ä loaûi I
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m4

H4...H2H.1H
8
i

2
i

1
i

o
∑ ∑ ∑+++

=              (2.23) 

  Trong âoï: 
   ∑ ∑∑ 4

i
2
i

1
i H...H,H láön læåüt laì täøng giaï trë âäü cao tæû nhiãn cuía caïc 

âènh coï 1, 2,...,4 âènh ä vuäng häüi tuû vaìo. 
   m: laì säú ä vuäng coï trãn màût bàòng. 

+ Xaïc âënh khäúi læåüng âáút caïc ä vuäng. 

 Vi = ( ) ( )o3321

2

3321

2
H4HHHH

6
ahhhh

4
a

−+++=+++   (2.24) 

 Caïc quaï trçnh tênh toaïn khaïc tæång tæû nhæ phæång phaïp maûng ä tam giaïc. 
2.3.3. Xaïc âënh hæåïng vaì cæû li váûn chuyãøn trung bçnh khi san âáút 
1. Muûc âêch 
 Xaïc âënh hæåïng vaì cæû li váûn chuyãøn trung bçnh âãø âæa ra caïc biãûn phaïp kyî thuáût 
vaì täø chæïc thi cäng san âáút sao cho cäng váûn chuyãøn laì nhoí nháút. 
2. Phæång phaïp 
 + Hæåïng váûn chuyãøn âáút luän hæåïng tæì vuìng âaìo âãún vuìng âàõp. 
 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh âæåüc tênh tæì troüng tám vuìng âaìo âãún troüng 
tám vuìng âàõp. 
 a. Træåìng håüp âëa hçnh âån giaín 
 Trong træåìng håüp âëa hçnh âån giaín coï thãø sæí duûng phæång phaïp giaíi têch nhæ 
sau: 
 + Dæûng hãû truûc toüa âäü xoy truìng våïi hai caûnh 
cuía ä âáút, chia ä âáút thaình nhæîng ä hçnh hoüc âån 
giaín (hçnh 2-9.). 
 + Goüi i

âàõp
i
âàõp

i
âaìo

i
âaìo x,x,y,x  láön læåüt laì caïc toüa 

âäü troüng tám cuía caïc ä âáút âaìo vaì caïc ä âáút âàõp. 
 + Goüi i

âàõp
i
âaìo v,v  láön læåüt laì khäúi læåüng cuía caïc 

ä âáút âaìo vaì caïc ä âáút âàõp. 
 + Goüi i

âàõp
i
âàõp

i
âaìo

i
âaìo Y,X,Y,X  láön læåüt laì caïc toüa 

âäü troüng tám vuìng âaìo vaì vuìng âàõp. 
+ Xaïc âënh khoaíng caïch váûn chuyãøn trung 

bçnh: 
  

  ( ) ( )2âàõpâaìo
2

âàõpâaìo YYXXL −+−=   (2.25) 

 Trong âoï: 

o

y 

x

Vuìng âaìo 

Vuìng âàõp

Hçnh 2-10. 
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∑
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i
âaìo
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v

yv
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∑

∑

=

== n

1i

i
âàõp

n

1i

i
âàõp

i
âàõp

âàõp
v

xv
X    

∑

∑

=

== n

1i

i
âàõp

n

1i

i
âàõp

i
âàõp

âàõp
v

yv
Y  

 b. Træåìng håüp âëa hçnh phæïc taûp 
 Trong træåìng håüp âëa hçnh phæïc taûp, khäng thãø xaïc âënh chênh xaïc troüng tám 
vuìng âaìo vaì vuìng âàõp, coï thãø aïp duûng phæång phaïp biãøu âäö CUTINOV nhæ sau: 
 + Trãn màût bàòng sau khi âaî xaïc âënh khäúi læåüng caïc ä âáút âaìo, âàõp bàòng caïc 
phæång phaïp âaî biãút vaì ghi træûc tiãúp trãn màût bàòng. Láûp hãû truûc toüa âäü theo caí hai 
phæång. ÅÍ mäùi phæång, truûc âæïng thãø hiãûn khäúi læåüng âáút san, truûc hoaình thãø hæåïng 
váûn chuyãøn. 
 + Veî biãøu âäö CUTINOV cho caí hai phæång bàòng caïch cäüng däön khäúi læåüng âáút 
tæì trãn xuäúng dæåïi, tæì traïi qua phaíi, veî riãng cho âæåìng âaìo vaì âæåìng âàõp (hçnh 2-11). 
 + Biãøu âäö CUTINOV thãø hiãûn: 

- Khäúi læåüng âáút âaìo, âàõp taûi mäüt âiãøm báút kyì trãn màût san tênh tæì gäúc toüa 
âäü âaî choün. 

- Màût bàòng tæû cán bàòng âaìo âàõp, hai âæåìng âaìo vaì âàõp gàûûp nhau åí cuäúi biãøu 
âäö. Khi màût bàòng khäng tæû cán bàòng âaìo âàõp hai âæåìng âaìo vaì âàõp khäng gàûûp nhau åí 
cuäúi biãøu âäö, khoaíng håí cuäúi biãøu âäö chênh laì læåüng âáút seî phaíi âaìo âi hoàûc âàõp thãm 
vaìo (Vo ≠ 0 ). 

- Pháön diãûn têch giæîa hai âæåìng âaìo âàõp laì cäng váûn chuyãøn âáút. 

V
+ 

V
- 

V+

L

L y
 

Lx

W
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L y
 

V

Wx

Hçnh 2-11. Biãøu âäö CUTINOP 
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- Âæåìng âaìo nàòm trãn âæåìng âàõp, hæåïng váûn chuyãøn theo phæång âoï truìng 
våïi chiãöu truûc toaû âäü âaî choün vaì ngæåüc laûi. 

- Nãúu hai âæåìng âaìo âàõp càõt nhau thç taûi âiãøm càõt theo hæåïng âang xeït âaïnh 
dáúu ranh giåïi giæîa hai khu væûc tæû cán bàòng âaìo âàõp. Tæì âiãøm càõt doïng thàóng âæïng lãn 
màût bàòng seî chia màût bàòng ra caïc khu væûc tæû cán bàòng âaìo âàõp (hçnh 2.12.). 
 + Cäng váûn chuyãøn âáút âæåüc xaïc âënh: 
  ∑= L.VW       (2.26) 
 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn theo caïc phæång: 

  
∑

=
V

WL x
x   

∑
=

V
W

L y
y    (2.27) 

 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh: 
  2

y
2
x LLL +=      (2.28) 

  c. Xaïc âënh khoaíng caïch vaì hæåïng váûn chuyãøn cho cäng trçnh chaûy daìi 
 Âäúi våïi caïc cäng trçnh chaûy daìi (nãön âæåìng, âã, âáûp...), khoaíng caïch váûn chuyãøn 
theo phæång ngang ráút nhoí háöu nhæ khäng âaïng kãø. Hæåïng vaì khoaíng caïch váûn chuyãøn 
theo phæång doüc coï thãø aïp duûng phæång phaïp CUTINOV nhæ sau: 
 + Chia cäng trçnh thaình nhæîng âoaûn nhoí våïi thãø têch laì Vi. Dæûng màût càõt doüc cuía 
cäng trçnh (hçnh 2-13), ghi khäúi læåüng Vi træûc tiãúp trãn màût càõt âoï. 
 + Veî biãøu âäö CUTINOV theo phæång chaûy daìi cuía cäng trçnh bàòng caïch cäüng 

L1

WIIy
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L y
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L1x
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Hçnh 2- 12. Biãøu âäö CUTINOP khi màût 
san coï nhiãöu khu væûc tæû cán bàòng âaìo âàõp
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däön khäúi læåüng tæì traïi qua phaíi (khäng phán biãût khäúi læåüng âáút âaìo hay âáút âàõp). Biãøu 
âäö væìa veî goüi laì âæåìng têch phán cäng taïc âáút. Tênh cháút cuía biãøu âäö laì: 
    - Biãøu âäö âaût cæûc trë taûi âiãøm ranh giåïi âaìo, âàõp (O1, O2). 
    - Taûi vë trê biãøu âäö càõt truûc ox âaïnh dáúu khu væûc tæû cán bàòng âaìo âàõp (âiãøm B). 
    - Diãûn têch giåïi haûn båíi âæåüng têch phán vaì truûc ox laì cäng váûn chuyãøn âáút. 
Pháön diãûn têch nàòm trãn truûc ox (W>0) cho biãút hæåïng váûn chuyãøn âáút truìng våïi chiãöu 
truûc ox vaì ngæåüc laûi. 
 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn trong mäùi khu væûc cán bàòng âaìo âàõp âæåüc xaïc âënh: 

   
∑

=
Vmax

W
Lvc     (2.29) 

  Trong âoï: 
   Lvc: laì khoaíng caïch váûn chuyãøn trung bçnh trong khu væûc tæû cán bàòng 
âaìo âàõp. 
   W: Cäng váûn chuyãøn âáút trong khu væûc âang xeït, chênh laì pháön diãûn 
têch nàòm giæîa âæåìng têch phán vaì truûc ox. 
   max∑V: Giaï trë låïn nháút cuía âäö thë trong khu væûc âang xeït. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ +
+ +

+ +

-
- - - - -O X

XO

O1 O2

B

maxV+

maxV-

Hçnh 2-13. Biãøu âäö Cutinov cho cäng
trçnh chaûy daìi 
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CHÆÅNG III. CÄNG TAÏC CHUÁØN BË VAÌ PHUÛC VUÛ 
THI CÄNG PHÁÖN NGÁÖM CÄNG TRÇNH 

 

§3.1. CÄNG TAÏC CHUÁØN BË MÀÛT BÀÒNG THI CÄNG 
 Cäng viãûc chuáøn bë âãø thi cäng âáút gäöm: 
    + Giaíi phoïng vaì thu doün màût bàòng. 
    + Tiãu næåïc bãö màût. 
3.1.1. Giaíi phoïng màût bàòng 
 Giaíi phoïng màût bàòng bao gäöm caïc viãûc: Âãön buì di dán, chàût cáy, phaï dåî caïc cäng 
trçnh cuî nãúu coï, di chuyãøn caïc hãû thäúng kyî thuáût (âiãûn næåïc, thäng tin...), mäö maí ra 
khoíi khu væûc xáy dæûng cäng trçnh, phaï âaï mäö cäi trãn màût bàòng nãúu cáön, xæí lyï thaím 
thæûc váût tháúp, doün caïc chæåïng ngaûi váût taûo thuáûn tiãûn cho thi cäng. 
 1. Phaï dåî cäng trçnh cuî  
 + Khi phaï dåî caïc cäng trçnh xáy dæûng cuî phaíi coï thiãút kãú phaï dåî, baío âaím an 
toaìn vaì táûn thu váût liãûu taïi sæí duûng âæåüc. Thåìi âiãøm phaï dåî phaíi âæåüc tênh toaïn cuû thãø  
âãø coï thãø táûn duûng caïc cäng trçnh naìy laìm laïn traûi taûm phuûc vuû thi cäng. 
 + Nhæîng cäng trçnh kyî thuáût nhæ âiãûn, næåïc khi thaïo dåî phaíi baío âaím âuïng caïc 
quy âënh di chuyãøn. 
 2. Âaïnh caïc buûi ráûm, cáy cäúi 
 + Bàòng phæång phaïp thuí cäng: duìng dao, ræûa, cæa, âãø âaïnh buûi ráûm cáy cäúi. 
 + Bàòng phæång phaïp cå giåïi: duìng maïy uíi, maïy keïo, tåìi âãø phaït hoang buûi ráûm 
hay âaïnh ngaî cáy cäúi. 
 3. Di dåìi mäö maí 
 + Phaíi thäng baïo cho ngæåìi coï mäö maí biãút âãø di dåìi. Khi di dåìi phaíi theo âuïng 
phong tuûc vaì vãû sinh mäi træåìng. 
3.1.3. Tiãu næåïc bãö màût cho khu væûc thi cäng 
 1. YÏ nghéa cuía viãûc tiãu næåïc bãö màût cho khu væûc thi cäng 
 + Næåïc ta nàòm trong vuìng khê háûu nhiãût âåïi coï læåüng mæa trung bçnh hàòng nàm 
ráút låïn nãn viãûc tiãu næåïc màût vaì haû mæûc næåïc ngáöm cho cäng trçnh xáy dæûng laì viãûc 
laìm quan troüng khäng thãø thiãúu. 
 + Coï nhæîng cäng trçnh coï âëa âiãøm xáy dæûng nàòm trong vuìng âáút truîng, nãn mäùi 
khi coï mæa låïn thæåìng bë ngáûp næåïc. Næåïc æï âoüng gáy nhiãöu caín tråí cho viãûc thi cäng 
âaìo, âàõp âáút.  
 + Tiãu næåïc bãö màût âãø haûn chãú khäng cho næåïc chaíy vaìo häú moïng, giaím båït caïc 
khoï khàn cho quaï trçnh thi cäng âáút. 
 2. Caïc phæång phaïp tiãu næåïc màût cäng trçnh 
 + Âãø baío vãû nhæîng cäng trçnh khoíi bë næåïc mæa traìn vaìo, ta âaìo nhæîng raînh ngàn 
næåïc mæa vãö phêa âáút cao vaì chaûy doüc theo caïc cäng trçnh âáút hoàûc âaìo raînh xung 
quanh cäng træåìng âãø coï thãø tiãu thoaït næåïc mäüt caïch nhanh choïng (hçnh 3-1.). Næåïc 
chaíy xuäúng raînh thoaït næåïc âæåüc dáùn xuäúng hãû thäúng cäúng thoaït gáön nháút. Kêch thæåïc 
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Hçnh 3-1. Taûo raînh thoaït næåïc màût 

Raînh thoaït næåïc màût

Khu væûc xáy dæûng cäng trçnh

raînh ngàn næåïc phuû thuäüc vaìo bãö màût læu væûc vaì âæåüc xaïc âënh theo tênh toaïn.  
+ Âãø tiãu næåïc màût cho caïc häú moïng âaî âaìo xong do gàûp mæa hay do næåïc 

ngáöm, ta taûo caïc raînh xung quanh häú moïng våïi âäü däúc nháút âënh táûp trung vãö caïc häú 
thu, räöi âàût maïy båm âãø tiãu næåïc. Âäúi våïi nhæîng häú moïng coï kêch thæåïc låïn thç ta coï 
thãø bäú trê nhiãöu häú thu gom taûi caïc goïc cuía häú moïng (hçnh 3-2.). 

§3.2. HAÛ MÆÛC NÆÅÏC NGÁÖM 
3.2.1. Muûc âêch 
 Khi âaìo häú moïng hoàûc thi cäng caïc cäng trçnh nàòm sáu trong loìng âáút maì âaïy häú 
moïng hoàûc cäng trçnh nàòm dæåïi mæûc næåïc ngáöm, næåïc ngáöm chaíy vaìo häú moïng hoàûc 
cäng trçnh gáy caín tråí cho caïc quaï trçnh thi cäng hoàûc suût låí vaïch âáút... Cáön thiãút kãú 
biãûn phaïp haû mæûc næåïc ngáöm (hçnh 3-3).  
 Haû mæûc næåïc ngáöm laì laìm cho mæïc næåïc ngáöm haû tháúp cuûc bäü åí mäüt vë trê naìo 
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    Hçnh 3-2. Hãû thäúng thoaït næåïc màût cho häú moïng 
1. Raînh; 2. Häú ga gom næåïc; 3. ÄÚng båm; 4. Maïy båm  
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âoï, bàòng caïc phæång phaïp nhán taûo, âaìo giãúng sáu trong táöng chæïa næåïc vaì haû tháúp 
mæûc næåïc trong âoï bàòng caïch båm liãn tuûc taûo nãn hçnh phãùu truîng. Mäüt giãúng chè laìm 

khä âæåüc mäüt phaûm vi heûp nháút âënh naìo âáúy, muäún laìm khä mäüt vuìng thç xung quanh 
khu væûc âáút âoï phaíi laìm hãû thäúng giãúng vaì tæì caïc giãúng næåïc âæåüc båm liãn tuûc. 
 Hiãûn nay âãø haû mæûc næåïc ngáöm coï ba loaûi thiãút bë chuí yãúu :  
 + ÄÚng giãúng loüc våïi båm huït sáu 
 + Thiãút bë kim loüc haû mæïc næåïc näng 
 + Thiãút bë kim loüc haû mæïc næåïc sáu. 
3.2.2. Caïc phæång phaïp haû mæûc næåïc ngáöm 
 1. Phæång phaïp giãúng loüc våïi maïy båm huït sáu 
  a. Cáúu taûo 
 + Giãúng loüc våïi maïy båm huït sáu: laì bäü thiãút bë gäöm caïc bäü pháûn: äúng giãúng loüc, 
täø maïy båm âàût trong mäùi giãúng, äúng táûp trung næåïc, traûm båm vaì äúng xaí næåïc. Maïy 
båm phäø biãún duìng loaûi maïy båm truûc âæïng . 
 + ÄÚng giãúng loüc: laì äúng bàòng theïp coï âæåìng kênh 200 ÷ 450mm, phêa dæåïi coï 
nhiãöu khe nhoí âãø huït næåïc goüi laì pháön loüc. Pháön loüc coï cáúu taûo nhæ hçnh veî. Chiãöu daìi 
pháön loüc tuyì theo âëa cháút coï thãø keïo daìi tæì 6 ÷ 15m. 
 + Maïy båm truûc âæïng âæåüc âàût sáu trong äúng giãúng, âãø quay maïy båm laì âäüng 
cå. Hiãûn nay phäø biãún laì duìng loaûi maïy båm truûc âæïng coï nhoïm baïnh xe cäng taïc âàût åí 
thán maïy vaì bàõt chàût vaìo truûc âæïng chung våïi äúng huït coï læåïi åí âáöu dæåïi 
  b.Nguyãn lyï 

 Næåïc ngáöm sau khi theo caïc khe nhoí cuía äúng giãúng loüc chaíy vaìo trong äúng seî 
âæåüc maïy båm truûc âæïng liãn tuûc huït lãn trãn  
  c. Kyî thuáût haû giãúng: 
 + Nãúu âáút thuäüc loaûi caït pha seït hay caït, hay loaûi âáút dãù bë xoïi låí thç aïp duûng biãûn 
phaïp xoïi bàòng tia næåïc âãø haû äúng. Khi âoï åí âáöu dæåïi äúng làõp thãm mäüt muîi äúng âãø 
phun ra nhæîng tia næåïc aïp læûc vaì näúi äúng âoï våïi mäüt äúng dáùn næåïc cao aïp  (8÷16atm). 
Næåïc phun ra tæì muîi äúng seî phaï våî kãút cáúu âáút vaì äúng giãúng tæû tuût dáön xuäúng âãún âäü 
sáu thiãút kãú thç vàûn äúng dáùn næåïc cao aïp ra vaì láúy lãn.  

    Häú moïng træåïc khi haû mæûc næåïc ngáöm  Häú moïng sau khi haû mæûc næåïc ngáöm

Mæûc næåïc 
ngáöm Mæûc næåïc 

ngáöm 

Hçnh 3-3. Næåïc ngáöm trong häú moïng vaì haû
mæûc næåïc ngáöm 
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 + Khi haû äúng trong âáút láùn soíi, sau khi xoïi næåïc caït láùn soíi seî láúp khoaíng träúng 
xung quanh äúng, taûo ra maìng loüc tæû nhiãn. 
 + Træåìng håüp âáút thiãúu nhæîng thaình pháön taûo ra maìng loüc tæû nhiãn,  muäún laìm 
tàng bãö màût huït næåïc, tàng khaí nàng laìm viãûc cuía giãúng, ta tæû taûo ra xung quanh giãúng 
mäüt maìng loüc caït soíi bàòng caïch âäø caïc haût coï âæåìng kênh tæì 3 ÷ 10mm xung quanh 
äúng giãúng theo mäüt äúng bao. Äúng bao naìy räüng hån äúng giãúng tæì 80 ÷ 100mm. Âäø soíi 
ngay sau khi haû xong äúng xuäúng âäü sáu quy âënh, räöi båm næåïc aïp læûc nhoí âãø coï thãø 
dãù daìng ruït äúng bao lãn. 

+ Nãúu âáút ràõn chàõc thç phaíi khoan läù âãø âàût äúng giãúng. Sau khi haû xong äúng giãúng 

thç làõp maïy båm huït sáu vaìo trong äúng giãúng. 
  d. Æu  vaì nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp   

* Æu âiãøm  
 + Hiãûu suáút cao, nàng suáút låïn. 
 + Coï thãø náng næåïc lãn cao (80 ÷ 100m ) nghéa laì coï thãø haû mæûc næåïc ngáöm 
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Hçnh 3-4. Giãúng loüc maïy båm huït sáu 
a) Cáúu taûo: 1. ÄÚng giãúng; 2. Maïy båm truûc âæïng; 3. Låïp dáy theïp 

4. Læåïi loüc; 5. Låïp caït loüc; 6. Thaình giãúng. 
b) Haû giãúng bàòng phæång phaïp xoïi næåïc 

1. ÄÚng giãúng; 2. Pháön loüc; 3. ÄÚng dáùn næåïc cao aïp 
4. Muîi äúng 

a) b) 
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xuäúng sáu. 
 + Mäùi giãúng coï thãø haû mæûc næåïc ngáöm âäüc láûp. 

 *  Nhæåüc âiãøm 
 + Cäng taïc haû äúng phæïc taûp, täún nhiãöu thåìi gian vaì chi phê cao. 
 + Maïy båm choïng hoíng nãúu næåïc huït lãn coï  láùn caït. 
  e. AÏp duûng 
 + Khi haû mæûc næåïc ngáöm xuäúng sáu, maì caïc loaûi thiãút bë khaïc khäng âuí khaí 
nàng. 
 + Khi âëa cháút phæïc taûp (âáút næït neí, âáút buìn, âáút seït, seït pha caït xen keî våïi nhæîng 
låïp caït) nhæîng træåìng håüp naìy phaíi âäø nhiãöu loaûi váût liãûu tháúm næåïc xung quanh äúng 
loüc. 
 + Khi häú moïng räüng, læåüng næåïc tháúm låïn. 
 + Khi thåìi gian laìm viãûc trong häú moïng keïo daìi. 
 2. Phæång phaïp duìng äúng kim loüc huït näng 
  a. Cáúu taûo(hçnh 3.5) 

 Hãû thäúng kim loüc gäöm ba pháön: âoaûn äúng trãn, âoaûn äúng loüc vaì âoaûn cuäúi. 
 + Âoaûn äúng trãn: laì äúng theïp huït dáùn næåïc, âæåüc näúi laûi våïi nhau tæì nhiãöu âoaûn 
äúng coï âæåìng kênh 50 ÷ 68mm, säú âoaûn äúng naìy tuyì thuäüc âäü sáu cáön âàût âoaûn loüc. 
Âoaûn äúng trãn âæåüc näúi våïi båm huït hay båm âáøy cao aïp. 
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1. Âoaûn äúng huït, 

 2. Khåïp näúi, 
 3. Læåïi loüc, 
 4. Læåïi theïp baío vãû 
 5. Âoaûn äúng ngoaìi (coï âuûc 
läù), 
 6. Âoaûn äúng trong (khäng 
âuûc läù), 
 7. Van vaình khuyãn, 
 8. Van cáöu, 
 9. Loì xo. 

Hçnh 3-5. Cáúu taûo äúng kim loüc 
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 + Âoaûn loüc: gäöm hai äúng theïp läöng nhau. 
      - ÄÚng trong: khäng âuûc läù, âæåüc näúi våïi äúng trãn. 

   - ÄÚng ngoaìi: âæåüc âuûc läù vaì coï âæåìng kênh låïn hån âæåìng kênh äúng trong mäüt 
êt.  
   - Bãn ngoaìi âæåüc cuäún dáy theïp vaì âæåüc bao båíi læåïi loüc. 

 + Âoaûn cuäúi: gäöm coï van vaình khuyãn, van cáöu vaì bäü pháûn xoïi âáút. 
   b. Nguyãn lyï 
 * Haû äúng kim loüc 
 + Âàût thàóng âæïng âãø âáöu kim loüc âuïng vaìo vë trê thiãút kãú. 
 + Duìng buïa goî nheû âãø pháön âáöu càõm vaìo trong âáút. 
 + Cho båm næåïc cao aïp vaìo trong äúng loüc. Dæåïi aïp suáút låïn næåïc âæåüc neïn vaìo 
trong kim loüc, âáøy van vaình khuyãn âoïng laûi vaì neïn van cáöu måí ra. Næåïc phun ra 
ngoaìi theo caïc läù ràng nhoün. 
 + Caïc tia næåïc phun ra våïi aïp suáút cao laìm xoïi låí âáút åí âáöu kim loüc, vaì âáøy chuïng 
lãn màût âáút. Dæåïi troüng læåüng baín thán kim loüc tæì tæì chçm vaìo trong loìng âáút. Âãún âäü 
sáu thiãút kãú thç dæìng båm næåïc  kãút thuïc giai âoaûn haû kim loüc. 
 * Hoaût âäüng huït næåïc ngáöm cuía äúng kim loüc 
 + Cheìn vaìo xung quanh pháön loüc mäüt låïp soíi vaì caït haût to âãø taûo thãm låïp loüc. 
Cheìn mäüt låïp âáút seït trãn miãûng läù âãø giæî khäng cho khäng khê loüt vaìo trong äúng kim 
loüc. 
 + Cho båm huït hoaût âäüng, dæåïi taïc duûng cuía chán khäng, van cáöu bë huït âoïng laûi. 
Næåïc ngáöm åí ngoaìi tháúm qua læåïi loüc vaìo trong äúng ngoaìi âáøy van vaình khuyãn måí 
ra, chaíy vaìo äúng trong vaì âæåüc huït lãn. 
 * Så âäö bäú trê äúng kim loüc 
 + Så âäö kãút håüp hai táöng haû näng. 
 Hãû thäúng äúng kim loüc coï thãø haû mæûc næåïc ngáöm tæì 4 ÷ 5 m, âãø haû sáu hån ta kãút 
håüp nhiãöu táöng kim loüc  xuäúng tháúp dáön. 
 + Så âäö bäú trê âäúi våïi màût bàòng heûp: Bäú trê mäüt haìng äúng kim loüc chaûy doüc cäng 
trçnh. 
 + Så âäö bäú trê âäúi våïi màût bàòng räüng: Bäú trê hãû thäúng äúng kim loüc xung quanh häú 
moïng. 

 
 + Læu læåüng næåïc cuía hãû thäúng nãúu bäú trê theo chuäùi:  
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Hçnh 3-7. Så âäö bäú trê hãû thäúng äúng kim loüc  
        a) Bäú trê theo voìng kheïp kên; b) Bäú trê theo chuäùi 
         1. ÄÚng kim loüc; 2. ÄÚng gom næåïc; 3. Maïy båm,  
         4. Mæûc næåïc ngáöm træåïc khi haû 5. Mæûc næåïc ngáöm sau khi haû. 
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Hçnh 3-6. Så âäö kãút håüp hai táöng kim loüc haû näng 
1. Mæûc næåïc ngáöm træåïc khi haû. 
2. Mæûc næåïc ngáöm sau khi haû 
3. Hãû thäúng kim loüc 
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 3. Phæång phaïp duìng äúng kim loüc 
huït sáu 
  a. Cáúu taûo(hçnh 3-8) 
 + ÄÚng kim loüc huït sáu coï cáúu taûo 
khaïc våïi kim loüc huït näng laì âæåìng 
kênh to hån, pháön thán äúng vaì pháön loüc 
daìi hån, trong äúng loüc coï thãm mäüt äúng 
thæï hai mang miãûng phun nhàòm âæa 
næåïc lãn cao. Cáúu taûo äúng kim loüc huït 
sáu nhæ hçnh 3-8. 
  b. Nguyãn lyï 
 + Âáöu tiãn haû äúng loüc ngoaìi (äúng 
1), coï pháön loüc vaì pháön chán äúng xuäúng 
âáút bàòng phæång phaïp xoïi næåïc tæång 
tæû nhæ khi haû äúng kim loüc huït näng. 
 + Sau âoï thaí vaìo trong äúng (1) 1 
äúng nhoí hån (äúng 2) mang miãûng phun 
(3) åí pháön dæåïi. 

+ Maïy båm âáøy næåïc 
cao aïp våïi aïp suáút 7,5 ÷ 8 at 
vaìo äúng kim loüc, næåïc chaíy 
trong khoaíng träúng giæîa hai 
äúng (1) vaì (2) räöi âãún 
miãûng phun. Tia næåïc chaíy 
qua caïc läù nhoí cuía miãûng 
phun vaì phun lãn våïi mäüt 
læu täúc ráút låïn, laìm giaím aïp 
suáút khäng khê trong 
khoaíng khäng gian phêa 
dæåïi cuía äúng trong, huït theo 
næåïc ngáöm dæåïi âáút lãn cao. 
 + Häùn håüp næåïc ngáöm 
vaì næåïc ban âáöu âæåüc huït 
lãn chaíy vaìo mäüt hãû thäúng 
äúng dáùn âãún bãø chæïa næåïc. 
Maïy båm laûi láúy næåïc trong 
bãø naìy âãø båm vaìo äúng kim 
loüc laìm næåïc mäöi. Næåïc 
thæìa trong bãø seî âæåüc båm dáùn âi nåi khaïc. 

1

2

3

4 

5 

6 

7 

Hçnh 3-8. ÄÚng kim loüc huït sáu 

 1: äúng ngoaìi, 
 2 : äúng trong, 
 3 : miãûng phun, 
 4 : khåïp näúi, 
 5 : äúng loüc trong, 
 6 : äúng loüc ngoaìi, 
 7 : van bi. 

1
6

7

2

4

5

3

Hçnh 3-9. Så âäö laìm viãûc cuía hãû thäúng äúng kim loüc sáu 

 1 : maïy båm, 
 2 : äúng dáùn næåïc mäöi, 
 3 : pháön äúng loüc, 
 4 : pháön thán äúng, 
 5 : mæûc næåïc ngáöm, 
 6 : maïng gom næåïc, 
 7 : bãø chæïa næåïc. 
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 + Âäúi våïi nhæîng nåi âáút caït, âáút caït láùn soíi thç khäng cáön âäø maìng loüc xung 
quanh äúng kim loüc huït sáu. Nhæng khi duìng åí nhæîng nåi âáút seït pha caït, âáút êt tháúm thç 
phaíi âäø maìng loüc xung quanh äúng. 
c. Phaûm vi aïp duûng  
 + Duìng âãø haû mæûc næåïc ngáöm xuäúng sáu, khi maì äúng kim loüc huït näng khäng haû 
âæåüc. 
 + Duìng äúng kim loüc huït sáu coï thãø haû mæûc næåïc ngáöm xuäúng âãún âäü sáu 18m. 
Tuy nhiãn khäng nãn duìng thiãút bë naìy âãø haû mæûc næåïc ngáöm xuäúng quaï sáu vç phaíi 
cáön mäüt læåüng næåïc mäöi quaï låïn. 
 + Trong træåìng håüp nguäön næåïc tháúm låïn (trãn 5 lêt/giáy cho mäüt äúng kim loüc) vaì 
thåìi gian haû mæûc næåïc ngáöm khaï daìi thç nãn aïp duûng phæång phaïp äúng giãúng loüc coï 
maïy båm huït sáu, vç noï coï hiãûu suáút cao hån phæång phaïp äúng kim loüc huït sáu. 
 
§3.3. ÂËNH VË CÄNG TRÇNH 
3.3.1. Càõm truûc âënh vë 
 + Tæì coüc mäúc chuáøn, cao trçnh chuáøn (âæåüc bãn måìi tháöu baìn giao), dæûa trãn baín 
veî thiãút kãú màût bàòng âënh vë, triãøn khai caïc truûc cuía cäng trçnh theo hai phæång bàòng 
maïy tràõc âaût, thæåïc theïp, nivä, quaí doüi, dáy theïp φ1 (hçnh 3-10). 

  + Mäùi mäüt truûc âæåüc xaïc âënh båíi hai coüc (hay nhiãöu coüc tuyì theo màût bàòng cäng 
trçnh). Caïc coüc âënh vë naìy âæåüc bäú trê taûi nhæîng vë trê sao cho dãù nhçn tháúy, khäng aính 
hæåíng âãún cäng taïc thi cäng vaì âæåüc baío vãû cáøn tháûn trong suäút quaï trçnh thi cäng. 

Hçnh 3-10. Hãû coüc âån âënh vë 
      a) : Coüc gäù,         b) : Coüc theïp  

     1. Âinh âënh vë tim;        2. Raînh âënh vë tim,  
    3. Coüc gäù 40x40x1000;  4. Coüc theïp φ 20   
     5. Bãtäng giæî coüc. 
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a) 
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 + Caïc coüc âënh vë coï thãø laìm bàòng gäù våïi tiãút diãûn 40x40x100 hay âæåüc laìm bàòng 
coüc theïp φ20. 
 + Khi càõm truûc âënh vë duìng hãû coüc âån nhæ trãn coï æu âiãøm laì êt gáy caín tråí 
trong quaï trçnh thi cäng, dãù baío quaín. Tuy nhiãn viãûc duìng hãû coüc âån coï nhæåüc âiãøm 
laì trong quaï trçnh âënh vë tim truûc cuía cäng trçnh, viãûc âoïng coüc xuäúng âáút (âãø vaûch 
tim) ráút khoï chênh xaïc, thæåìng nãúu khäng âãø yï khi âoïng xong coüc thç âæåìng tim cuía 
cäng trçnh khäng coìn nàòm trãn âáöu coüc næîa (vç coüc âaî bë âoïng lãûch). Âãø traïnh hiãûn 
tæåüng naìy trong quaï trçnh âoïng phaíi thæåìng xuyãn kiãøm tra bàòng maïy kinh vé.  
 + Ngoaìi hãû thäúng coüc âån, ta coìn duìng giaï ngæûa âãø âaïnh dáúu tim, truûc âënh vë 
(hçnh 3-11). 

Giaï ngæûa âån: Gäöm hai cäüt vaì mäüt táúm vaïn âæåüc baìo nhàôn, thàóng âoïng ngang 
vaìo phêa sau cäüt, âãø khi càng dáy vaïn khäng bë  läi báût khoíi cäüt. Cuîng coï thãø âoïng nàòm 
vaïn trãn hai âáöu cäüt. 

 Giaï ngæûa keïp: Hãû thäúng goìm nhiãöu giaï ngæûa âån gheïp laûi våïi nhau. Âãø âaïnh dáúu 
tim truûc cäng trçnh ta duìng chç vaûch trãn vaïn ngang räöi duìng âinh âoïng âãø laìm dáúu vaì 
duìng âãø càng dáy sau naìy. 
 + Khi duìng giaï ngæûa âãø laìm dáúu mäüt tim, truûc cäng trçnh thç âäü daìi vaïn ngang 
(khoaíng caïch giæîa hai cäüt) laì l = 0,4 ÷ 0,6m. 
 + Khi duìng giaï ngæûa âãø âaïnh dáúu nhiãöu tim (truûc) cuía cäng trçnh thç chiãöu daìi vaïn 
ngang phuû thuäüc vaìo  khoaíng caïch giæîa hai tim(truûc) biãn. 
 + Hãû thäúng giaï ngæûa khàõc phuûc âæåüc nhæåüc âiãøm cuía coüc âån, viãûc âënh vë cäng 
trçnh ráút dãù daìng vaì chênh xaïc. Tuy nhiãn nãúu duìng hãû thäúng Gavari låïn (daìi) âãø âënh 
vë hãút cäng trçnh seî gáy caín tråí trong giao thäng phuûc vuû thi cäng. Chênh vç váûy maì tuyì 

Hçnh 3-11. Hãû thäúng giaï ngæûa 
a) Giaï ngæûa coï vaïn ngang liãn kãút trãn âáöu coüc,  
b) Giaï ngæûa coï vaïn ngang liãn kãút trãn thán coüc, 
1. Coüc;  2. Thanh ngang; 3. Âinh laìm dáúu tim  
4. Âinh liãn kãút; 5. Bãtäng giæî chán coüc. 

1 1

55
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theo âëa hçnh maì choün hãû thäúng coüc âån hay hãû thäúng giaï ngæûa hoàûc kãút håüp caí hai sao 
cho håüp lyï. 
 + Âäúi våïi nhæîng cäng trçnh xáy chen: Trong træåìng håüp naìy màût bàòng thi cäng 
khäng cho pheïp ta càõm coüc hay giaï ngæûa âãø laìm dáúu tim truûc cäng trçnh åí nhæîng caûnh 
giaïp våïi cäng trçnh lán cáûn. Do âoï mäúc cäng trçnh âæåüc gæíi træûc tiãúp lãn cäng trçnh lán 
cáûn. Dáúu mäúc tim, truûc cäng trçnh phaíi âæåüc sån roî raìng taûi vë trê dãù quan saït, dãù baío 
quaín. 

3.3.2. Giaïc moïng cäng trçnh  
 + Dæûa vaìo caïc baín veî thiãút kãú moïng, tênh cháút cuía âáút âãø xaïc âënh kêch thæåïc häú 
âaìo. 
 + Tæì caïc truûc âënh vë triãøn khai caïc caïc âæåìng tim moïng. 
 + Tæì âæåìng tim phaït triãùn ra bäún âènh cuía häú âaìo. 
 + Duìng väi bäüt raíi theo chu vi cuía häú âaìo. 
 + Taûi mäùi häú âaìo, hay nhiãöu häú gáön nhau phaíi coï mäüt cao âäü chuáøn âãø tiãûn kiãøm 
tra cao trçnh häú moïng.    
 
§3.4. CHÄÚNG VAÏCH  ÂÁÚT HÄÚ ÂAÌO 
3.4.1. Muûc âêch 
 Cáön phaíi chäúng vaïch âáút häú âaìo khi âaìo häú våïi vaïch thàóng âæïng. Viãûc âaìo häú våïi 
vaïch thàóng âæïng thæåìng gàûp trong nhæîng træåìng håüp sau: 
 + Âaìo theo âäü däúc tæû nhiãn âãø traïnh hiãûn tæåüng suût låí maïi däúc häú âaìo seî laìm tàng 
khäúi læåüng âaìo cuîng nhæ âàõp dáùn âãún tàng giaï thaình cäng trçnh nãn phaíi âaìo vaïch 

Hçnh 3-12. Hãû thäúng giaï ngæûa âãø âënh vë cäng trçnh 
       1. Màût bàòng cäng trçnh;  2.  Giaï ngæûa;  3. Âinh;  4. Dáy càng 
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thàóng âæïng. 
 + Âëa hçnh khäng cho pheïp âaìo häú coï maïi däúc vç coï nhæîng cäng trçnh xung 
quanh (thæåìng gàûp trong caïc cäng trçnh xáy chen). 
 + Tuy nhiãn khi âaìo våïi mäüt âäü sáu khäng låïn, âáút coï âäü dênh kãút täút, âáút bë neïn 
chàût theo thåìi gian ta coï thãø âaìo vaïch thàóng âæïng maì khäng cáön phaíi chäúng vaïch âáút. 
ÆÏng våïi mäùi loaûi âáút khaïc nhau, chiãöu sáu häú âaìo cho pheïp âaìo âáút thàóng âæïng htâ 
âæåüc tênh theo cäng thæïc 3.3 hay tra baíng nhæ sau : 

                                
⎥
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    (3.3) 

 Trong âoï:  
 γ (kg/cm3, T/m3): Troüng læåüng riãng cuía âáút. 
 ϕ (âäü): Goïc ma saït trong cuía âáút. 
 c (kg/cm2, T/m2): Læûc dênh âån vë cuía âáút.  
 q (kg, T): taíi troüng âeì lãn màût âáút. 
 k Hãû säú an toaìn: ( k = 1,5 ÷ 2,5). 
 

Loaûi âáút htâ (m) 
- Âáút caït, âáút láùn soíi 
- Âáút aï caït, aï seït 
- Âáút seït, âáút thët 
- Caïc loaûi âáút ràõn chàõc (âáút thët, âáút seït) 

≤  1 
≤  1,25 
≤  1,5 
≤  2 

  

 + Khi chiãöu sáu âaìo âáút væåüt quaï caïc quy âënh cho pheïp hoàûc mæûc næåïc ngáöm 
cao hån âaïy häú âaìo, træåìng håüp naìy nãúu khäng chäúng vaïch âáút thç maïi âáút dãù bë suût låí, 
gáy khoï khàn trong thi cäng cuîng nhæ gáy nguy hiãøm cho ngæåìi vaì thiãút bë thi cäng. 
3.4.2. Caïc biãûn phaïp chäúng vaïch âáút häú âaìo thàóng âæïng (häú âaìo näng) 
 1. Chäúng vaïch âáút bàòng vaïn ngang 
  a. Chuáøn bë vaì thi cäng 
 + Vaïn táúm gheïp laûi våïi nhau thaình nhæîng maíng coï chiãöu räüng tæì 0,5 ÷ 1m. 
 + Âaìo häú moïng xuäúng sáu tæì 0,5 ÷ 1m tuyì theo tæìng loaûi âáút sao cho vaïch âáút 
váùn khäng bë saût låí. 
 + Tiãún haình chäúng âåî bàòng caïch eïp saït caïc táúm vaïn song song våïi màût âáút vaìo 
caïc màût cuía häú âaìo räöi duìng caïc thanh chäúng âæïng âåî åí phêa ngoaìi, duìng caïc thanh 
neïo (khi màût bàòng phêa trãn räüng raîi), thanh vàng ngang (nãúu häú âaìo heûp) hay thanh 
chäúng xiãn (nãúu häú daìo räüng) âãø âåî hãû vaïn laït ngang. Táúm vaïn trãn cuìng phaíi âàût cao 
hån màût âáút mäüt khoaíng 5 ÷ 10cm âãø ngàn khäng cho âáút, âaï trãn màût âáút råi xuäúng häú 
moïng (hçnh 3-13). 
 + Âäúi våïi thanh chäúng xiãn vaì thanh vàng ngang thæåìng aính hæåíng âãún màût bàòng 
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thi cäng, thanh neïo chè aïp duûng khi màût bàòng thi cäng räüng raîi âuí chäù âãø liãn kãút  
thanh neïo våïi vuìng âáút äøn âënh xung quanh. 

+ Tiãúp tuûc âaìo sáu tæìng âåüt 0,5 ÷ 1m räöi laûi chäúng âåî vaïch âáút cho âãún âäü sáu thiãút 
kãú. 
  b. Phaûm vi aïp duûng  
 Khi âaìo häú åí nhæîng loaûi âáút coï âäü kãút dênh nhoí, khäng coï næåïc ngáöm hoàûc coï 
næåïc ngáöm ráút êt. Chiãöu sáu häú âaìo tæì 2 ÷ 4m. 
 2. Chäúng vaïch âáút bàòng vaïn laït doüc 
  a. Chuáøn bë vaì thi cäng 
 + Vaïn táúm âæåüc vaït nhoün mäüt âáöu. 
 + Caïc thanh chäúng ngang, neûp âæïng gäúi tæûa. 
 + Duìng vaïn doüc âoïng doüc theo chu vi cáön âaìo häú . 
 + Tiãún haình âaìo âáút âãún âäü sáu thiãút kãú. 
 + Duìng neûp ngang liãn kãút caïc táúm vaïn laûi våïi nhau. 

Vaïn gäù laït ngang

Coüc chäúng 
Vàng ngang

Hçnh 3-15. Chäúng vaïch âáút bàòng vaïn laït
ngang - Häú âaìo heûp 

B
ϕ

≥
tg
H  

H
 

ϕ 

Hçnh 3-14. PP neïo gia cäú thaình häú taûo thäng
thoaïng MB thi cäng âaïy häú âaìo 

Màût træåüt

Vaïn laït ngang 

Thanh giàòng ngang 

Coüc neo 

Hçnh 3-13 Chäúng cheïo häù tråü chäúng âæïng 

Chäúng xiãn

Vaïn laït ngang
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 + Duìng caïc thanh chäúng âæïng âãø âåî caïc neûp ngang. 
 + Duìng thanh chäúng ngang, thanh neïo hay vàng ngang âåî caïc thanh âæïng û. 
b. Phaûm vi aïp duûng: 
 Khi âaìo häú åí nhæîng loaûi âáút coï âäü kãút dênh nhoí, råìi raûc, âáút áøm æåït hoàûc âáút chaíy, 
chiãöu sáu häú âaìo tæì 2 ÷ 4m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H
 

ϕ 
Neûp ngang

Vaïn laït âæïng 

B
ϕ

≥
tg
H

Thanh giàòng ngang 

Hçnh 3-16. Chäúng vaïch âáút bàòng vaïn laït âæïng 
a) Duìng chäúng xiãn 
b) Duìng thanh neïo 

Chäúng xiãn

Neûp ngang 

Vaïn laït âæïng 

a) b)
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CHÆÅNG IV. KYÎ THUÁÛT THI CÄNG ÂÁÚT 
                        

§4.1. THI CÄNG ÂÁÚT BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP THUÍ CÄNG 
 Thi cäng âáút thuí cäng laì phæång phaïp thi cäng truyãön thäúng. Duûng cuû duìng âãø 
laìm âáút laì duûng cuû cäø truyãön nhæ xeíng, cuäúc chim, keïo càõt âáút, xaì beng, cuäúc chim 
v.v... Âãø váûn chuyãøn âáút, ngæåìi ta duìng quang gaïnh, xe ruìa, xe boì... 
4.1.1. Caïc nguyãn tàõc thi cäng 
 1. Nguyãn tàõc 1  
 Læûa choün duûng cuû thi cäng thêch håüp tuyì theo tæìng loaûi âáút. 
 Vê duû : Xuïc âáút duìng xeíng vuäng, xeíng cong; Âaìo âáút duìng xeíng troìn, thàóng; 
Âáút cæïng duìng cuäúc chim, xaì beng; Âáút láùn soíi, âaï duìng chooìng, cuäúc chim; Âáút deío 
mãöm duìng keïo càõt, mai âaìo. 
 2. Nguyãn tàõc 2 
 Phaíi coï biãûn phaïp laìm giaím thiãøu khoï khàn cho thi cäng. 
 Vê duû : Khi thi cäng âaìo âáút maì gàûp âáút quaï cæïng thç ta phaíi laìm mãöm âáút træåïc 
khi âaìo bàòng caïch tæåïi næåïc hay duìng xaì beng, chooìng, âãø laìm tåi træåïc. Hoàûc khi 
âang thi cäng thç gàûp tråìi mæa hay gàûp mæûc næåïc ngáöm cao phaíi coï biãûn phaïp tiãu 
næåïc màût, haû mæûc næåïc ngáöm... 
 3. Nguyãn tàõc 3 
 Täø chæïc thi cäng håüp lyï.  
 Phaíi phán cäng caïc täø âäüi theo caïc tuyãún laìm viãûc, traïnh táûp trung nhán cäng taûi 
mäüt vë trê. Täø chæïc váûn chuyãøn phaíi håüp lyï, thäng thæåìng thç hæåïng âaìo âáút vaì hæåïng 
váûn chuyãøn thàóng goïc våïi nhau hoàûc ngæåüc chiãöu nhau.  
4.1.2. Mäüt säú biãûn phaïp thi cäng 

 + Nãúu häú âaìo sáu thç chia ra laìm nhiãöu âåüt, chiãöu daìy âaìo âáút cuía mäùi âåüt tæång 
æïng våïi duûng cuû thi cäng. Coï thãø mäùi âåüt do mäüt täø âaìo, caïc täø âaìo caïch nhau sao cho 
maïi däúc cuía häú âaìo nhoí hån âäü däúc tæû nhiãn cuía âáút. Täø âaìo âáút cuäúi cuìng âi âãún âáu 

I I

II II

III III

Hçnh 4-1. Âaìo häú khi coï næåïc ngáöm hay trong tråìi mæa 

      I , II , III  :    Raînh tiãu næåïc 
         1,   2,   3,   4         :    Thæï tæû låïp âaìo 

1 1 1
2

3 4

2 2

3 3
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thç cäng viãûc cuîng hoaìn táút, khäng coìn ngæåìi, phæång tiãûn âi laûi laìm phaï våî cáúu truïc 
cuía âáút. 
 + Khi âaìo âáút åí khu væûc coï næåïc hoàûc trong muìa mæa, âãø âãö phoìng næåïc chaíy 
traìn trãn màût cäng trçnh, ta cáön taûo raînh sáu thu næåïc vaìo mäüt chäù âãø båm thoaït âi. 
Raînh thu næåïc luän thæûc hiãûn træåïc mäùi âåüt âaìo. 
 + Khi âaìo âáút gàûp caït chaíy, buìn chaíy ta phaíi laìm häú coï táöng loüc ngæåüc âãø gaûn láúy 
næåïc trong räöi måïi båm næåïc âi. Khäng âæåüc båm næåïc træûc tiãúp coï caït. Nãúu båm træûc 
tiãúp næåïc coï caït seî laìm räùng âáút, phaï hoíng cáúu truïc âáút nguyãn åí xung quanh, gáy hæ 
hoíng caïc cäng trçnh lán cáûn. Âäúi våïi häú âaìo räüng, coï buìn chaíy, phaíi laìm haìng coüc 
chäúng, loït phãn vaì råm âãø ngàn khäng cho caït chaíy xuäúng phêa dæåïi. Nãúu âaìo sáu thç 
cáön laìm theo daûng báûc thang. 

§4.2. THI CÄNG ÂAÌO ÂÁÚT BÀÒNG CÅ GIÅÏI  
4.2.1. Âaìo âáút bàòng maïy âaìo gaìu thuáûn 
 1. Caïc thäng säú kyî thuáût (hçnh 4-3) 
 + RI = Rmin: laì baïn kênh nhoí nháút maì maïy coï thãø thæûc hiãûn âæåüc taûi mäüt vë trê 
âæïng tæång æïng våïi chiãöu cao âaìo âáút HI. 
 + RII: laì baïn kênh âaìo âáút åí cao trçnh maïy âæïng, chiãöu cao tæång æïng laì HII = 0. 
 + RIII = Rmax: laì baïn kênh âaìo låïn nháút maì maïy coï thãø thæûc hiãûn âæåüc taûi vë trê 
âæïng, æïng våïi chiãöu cao âaìo âáút laì HIII. 
 + RIV: laì baïn kênh âaìo tæång æïng våïi chiãöu cao âaìo âáút låïn nháút maì maïy coï thãø 
thæûc hiãûn âæåüc taûi cao trçnh âæïng HIV = Hmax. 
 + r1: laì baïn kênh âäø âáút tæång æïng våïi chiãöu cao âäø âáút låïn nháút h1 = hmax maì maïy 
thæûc hiãûn âæåüc taûi vë trê âæïng. 
 + r2 = rmax: laì baïn kênh âäø âáút låïn nháút maì maïy coï thãø thæûc hiãûn âæåüc taûi vë trê 
âæïng, coï chiãöu cao gaìu âäø tæång æïng laì h2.  
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Hçnh 4-2. Âaìo âáút nåi coï buìn, caït chaíy 
1. Coüc tre (hay coüc gäù); 2. Phãn næïa; 3. Råm... 
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Ghi chuï: 
 + Caïc kêch thæåïc âãöu tênh tæì  truûc quay cuía maïy âaìo. 
 + Baïn kênh âaìo âáút tênh âãún læåîi dao cuía gaìu âaìo. Baïn kênh âäø âáút tênh âãún troüng 
tám gaìu. 
 + Chiãöu cao âaìo âáút tênh tæì màût âáút lãn âãún læåîi dao, coìn chiãöu cao âäø âáút tênh 
âãún âiãøm tháúp nháút cuía âaïy gaìu khi måí nàõp. 

 2. Caïc kiãøu âaìo cuía maïy âaìo gaìu thuáûn  
  a. Âaìo doüc 
  + Laì caïch âaìo maì maïy âaìo tuáön tæû di chuyãøn doüc theo chiãöu daìi cuía häú âaìo, 
hæåïng âaìo truìng hoàûc song song våïi truûc tuyãún âaìo. 
 + Âaìo doüc âæåüc aïp duûng cho nhæîng häú âaìo chaûy daìi nhæ kãnh mæång, loìng 
âæåìng. 
 + Coï  hai kiãøu âaìo doüc bàòng maïy âaìo gaìu thuáûn: 

♦ Âaìo doüc âäø bãn: Xe váûn chuyãøn âáút âæïng ngang våïi maïy âaìo vaì chaûy song song 
våïi âæåìng di chuyãøn cuía maïy âaìo. AÏp duûng khi khoang âaìo räüng âuí chäù bäú trê xe váûn 
chuyãøn. 
 + Maïy âaìo vaì ätä váûn chuyãøn coï thãø åí cuìng cao trçnh hoàûc maïy âaìo coï thãø âæïng 
tháúp hån ätä váûn chuyãøn mäüt êt  
 + Theo caïch âaìo naìy maïy âaìo vaì ätä váûn chuyãøn âáút laìm viãûc dãù daìng. Coï thãø sæí 
duûng moüi loaûi xe taíi to hay nhoí âãø váûn chuyãøn âáút. 

 + Theo caïch âaìo naìy maïy âaìo chè thæûc hiãûn 
4
1 voìng quay âãø âäø âáút do âoï nàng 

suáút âaìo tàng. 
♦ Âaìo doüc âäø sau: Ätä váûn chuyãøn âáút âæïng åí phêa sau maïy âaìo. 

 + Caïch âaìo naìy aïp duûng khi âaìo nhæîng häú heûp, chè coï mäüt âæåìng cuût dáùn âãún chäù 

Hçnh 4-3. Caïc thäng säú kyî thuáût cuía maïy âaìo gaìu thuáûn 

RIV 

H
IV

 =
 H

m
ax

 

H
III

H
I

RIII = Rmax 

RII

RI = Rmin

r2 = rmax

r1

r 1
h 2

 



GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC                                                                                      KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I   
    

             

43

âaìo, trong häú ätä váûn chuyãøn khoï xoay såí. 
 + Âãø vaìo láúy âáút ätä phaíi chaûy luìi trong khoang. 

+ Âãø âäø âáút âæåüc vaìo trong ätä váûn chuyãøn maïy âaìo phaíi quay cáön 
2
1  voìng quay, 

nãn thåìi gian âäø âáút tàng dáùn âãún giaím nàng suáút maïy âaìo. 

 b. Âaìo ngang 
 + Hæåïng âaìo vuäng goïc 
våïi truûc tiãún cuía maïy. Khi 
khoang âaìo räüng thç måïi bäú trê 
âaìo ngang. 
 + Theo caïch âaìo naìy 
âæåìng váûn chuyãøn âáút coï thãø 
ngàõn hån. 
 Chuï yï 

 + Khi chiãöu sáu häú cáön âaìo 
låïn hån chiãöu cao âaìo låïn nháút 
Hmax thç coï thãø chia thaình nhiãöu 
låïp âãø âaìo. 
 + Trong khoang âaìo, nãúu 
cao trçnh maïy âaìo tháúp hån cao 
trçnh xe váûn chuyãøn thç kiãøu âaìo naìy goüi laì âaìo theo báûc, coìn khi maïy âaìo vaì xe váûn 
chuyãøn âæïng trãn cuìng mäüt cao trçnh thç kiãøu âaìo naìy goüi laì âaìo theo âåüt. 
 + Trong thæûc tãú âãø choün caïch âaìo vaì caïch âäø âáút vaìo phæång tiãûn váûn chuyãøn, ta 
thæåìng dæûa vaìo bãö räüng cuía khoang âaìo. Sau âáy laì mäüt säú træåìng håüp cuû thãø: 

Hçnh 4-4. Âaìo doüc âäø bãn 
(Maïy âaìo âæïng tháúp hån ätä váûn chuyãøn) 

Hçnh 4-5. Âaìo doüc âäø sau

1

I
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 Hçnh 4-6. Âaìo Ngang 

    
1

: hæåïng di chuyãøn cuía ätä váûn chuyãøn âáút,

   
I

: hæåïng di chuyãøn cuía maïy âaìo. 
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   - Khi chiãöu räüng khoang âaìo B < 1,5Rmax ( = 1,5RIII ) thç bäú trê maïy âaìo chaûy 
doüc âäø sau. Xe váûn chuyãøn âáút âæåüc bäú trê âæïng chãúch sau maïy âaìo, nghéa laì maïy âaìo 
âæïng gáön mäüt bãn båì häú âaìo, coìn ätä váûn chuyãøn âæïng saït vãö båì bãn kia cuía häú âaìo.  
    - Khi chiãöu räüng häú âaìo B = (1,5 ÷ 1,9)Rmax thç cho maïy âaìo chaûy doüc åí giæîa vaì 
âäø âáút lãn caïc xe váûn chuyãøn âæïng hai bãn phêa sau. 
    - Nãúu chiãöu räüng häú âaìo B lãn âãún 2,5Rmax thç cho maïy âaìo chaûy räüng thaình 
hçnh chæî chi (hçnh dêch dàõc), váùn âaìo theo kiãøu âaìo doüc âäø sau. 
    - Khi chiãöu räüng häú âaìo B âãún 3,5Rmax coï thãø cho maïy âaìo ngang häú moïng vaì 
tiãún dáön lãn theo kiãøu chaûy doüc âäø sau. Nhæîng maïy âaìo loaûi nhoí (dung têch gaìu tæì 0,25 
÷ 0,65m3 ) chaûy chæî chi mäüt caïch dãù daìng. Trong caïc häú âaìo âæåüc måí räüng nhæ váûy, 
maïy âaìo âäø âáút lãn xe taíi dãø daìng. 
  - Nãúu häú âaìo räüng hån 3,5Rmax thç ban âáöu âaìo mäüt tuyãún theo kiãøu chaûy doüc âäø 
sau, caïc tuyãún âaìo sau seî thi cäng theo kiãøu âaìo doüc âäø bãn. 

 - Nãúu häú âaìo khaï sáu vaì 
räüng thç phaíi cho maïy âaìo thaình 
nhiãöu báûc. Trong phaûm vi tiãút diãûn 
häú âaìo thiãút kãú sao cho säú tuyãún 
âaìo nhoí nháút, sao cho mäüt âæåìng 
váûn chuyãøn âáút phuûc vuû âæåüc caí 
ba tuyãún âaìo vaì sao cho læåüng âáút 
soït laûi sau khi âaìo laì nhoí nháút. 
Muäún giaím læåüng âáút soït åí caïc 
maïi däúc, nghéa laì muäún hçnh daûng 
caïc khoang âaìo gáön giäúng hçnh daûng maïi däúc thiãút kãú nháút, thç chiãöu sáu caïc khoang 
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Hçnh 4-8. Âaìo häú moïng sáu vaì räüng 
       1 : Caïc khoang âaìo âæåüc âaïnh säú thæï tæû tæì I ÷ XI 
       2 : Âáút soït laûi sau khi âaìo. 
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Hçnh 4-7. Caïc kiãøu âaìo theo bãö räüng häú moïng 
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âaìo saït maïi däúc phaíi nhoí.  
 3. Æu nhæåüc âiãøm cuía maïy âaìo gaìu thuáûn 
  a. Æu âiãøm 
 + Maïy âaìo gaìu thuáûn coï tay cáön ngàõn vaì xuïc thuáûn nãn âaìo ráút khoíe coï thãø âaìo 
âæåüc nhæîng häú âaìo sáu vaì räüng våïi cáúp âáút tæì cáúp I ÷ IV. 

 + Maïy âaìo gaìu thuáûn thêch håüp duìng âãø âäø âáút lãn xe chuyãøn âi. Kãút håüp våïi xe 
chuyãøn âáút nãn bäú trê quan hãû giæîa dung têch gaìu vaì dung têch thuìng xe håüp lê seî cho 
nàng suáút cao, traïnh råi vaîi laîng phê. 

 + Nãúu bäú trê khoang âaìo thêch håüp thç maïy âaìo gaìu thuáûn coï nàng suáút cao nháút 
trong caïc loaûi maïy âaìo mäüt gaìu. 
  b. Nhæåüc âiãøm 

 + Khi âaìo âáút maïy âaìo phaíi âæïng dæåïi khoang âaìo âãø thao taïc, vç váûy maì maïy 
âaìo gaìu thuáûn chè laìm viãûc täút åí nhæîng häú âaìo khä raïo khäng coï næåïc ngáöm. 

 + Täún cäng vaì chi phê laìm âæåìng cho maïy vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn lãn xuäúng 
khoang âaìo. 
4.2.2. Âaìo âáút bàòng maïy âaìo gaìu nghëch 
 1. Caïc thäng säú kyî thuáût (hçnh 4-9) 

+ RI: Baïn kênh âäø âáút våïi chiãöu cao tæång æïng laì HI. Mäùi maïy seî coï Râäø
max. 

 + RII = Rmax: Baïn kênh âaìo âáút låïn nháút våïi chiãöu cao âaìo tæång æïng laì HII = 0. 
 + Rmin: Baïn kênh âaìo âáút nhoí nháút æïng våïi cao trçnh âaìo HII = 0. 
 + HII = Hmax: Chiãöu sáu âaìo âáút låïn nháút maïy coï thãø thæûc hiãûn âæåüc. 
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Hçnh 4-9. Caïc thäng säú kyî thuáût cuía maïy âaìo gaìu 
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 2. Caïc kiãøu âaìo cuía maïy âaìo gaìu nghëch 
  a. Âaìo doüc 
 Maïy âæïng trãn båì häú âaìo, dëch chuyãøn luìi theo truûc cuía häú âaìo. 
b. Âaìo ngang 
 + Maïy âæïng trãn båì häú âaìo, dëch chuyãøn song song våïi truûc häú âaìo. 
 + AÏp duûng âaìo nhæîng häú âaìo coï chiãöu räüng låïn. 

 3. Æu nhæåüc âiãøm cuía maïy âaìo gaìu nghëch 
  a. Æu âiãøm 
 + Maïy âaìo gaìu nghëch cuîng coïï tay cáön ngàõn nãn âaìo ráút khoeí, coï thãø âaìo âæåüc 
cáúp âáút tæì cáúp I ÷ IV. 

 + Cuîng nhæ maïy âaìo gaìu thuáûn, maïy âaìo gaìu nghëch thêch håüp âãø âaìo vaì âäø âáút 
lãn xe chuyãøn âi hoàûc âäø âäúng. 

 + Maïy coï cå cáúu goün nheû nãn thêch håüp âãø âaìo caïc häú âaìo åí nhæîng nåi cháût heûp, 
caïc häú âaìo coï vaïch thàóng âæïng, thêch håüp âãø thi cäng âaìo häú moïng caïc cäng trçnh dán 
duûng vaì cäng nghiãûp. 

 + Do âæïng trãn båì häú âaìo âãø thi cäng nãn maïy coï thãø âaìo âæåüc caïc häú âaìo coï 
næåïc vaì khäng phaíi täún cäng laìm âæåìng lãn xuäúng khoang âaìo cho maïy vaì phæång 
tiãûn váûn chuyãøn. 
  b. Nhæåüc âiãøm 

 + Khi âaìo âáút maïy âaìo âæïng trãn båì häú âaìo âãø thao taïc, vç váûy cáön quan tám âãún 
khoaíng caïch tæì meïp maïy âãún meïp häú âaìo âãø âaím baío äøn âënh cho maïy. 
 + Nàng suáút tháúp hån nàng suáút maïy âaìo gaìu thuáûn coï cuìng dung têch gaìu. 
 + Chè thi cäng coï hiãûu quaí våïi nhæîng häú âaìo näng vaì heûp, våïi caïc häú âaìo räüng vaì 

Hçnh 4-10. Caïc kiãøu âaìo cuía maïy âaìo gaìu nghëch 
    a) : Âaìo doüc, b) : Âaìo ngang. 

a) 
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sáu, duìng maïy âaìo gaìu nghëch khäng thêch håüp, nàng suáút tháúp. 
4.2.3. Âaìo âáút bàòng maïy âaìo gaìu dáy 
 1. Caïc thäng säú kyî thuáût (hçnh 4-11) 

 + RI: Baïn kênh quàng gaìu låïn nháút. 
 + RII: Baïn kênh âäø âáút. 
 + HI : chiãöu sáu låïn nháút maì maïy 
âaìo âæåüc åí vë trê maïy âæïng. 
 + HII : chiãöu cao âäø âáút låïn nháút. 
 Khi âaìo doüc, maïy dëch chuyãøn tæì C 
âãún C1 våïi bæåïc dëch chuyãøn laì a thç coï 
thãø âaìo sáu âãún H’I. 
 2. Caïc kiãøu âaìo cuía maïy âaìo gaìu dáy 
 + Gaìu dáy coï hai caïch âaìo cå baín laì 
âaìo doüc vaì âaìo ngang. 

+ Khi tiãút diãûn ngang cuía häú âaìo 
låïn, ta bäú trê caïch âaìo theo nhiãöu raînh. 
 3. Æu nhæåüc âiãøm cuía maïy âaìo gaìu dáy 
  a. Æu âiãøm 
 + Do coï tay cáön daìi, laûi coï khaí nàng vàng gaìu âi xa nãn thêch håüp cho viãûc thi 
cäng caïc häú âaìo sáu vaì räüng. Thæåìng æïng duûng âãø thi cäng caïc loaûi moïng sáu, naûo veït 

Hçnh 4-12. Caïc kiãøu âaìo cuía maïy âaìo gaìu dáy
       a) Âaìo doüc; b) Âaìo ngang. 
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Hçnh 4-11. Thäng säú kyî thuáût cuía maïy âaìo gaìu dáy. 
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kãnh mæång, loìng säng... 
 + Maïy âaìo gaìu dáy coï thãø thi cäng caïc loaûi âáút mãöm, tåïi âáút cáúp II. 
 + Do âæïng trãn båì häú âaìo âãø thi cäng nãn coï thãø thi cäng âæåüc åí nhæîng nåi coï 
næåïc, khäng täún cäng laìm âæåìng lãn xuäúng khoang âaìo cho maïy vaì phæång tiãûn váûn 
chuyãøn. 
 + Thêch håüp cho thi cäng âäø âäúng. 
  b. Nhæåüc âiãøm 

 + Khi âaìo âáút maïy âaìo âæïng trãn båì häú âaìo âãø thao taïc, vç váûy cáön quan tám âãún 
khoaíng caïch tæì meïp maïy âãún meïp häú âaìo âãø âaím baío äøn âënh cho maïy. 
 + Khi phaûm vi âaìo âáút væåüt quaï khaí nàng cuía tay cáön, phaíi thæûc hiãûn quàng gaìu, 
chu kç cäng taïc tàng, nàng suáút giaím. Chè thæûc hiãûn quàng gaìu khi thæûc sæû cáön thiãút. 
 + Nàng suáút âaìo vaì âäø lãn phæång tiãûn váûn chuyãøn tháúp hån caïc loaûi maïy âaìo gaìu 
thuáûn vaì gaìu nghëch coï cuìng dung têch gaìu do täún cäng âiãöu khiãøn gaìu âäø âuïng vë trê. 

4.2.3. Nàng suáút cuía maïy âaìo mäüt gaìu 
 1. Nàng suáút lê thuyãút 

  )h
m(1Kq

T
3600N

3

o
SLT ρ

=    (4.1) 

  Trong âoï:  
 + q (m3): dung têch gaìu. 
 + KS: Hãû säú âáöy våi. 
 + ρo: Hãû säú tåi xäúp ban âáöu cuía âáút. 

   + T (s): Chu kyì âaìo âáút trong mäüt âån vë thåìi gian.  
   T = t1 + t2 + t3 + t4 (s). 

    t1: Thåìi gian âaìo âáút âáöy gaìu ( t1 = const) 
 t2: Thåìi gian quay maïy âãún vë trê âäø. 
 t3: Thåìi gian âäø âáút ( t3 = const). 
 t4: Thåìi gian quay maïy vãö vë trê âaìo måïi. 

 2. Nàng suáút thæûc tãú cuía maïy âaìo 
  NTT = NLT Z ktg (m3/ca)   (4.2) 

 Trong âoï: 
  NLT: Nàng suáút lê thuyãút. 
  Z: Säú giåì laìm viãûc trong mäüt ca ( Z = 7÷8 giåì). 
  ktg: Hãû säú sæí duûng thåìi gian ( ktg = 0,8 ÷ 0,85). 

 Nháûn xeït: 
 Âãø náng cao nàng suáút cuía maïy âaìo, vãö màût ké thuáût phaíi giaím chu kç cäng taïc 
cuía maïy vaì phaíi náng cao hãû säú âáöy våi khi âaìo âáút. Muäún váûy, âoìi hoíi phaíi giaím t2  vaì 
t4, nghéa laì phaíi bäú trê tuyãún váûn chuyãøn so våïi vë trê âaìo håüp lê. Ngoaìi ra âoìi hoíi ngæåìi 
âiãöu khiãøn maïy phaíi coï tay nghãö chuyãn män cao, coï kinh nghiãûm vaì kyî thuáût cao. Vãö 
màût täø chæïc, cáön phaíi náng cao hãû säú táûn duûng thåìi gian Ktg. Âãø náng cao hãû säú Ktg cáön 



GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC                                                                                      KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I   
    

             

49

phaíi bäú trê khoang âaìo, âæåìng di chuyãøn cuía maïy, cuía phæång tiãûn váûn chuyãøn cho 
phuì håüp. 
 
§4.3. LAÌM ÂÁÚT BÀÒNG MAÏY UÍI 
4.3.1. Âàûc âiãøm-phán loaûi 
 + Maïy uíi laì loaûi maïy laìm âáút coï thãø laìm viãûc âäüc láûp hay kãút håüp våïi nhæîng maïy 
khaïc. Laì loaûi maïy væìa âaìo væìa váûn chuyãøn. 
 + Duìng maïy uíi âãø âaìo häú, raînh våïi chiãöu sáu khäng quaï låïn, thêch håüp våïi nhæîng 
häú âaìo näng vaì räüng, daìi. 
 + Coï thãø duìng maïy uíi âãø âàõp nãön âáút våïi chiãöu cao cáön âàõp tæì 1 ÷ 1,5m . 
 + Sæí duûng maïy uíi âãø san láúp màût bàòng, boïc caïc låïp âáút khäng sæí duûng. 
 + Âaìo gäúc, phaï âaï, laìm maïy keïo hoàûc âãø häù tråü læûc âáøy cho maïy caûp hoàûc caïc 
loaûi maïy khaïc, sæía chæîa âæåìng... 
 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn thêch håüp cuía maïy uíi tæì 25 ÷ 100m, håüp lê nháút trong 
khoaíng 50m. 

 + Caïc loaûi maïy uíi thäng duûng hiãûn nay: DT75, T130, T140, D7...ben uíi âæåüc 
âiãöu khiãøn bàòng thuyí læûc. Ben uíi coï thãø náng lãn haû xuäúng, thay âäøi goïc nghiãng so våïi 
màût phàóng san uíi hoàûc thay âäøi goïc nghiãng so våïi truûc doüc maïy (hçnh 4-13). 
4.3.2. Caïc så âäö váûn haình 
 1. Så âäö âi thàóng vãö luìi (hçnh 4-14) 
 + Maïy uíi 
chaûy thàóng âãø âaìo 
âáút váûn chuyãøn 
âãún nåi âäø sau âoï 
tråí vãö vë trê âaìo 
bàòng caïch chaûy 
giáût luìi. 
 + Khi âaìo vaì 
váûn chuyãøn trong 
khoaíng 10 ÷ 50m âãø âäø hay láúp caïc häú, vuîng sáu thç 
nãn aïp duûng så âäö naìy. Hay noïi caïch khaïc: aïp duûng så 
âäö naìy khi khoaíng caïch âaìo vaì váûn chuyãøn khäng låïn, 
yãu cáöu táûp trung âáút vãö mäüt phêa cuía cäng trçnh. 
 2. Så âäö âi thàóng vãö quay (hçnh 4-15) 

Hçnh 4-13. Traûng thaïi cuía ben maïy uíi 

Maïy âaìo âáút âi thàóng

Maïy âi luìi khäng âaìo âáút

Hçnh 4-14. Så âäö âi thàóng vãö luìi 

Hçnh 4-15. Så âäö âi thàóng vãö quay 
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 + Maïy uíi chaûy thàóng âãø âaìo vaì váûn chuyãøn âáút âãún nåi âäø sau âoï quay âáöu laûi 
tiãúp tuûc uíi vãö hæåïng ban âáöu. 
 + AÏp duûng khi tiãún haình san uíi 
màût bàòng, khi khoaíng caïch âaìo vaì váûn 
chuyãøn låïn, æïng duûng âãø âaìo vaì váûn 
chuyãøn âáút vãö mäüt hoàûc caí hai phêa cuía 
cäng trçnh. 
 3. Så âäö âaìo thàóng âäø bãn (hçnh 4-
16) 
 + Maïy uíi âáút chaûy doüc âãún nåi âäø 
âáút räöi quay sang bãn âãø âäø âáút. Sau âoï 
chaûy giáût luìi hoàûc quay âáöu tråí vãö. 
 4. Så âäö âaìo báûc (hçnh 4-17) 

Maïy uíi âáút, váûn chuyãøn âãún nåi 
âäø räöi giáût luìi vãö nåi âaìo måïi, cæï thãú âáút âæåüc âaìo thaình tæìng báûc. Så âäö naìy thêch håüp 
khi thi cäng åí nhæîng màût bàòng räüng. 
 5. Så âäö säú taïm (hçnh 4-18) 

 + Maïy uíi âaìo, váûn chuyãøn âáút âãún nåi 
âäø (hay âàõp) theo läü trçnh hçnh säú taïm. Theo 
caïch âaìo naìy maïy uíi chè tiãún khängluìi. 

 + Så âäö naìy thêch håüp khi âæåìng váûn 
chuyãøn låïn hån 50m vaì nåi âàõp (hay âäø) 
giæîa hai nåi âaìo hay ngæåüc laûi. 

4.3.3. Nàng suáút cuía maïy uíi 
 1. Nàng suáút lê thuyãút 

   )h/m(K.K.q.
T
3600N 3

ri
CK

LT =   (4.3) 

Læåüt âi âaìo âáút

Quay ngang 
âäø âáút

Nåi âäø âáút 

Hçnh 4-16. Så âäö âaìo âäø bãn 

Hçnh 4-17. Så âäö âaìo báûc 

Hçnh 4-18. Så âäö säú taïm 
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  Trong âoï :  
   + 3600: hãû säú quy âäøi giåì thaình giáy. 
   + Ki: Hãû säú táûn duûng âäü däúc. 
   + Kr:Hãû säú råi vaîi. 
   + TCK: Chu kç cäng taïc  

   )s(t
v

ll
v
l

v
lT o

o

vcâ

vc

vc

â

â
CK +

+
++=  

    + lâ, lvc (m): quaîng âæåìng âaìo âáút, váûn chuyãøn âáút. 
    + vâ, vvc (m/s): váûn täúc khi maïy âaìo vaì khi maïy váûn chuyãøn âáút. 
    + vo (m/s): váûn täúc khi maïy chaûy luìi. 

  + to (s): thåìi gian quay, caìi säú, náng haû baìn gaût. 
   + q (m3): Thãø têch âäúng âáút træåïc ben uíi. 

     )m(K
2

HLq 3
â

2
=  

    + L (m): Chiãöu daìi ben uíi. 
    + H(m): Chiãöu cao âäúng âáút træåïc ben uíi. 
    + Kâ: Hãû säú kãø âãún hçnh daûng cuía âäúng âáút træåïc ben uíi. 
 2. Nàng suáút thæûc tãú cuía maïy âaìo 

   NTT = NLT Z ktg   (m3/ca)  (4.4) 
  Trong âoï: 
    + NKT: nàng suáút lê thuyãút. 
    + Z: säú giåì laìm viãûc trong mäüt ca ( Z=7÷8 giåì) 
    + ktg: hãû säú sæí duûng thåìi gian ( kt = 0,8 ÷ 0,85). 
4.3.4. Caïc biãûn phaïp tàng nàng suáút cuía maïy uíi 
1. Choün så âäö di chuyãøn håüp lê. 
2. Giaím caín læûc. 
 + Låüi duûng âëa hçnh cho maïy âi 
xuäúng däúc khi uíi. 
 + Choün chiãöu daìy låïp âáút càõt håüp lê. 
 + Trong nhiãöu træåìng håüp phaíi laìm 
tåi, laìm áøm âáút. 
 3. Haûn chãú sæû råi vaîi cuía âáút ra ngoaìi 
ben uíi  
  a. Biãûn phaïp âaìo raînh (hçnh 4-19) 
  Cho maïy âaìo thaình tæìng raînh liãön 
nhau, mäùi raînh coï chiãöu räüng bàòng chiãöu 
räüng cuía ben uíi, sáu 0,6÷1m, caïch nhau tæì 
0,4÷0,6m. Sau âoï cho maïy chaûy nghiãng 
khoaíng 30úo våïi raînh væìa uíi âãø gaût näút pháön 

400÷600 

30o 

60
0 

÷ 
1.

00
0 

Hçnh 4-19. Biãûn phaïp âaìo kiãøu raînh 
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båì coìn soït laûi. Biãûn phaïp naìy laìm giaím læåüng âáút råi vaîi nhæng laìm tàng caín læûc taïc 
duûng lãn maïy trong quaï trçnh uíi. 
  b. Biãûn phaïp gheïp maïy (hçnh 4-20) 
 Gheïp hai hay nhiãöu maïy chaûy song song våïi nhau (âi ngang nhau hoàûc so le 
nhau), caïch nhau nhæîng khoaíng tæì  30÷50cm. AÏp duûng biãûn phaïp naìy khi màût bàòng thi 
cäng räüng raîi vaì nàng læûc thi cäng cuía âån vë thi cäng cho pheïp sæí duûng nhiãöu maïy. 
Tuy nhiãn khi quaîng âæåìng váûn chuyãøn 
quaï daìi thç biãûn phaïp naìy cuîng khäng 
thæûc sæû hiãûu quaí vç khi âoï âáút váùn råi vaîi 
nhiãöu ra khoíi ben uíi. 
  c. UÍi däön âäúng (hçnh 4-21) 
 Khi quaîng âæåìng uíi vaì váûn chuyãøn 
âáút quaï daìi, khäng thãø chaûy maïy uíi mäüt 
læåüt vç khi âoï âáút seî råi vaîi ra ngoaìi ben 
uíi, hiãûu quaí khäng cao.Khi âoï cho maïy 
uíi däön âäúng theo tæìng âoaûn, sau âoï tiãúp 
tuûc uíi caïc âäúng âi. Khoaíng caïch uíi hiãûu 
quaí cuía maïy uíi laì tæì 30÷60m tuyì thuäüc 
tæìng loaûi maïy uíi. 

  d. Làõp thãm hai caïnh vaìo ben uíi 
Làõp thãm hai caïnh vaìo hai bãn ben uíi âãø tàng læåüng chæïa træåïc ben uíi. 

 
§4.4. THI CÄNG ÂÁÚT BÀÒNG MAÏY CAÛP 
4.4.1. Âàûc âiãøm-phán loaûi 
 1. Âàûc âiãøm 
 + Maïy caûp hay coìn âæåüc goüi laì maïy xuïc chuyãøn laì loaûi maïy laìm âáút cå baín, noï coï 
thãø âaìo, váûn chuyãøn, raíi âáút vaì san phàóng âëa hçnh trong quaï trçnh laìm viãûc.  
 + Coï thãø sæí duûng âaìo häú moïng khi chiãöu sáu häú moïng khäng låïn nhæng chaûy daìi 

300÷500300÷500

a) b) 

Hçnh 4-20. Biãûn phaïp gheïp maïy 
a) Gheïp song song 
b) Gheïp so le 

30÷60m 30÷60m 30÷60m 30÷60m 

Hçnh 4-21. Biãûn phaïp uíi âäúng 
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theo tuyãún. 
 + Maïy coï thãø laìm viãûc tåïi loaûi âáút cáúp III, tuy nhiãn khi âáút quaï cæïng nãn laìm áøm, 
laìm tåi hoàûc häù tråü læûc âáøy cho maïy. 
 + Maïy caûp khäng leo âæåüc nhæîng däúc låïn, nãn chè âaìo âæåüc nhæîng häú näng. Hoaût 
âäüng keïm nàng suáút åí nhæîng nåi coï âëa hçnh máúp mä (∆h >± 0,5 ÷ 0,6m ), âáút láùn âaï 
to, cáy cäúi ... hoàûc âáút quaï dênh. 
 + Caïc loaûi maïy caûp thæåìng coï dung têch thuìng caûp tæì 1,5÷25m3, træåìng håüp âàûc 
biãût, dung têch cuía maïy coï thãø coìn låïn hån nhiãöu. Âãø sæí duûng coï hiãûu quaí maïy caûp, 
ngoaìi viãûc phuû thuäüc vaìo âëa hçnh, màût bàòng cuîng nhæ täøng khäúi læåüng âaìo hoàûc âàõp, 
cáön læûa choün maïy caûp coï dung têch thuìng phuì håüp våïi chiãöu daìi quaîng âæåìng váûn 
chuyãøn: 

  + Âäúi våïi Lt/b = 300m  -> dung têch thuìng caûp: q = 3m3 

  + Âäúi våïi Lt/b = 400m-500m -> dung têch thuìng caûp: q = 6-8m3 

  + Âäúi våïi Lt/b ≥  500m -> dung têch thuìng caûp: q > 10m3 
 Cæû li hoaût âäüng hiãûu quaí cuía maïy caûp tæì 500m÷5000m. 
 2. Phán  loaûi maïy caûp 
  a. Theo dung têch thuìng caûp 
 + Loaûi nhoí, coï dung têch thuìng caûp tæì 1.5÷4m3. 
 + Loaûi trung bçnh, coï dung têch thuìng caûp tæì  5÷12m3. 
 + Loaûi låïn, coï dung têch thuìng caûp tæì  15÷18m3. 
  b. Theo khaí nàng di chuyãøn 
 + Tæû haình 
 + Baïn tæû haình. 
 + Loaûi coï rå mooc keïo theo 
  c. Theo caïch thæïc náng haû thuìng caûp 
 Âiãöu khiãøn bàòng thuyí læûc, âiãöu khiãøn bàòng caïp. 

4.4.2. Kyî thuáût thi cäng âáút bàòng maïy caûp 

Hçnh 4-21. Maïy caûp tæû haình 
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 1. Caïc giai âoaûn laìm viãûc cuía maïy caûp 
 Quaï trçnh laìm viãûc cuía maïy caûp traíi qua 4 giai âoaûn: 
 + Giai âoaûn càõt âáút têch âáöy thuìng: læåîi dao thuìng caûp càõm sáu xuäúng âáút tæì 
0.12m âãún 0.32m tuyì thuäüc âáút ràõn hay mãöm vaì khaí nàng cuía maïy. Maïy di chuyãøn 
cháûm. 
 + Giai âoaûn váûn chuyãøn âáút: Maïy caûp váûn chuyãøn âáút tåïi vë trê âäø. Giai âoaûn naìy 
maïy di chuyãøn nhanh hån nhiãöu so våïi giai âoaûn càõt âáút. 
 + Giai âoaûn dåî taíi: Maïy caûp  âäø âáút hoàûc raíi âáút, maïy âi giáût luìi. 
 + Giai âoaûn quay vãö vë trê âaìo: Maïy di chuyãøn vãö vë trê âaìo våïi váûn täúc nhanh. 
 Chiãöu daìi quaîng âæåìng caûp âáút âáöy thuìng: 

      )m(ρK
bh
qL os

1
âaìo =    (4.5) 

  Trong âoï: q(m3)-dung têch thuìng cap; b(m)-chiãöu räüng læåîi dao thuìng caûp; 
h1(m)-chiãöu daìy låïp âáút càõt; Ks-hãû säú chæïa cho theo baíng tra phuû thuäüc vaìo loaûi âáút; 
ρo-hãû säú tåi xäúp ban âáöu. 
 Chiãöu daìi âoaûn âæåìng raíi âáút: 

      )m(K
bh

qL s
2

âäø =     (4.6) 

  Trong âoï: h2(m)-chiãöu daìy låïp âáút raíi. 
 2. Hçnh daïng nhaït càõt vaì så âäö di chuyãøn cuía maïy caûp  
  a. Hçnh daïng nhaït càõt 

 Tuyì theo âäü dênh vaì tênh cháút cuía âáút, ta coï caïc hçnh daïng nhaït càõt nhæ hçnh 4-22. 
Ta coï: h1>h2>h3; l1<l2<l3 

l1

h1 

l2

h2 

l3

h3 

3

2

1

                                              
       Hçnh 4-22. Caïc hçnh daïng nhaït càõt cuía maïy caûp 

1. Càõt theo hçnh tam giaïc; 2. Càõt theo hçnh ràng cæa;  3. Càõt theo hçnh thang 
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 Viãûc càõt âáút theo caïc hçnh daïng nhaït càõt nhæ trãn coìn tuyì thuäüc vaìo tay nghãö 

cuîng nhæ kinh nghiãûm cuía ngæåìi váûn haình maïy. 
  b. Caïc så âäö di chuyãøn 
 b1. Så âäö hçnh elêp (hçnh 4-23) 

 Laì så âäö voìng kên, nhæåüc âiãøm cuía så âäö naìy laì trong suäút quaï trçnh laìm 
viãûc maïy chè chuyãøn hæåïng theo mäüt phæång vaì lãn däúc âäüt ngäüt khi âaìo âáút âáöy thuìng 
vaì di chuyãøn âãø âäø âáút. 
 Âãø giaím âäü däúc khi váûn chuyãøn âáút coï thãø bäú trê cho maïy chaûy theo så âäö hçnh 
elip lãûch (så âäö hçnh bçnh haình-hçnh 4-23). Våïi så âäö naìy âæåìng lãn xuäúng seî khäng 
thàóng goïc våïi truûc cuía kãnh âaìo nãn traïnh âæåüc sæû lãn däúc quaï cao coï haûi cho maïy. 
 b2. Så âäö hçnh säú taïm (hçnh 4-24) 

 Laì så âäö kãút håüp cuía 2 så âäö hçnh elêp hoàûc elêp nghiãng  aïp duûng khi diãûn têch 
màût bàòng räüng raîi, khäúi læåüng âaìo âàõp låïn. Mäüt chu kyì laìm viãûc theo så âäö naìy gäöm 
hai láön caûp âáút vaì hai láön âäø âáút. Khi maïy hoaût âäüng theo så âäö naìy, voìng quay luän 

a) b)

1 2 

3 4

1 2 

3 4 

Hçnh 4-23. Så âäö di chuyãøn 
 a) Hçnh elêp; b) Så âäö di chuyãøn hçnh bçnh haình 

2 2

Hçnh 4-24. Så âäö di chuyãøn hçnh säú taïm 
       1. Caûp âáút; 2. Váûn chuyãøn; 3. Raíi âáút; 4. Tråí vãö vë trê âaìo 
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4 

3

4 
1

Hçnh 4-25. Så âäö di chuyãøn hçnh dêc dàõc 
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thay âäøi nãn laìm cho ngæåìi laïi âåî moíi mãût vaì maïy cuîng âåî bë moìn lãûch vãö mäüt phêa.  
 b3. Så âäö zêch zàõc (hçnh 4-25) 

 Caïc maïy caûp näúi âuäi nhau chaûy doüc cäng trçnh, væìa âaìo væìa âäø âáút. AÏp duûng så 
âäö naìy trong nhæîng cäng trçnh âáút chaûy daìi. 

 b4. Så âäö hçnh con thoi(hçnh 4-26) 
 Mäüt chu kç âaìo âáút theo så âäö naìy gäöm hai láön âaìo âáút vaì hai láön âäø âáút. AÏp dung 

så âäö naìy khi boïc låïp thæûc váût trãn nãön cäng trçnh âãm âäø âi nåi khaïc hayâaìo âáút trãn 
màût kãnh, häú moïng räüng. 

 Ngoaìi nhæîng så âäö nãu trãn, do yãu cáöu tênh cháút cäng viãûc coï thãø aïp duûng så âäö 
säú tam kãút håüp våïi så âäö dêch dàõc hoàûc så âäö säú taïm deût.  
 
 

4.4.3. Nàng suáút cuía maïy caûp 
 1. Nàng suáút lê thuyãút 

    )h/m(qK
T

3600N oslt ρ=      (4.7)      

  Trong âoï :  
   3600: Hãû säú quy âäøi giåì thaình giáy. 
   q (m3): Dung têch thuìng chæïa. 
   KS: Hãû säú âáöy våi. 
   ρo: Hãû säú tåi xäúpban âáöu cuía âáút. 
   T (s): Chu kyì laìm viãûc 
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11, l2, l3, l4 (m): Quaîng âæåìng caûp âáút, váûn chuyãøn, raíi âáút, quay vãö vë 
trê.  

v1, v2, v3, v4 (m/s): Váûn täúc tæång æïng khi maïy caûp âáút, váûn chuyãøn, raíi 
âáút, quay vãö vë trê âaìo. 
to: Thåìi gian thao taïc quay maïy, náng, haû gaìu, sang säú (s). 

 2. Nàng suáút thæûc tãú 
  Ntt = Nlt .Z .Ktg (m3/ca)   (4.8) 

Hçnh 4-26. Så âäö di chuyãøn hçnh con thoi 
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   Trong âoï: 
     NKT: Nàng suáút kyî thuáût. 
     Z: Säú giåì laìm viãûc trong mäüt ca ( Z=7÷8h). 
     Ktg: Hãû säú sæí duûng thåìi gian ( Kt = 0,8 ÷ 0,85). 
4.4.4. Caïc biãûn phaïp tàng nàng suáút cuía maïy caûp 
 1. Giaím caín læûc nãön âáút taïc duûng lãn maïy âãø laìm tàng täúc âäü di chuyãøn khi càõt âáút, 
nhæ váûy seî giaím chu kç cäng taïc, bàòng caïch: 
 + Låüi duûng âëa hçnh cho maïy âi xuäúng däúc. 
 + Laìm áøm, laìm tåi âáút khi âáút quaï khä vaì cæïng. 
 + Häù tråü læûc âáøy cho maïy caûp. 
 + Choün så âäö càõt âáút håüp lê âãø laìm giaím caín læûc. 
 2. Cho maïy laìm viãûc våïi hâaìo  låïn nháút coï thãø: nhæ váûy âoaûn âæåìng âaìo âáút seî giaím, 
chu kç cäng taïc giaím, nàng suáút tàng. 
 3. Læûa choün så âäö di chuyãøn håüp lê 
 4. Choün maïy caûp coï dung têch thuìng chæïa phaíi phuì håüp våïi âoaûn âæåìng váûn chuyãøn: 
Váûn chuyãøn xa thç duìng maïy coï dung têch låïn vaì ngæåüc laûi. Maïy keïo coï cäng suáút låïn 
coï thãø keïo cuìng luïc nhiãöu thuìng caûp. 
 5. Thæåìng xuyãn sæía chæîa âæåìng di chuyãøn cuía maïy: âãø tàng váûn täúc di chuyãøn, giaím 
chu kç cäng taïc. 
 Ngoaìi ra, muäún tàng nàng suáút maïy caûp, cáön tàng hãû säú táûn duûng thåìi gian vaì 
tàng täúi âa säú giåì laìm viãûc trong ca. 
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CHÆÅNG V.  THI CÄNG ÂÀÕP VAÌ ÂÁÖM ÂÁÚT 
 

§5.1. THI CÄNG ÂÀÕP ÂÁÚT  
5.1.1 Nhæîng yãu cáöu vãö âàõp âáút 
 + Âáút duìng âãø âàõp phaíi âaím baío âæåüc cæåìng âäü vaì äøn âënh láu daìi vaì âäü luïn nhoí 
nháút cho cäng trçnh. 
 + Caïc loaûi âáút thæåìng âæåüc duìng âãø âàõp: âáút seït, aï seït, aï caït, âáút caït. 
 + Khäng nãn duìng caïc loaûi âáút sau âãø âàõp:  

  - Âáút phuì sa, âáút buìn, âáút muìn vç caïc âáút naìy khäng chëu læûc keïm. 
  - Âáút thët, âáút seït æåït vç khoï thoaït næåïc. 
  - Âáút tháúm næåïc màûn vç luän luän áøm æåït. 
  - Âáút chæïa nhiãöu rãù cáy, råm raïc vç mäüt thåìi gian sau seî bë muûc naït, âáút bë räùng, 

chëu læûc keïm. 
5.1.2. Kyî thuáût âàõp âáút 
 + Boïc låïp thaím thæûc váût, chàût cáy, âaïnh rãù...  
 + Phaíi tiãu næåïc màût, veït saûch buìn. 

+ Âaïnh såìm bãö màût nãúu âäü däúc màût bàòng cáön âàõp laì nhoí. 
 + Khi màût bàòng cáön âàõp coï âäü däúc låïn ( i > 0,2 ) træåïc khi âàõp, âãø traïnh hiãûn 
tæåüng tuût âáút ta phaíi taûo báûc thang våïi bãö räüng báûc tæì 2-4m. 
 + Khi âáút duìng âãø âàõp khäng âäöng nháút thç ta phaíi âàõp riãng theo tæìng låïp vaì 
phaíi âaím baío thoaït âæåüc næåïc trong khäúi âàõp. 
 + Âáút khoï thoaït næåïc âæåüc âàõp åí dæåïi, coìn âáút dãù thoaït næåïc âæåüc âàõp åí trãn. 

Hçnh 5-1. Caïc caïch âàõp âáút 
a) Låïp âáút khoï thoaït næåïc åí dæåïi       b) Låïp âáút khoï thoaït næåïc åí trãn 

c ) Âàõp mäüt loaûi âáút khoï thoaït næåïc. 
                  1. Låïp âáút dãù thoaït næåïc; 2. Låïp âáút khoï thoaït næåïc  
                  i. Âäü däúc (i = 0,04 ÷ 0,1);  h1. Chiãöu cao cuía låïp âáút thæï 1. 
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 + Låïp dãù thoaït næåïc nàòm dæåïi 
låïp khäng thoaït næåïc thç âäü daìy cuía 
låïp thoaït næåïc phaíi låïn hån âäü daìy 
mao dáùn. 
 + Khi âàõp mäüt loaûi âáút khoï 
thoaït næåïc thç ta nãn âàõp xen keî vaìi 
låïp moíng âáút dãù thoaït næåïc âãø quaï 
trçnh thoaït næåïc trong âáút âàõp âæåüc 
dãù daìng hån. 
 + Chiãöu daìy tæìng låïp âáút âàõp 
phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu khi âáöm 
neïn. Chiãöu daìy låïp âáút âàõp vaì säú 
læåüt âáöm neïn phaíi phuì håüp våïi loaûi 
maïy âáöm sæí duûng. Coï thãø xaïc âënh 
caïc thäng säú nãu trãn thäng qua caïc 
biãøu âäö quan hãû giæîa säú láön âáöm vaì 
khäúi læåüng thãø têch âáút sau khi âáöm 
(hçnh 5-2) hay biãøu âäö quan hãû säú 
láön âáöm-chiãöu daìy låïp raíi-khäúi 
læåüng thãø têch (hçnh 5-3). Caïc biãøu 
âäö nãu trãn seî âæåüc veî thäng qua thê 
nghiãûm. 
 + Khäng nãn raíi âáút quaï daìy 
hoàûc quaï moíng so våïi baïn kênh taïc 
duûng cuía loaûi âáöm sæí duûng. Nãúu raíi 
quaï daìy, caïc låïp âáút phêa dæåïi 
khäng nháûn âæåüc taíi troüng âáöm seî 
khäng âæåüc âáöm neïn täút. Nãúu raíi quaï moíng, âáöm nhiãöu læåüt cáúu truïc âáút coï thãø bë phaï 
hoaûi. 
 
§5.2. THI CÄNG ÂÁÖM ÂÁÚT 
5.2.1. Baín cháút cuía âáöm âáút 
 1. Âënh nghéa 
 Âáöm laì truyãön xuäúng âáút nhæîng taíi troüng våïi chu kyì däön dáûp lãn mäüt vë trê âãø eïp 
âáøy khäng khê, næåïc trong âáút ra ngoaìi, laìm tàng âäü chàût, tàng máût âäü haût trong mäüt 
âån vë thãø têch, taûo ra mäüt kãút cáúu måïi cho âáút coï cæåìng âäü tàng vaì biãún daûng giaím khi 
chëu taíi troüng so våïi âáút træåïc khi âáöm neïn. 
 Hiãûu quaí cuía cäng taïc âáöm hay sæû biãún daûng deío hay sæû thay âäøi thãø têch cuía âáút, 
phuû thuäüc vaìo loaûi âáút, thaình pháön haût, âäü áøm cuía âáút khi âáöm vaì caïc thäng säú cuía taíi 
troüng âáöm. 
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H×nh 5-3. Quan hÖ gi÷a sè lÇn ®Çm, 
chiÒu dµy líp r¶i vµ khèi l−îng thÓ tÝch
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 2. Caïc thäng säú cuía taíi troüng âáöm aính hæåíng âãún hiãûu quaí cäng taïc âáöm 
 Caïc thäng säú cuía taíi troüng âáöm laì: Trë säú taíi troüng, täúc âäü âáöm, thåìi gian âáöm, táön 
säú âáöm. Trë säú cuía caïc tham säú taíi troüng theo thæûc nghiãûm khi âáöm nhæîng âáút coï âäü áøm 
thêch håüp âæåüc cho trong baíng sau: 

 

Phæång phaïp âáöm 
ÆÏng suáút cæûc âaûi 

(kg/cm2) 
Thåìi gian chëu  

æïng suáút cuía âáút (giáy) 
Âáöm làn (âáöm làn nhàôn màût) 
Âáöm chaìy 
Âáöm rung 

7 ÷ 12 
5 ÷18 

0,3 ÷0,9 

0,04 ÷ 0,25 
0,008 ÷ 0.011 

0,01 ÷ 0,03 
  

 + Biãún daûng cuía âáút xaíy ra cháûm hån æïng suáút tàng trong âáút, cho nãn nãúu täúc âäü 
thay âäøi æïng suáút nhanh thç biãún daûng täøng cäüng seî nhoí hån khi täúc âäü thay âäøi æïng 
suáút cháûm. Vç váûy nãn âáöm våïi täúc âäü cháûm. 
 + Khäng nãn duìng taíi troüng âáöm quaï låïn, vç khi âoï æïng suáút låïn nháút phaït sinh 
trong âáút âáöm væåüt quaï cæåìng âäü cæûc haûn cuía âáút, kãút cáúu âáút bë phaï hoaûi, âáút seî máút 
sæïc chëu taíi. Caïc trë säú cæåìng âäü cæûc haûn σâ khi âáöm nhæîng âáút coï âäü áøm thêch håüp 
âæåüc cho åí baíng sau: 

 

Cæåìng âäü cæûc haûn σâ kg/cm2 
Loaûi âáút 

Âáöm làn 
Âáöm chaìy 

(Φâáöm = 70 ÷100cm )
+ Âáút êt dênh (âáút caït pha seït nheû) 
+ Âáút dênh trung bçnh (âáút caït pha seït nàûng, 
âáút seït pha caït nheû) 
+ Âáút khaï dênh (âáút seït pha caït chàõc ) 
+ Âáút ráút dênh 

5 ÷ 7 
7 ÷ 10 

 
10 ÷ 14 
14 ÷ 18 

6 ÷ 8 
8 ÷ 11 

 
11 ÷ 16 
16 ÷ 20 

 

 + Khäng nãn duìng âáöm quaï nheû âãø âáöm âáút vç khi âoï æïng suáút phaït sinh trong âáút 
quaï nhoí, täún nhiãöu cäng âáöm, hån næîa, khi âoï chiãöu daìy låïp âáút âæåüc âáöm cuîng giaím. 
 + Taíi troüng âáöm âæåüc tênh toaïn, læûa choün sao cho æïng suáút âáöm thêch håüp sinh ra 
trong âáút laì: σmax = (0,8 ÷ 0,9) σâ  

    σmax  : æïng suáút âáöm låïn nháút trãn màût. 
  σâ       : cæåìng âäü cæûc haûn cuía âáút. 

 + Âäúi våïi mäüt loaûi âáút cuû thãø, thåìi gian âáöm âáút caìng láu thç âáút caìng âàûc chàõc. 
Tuy nhiãn khi âáút âaî âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu maì váùn tiãúp tuûc âáöm thç khäng 
nhæîng täún cäng âáöm maì cå cáúu nãön âáút coìn bë phaï hoaûi theo thåìi gian âáöm. 
 3. Sæû aính hæåíng cuía âäü áøm âãún hiãûu quaí âáöm âáút 
 + Âäü áøm hay læåüng næåïc chæïa trong âáút laì nhán täú quan troüng nháút aính hæåíng 
træûc tiãúp âãún hiãûu quaí âáöm neïn. 
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 + Våïi âáút khä (âäü áøm trong âáút tháúp): næåïc trong âáút chè laì mäüt maìng áøm, caïc haût 
âáút liãn kãút våïi nhau bàòng læûc phán tæí låïn, ma saït cuía caïc haût låïn, do âoï âãø dáöm loaûi 
âáút naìy phaíi täún nhiãöu cäng âãø laìm dëch chuyãøn caïc haût âáút. 
 + Våïi âáút æåït, quaï æåït (âäü áøm trong âáút låïn): næåïc trong âáút quaï thæìa, chiãúm âáöy 
caïc läø räùng, luïc naìy aïp læûc âáöm khäng træûc tiãúp taïc duûng lãn caïc haût âáút maì taïc duûng 
lãn haût næåïc, sinh ra caïc aïp læûc phuû laìm giaím hiãûu quaí cuía âáöm. Do âoï viãûc âáöm neïn 
khoï âaût âãún âäü chàût thiãút kãú vaì täún ráút nhiãöu cäng âáöm, ngoaìi ra næåïc quaï nhiãöu cuîng 
caín tråí vaì gáy khoï khàn cho viãûc thi cäng âáöm. 
 + Nãúu âáút âuí áøm, læåüng næåïc trong âáút báy giåì âoïng vai troì bäi trån caïc haût âáút, 
laìm giaím ma saït giæîa caïc haût âáút, do âoï viãûc âáöm neïn tråí nãn dãù daìng hån. Mäùi loaûi 
âáút coï mäüt âäü áøm thêch håüp laì âäü áøm maì khi âáöm bàòng mäüt loaûi maïy âáöm nháút âënh våïi 
mäüt chiãöu daìy âáöm neïn nháút âënh naìo âoï thç âáút seî âaût âæåüc âäü chàût theo thiãút kãú maì 
täún êt cäng âáöm nháút (Wo). 
 + Mäüt säú loaûi âáút coï âäü áøm thêch håüp trong nhæîng giåïi haûn sau: 
  - Âáút caït haût to               Wo = 8 ÷ 10%. 
  - Âáút caït haût nhoí vaì âáút caït pha seït    Wo = 12 ÷15%. 
  - Âáút seït pha caït xäúp   Wo = 15 ÷ 18%. 
  - Âáút seït pha caït chàõc vaì âáút seït Wo = 18 ÷ 25%. 
 Khi tiãún haình âáöm âáút cáön tiãún haình xaïc âënh âäü áøm thêch håüp âãø âaím baío hiãûu 
quaí täút nháút cho cäng taïc âáöm. 
 4. AÍnh hæåíng cuía loaûi âáút âãún hiãûu quaí cäng taïc âáöm 
 + Âáút dênh: Thaình pháön haût chæïa nhiãöu haût mën, diãûn têch tiãúp xuïc giæîa caïc haût 
låïn, do âoï näüi ma saït trong âáút låïn, khi âáöm næåïc khoï thoaït ra ngoaìi, täún nhiãöu cäng 
âáöm âãø âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu. 
 + Âáút råìi (âáút khäng dênh hoàûc êt dênh): Thaình pháön haût chæïa nhiãöu haût låïn, diãûn 
têch tiãúp xuïc giæîa caïc haût nhoí, do âoï näüi ma saït trong âáút nhoí, khi âáöm næåïc dãù daìng 
thoaït ra ngoaìi, täún êt cäng âáöm âãø âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu. 
 5. AÍnh hæåíng cuía thaình pháön haût âãún hiãûu quaí cäng taïc âáöm 
 + Âáút haût nhoí: Caïc haût âáút coï kêch thæåïc nhoí nãn diãûn têch tiãúp xuïc giæîa caïc haût 
låïn, täún nhiãöu cäng âãø âáöm âáút âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu. 
 + Âáút haût to: Caïc haût âáút coï kêch thæåïc låïn nãn diãûn têch tiãúp xuïc giæîa caïc haût 
nhoí, täún êt cäng âãø âáöm âáút âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu. 
 + Âáút coï thaình pháön haût khäng âäöng âãöu: Våïi loaûi âáút naìy, thæûc nghiãûm cho tháúy 
täún êt cäng âáöm nháút âãø âaût âæåüc âäü âàûc chàõc theo yãu cáöu. Cuìng caïc yãúu täú âáöm nhæ 
nhau, dung troüng khä cuía âáút sau cuìng thåìi gian vaì âiãöu kiãûn âáöm nhæ nhau tàng theo 
thæï tæû: âáút haût nhoí - âáút haût thä - âáút coï thaình pháön haût khäng âäöng âãöu. 
5.2.2 Thi cäng âáöm âáút 
 1. Âáöm âáút bàòng thuí cäng 
 Thæåìng sæí duûng caïc loaûi âáöm gäù, âáöm gang hoàûc theïp, âáöm bã täng. 
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  a. Âáöm laìm bàng gäù (hçnh 5-4) 
 + Loaûi âáöm gäù 2 ngæåìi âáöm coï troüng læåüng tæì 20 ÷ 25kg, bàòng gäù täút coï âæåìng 
kênh màût âaïy âáöm 0,25 ÷ 0.3m, thán âáöm cao khoaíng 50 ÷60cm, coï 4 tay cáöm cao 
60cm hoàûc 4 dáy keïo. 

 + Loaûi âáöm gäù 4 ngæåìi âáöm coï troüng læåüng tæì 60 ÷ 70kg, bàòng gäù täút, thán âáöm 
cao khoaíng 60 ÷ 70cm, âæåìng kênh màût âaïy 0,3 ÷ 0,35cm, coï 4 caïn ngang gàõn vaìo 
thán âáöm. 
  b. Âáöm laìm bàòng gang (hçnh 5-5) 
 + Coï troüng læåüng tæì 5 ÷ 8 kg,  
 + Duìng cho mäüt ngæåìi âáöm. 
 + Âæåüc sæí duûng khi âáöm åí caïc goïc nhaì, caïc khe nhoí maì caïc loaûi âáöm låïn khäng 
âáöm âæåüc. 
  c. Âáöm bã täng  
 Âæåüc âuïc bàòng bã täng coï âæåìng kênh 0,35÷0,4m cao 0,4 ÷ 0,6m, nàûng 70 ÷ 
140kg, coï 4 thanh ngang duìng cho 4 ÷ 8 ngæåìi âáöm. 
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Hçnh 5-4. Caïc loaûi âáöm gäù 
a), b)  Âáöm hai ngæåìi âáöm;  c) :Âáöm bäún ngæåìi âáöm.

a) 

b)

c)

Hçnh 5-5. Âáöm gang
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  d. Kyî thuáût âáöm 
 + Raíi âáút thaình tæìng låïp moíng tuyì theo troüng læåüng âáöm 
  - Troüng læåüng âáöm 5 ÷ 10kg, låïp âáút âäø daìy 10cm. 
  - Troüng læåüng âáöm 30 ÷ 40kg, låïp âáút âäø daìy 15cm. 
  - Troüng læåüng âáöm 60 ÷ 70kg, låïp âáút âäø daìy 20cm. 
  - Troüng læåüng âáöm 75 ÷100kg, låïp âáút âäø daìy 25cm. 
 + Trong quaï trçnh raíi âáút phaíi vãû sinh âáút: nhàût rãù cáy, caïc taûp láùn cháút láùn trong 
âáút. 
 + Âiãöu chènh âäü áøm trong âáút âãø âaût âæåüc âäü áøm thêch håüp nháút: âáút khä thç phaíi 
tæåïi thãm næåïc; âáút æåït quaï phaíi laìm khä båït bàòng caïch xåïi tåi. 
 + Âáöm âæåüc náng lãn cao khoíi màût âáút tæì 30 ÷ 40cm vaì thaí råi tæû do xuäúng âáút. 
Nhaït âáöm sau phaíi âeì lãn nhaït âáöm træåïc mäüt næía nhaït âáöm. 
 + Chia thaình nhiãöu täø âäüi, mäùi täø âäüi phuû traïch mäüt khu væûc âáöm. 
 + Âáöm thaình nhiãöu læåüt âáöm âãún khi âaût âæåüc âäü chàût thiãút kãú, räöi raíi låïp âáút tiãúp 
theo vaì tiãún haình âáöm, cæï thãú cho âãún khi âaût âäü cao thiãút kãú. 
e. Træåìng håüp aïp duûng 
 AÏp duûng khi khäúi læåüng cäng taïc âáöm khäng låïn, chiãöu daìy låïp âáöm nhoí, khi 
khäng thãø sæí duûng caïc loaûi âáöm khaïc âãø thi cäng. 
 2. Âáöm âáút bàòng cå giåïi 
  a. Caïc loaûi maïy âáöm âáút vaì træåìng håüp sæí duûng 

1 2

Hçnh 5-6. Âáöm âáút bàòng âáöm làn 
1. Maïy keïo; 2. Quaí dáöm làn. 
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   a1. Âáöm làn 
Âáöm làn laì loaûi âáöm âáút thäng duûng nháút, duìng åí nåi màût bàòng cäng taïc räüng låïn, 

chiãöu daìi tæì 100m tråí lãn. Mäüt maïy keïo coï thãø keïo mäüt luïc âæåüc nhiãöu âáöm làn. 
 Caïc loaûi âáöm làn thäng duûng: âáöm làn màût nhàôn; âáöm làn coï váúu, âáöm làn baïnh 
håi. 
   I. Âáöm làn màût nhàôn 
 Coï thãø laì loaûi tæû haình (xe lu), coï thãø cáúu taûo tæì nhæîng quaí làn nhàôn màût, trong quaí 
làn coï thãø chæïa váût liãûu råìi nhæ caït hay soíi âãø tàng hay giaím taíi troüng âáöm. Caïc quaí làn 
naìy âæåüc keïo båíi maïy keïo. Taíi troüng cuía âáöm làn màût nhàôn tæì 4 ÷20 táún. 
 + Duìng âãø âáöm âáút råìi hoàûc âáút êt dênh (caït pha seït) 
 + Diãûn têch tiãúp xuïc giæîa âáöm vaì âáút êt nãn æïng suáút dáöm giaím nhanh theo chiãöu 
sáu, do âoï chiãöu sáu mäùi låïp âáút âáöm êt vaì phuû thuäüc vaìo taíi troüng âáöm: 
  - Nãúu troüng læåüng  âáöm laì 3 ÷ 4 táún thç chiãöu daìy låïp âáút âæåüc âáöm  laì 10 
÷20cm. 
  - Nãúu troüng læåüng cuía âáöm laì 15 táún thç chiãöu daìy âoï laì 30cm. 
  - Mäùi chäù thæåìng phaíi âæåüc âáöm tæì 8 ÷ 16 láön måïi coi laì xong. 

+ Khi måïi âáöm bàòng âáöm làn màût 
nhàôn, âáút phêa træåïc quaí làn coï hiãûn 
tæåüng “näøi soïng” (hçnh 5-7)vç täøng håüp 
læûc cuía troüng læåüng âáöm vaì læûc keïo 
hæåïng vãö phêa chuyãøn âäüng, dáùn nhæîng 
haût âáút træåüt theo quaí làn. Muäún giaím 
hiãûn tæåüng soïng thç træåïc tiãn phaíi duìng 
âáöm làn nheû, sau måïi duìng âáöm làn nàûng. 
Hoàûc duìng maïy keïo hai, ba âáöm làn, ta 
bäú trê âáöm làn âi âáöu nheû hån, coìn caïc 
âáöm làn sau nàûng hån. Ngoaìi ra coìn phaíi 
khäúng chãú täúc âäü di chuyãøn cuía âám, âáöm khäng âæåüc di chuyãøn quaï nhanh vç nhæ váûy 
täøng håüp læûc hæåïng vãö phêa træåïc seî låïn. 
 + Khi âáöm bàòng âáöm làn màût nhàôn våïi âäü áøm thêch håüp, låïp âáút phêa trãn cuìng 
tiãúp xuïc våïi âáöm nháûn âæåüc taíi troüng âáöm neïn täút nháút nhanh choïng tråí nãn âàûc chàõc 
tråí thaình mäüt låïp voí cæïng, chëu âæûng háöu hãút troüng læåüng cuía âáöm, ngàn caín taïc duûng 
cuía taíi troüng âáöm truyãön sáu xuäúng dæåïi. Cáön quan tám âãún hiãûn tæåüng naìy âãø âaím 
baío chiãöu daìy låïp âáöm, traïnh hiãûn tæåüng raíi âáút quaï daìy laìm cho caïc låïp âáút phêa dæåïi 
khäng nháûn âuí taíi troüng âáöm, cháút læåüng âáöm neïn giaím theo chiãöu sáu. 
 + Xaïc âënh æïng suáút låïn nháút phaït sinh trong âáút: 

     )cm/kg(;
R
qEσ 2

max =     (5.1) 

   Trong âoï:  

P G 

F 
Soïng âáút

Hæåïng chuyãøn âäüng 

Hçnh 5-7. Hiãûn tæåüng “näøi soïng” khi âáöm bàòng 
âáöm làn 
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  )m/kg(;
l
Qq = -AÏp suáút tuyãún tênh doüc theo chiãöu daìi quaí 

âáöm. 
   Q (kg)-Troüng læåüng quaí âáöm. 
   l (m)-Chiãöu daìi quaí âáöm. 
   E (kg/cm2)-Mä âun biãún daûng cuía âáút. 
   R (m)-Baïn kênh träúng âáöm. 
 + Bãö daìy låïp âáút âáöm hiãûu quaí: 

  - Âáút dênh:  )cm(;qR
W
W28,0h

o

dênh
o =    (5.2) 

  - Âáút råìi: )cm(;qR
W
W35,0h

o

råìi
o =     (5.3)  

   Trong âoï: W, Wo láön læåüt laì âäü áøm tæû nhiãn vaì âäü áøm thêch håüp cuía 
âáút. 

   II. Âáöm làn coï váúu (âáöm chán cæìu) 

 + Âáöm làn coï váúu taûo ra aïp 
suáút låïn lãn âáút. Chè nãn sæí duûng 
âáöm làn coï váúu âãø âáöm nhæîng loaûi 
âáút dênh, nháút laì âáút cuûc. Nãúu duìng 
âãø âáöm nhæîng âáút råìi thç hiãûu quaí 
seî keïm, vç nhæîng haût âáút naìy dãù 
chuyãøn dëch ra caïc phêa vaì bë váúu 
âáöm laìm tung lãn, do âoï cå cáúu âáút 
bë phaï hoaûi. 

+ Khi âáöm làn qua mäüt vë trê, 
âáút âáöm âæåüc taûo thaình 3 låïp a, b, c 

6 41

2

3
5

Hçnh 5-8. Âáöm làn coï váúu 
1. Váúu âáöm; 2. Träúng âáöm; 3. Cæía gia troüng 
4. Khung; 5. Moïc caìng; 6. Maïy keïo. 

a 
b 

c 

Hçnh 5-9. Taïc duûng âáöm dæåïi âaïy váúu 
    Vuìng a: Âáút âæåüc âáöm bàòng taíi troüng thàóng âæïng. 
    Vuìng b: Âáút bë leìn eïp ngang båíi váúu. 
    Vuìng c: Âáút bë háút tung vaì tåi ra. 
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(hçnh 5-9), chè coï nhæîng låïp âáút åí dæåïi váúu âáöm (låïp a) laì âæåüc âáöm täút, coìn låïp âáút b 
bë leìn eïp ngang, chæa nháûn âæåüc taíi troüng âáöm neïn täút nháút. Låïp âáút c bë háút tung lãn. 
Caïc låïp âáút b vaì c seî âæåüc âáöm sau khi âäø låïp âáút måïi lãn trãn. 
 + Âáöm làn coï váúu khäng chè leìn âáút åí dæåïi âaïy váúu, nåi træûc tiãúp chëu aïp læûc 
thàóng âæïng, maì coìn leìn eïp âáút åí giæîa caïc váúu âáöm vãö phêa bãn. 
 + Xaïc âënh säú læåüt âáöm âãø âáöm coï hiãûu quaí: 

     K
m.f
Fn =       (5.4) 

  Trong âoï: F (m2)-diãûn têch xung quanh quaí âáöm; f (m2)-diãûn têch bãö màût váúu 
âáöm; m-täøng säú váúu âáöm coï trãn träúng âáöm; K- hãû säú kãø âãún sæû khäng âäöng âãöu khi 
âáöm, k = 1,3. 
 + Âãø æïng suáút låïn nháút phaït sinh trong âáút thoaí maîn: σmax = (0,8 ÷ 0,9) σâ thç 
troüng læåüng thêch håüp cuía quaí âáöm laì: 
     Q = P.N.f (kg)     (5.5) 
  Trong âoï: N-säú váúu âáöm trãn mäüt haìng doüc; P (kg/cm2)-AÏp suáút âáúy váúu; f(m2)-
diãûn têch bãö màût váúu âáöm. 
 + Chiãöu daìy låïp âáöm thêch håüp: 
     ho = 1,5l (m) ; l (m) -chiãöu daìi mäüt váúu.  (5.6) 
 + Âáöm làn coï váúu khäng gáy ra hiãûn tæåüng soïng. Cháút læåüng âáút âáöm âäöng âãöu. 
Âáöm làn coï váúu taûo ra màût nhaïm, taûo âiãöu kiãûn liãn kãút täút giæîa nhæîng låïp âáút våïi 
nhau. 
   III. Âáöm làn baïnh håi 
 + Âáöm làn baïnh håi laì mäüt loaûi xe rå 
mooïc coï mäüt hoàûc hai truûc, mäùi truûc coï tæì  4 
÷ 6 baïnh håi, mang nhæîng taíi troüng thay âäøi 
tuyì theo yãu cáöu cuía cäng taïc âáöm. 
 + Âáöm làn baïnh håi coï thãø duìng âãø 
âáöm caí âáút dênh vaì âáöm råìi. 

+ Âáöm làn baïnh håi khaïc caïc loaûi âáöm 
làn khaïc laì khi âáöm thç khäng phaíi chè coï 
âáút biãún daûng, maì caí baïnh håi cuîng biãún 
daûng. Trong nhæîng læåüt âáöm âáöu tiãn, khi 
âáút coìn åí trong traûng thaïi xäúp thç biãún daûng 
cuía baïnh håi nhoí so våïi biãún daûng cuía âáút, 
âãún nhæîng læåüt âáöm sau, khi âáút âaî âæåüc leìn 
chàût tæång âäúi, thç hiãûn tæåüng laûi xaíy ra 
ngæåüc laûi. 
 + ÆÏng suáút cæûc âaûi trong âáút âæåüc xaïc 
âënh: 

3

2

1

Hçnh 5-10. Âáöm làn baïnh håi 
        1. Thuìng chæïa váût liãûu gia troüng 
        2. Baïnh håi; 3. Khung keïo 
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    )cm/kg(;
e1

Pσ 2
max −

=      (5.7) 

 Trong âoï: P-AÏp suáút khê neïn bãn trong baïnh håi; e-Âäü cæïng cuía baïnh håi. 
 Nhæ váûy æïng suáút phaït sinh trong âáút khäng phuû thuäüc vaìo taíi troüng khi âáöm maì 
chè phuû thuäüc vaìo aïp suáút khê neïn bãn trong baïnh håi vaì âäü cæïng e cuía baïnh håi âoï. 
 + Taíi troüng âàût lãn xe truyãön qua khäúi khê eïp trong caïc baïnh xe xuäúng âáút. Nhæng 
chênh khäúi khê eïp naìy quyãút âënh trë säú æïng suáút cæûc âaûi trong âáút khi âæåüc âáöm. Coï thãø 
thay âäøi aïp suáút khê trong baïnh xe âãø tçm ra nhæîng æïng suáút thêch håüp nháút, âãø coï thãø 
âáöm chàût báút kyì loaûi âáút naìo (âäúi våïi âáút dênh láúy aïp suáút khê laì 5÷6kg/cm2 ) trong 
phaûm vi cæåìng âäü cæûc haûn cuía âáút. 
 + Chiãöu daìy låïp âáút raíi hiãûu quaí: 
    

 )cm(;
e1

QP
W
W2,0h

o
o −

=  (5.8) 

 Váûy taíi troüng âáöm quyãút âinh âãún chiãöu 
daìy låïp âáút raíi chæï khäng quyãút âënh âãún âäü 
låïn cuía æïng suáút trong âáút. 
 + AÏp læûc truyãön tæì xe âáöm làn lãn âáút 
phuû thuäüc vaìo màût tiãúp xuïc cuía baïnh xe våïi 
âáút. Caìng tàng taíi troüng lãn baïnh xe thç bãö 
màût tiãúp xuïc cuîng tàng, nhæng aïp suáút trung 
bçnh lãn âáút khäng thay âäøi. 
 + Bãö màût tiãúp xuïc giæîa baïnh håi vaì âáút coï hçnh elip. ÆÏïng suáút taûi màût âáút tàng lãn 
ráút nhanh âãún trë säú cæûc âaûi, vaì giæî trë säú âoï trãn pháön baïnh läúp bë neïn beûp, nhæ váûy 
thåìi gian taïc duûng cuía baïnh håi lãn âáút daìi hån so våïi quaí làn cæïng. Âiãöu naìy laìm tàng 
hiãûu quaí âáöm âáút theo chiãøu sáu. 

0

BiÕn d¹ng

        H×nh 5-11. T−¬ng quan 
biÕn d¹ng cña b¸nh h¬i vµ nÒn ®Êt

BD nÒn ®Êt

BD b¸nh h¬i

Sè l−ît ®Çm

σmax σmax

a) b)

Hçnh 5-12. Sæû phán bäú æïng suáút trong âáút khi âáöm. 
a) Dæåïi quaí làn cæïng;     b) Dæåïi baïnh håi 
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 + Caìng tàng täúc âäü di chuyãøn cuía xe âáöm làn, thåìi gian taïc duûng cuía baïnh håi lãn 
âáút caìng ngàõn, thç âäü sáu âæåüc âáöm caìng giaím. Váûy âáöm làn baïnh håi cuîng nhæ âáöm 
làn màût nhàôn cáön coï mäüt täúc âäü âáöm thêch håüp vaì cáön phaíi âáöm nheû så bäü træåïc. 
 + Muäún âáöm âæåüc âãöu nhæ nhau åí mäùi nåi thç taíi troüng phaíi âæåüc phán bäú âãöu 
lãn caïc baïnh xe, khäng phuû thuäüc âäü gäö ghãö cuía màût âáút, vaì sæïc chëu âæûng cuía màût âáút 
åí mäùi nåi. Do âoï khung baïnh xe phán ra thaình nhiãöu pháön, mäùi pháön coï thuìng chæïa váût 
liãûu riãng, âãø mäùi baïnh xe dãù àn theo màût âáút gäö ghãö vaì coï thãø âáöm âæåüc åí nhæîng chäø 
âáút sáu vaì âáút yãúu hån caïc chäù khaõc 
   a2. Âáöm chaìy 
 + Cáúu taûo gäöm mäüt quaí nàûng tæì 1,4 ÷ 4 táún, bàòng theïp hay bàòng bã täng, âæåüc 
gàõn vaìo cáön cuía maïy cå såí. 
 + Khi âáöm quaí nàûng 
âæåüc náng lãn khoíi màût âáút 
tæì 3÷ 5 m, räöi cho råi xuäúng 
âáút âãø âáöm. 
 + Chiãöu daìy låïp âáút 
âáöm tæì 1÷2 m, thêch håüp âãø 
âáöm caïc loaûi âáút råìi, âáút 
dênh, thêch håüp âãø thi cäng 
âáöm âáút khi màût bàòng thi 
cäng räüng raîi, duìng âãø âáöm 
âaïy häú moïng coï diãûn têch 
låïn. 
 + Chè säú âàûc træng cuía âáöm chaìy chênh laì xung læûc I 

     )
ms
N(;gH2

F
mI =      (5.9) 

  Trong âoï: m 
(N)-troüng læåüng chaìy; 
F (m2)-diãûn têch bãö 
màût âáöm; H (m)-âäü 
cao náng chaìy; g 
(m/s2)-gia täúc troüng 
træåìng. 
 Âáöm chaìy coï 
xung læûc caìng låïn, 
âáöm caìng maûnh. 
 + Trçnh tæû âáöm 
bàòng âáöm chaìy: Træåïc 
tiãn nãn âáöm nheû så bäü 

h
H 

Hçnh 5-13. Âáöm gia cæåìng âáút bàòng âáöm chaìy. 

Hçnh 5-14. Âáöm gia cæåìng âáút nãön moïng bàòng âáöm chaìy. 
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bàòng caïch giaím chiãöu cao råi cuía táúm chaìy khoaíng 4 láön. Nãúu lán cáûn coï moïng hoàûc 
cäng trçnh khaïc thç phaûm vi âáöm phaíi caïch nhæîng cäng trçnh âoï khoaíng 2m âãø traïnh 
aính hæåíng. Sau âoï måïi tiãún haình náng chaìy lãn cao nhæ thiãút kãú âaî qui âënh. Chè âæåüc 
dæìng âáöm khi âáút âaî âaût âæåüc âäü chäúi qui âënh, âoï chênh laì âäü luïn äøn âënh cuía nãön âáút 
sau loaût âáöm cuäúi cuìng. Âãø traïnh âáöm soït nãn âáöm våïi daíi âáöm coï bãö räüng bàòng 0,9a (a 
laì caûnh âáöm). Âãø  táûn duûng læûc âáöm nãn âáöm âáút tæì 2 phêa vaìo trong. Âáöm âáút caïch cao 
trçnh thiãút kãú 15cm âãø sau âoï boïc boí låïp âáút âaî bë phaï hoaûi.  
   a3. Âáöm rung 
 + Duìng âäüng cå lãûch tám âãø taûo ra læûc cháún âäüng. Dæåïi taïc duûng cuía cháún âäüng 
liãn tuûc våïi táön säú cao vaì biãn âäü nhoí do âáöm cháún âäüng gáy ra, nhæîng haût caït di âäüng 
vaì chuyãøn âäüng xuäúng sáu, tåïi vë trê äøn âënh cuía chuïng. 
 + Caïc haût âáút chuyãøn dëch caìng nhanh khi læûc dênh kãút giæîa chuïng caìng nhoí vaì 
khi âäü chãnh lãûch kêch thæåïc caïc haût caìng låïn. Cho nãn âäúi våïi âáút råìi, gäöm nhæîng haût 
coï âäü thä khaïc nhau, coï læûc dênh kãút nhoí thç viãûc aïp duûng âáöm cháún âäüng laì ráút hiãûu 
quía. 
 + Taïc duûng cuía âáöm rung låïn nháút khi táön säú cháún âäüng cuía maïy truìng våïi táön säú 
cháún âäüng cuía âáút âáöm, nghéa laì coï hiãûn tæåüng cäng hæåíng. Khi naìy ma saït giæîa caïc 
haût âáút giaím âi nhiãöu, nhæîng haût nhoí dãù daìng di chuyãøn âãún láúp nhæîng chäù träúng giæîa 
caïc haût låïn. 
 + Âäü áøm cuîng aính hæåíng âãún hiãûu quaí âáöm rung ráút nhiãöu, våïi loaûi âáöm naìy, âäü 
áøm täút nháút thæûc tãú cuía âáút låïn hån 10  ÷ 30% âäü áøm thêch håüp trong âáöm neïn. 
  b. Kyî tháût âáöm 
 + Raíi âáút thaình tæìng låïp coï âäü daìy phuì håüp våïi thiãút bë âáöm hiãûn coï. 
 + Dæûa vaìo âäü áøm thêch håüp (kãút quaí thê nghiãûm) âãø âiãöu chènh âäü áøm trong âáút 
cho phuì håüp. 
 + Cho thiãút bë âáöm chaûy theo mäüt så âäö nháút âënh. 
 + Âæåìng lu sau phaíi âeì lãn âæåìng lu træåïc bãö räüng khoaíng 15÷25 cm. 
 + Taíi troüng âáöm phaíi tàng mäüt caïch tæì tæì âãø traïnh hiãûn tæåüng læûc âáöm quaï låïn 
gáy máút äøn âënh vaì phaï hoaûi cho âáút. 
 + Khi âáöm làn laì âáöm baïnh håi, phaíi xaïc âënh âæåìng âáöm sao cho håüp lyï âãø tàng 
nàng suáút âáöm. Khäng âæåüc quaï daìi vç âáút dãù bë khä phaíi tàng säú láön âáöm hay tæåïi 
næåïc. 
 + ÆÏng suáút âáöm phaíi nhoí hån cæåìng âäü chëu taíi låïn nháút cuía âáút (σâáöm =0,9R âáút) 
âãø traïnh  hiãûn tæåüng gáy phaï hoaûi âáút nãön. 
 + Nhæîng læåüt âáöm âáöu vaì hai læåüt âáöm cuäúi cuìng nãn âáöm våïi täúc âäü cháûm, (2÷ 
2,5 km/h ) coìn nhæîng læåüt âáöm giæîa coï thãø âáöm våïi täúc âäü nhanh hån (8÷10km/h ). 
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CHÆÅNG VI. THI CÄNG ÂOÏNG COÜC VAÌ VAÏN CÆÌ 
 
§6.1. CAÏC LOAÛI COÜC VAÌ VAÏN CÆÌ 
6.1.1 Coüc tre 
 1. Phaûm vi æïng duûng 
 Trong tênh toaïn ngæåìi ta xem coüc tre laì mäüt trong nhiãöu nhæîng giaíi phaïp gia cäú 
nãön âáút yãúu maì khäng xem noï laì coüc âãø tênh toaïn. Coüc tre âæåüc sæí duûng âãø gia cäú nãön 
cho nhæîng cäng trçnh coï taíi troüng truyãön xuäúng khäng 
låïn. 
 Coüc tre âæåüc sæí duûng åí nhæîng vuìng âáút luän luän 
áøm æåït, luän luän ngáûp næåïc. Nãúu coüc tre laìm viãûc trong 
âáút luän luän áøm æåït thç tuäøi thoü seî khaï cao (50 - 60 
nàm vaì láu hån). Nãúu coüc tre laìm viãûc trong vuìng âáút 
khä æåït tháút thæåìng coüc ráút nhanh bë muûc naït. 
 2. Âàûc âiãøm, yãu cáöu cuía coüc tre 
 + Tre laìm coüc phaíi laì tre giaì (trãn 2 nàm tuäøi), 
thàóng vaì tæåi (khäng cong vãnh quaï 1cm trãn 1m), tre 
âàûc laì täút nháút, nãúu tre räùng thç âäü daìy täúi thiãøu cuía äúng 
tre tæì 10 ÷ 15mm vç váûy khoaíng träúng trong ruäüt tre 
caìng nhoí caìng täút. 
 + Chiãöu daìi mäùi coüc tre tæì  2 ÷ 3 m vaì coï âæåìng 
kênh tæì  ≥ 60mm. 
 + Âáöu trãn cuía coüc tre cæa vuäng goïc våïi truûc coüc 
vaì caïch màõt tre 50mm, âáöu dæåïi âæåüc vaït nhoün trong 
phaûm vi ≤ 200mm vaì caïch màõt  200mm. 
 + Khi thi cäng coüc tre, duìng väö gäù ràõn coï troüng 
læåüng tæì 8-10kg âoïng. Âãø traïnh laìm dáûp naït âáöu coüc ta 
bët âáöu coüc bàòng sàõt. Coüc âoïng xong phaíi cæa boí pháön dáûp naït âáöu coüc, nãúu coüc chæa 
xuäúng sáu maì âáöu coüc dáûp naït thç nhäø boí. 
6.1.2. Coüc gäù  
 1. Phaûm vi æïng duûng 
 + Âæåüc duìng chuí yãúu trong giaíi phaïp gia cäú nãön hoàûc trong caïc cäng trçnh phuû 
taûm. 
 + Coüc gäù âæåüc sæí duûng åí nhæîng vuìng âáút luän luän áøm æåït, luän luän ngáûp næåïc. 
Coüc gäù coìn thæåìng duìng cho nhæîng moïng truû cáöu gäù nhoí, âæåüc sæí duûng âãø gia cäú nãön 
cho nhæîng cäng trçnh coï taíi troüng truyãön xuäúng khäng låïn. 
 2. Âàûc âiãøm, yãu cáöu cuía coüc gäù 
 + Gäù laìm coüc phaíi laì gäù täút, coìn tæåi. Nhoïm gäù caìng cao caìng täút. 
 + Cáy gäù laìm coüc phaíi thàóng, âäü cong cho pheïp laì ≤ 1% chiãöu daìi, vaì khäng quaï 
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12cm. 
 + Âæåìng kênh coüc 18 - 30cm, âäü chãnh khäng quaï 10mm/m, chiãöu daìi coüc phuû 
thuäüc vaìo thiãút kãú vaì tæì 4,5m ÷ 12m. Khi chãú taûo cáön laìm coüc daìi hån thiãút kãú khoaíng 
0,5m âãö phoìng trong quaï trçnh âoïng, âáöu coüc bë dáûp naït vaì cáön càõt boí sau khi âoïng 
xong. Khi yãu cáöu coüc daìi coï thãø näúi coüc. 

+ Muîi coüc âæåüc voït nhoün thaình hçnh choïp ba caûnh hay bäún caûnh, coï khi voït troìn, 
coï âäü daìi âoaûn voït tæì 1,5÷2 láön âæåìng kênh coüc. Voït taìy mäüt âoaûn 10cm åí âáöu muîi coüc 
âãø traïnh dáûp naït khi âoïng. 

 + Nãúu coüc phaíi âoïng qua nhæîng låïp âáút ràõn hoàûc coï láùn soíi cuäüi rãù cáy... thç muîi 
coüc cáön âæåüc baío vãû bàòng muî theïp gàõn vaìo màût vaït bàòng âinh. 
 + Âãø traïnh næït våî âáöu coüc khi âoïng, ta läöng mäüt voìng âai laìm bàòng theïp táúm 
hoàûc táúm theïp âãûm hçnh troìn trãn âáöu coüc. 
6.1.3. Coüc bã täng cäút theïp 
 1. Phaûm vi æïng duûng 
 Coüc bã täng cäút theïp coï âäü bãön cao, coï khaí nàng chëu taíi troüng låïn tæì cäng trçnh 
truyãön xuäúng, do âoï noï âæåüc æïng duûng räüng raîi trong caïc loaûi moïng cuía caïc cäng trçnh 
dán duûng vaì cäng nghiãûp.  
 2. Âàûc âiãøm, yãu cáöu 
 + Âæåüc chãú taûo bàòng bã täng cäút theïp âuïc sàôn (coï thãø taûi xæåíng hoàûc ngay taûi 
cäng træåìng) vaì duìng thiãút bë âoïng, hoàûc eïp xuäúng âáút. Maïc bã täng chãú taûo coüc tæì 250 
tråí lãn. 
 + Loaûi coüc phäø biãún thæåìng coï tiãút diãûn vuäng, coï kêch thæåïc tæì 200x200 âãún 
400x400. Chiãöu daìi vaì tiãút diãûn coüc phuû thuäüc vaìo thiãút kãú. Nãúu chiãöu daìi coüc quaï låïn, 
coï thãø  chia coüc thaình nhæîng âoaûn coüc ngàõn âãø thuáûn tiãûn cho viãûc chãú taûo vaì phuì håüp 
våïi thiãút bë chuyãn chåí, vaì thiãút bë haû coüc.  
 + Coüc phaíi chãú taûo âuïng theo thiãút kãú, âaím baío chiãöu daìy låïp baío vãû (täúi thiãøu laì 
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3cm) âãø chäúng bong taïch khi âoïng coüc vaì chäúng rè cho cäút theïp sau naìy . 
 + Baîi âuïc coüc phaíi phàóng, khäng gäö ghãö. 
 + Khuän âuïc coüc phaíi thàóng, phàóng cáön âæåüc bäi trån chäúng dênh, traïnh máút næåïc 
xi màng khi âäø bã täng.  
 + Âäø bã täng phaíi liãn tuûc tæì muîi âãún âènh coüc, âáöm bã täng bàòng âáöm duìi cåî 
nhoí.  Trong quaï trçnh thi cäng âuïc coüc cáön âaïnh dáúu coüc vaì ghi roî lyï lëch âãø traïnh 
nháöm láùn khi thi cäng. 
 + Váûn chuyãøn vaì cáøu làõp coüc chè khi coüc âaî âaût âuí cæåìng âäü, traïnh gáy sæït meí, va 
chaûm giæîa coüc vaì caïc váût khaïc. 
6.1.4. Caïc loaûi coüc theïp 
 + Coüc theïp laìm bàòng theïp äúng coï âæåìng kênh tæì  300 âãún 600, chiãöu daìi tæì 12m 
âãún 18m trong nhiãöu træåìng håüp coï thãø daìi tåïi 40m, chiãöu daìy äúng theïp tæì 10mm tråí 
lãn.  
 + Coüc theïp coï troüng læåüng nhoí do âoï thuáûn tiãûn cho quaï trçnh váûn chuyãøn bäúc xãúp 
vaì haû coüc. 
 + Coüc theïp coï cæåìng âäü cao, coï khaí nàng chëu læûc låïn, âàûc biãût khi nhäöi bã täng 
vaìo trong loìng coüc theïp theo phæång phaïp âäø taûi chäù, vç váûy coüc theïp âæåüc sæí duûng 
laìm moïng cho caïc cäng trçnh coï taïi troüng truyãön xuäúng nãön låïn. Tuy nhiãn giaï thaình 
cuía coüc theïp thæåìng ráút cao. 
 + Tuyì yãu cáöu cuû thãø vaì âàûc âiãøm âëa cháút nãön âáút ngæåìi ta coìn sæí duûng loaûi coüc 
theïp coï bäú trê caïnh vêt trãn thán coüc goüi laì coüc vêt. Coüc vêt cuîng coï âäü bãön vaì khaí nàng 
chëu taíi troüng låïn. 
6.3.5. Nhæîng loaûi coüc khaïc 
 1. Coüc bã täng khoan nhäöi (coüc nhäöi). 
 Coüc nhäöi coï âæåìng kênh ≥ 60cm, âæåüc khoan taûo läù trong dung dëch bentonite âãø 
chäúng sáûp vaïch häú khoan vaì âäø bã täng ngay taûi vë trê cuía noï. Coüc nhäöi coï cäút theïp 
toaìn bäü chiãöu daìi coüc hoàûc chè coï  åí mäüt chiãöu daìi nháút âënh tuyì theo thiãút kãú. 
 Coüc nhäöi coï khaí nàng chëu taíi troüng ráút låïn nãn âæåüc æïng duûng trong thiãút kãú 
moïng cuía caïc cäng trçnh cao táöng, cäng trçnh coï taíi troüng truyãön xuäúng låïn... 
 2. Coüc ba reït 
 Cuîng giäúng nhæ coüc khoan nhäöi, coüc ba reït cuîng laì coüc bã täng âäø taûi chäù nhæng 
thay vç phaíi khoan taûo läù ngæåìi ta tiãún haình taûo läù cho coüc ba reït bàòng caïch sæí duûng 
maïy âaìo chuyãn duûng âaìo taûo läù trong dung dëch chäúng sáûp vaïch âáút häú âaìo... 
 Coüc ba reït coï khaí nàng chëu taíi troüng ráút låïn nãn cuîng âæåüc æïng duûng trong thiãút 
kãú moïng cuía caïc cäng trçnh cao táöng, cäng trçnh coï taíi troüng truyãön xuäúng låïn... 
 3. Coüc caït 
 Sæí duûng äúng bao bàòng theïp coï cæía åí âáöu äúng, khi âoïng äúng, cæía âoïng laûi, khi âaût 
âäü sáu thiãút kãú ruït äúng lãn cæía måí ra, tiãún haình nhäöi caït xuäúng, nhäöi âãún âáu âáöm chàût 
âãún âoï vaì ruït dáön äúng bao lãn. 
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 Coüc caït âæåüc sæí duûng nhæ mäüt giaíi phaïp gia cäú nãön âáút yãúu. 
6.1.6. Caïc loaûi vaïn cæì 
 1. Vaïn cæì gäù  
  a. Muûc âêch 
 Vaïn cæì gäù thæåìng âæåüc duìng âãø chäúng saût låí vaïch âáút, laìm haìng raìo, tæåìng váy, 
chäúng tháúm... 
  b. Yãu cáöu chãú taûo 
 + Phaíi âæåüc chãú taûo bàòng gäù tæåi. Nãúu duìng gäù khä phaíi ngám næåïc træåïc khi gia 
cäng. 
 + Chiãöu daìy täúi thiãøu cuía vaïn 70mm, chiãöu räüng cuía mäùi baín cæì laì 100 ÷ 
150mm. Chiãöu daìi cæì do thiãút kãú qui âënh nhæng phaíi daìi hån thiãút kãú 0,3 ÷ 0,5m âãø âãö 
phoìng âáöu cæì bë dáûp naït khi haû cæì. 
 + Khi gheïp cæì ta laìm mäüng vuäng nãúu chiãöu daìy coï mäüng låïn hån 100mm vaì 
ngæåüc laûi ta duìng mäüng eïn. 

 2. Vaïn cæì theïp 
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a. Muûc âêch 
 + Haìng cæì theïp taûo thaình vaïch tæåìng cæì baío vãû caïc häú moïng, chäúng saût låí cho 
vaïch âáút. 

+ Cæì theïp laìm tæåìng ngàn næåïc ngáöm, coï khaí nàng chëu âæûåc aïp læûc âáút ráút låïn. 
  b. Yãu cáöu chãú taûo 
 + Chiãöu daìy cuía vaïn tæì 8 ÷ 15mm 
 + Chiãöu daìi cæì hiãûn nay thæåìng tæì 12 ÷ 25m. 

+ Cæì phaíi âæåüc sån chäúng rè træåïc khi âoïng. 
 + Caïc loaûi cæì âæåüc sæí duûng hiãûn nay: vaïn cæì phàóng, vaïn cæì khum, vaïn cæì Lacsen. 

 
§6.2. THIÃÚT BË ÂOÏNG COÜC VAÌ VAÏN CÆÌ 
 ÅÍ Viãût nam, ngæåìi ta thæåìng haû coüc chãú taûo sàôn xuäúng âáút bàòng 1 trong 2 phæång 
phaïp sau: 
 + Duìng buïa âoïng coüc: Phæång phaïp naìy thæåìng gáy tiãúng äön, gáy ä nhiãùm, gáy 
cháún âäüng ráút låïn, aính hæåíng âãún sinh hoaût vaì laìm hoíng caïc cäng trçnh lán cáûn... do âoï 
phæång phaïp âoïng coüc thæåìng bë cáúm aïp duûng åí trong thaình phäú, thë xaî, khu væûc âäng 
dán cæ... Hån næîa, våïi âáút täút, coï thãø khäng âoïng âæåüc coüc xuäúng vç coüc (thæåìng laì âáöu 
coüc) bë våî, meïo,v.v... Âãø giaím cháún vaì tråü giuïp quaï trçnh âoïng coüc, ta coï thãø khoan 
mäöi træåïc khi âoïng, hoàûc xoïi næåïc åí muîi coüc. 
 + EÏp coüc bàòng kêch thuyí læûc vaì hãû âäúi troüng: Âãø coüc thàõng âæåüc sæïc caín cuía âáút, 
tiãún xuäúng âäü sáu thiãút kãú, taíi troüng eïp åí âáöu coüc phaíi væåüt quaï hoàûc bàòng sæïc chëu taíi 
cuía coüc theo âáút nãön, tuy váûy læûc eïp låïn nháút cuía maïy eïp cuîng khäng âæåüc væåüt quaï 
sæïc chëu taíi cuía coüc theo váût liãûu âãø âaím baío khi eïp coüc khäng bë våî, næït, laìm aính 
hæåíng âãún khaí nàng chëu taíi cuía coüc. Phæång phaïp naìy êt gáy tiãúng äön, êt gáy ä nhiãùm 
vaì cháún âäüng, âang coï nhæîng tiãún bäü âaïng kãø trong máúy nàm gáön âáy. 
 + Ngoaìi hai phæång phaïp haû coüc nãu trãn, ngæåìi ta coìn æïng duûng phæång phaïp 
rung haû coüc våïi viãûc sæí duûng caïc loaûi buïa rung chuyãn duûng... 

 Dæåïi âáy xin âãö cáûp âãún mäüt säú loaûi buïa âoïng coüc âang sæí duûng phäø biãún hiãûn 
nay. 
6.2.1. Giaï buïa âoïng coüc 
 Háöu nhæ báút kyì loaûi buïa råi naìo cuîng cáön coï hãû truû dáùn hæåïng (Lead) coï taïc duûng 
hæåïng cho buïa råi âuïng tám cuía coüc, âo âoï giaím thiãøu hæ hoíng cho coüc. Ngoaìi ra, hãû 
truû dáùn hæåïng coìn giæî vë trê cuía coüc âuïng chäù trong quaï trçnh âoïng coüc. 
 + Giaï buïa laì bäü pháûn âãø treo buïa vaì giæî coüc, dáùn hæåïng cho buïa vaì coüc . 
 + Giaï buïa coï thãø âæåüc chãú taûo bàòng gäù hay bàòng theïp. 
 + Giaï buïa âæåüc trang bë mäüt hay hai tåìi... âãø cáøu buïa vaì coüc vaì âãø di chuyãøn giaï 
buïa bàòng caïch tæû keïo mçnh . 
6.2.2. Buïa âoïng coüc 
1. Buïa treo 
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 + Buïa âæåüc chaûy bàòng tåìi âiãûn vaì dáy caïp. 
 + Troüng læåüng buïa laì 500 ÷ 2000 kg. 
 + Âäü cao náng buïa phuû thuäüc vaìo sæïc chëu taíi cuía coüc, thæåìng tæì 2,5 ÷ 4m. 
 + Nàng suáút cuía buïa tháúp do täúc âäü âoïng cháûm, mäùi phuït chè âoïng âæåüc 4 ÷10 
nhaït. 
 + Âæåüc duìng trong træåìng håüp khäúi læåüng cäng taïc coüc tæång âäúi nhoí. 
 2. Buïa håi  
  a. Buïa håi âån âäüng 
 + Hoaût âäüng cuía buïa: duìng håi næåïc hoàûc khê eïp âãø náng chaìy lãn cao vaì råi 
xuäúng âáûp vaìo coüc dæåïi troüng læåüng baín thán chaìy. 
 + Troüng læåüng chaìy 1 ÷ 6 táún. 
 + Chiãöu cao náng chaìy tæì 0,9  ÷ 1,5m. 
 + Säú nhaït âoïng trong 1 phuït laì 25 ÷ 30. 
 + Âæåüc duìng âãø âoïng coüc bã täng daìi vaì nàûng, hay coüc äúng coï âæåìng kênh nhoí 
hån 55cm. 
 + Æu âiãøm cuía buïa håi âån âäüng: Cáúu taûo âån giaín, chuyãøn âäüng lãn xuäúng äøn 
âënh, troüng læåüng hæîu êch (pháön chaìy) chiãúm 70% troüng læåüng buïa. 
 + Khuyãút âiãøm: âiãöu khiãøn buïa bàòng tay, tiãu täún nhiãöu håi næåïc. 
  b. Buïa håi song âäüng 
 + Hoaût âäüng cuía buïa: Duìng håi næåïc hay khê eïp âãø náng chaìy lãn cao vaì neïn 
chaìy khi råi xuäúng. 
 + Hiãûu suáút cuía buïa cao do täúc âäü âoïng nhanh, mäùi phuït âoïng tåïi 200 ÷300 nhaït. 
 + Troüng læåüng chaìy 200 ÷ 2200kg. 
 + Âæåüc sæí duûng khaï räüng raîi, âoïng âæåüc coüc bã täng cäút theïp tiãút diãûn âãún 
35x35cm, hay coüc äúng coï âæåìng kênh 60cm. 
 Tuy nhiãn troüng læåüng hæîu êch chè chiãúm 20 ÷ 30 % troüng læåüng buïa. 
 4. Buïa diezen 
 Cuîng nhæ buïa håi, buïa diezen coï 2 loaûi: Diezen âån âäüng vaì diezen song âäüng. 
a. Buïa diezen âån âäüng 

 Âäüng cå diezen khi näø seî náng chaìy lãn cao vaì råi xuäúng âáûp vaìo coüc dæåïi troüng 
læåüng baín thán chaìy. Troüng læåüng chaìy coï thãø tåïi 2500kg, täúc âäü âoïng cháûm nãn nàng 
suáút âoïng coüc khäng cao. Coï thãø âoïng âæåüc nhæîng coüc BTCT coï kêch thæåïc caûnh âãún 
45cm. 
  b. Buïa diezen song âäüng 
 + Hoaût âäüng theo nguyãn lyï âäüng cå näø hai thç, âäüng cå diezen khi näø seî náng 
chaìy lãn vaì eïp chaìy khi råi xuäúng. 
 + Troüng læåüng chaìy tæì 140 ÷ 2500kg. 
 + Säú nhaït âoïng trong mäüt phuït 45 ÷ 100 nhaït. 
 + Âæåüc sæí duûng âãø âoïng nhæîng coüc gäù, coüc theïp, coüc bã täng cäút theïp loaûi nhoí, 
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coüc äúng coï âæåìng kênh nhoí hån hoàûc bàòng 45cm vaì caïc loaûi vaïn daìi khäng quaï 8m. 
 Nhæåüc âiãøm cuía buïa diezen: Nàng læåüng nhaït buïa tiãu hao âãún 50 ÷ 60%. vaìo 
viãûc neïn eïp låïp khäng khê, hay bë cám ( khäng näø âæåüc) khi âoïng nhæîng coüc maînh 
xuäúng âáút mãöm. 
 
§6.3. CHOÜN BUÏA ÂOÏNG COÜC 
6.3.1 Choün theo nàng læåüng xung kêch cuía buïa 

              ( )mkg
g2
vQE

2
=     (6.1) 

   Trong âoï :   
  + Q (kg) - Troüng læåüng pháön chaìy. 
  + v (m/s) - Váûn täúc råi cuía buïa. 
  + g (m/s2) - Gia täúc troüng træåìng. 

 Nàng læåüng xung kêch cuía buïa âoïng pháön låïn tiãu hao âãø haû coüc, pháön coìn laûi 
tiãu hao vä êch laìm biãún daûng âáöu coüc (næït, våî...). Do váûy choün buïa theo nàng læåüng 
xung kêch cáön thiãút: 

     E ≥  25p (kgm)    (6.2) 
   Trong âoï: 

 P (T) - Khaí nàng chëu taíi cuía coüc theo âáút nãön.   
6.3.2. Kiãøm tra hãû säú thêch duûng cuía buïa âaî choün 
 Hãû säú thêch duûng âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 

                       
E

qqQK 1++
=      (6.3)   

   Trong âoï:   
  + Q ( Kg ) - troüng læåüng toaìn bäü cuía buïa. 
  + q ( kg) - Troüng læåüng cuía coüc.  
  + q1 (kg) - Troüng læåüng cuía muî vaì âãûm coüc.  
  + E ( kgm) - Nàng læåüng xung kêch cuía buïa. 

 Hãû säú kêch duûng K phaíi nàòm troüng phaûm vi âæåüc qui dënh cho tæìng loaûi buïa nhæ  
trong baíng sau: 

 

Loaûi buïa Coüc gäù Coüc theïp Coüc BTCT 

Buïa song âäüng, buïa diezen kiãøu äúng 
Buïa âån âäüng, buïa diezen kiãøu cäüt 
Buïa treo 

5 
3,5 
2 

5,5 
4 

2,5 

6 
5 
3 

  

 + Khi K nhoí hån trë säú trãn thç buïa khäng âuí nàûng so våïi troüng læåüng coüc, nãn täúc 
âäü vaì hiãûu quaí âoïng coüc seî keïm, coüc âoïng khäng xuäúng, coüc bë våî khi âoïng. 
 + Khi K låïn hån trë säú trãn thç buïa quaï nàûng so våïi coüc, coüc seî xuäúng nhanh, coï 
thãø laìm hoíng læûc ma saït giæîa coüc vaì nãön âáút, coüc xuäúng hãút chiãöu daìi thiãút kãú maì váùn 
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chæa âaût âæåüc âäü chäúi thiãút kãú, muäún âaûtï âäü chäúi thiãút kãú thæåìng phaíi âoïng coüc sáu 
hån chiãöu daìi thiãút kãú, vç váûy gáy laîng phê... 

 Theo kinh nghiãûm âãø âoïng coüc coï hiãûu quaí thç: Q = ( 1,5 ÷ 2) q. 
 Âäúi våïi coüc bã täng cäút theïp, khi âoïng bàòng buïa Diezen, coï thãø så bäü choün troüng 
læåüng âáöu buïa theo kinh nghiãûm sau: 

 - Khi L ≤ 12m khi âoï 5.125.1
q
Q

÷≥     (6.4) 

   - Khi L > 12m khi âoï 175.0
q
Q

÷≥      (6.5) 

6.3.3. Kiãøm tra âäü chäúi khi âoïng coüc 
 Âäü chäúi khi haû coüc phaíi nhoí hån âäü chäúi thiãút kãú: e ≤ etk. 
 Xaïc âënh âäü chäúi e khi âoïng coüc: 

     )m(
qQ

q2.0Qx
)nF

m
P(P

mnQHFe
+

+

+
=    (6.6) 

 Trong âoï: + m - Hãû säú kãø âãún tênh cháút taûm thåìi hay vénh cæíu cuía cäng trçnh. 
     m = 0.7 âäúi våïi cäng trçnh taûm thåìi. 
     m = 0.5 âäúi våïi cäng trçnh vénh cæíu. 
    + n - Hãû säú kãø âãún váût liãûu laìm coüc. 
     n = 100 T/m2 âäúi våïi coüc gäù. 
     n = 150 T/m2 âäúi våïi coüc bã täng cäút theïp. 
     n = 500 T/m2 âäúi våïi coüc theïp. 
    + Q (T) - Troüng læåüng âáöu buïa. 
    + q (T) - Troüng læåüng coüc. 
    + H (m) - Âäü cao náng buïa. 
    + F (m2) - Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía coüc. 
    + P (T) - Sæïc chëu taíi cuía coüc theo âáút nãön. 
 
§6.4. CAÏC QUAÏ TRÇNH THI CÄNG ÂOÏNG COÜC 
6.4.1. Váûn chuyãøn vaì xãúp dåî coüc 
 Váûn chuyãøn coüc tæì baîi âuïc âãún vë trê âoïng laì mäüt cäng taïc quan troüng, nãúu 

l l 
0,21l 0,21l

Hçnh 6-5. Vë trê gäúi kã, âiãøm treo buäüc khi váûn chuyãøn hay bäúc xãúp coüc 
a) Xãúp âàût coüc; b) Bäúc Xãúp 

a) 

0,21l 0,21l

b) 
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phæång phaïp váûn chuyãøn khäng âuïng seî hæ hoíng coüc. 
 Do troüng læåüng baín thán coüc låïn, vç váûy khi váûn chuyãøn, bäúc xãúp coüc cáön quan 
tám âãún vë trê treo buäüc, vë trê gäúi kã. Coüc laì cáúu kiãûn chëu neïn, vë trê treo buäüc, gäúi kã 
phaíi tuán theo qui âënh trãn hçnh 6-5. 
  Caïc gäúi kã nãn sæí duûng váût liãûu laì gäù nhæ váûy seî traïnh laìm våî coüc khi váûn chuyãøn 
(do soïc náøy vç âæåìng khäng täút...) vaì thuáûn tiãûn cho thao taïc luäön vaì thaïo dåî dáy caïp 
khi cáøu làõp, xãúp dåî. 
 Khu væûc xãúp coüc nãn bäú trê håüp lê trãn màût bàòng âãø traïnh aính hæåíng âãún quaï trçnh 
âoïng coüc sau naìy. 
6.4.2. Làõp coüc vaì giaï buïa 

 Coï thãø sæí duûng baín thán giaï buïa âãø làõp coüc vaìo giaï buïa theo caïc thao taïc sau âáy: 
 + Âáøy xe váûn chuyãøn coüc âãún gáön giaï buïa. 
 + Moïc dáy caïp treo coüc (dáy 1) cuía giaï buïa vaìo moïc trãn cuía coüc vaì moïc dáy 
treo buïa (dáy 2) cuía giaï buïa vaìo moïc dæåïi cuía coüc (nãúu coüc coï moïc cáøu). 
 + Cho hai dáy hoaût âäüng keïo hai dáy lãn cuìng mäüt luïc âãø coüc âæåüc náng lãn cao. 
 + Âæa xe váûn chuyãøn coüc âi chäù  khaïc. 
 + Cho hai dáy ngæìng keïo, dáy 1 tiãúp tuûc keïo coüc lãn vaì coüc dáön vãö vë trê thàóng 
âæïng âãø gheïp vaìo giaï buïa. 
 Duìng cáön truûc âãø cáøu vaì làõp coüc vaìo giaï buïa (hay duìng). 
 Trong caïc phæång phaïp làõp coüc vaìo giaï buïa, cáön læu yï: coüc ráút nàûng, cáön thæûc 
hiãûn làõp coüc chênh xaïc, an toaìn. Nãúu coüc khäng coï moïc cáøu làõp, cáön choün vë trê treo 
buäüc håüp lê âãø âaím baío coüc khäng bë hæ hoíng trong quaï trçnh làõp coüc vaìo giaï buïa. Qui 
âënh âiãøm treo buäüc trãn hçnh 6-6. 

6.4.3. Kyî thuáût âoïng coüc 
 + Phaíi âaím baío chênh xaïc vë trê cuía coüc, sæí duûng maïy kinh vé, thæåïc, dáy càng 
âënh vë âaìi coüc vaì vë trê tæìng coüc trong âaìi. Duìng coüc mäúc âãø âaïnh dáúu vë trê coüc, caïc 
mäúc âaïnh dáúu phaíi dãù quan saït vaì phaíi äøn âënh, traïnh bë xã dëc trong quaï trçnh thi cäng 
âoïng coüc vaì phaíi âæåüc kiãøm tra thæåìng xuyãn. 
 + Khi âoïng coüc dæåïi næåïc, viãûc âënh vë chênh xaïc vë trê coüc vaì âaïnh dáúu ráút khoï 
khàn, âàûc biãût laì nåi næåïc sáu, do váûy cáön coï caïc biãûn phaïp âënh vë håüp lê. 

- Khi næåïc khäng sáu làõm, ngæåìi ta coï thãø duûng daìn gäù âãø âënh vë (daìn cæû li) 
bàòng caïch âoïng caïc coüc gäù theo nhæîng cæû li nháút âënh sao chocaïc âáöu coüc gäù váùn träöi 
cao trãn màût næåïc vaì duìng dáy càng âãø xaïc âënh vë trê coüc. 

l
0,294l

Hçnh 6-6. Vë trê treo buäüc coüc khi cáøu coüc vaìo giaï buïa 
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- Khi âoïng coüc åí nåi næåïc sáu ngæåìi ta sæí duûng caïc xaì lan chuyãn duûng trãn âoï 
coï bäú trê giaï buïa âãø âënh vë vaì âoïng coüc. 
 + Thæåìng xuyãn kiãøm tra âäü thàóng âæïng trong suäút quaï trçnh âoïng coüc vaì coï caïc 
biãûn phaïp xæí lê këp thåìi khi coüc bë xiãn. Nãúu coüc xuäúng quaï sáu phaíi nhäø lãn âoïng laûi, 
coüc coìn caûn cáön âiãöu chènh âäü thàóng âæïngngs træåïc khi tiãúp tuûc âoïng. 
 + Âoïng coüc theo âuïng så âäö âaî âæåüc thãø hiãûn trong biãûn phaïp thi cäng, læûa choün 
så âäö âoïng coüc håüp lê tuìy thuäüc vaìo âàûc âiãøm cäng trçnh. Coï caïc så âäö âoïng coüc nhæ 
sau: 

Så âäö khoïm coüc: AÏp duûng khi âoïng nhæîng coüc dæåïi moïng coüc âäüc láûp hay caïc 
moïng truû cáöu. Khi âoïng ta bàõt âáöu tæì coüc giæîa âoïng ra xung quanh.  

 Så âäö coüc chaûy daìi: AÏp duûng khi âoïng nhæîng coüc dæåïi nhæîng moïng bàng liãn 
tuûc, gäöm mäüt hay mäüt vaìi haìng coüc chaûy daìi song song. Khi âoïng giaï buïa âæåüc chuyãøn 
theo caïc haìng coüc. 

 Så âäö ruäüng coüc: AÏp duûng khi âoïng nhæîng coüc dæåïi moïng beì hay coüc âãø gia cäú 
nãön. Khi âoïng ta âoïng tæì giæîa ra. Khi ruäüng coüc låïn thç coï thãø phán ra thaình caïc khu, 
mäùi khu coüc seî âoïng theo tæìng nhoïm mäüt. 
 Chè âæåüc dæìng quaï trçnh âoïng coüc khi coüc âaî âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu qui âënh 
nhæ: chiãöu sáu cuía coüc, âäü chäúi khi âoïng coüc... 
   - Âäúi våïi coüc chäúng ta phaíi âoïng âãún cao trçnh thiãút kãú cuía muîi coüc.  
   - Âäúi våïi loaûi coüc ma saït (coüc treo) thç ta phaíi âoïng âãún khi âaût âäü chäúi thiãút kãú.  

 
§6.5. KYÎ THUÁÛT ÂOÏNG VAÏN CÆÌ GÄÙ, VAÏN CÆÌ THEÏP 
6.5.1. Âoïng vaïn cæì gäù 
 + Âënh vë chênh xaïc haìng cæì chuáøn bë âoïng bàòng maïy tràõc âaûc. 
 + Coï thãø âoïng tæìng táúm cæì riãng leí hoàûc kãút håüp âoïng âäöng thåìi nhiãöu táúm bàòng 
caïch sæí duûng caïc khung âënh vë, khung âënh vë âæåüc dæûng theo vë trê âaî xaïc âënh. Vaïn 
cæì âæåüc gheïp läöng vaìo giæîa hai thanh neûp song song, räöi bàõt âáöu âoïng xuäúng. 
 + Âáöu dæåïi vaïn cæì âæåüc càõt vaït cheïo vãö phêa mäüng läöi. Khi gheïp vaïn cæì âãø mäüng 

Hçnh 6-7. Mäüt säú så âäö âoïng coüc 
a) Så âäö chaûy daìi;   b) Så âäö khoïm coüc;   c) Så âäö ruäüng coüc 

a) b) c) 
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läöi quay ra ngoaìi, nhæ váûy khi âoïng âáút khäng keût vaìo raînh cæì vaì âáút neïn vaìo âáöu vaït 
cheïo cuía cæì  eïp saït vaìo haìng cæì âaî âoïng vaìo con nãm. 
 + Trçnh tæû âoïng vaïn cæì coï thãø âoïng theo kiãøu tuáön tæû: Âoïng thanh naìy âãún âäü sáu 
thiãút kãú räöi âoïng thanh tiãúp theo vaì cæï thãú cho âãún hãút. Nhæng âãø cho haìng cæì dãù khêt 
vaì täút ta âoïng toaìn bäü vaïn cæì âãún âäü sáu naìo âoï. Sau âoï quay laûi tiãúp tuûc âoïng mäüt læåüt 

næîa hay hai læåüt âãø toaìn bäü maíng cæì âãún âäü sáu thiãút kãú. 
6.5.2. Âoïng vaïn cæì theïp 

 Cuîng nhæ cæì gäù, khi âoïng cæì theïp coï thãø âoïng tæìng táúm riãng biãût hoàûc gheïp 
nhiãöu táúm laûi våïi nhau vaì âoïng âäöng thåìi. Træåïc khi âoïng cæì cáön thæûc hiãûn mäüt säú 
cäng taïc sau: 

  + Kiãøm tra meïp vaïn cæì træåïc khi âoïng bàòng caïch gheïp mäüt âoaûn cæì khoaíng 2m, 
räöi tiãúp tuûc gheïp mäüt táúm cæì vaì thæí keïo træåüt xem caïc vaïn cæì coï thäng suäút khäng. 
Duìng sån âaïnh dáúu thæï tæû caïc táúm cæì. 
   + Âënh vë haìng cæì bàòng maïy tràõc âaûc. 
   + Gheïp træåïc mäüt säú vaïn cæì ( khoaíng 10 ÷ 12 táúm ) giæîa hai thanh neûp âënh vë, 
räöi tiãún haình âoïng xuäúng dáön laìm hai hay 3 láön âoïng âãø âãún âäü sáu thiãút kãú. Vaì cæï thãú 
cho âãún hãút. 
   + Âãø chäúng laûi hiãûn tæåüng xoeì nan quaût trong quaï trçnh âoïng, ta aïp duûng mäüt säú 
biãûn phaïp sau: 

 Buäüc dáy caïp vaìo âáöu vaïn cæì duìng tåìi keïo cæì vãö vë trê thàóng âæïng vaì tiãúp tuûc 
âoïng. 

 Càõt vaït âáöu dæåïi vaïn cæì theïp vãö phêa trong (ngæåüc laûi våïi vaïn cæì gäù ) 
 Haìn thãm mäüt miãúng theïp nhoí åí meïp âáöu dæåïi vaïn cæì, âãø taûo ra mäüt læûc caín 

cán bàòng våïi læûc ma saït åí meïp bãn kia, vaì âãø cho âáút khoíi keût chàût trong raînh meïp. 
Hiãûn nay ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc loaûi maïy rung hoàûc maïy eïp thuíy læûc âãø 
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Hçnh 6-8. Haû âäöng thåìi nhiãöu táúm cæì gäù bàòng khung âënh vë 
1: Neûp ngang, 2: Coüc truû, 3: Buläng liãn kãút, 4: Vaïn cæì gäù, 5: Vaïn cæì chuáøn.
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haû cæì ráút tiãûn låüi, hiãûu quaí. 
 
§6.6. NHÆÎNG TRÅÍ NGAÛI THÆÅÌNG GÀÛP TRONG THI CÄNG ÂOÏNG COÜC, 
NGUYÃN NHÁN VAÌ BIÃÛN PHAÏP KHÀÕC PHUÛC 
6.6.1. Coüc gàûp váût caín 
 1. Hiãûn tæåüng 
 + Âang âoïng coüc xuäúng bçnh thæåìng, chæa âaût âæåüc âäü sáu thiãút kãú bäùng nhiãn 
xuäúng cháûm hàón laûi hoàûc khäng xuäúng, hoàûc buïa âoïng xuäúng bë âáøy lãn maûnh. 
 + Coüc bë rung chuyãøn maûnh dæåïi mäùi nhaït buïa. 
 2. Nguyãn nhán 
 Coï thãø coüc gàûp váût caín nhæ âaï mäö cäi, hay mäüt låïp âaï moíng, hoàûc caïc váût caín 
khaïc trãn âæåìng xuäúng... 
 3. Biãûn phaïp khàõc phuûc 
 + Ngæìng âoïng, nãúu tiãúp tuûc âoïng seî gáy phaï hoaûi coüc. 
 + Nhäø coüc lãn vaì phaï váût caín bàòng caïch âoïng xuäúng mäüt äúng theïp âáöu nhoün coï 
cæåìng âäü cao, hay näø mçn âãø phaï váût caín. 
 + Khi váût caín âaî phaï xong, ta tiãúp tuûc âoïng coüc: 
6.5.2. Hiãûn tæåüngü chäúi giaí 
 1. Hiãûn tæåüng  
 Coüc chæa âaût tåïi âäü sáu thiãút kãú (thæåìng coìn ráút cao) maì âäü chäúi cuía coüc âaî âaût 
hoàûc nhoí hån âäü chäúi thiãút kãú. 
 2. Nguyãn nhán 
 Do âoïng coüc quaï nhanh, âáút xung quanh coüc bë leìn eïp quaï chàût trong quaï trçnh 
âoïng coüc, gáy nãn ma saït låïn giæîa coüc vaì âáút. 
 3. Biãûn phaïp khàõc phuûc 
 Taûm ngæìng âoïng trong êt ngaìy âãø âäü chàût cuía âáút chung quanh coüc giaím dáön räöi 
måïi tiãúp tuûc âoïng. 
 6.5.3. Khi âoïng coüc sau thç coüc âoïng træåïc bë näøi lãn  
 1. Hiãûn tæåüng 
 Khi âoïng coüc trong nãön âáút chaíy nhaîo, âáút dênh thç nhæîng coüc åí xung quanh (âaî 
dæåüc âoïng træåïc) bë âáøy näøi lãn. 
 2. Nguyãn nhán 
 + Do vë trê coüc gáön nhau. phaín læûc phuû sinh ra trong âáút âuí låïn taïc duûng vaìo caïc 
coüc xung quanh vaì laìm cho caïc coüc âoï bë träöi lãn 
 3. Biãûn phaïp khàõc phuûc 
 Duìng buïa håi song âäüng coï táön säú låïn âãø thi cäng. 
6.5.4. Coüc bë nghiãng 
 1. Nguyãn nhán 
 + Do kiãøm tra khäng kyî træåïc khi âoïng coüc  
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 + Trong quaï trçnh âoïng gáy lãûch coüc. 
 2. Biãûn phaïp khàõc phuûc 
 + Våïi nhæîng coüc âoïng chæa sáu làõm thç duìng âoìn báøy hay tåìi âãø keïo coüc vãö laûi vë 
trê thàóng âæïng.  
 + Våïi nhæîng coüc âoïng xuäúng quaï sáu thç phaíi nhäø coüc lãn vaì sau âoï âoïng laûi cáøn 
tháûn. 
6.5.5. Âáöu coüc xuáút hiãûn vãút næït trong quaï trçnh âoïng  
 1. Nguyãn nhán 
 Do buïa quaï nhoí so våïi sæïc chëu taíi cuía coüc hay chiãöu cao råi buïa khäng håüp lyï. 
 2. Biãûn phaïp khàõc phuûc 
 + Choün laûi buïa cho phuì håüp 
 + Thay âäøi chiãöu cao råi buïa 
 + Thay váût âãûm âáöu coüc måïi. 
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CHÆÅNG VII. THI CÄNG NÄØ MÇN TRONG XÁY DÆÛNG 
  
 Trong xáy dæûng, biãûn phaïp näø mçn âæåüc aïp duûng trong nhiãöu cäng taïc khaïc 
nhau nhæ: Phaï âaï, laìm tåi âáút ràõn, phaï, nhäø gäúc cáy, âaìo , váûn chuyãøn âáút, phaï dåî cäng 
trçnh, váût kiãún truïc... 
 Trong ráút nhiãöu træåìng håüp, biãûn phaïp näø mçn laì biãûn phaïp täút nháút, âäi khi laì 
duy nháút so våïi caïc biãûn phaïp thi cäng khaïc vç mæïc âäü tiãûn êch vaì hiãûu quaí kinh tãú maì 
noï âem laûi, ngoaìi ra biãûn phaïp näø mçn coìn khäng chëu aính hæåíng báút låüi cuía thåìi tiãút 
vaì giaíi quyãút âæåüc váún âãö vãö maïy moïc, thiãút bë thi cäng... 
                     
§7.1. BAÍN CHÁÚT CUÍA SÆÛ NÄØ - CAÏC LOAÛI THUÄÚC NÄØ 
7.1.1. Baín cháút cuía sæû näø  
 Thuäúc näø åí âiãöu kiãûn nháút âënh dæåïi taïc âäüng cuía caïc taïc nhán khaïc nhau nhæ: 
cå hoüc, lyï hoüc, hoïa hoüc... trong khoaíng thåìi gian ráút ngàõn (khoaíng 1/100 giáy) laìm 
phaït sinh ra læåüng khê ráút låïn våïi nhiãût læåüng låïn gáy nãn hiãûn tæåüng näø vaì phaï våî mäi 
træåìng xung quanh. Nãúu xaíy ra åí nåi kên seî gáy ra aïp suáút ráút låïn, sæïc phaï hoaûi seî tàng 
lãn nhiãöu láön so våïi bçnh thæåìng. 
7.1.2. Caïc loaûi thuäúc näø 
 1. Phán loaûi theo thaình pháön hoïa hoüc 
 + Loaûi 1 cháút hoïa hoüc: Trong thaình pháön thuäúc näø chè coï duy nháút mäüt cháút hoïa 
hoüc. Vê duû: thuäúc näø TNT... 
 + Loaûi nhiãöu cháút hoïa hoüc (daûng häùn håüp): Thaình pháön thuäúc näø gäöm nhiãöu 
cháút hoïa hoüc träün láùn våïi nhau theo nhæîng tè lãû nháút âënh, åí âiãöu kiãûn bçnh thæåìng thç 
chuïng khäng taïc duûng våïi nhau, tuy nhiãn trong nhæîng âiãöu kiãûn âàûc biãût nhæ nhiãût âäü 
cao... giæîa chuïng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc gáy näø. 
 Tuìy theo yãu cáöu, cäng duûng cuû thãø maì thaình pháön hoïa hoüc coï thãø khaïc nhau, 
noï bao gäöm: cháút gáy chaïy, cháút taûo oxy, cháút náng cao âäü nhaûy cuía thuäúc, cháút loaûi 
træì ngoün læía âãø khäng sinh ra thaïn khê coï haûi, caïc cháút phuû gia... 
 2. Phán loaûi cäng duûng  
 + Thuäúc näø phaï vàng: Laì loaûi thuäúc näø phán hoïa cháûm, læåüng khê phaït ra cháûm 
aïp læûc sinh ra tæì tæì laìm næït våî mäi træåìng xung quanh thaình cuûc, hoìn vaì háút vàng 
chuïng ra xung quanh. Vê duû: amänhit, thuäúc näø âen... 
 + Thuäúc näø phaï våî: Laì loaûi thuäúc näø coï täúc âäü phán hoïa ráút nhanh, læåüng khê 
sinh ra nhanh choïng taûo ra aïp læûc tæïc thåìi ráút låïn laìm våî mäi træåìng nhæng khäng gáy 
hiãûn tæåüng bàõn vàng. Vê duû: dinamit, trinitrobenzen... 
 Trong xáy dæûng ngæåìi ta chia thuäúc näø theo khaí nàng phaï hoaûi cuía chuïng 
thaình: 

   - Thuäúc gáy näø.Loaûi naìy nhaûy våïi va chaûm, ma saït vaì taïc duûng cuía læía, coï thãø 
thäng qua læåüng nhoí loaûi naìy âãø gáy näø læåüng thuäúc näø låïn khaïc. Duìng loaûi naìy âãø chãú 
taûo kêp näø, dáy dáùn näø. 
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   - Thuäúc coï sæïc näø yãúu, loaûi naìy coï âäü nhaûy keïm hån nhiãöu so våïi thuäúc gáy näø. 
   - Thuäúc coï sæïc näø trung bçnh, loaûi naìy cuîng coï âäü nhaûy keïm hån thuäúc gáy näø. 
   - Thuäúc coï sæïc näø maûnh. 

 Mäüt säú loaûi thuäúc näø thäng duûng: 
 + Thuäúc âen: Laì loaûi thuäúc näø bàõn vàng, loaûi naìy nhaûy våïi ma saït va chaûm, tia 
læía, loaûi naìy dãù áøm, cáön baío quaín täút. Hay duìng âãø khai thaïc âaï taíng, âaï häüc låïn, âãø 
chãú taûo dáy dáùn læía. 
 + Thuäúc amänhit: Loaûi naìy khäng nhaûy våïi ma sat, êt nhaûy våïi va chaûm, khäng 
chëu aính hæåíng cuía sæû thay âäøi nhiãût âäü khäng bàõt chaïy khi gàûp tia læía hay ngoün læía. 
Loaûi naìy cuîng dãù bë áøm. Hay duìng âãø phaï våî caïc loaûi âaï mãöm. 
 + Thuäúc näø dinamit: Loaûi naìy coï thãø leìn chàût khi âoïng goïi, khäng såü næåïc, áøm 
coï thãø duìng laìm bäüc phaï näø dæåïi næåïc, khäng sinh ra khê âäüc khi näø, dãù näø khi bë ma 
saït, va chaûm. Hay duìng âãø phaï âaï ràõn. Nàng læûc näø yãúu dáön khi âãø láu. 
 + Fulminat Thuíy ngán [Hg(CNO)2]: ÄØn âënh åí nhiãût âäü thæåìng, nhiãût âäü caìng 
cao thç phán hoïa caìng nhanh, nhiãût âäü âãún 1600C âãún 1650C thç näø, Fulminat Thuíy 
ngán khä ráút nhaûy, tháûm chê chè cáön kheî va chaûm hoàûc ma saït cuîng gáy näø, âäü nháûy 
keïm khi gàûp áøm (âäü áøm khoaíng 30% va chaûm cuîng khäng näø). Duìng laìm kêp näø. 
 
§7.2. CAÏC DUÛNG CUÛ VAÌ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP GÁY NÄØ 
 Coï 3 phæång phaïp gáy näø, âi keìm laì caïc duûng cuû gáy näø tæång æïng: Gáy näø 
bàòng læía, gáy näø bàòng âiãûn, gáy näø bàòng dáy dáùn näø. 
7.2.1. Gáy näø bàòng læía 
 Âäút chaïy dáy dáùn læía, læía truyãön âãún kêp læía våïi täúc âäü nháút âënh vaì laìm chaïy 
thuäúc näø gáy näø. 
1. Dáy dáùn læía 
 Hçnh 7-1 thãø hiãûn cáúu taûo màût càõt ngang cuía dáy 
dáùn læía. 
 Täúc âäü chaïy trung bçnh cuía dáy dáùn læía laì 
1cm/s, chaïy cháûm khoaíng 0,5cm/s. 
 Cáön chuï yï traïnh áøm, traïnh nhiãût, traïnh cong gaîy. 
 2. Kêp læía (hçnh 7-2) 

 Kêp læía coï chiãöu daìi 50mm, âæåìng kênh 7mm, Âaïy loîm coï taïc duûng âënh hæåïng 

Thuäúc âen leìn chàût

Låïp vaíi phuí nhæûa 
chäúng áøm 

Såüi loîi

5÷6mm 

Hçnh 7-1. Màût càõt ngang 
dáy dáùn læía 

1 2 3 4 5

Hçnh 7-2. Kêp læía 
1) Voí (Bàòng âäöng, nhäm); 2) thuäúc gáy näø;3) Muî kim loaûi âënh hæåïng; 
4) Haût näø; 5) Dáy dáùn læía; 6) Màût loîm âënh hæåïng näø 

6 
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näø laìm tàng taïc duûng cuía kêp khi näø. 
7.2.2. Gáy näø bàòng âiãûn 
1. Kêp âiãûn (Hçnh 7-3) 

 Vãö cáúu taûo, kêp âiãûn gáön giäúng våïi kêp læía, thay thãú dáy dáùn læía bàòng dáy âiãûn, 
khi coï âiãûn, seî âäút chaïy cáöu chaïy (laìm bàòng dáy Conxtàngtan âæåìng kênh 
0.035÷0.05mm, coï âiãûn tråí 0.65÷2Ω) laìm chaïy khäúi thuäúc mäöi, sau âoï laìm näø haût näø 
vaì gáy näø kêp. Kêp âiãûn coï loaûi näø nhanh, loaûi näø cháûm, våïi loaûi näø cháûm ngæåìi ta âàût 
thãm thuäúc chaïy cháûm vaìo khoaíng giæîa muî kim loaûi vaì cáöu chaïy. 
 2. Nguäön âiãûn 
 Coï thãø duìng nguäön âiãûn mäüt chiãöu (U = 110, 220 v), ngäön âiãûn xoay chiãöu (U 
=127, 220, 380 v). Caïc nguäön âiãûn coï thãø màõc näúi tiãúp hoàûc song song våïi nhau vaì coï 
thãø laìm näø mäüt nhoïm kêp âiãûn näúi báút kç theo kiãøu naìo dæåïi âáy: 
 + Màõc näúi tiãúp, caïch màõc âån giaín âåî täún dáy âiãûn, duìng khi nguäön coï hiãûu 
âiãûn thãú låïn. Âäü tin cáûy theo caïch màõc naìy keïm vç chè cáön mäüt kêp hoíng seî khäng gáy 
näø cho caïc kêp coìn laûi. 
 + Màõc song song, duìng khi nguäön coï hiãûu âiãûn thãú tháúp nhæng cæåìng âäü doìng 
maûnh, caïch màõc naìy cho âäü tin cáûy cao. 
 + Màõc häùn håüp, duìng khi nguäön âiãn coï hiãûu âiãûn thãú vaì cæåìng âäü doìng âiãûn 
cao. Yãu cáöu säú læåüng kêp âiãûn vaì âiãûn tråí trong mäùi nhoïm phaíi nhæ nhau. 
 
§7.3. TAÏC DUÛNG CUÍA NÄØ MÇN 
 Taïc duûng phaï hoaûi cuía näø mçn phuû thuäüc vaìo 
ráút nhiãöu yãúu täú: Mäi træåìng cáön phaï hoaûi, hçnh daûng 
khäúi mçn, vë trê âàût mçn trong mäi træåìng, vë trê vaì 
hæåïng cuía kêp näø trong khäúi thuäúc näø, læåüng thuäúc 
näø, loaûi thuäúc näø. 
7.3.1. Näø mçn trong mäi træåìng âäöng nháút vä haûn 
 Giaí thiãút coï mäüt khäúi mçn chän trong mäi 
træåìng âäöng nháút vaì vä haûn. Khi mçn näø seî taûo ra 
xung quanh nhæîng soïng xung kêch hçnh cáöu. ÅÍ tám 
vuìng näø aïp læûc ráút låïn, caìng ra xa aïp læûc soïng xung 

1 2 3 4 5

Hçnh 7-3. Kêp âiãûn 
1) Voí (Bàòng âäöng, nhäm); 2) thuäúc gáy näø;3) Muî kim loaûi âënh hæåïng; 
4) Haût näø; 5) Cáöu chaïy; 6) Thuäúc mäöi dãù chaïy; 7) dáy âiãûn; 8) Màût loîm 
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Rp R1

1 
2 

3 4

Hçnh 7-4. Taïc duûng phaï hoaûi cuía mçn 
trong mäi træåìng âäöng nháút vä haûn 
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kêch giaím do phaíi thàõng âæåüc caín læûc cuía mäi træåìng xung quanh. Do mæïc âäü phaï 
hoaûi cuía näø mçn khäng giäúng nhau åí caïc âiãøm trong mäi træåìng, vç váûy ngæåìi ta chia 
taïc duûng phaï hoaûi cuía näø mçn ra laìm 4 vuìng nhæ hçnh 7-4 
 1. Vuìng våî vuûn (R1): ÅÍ ngay trung tám nåi âàût mçn, åí âoï mäi træåìng bë aïp læûc låïn 
nháút taïc duûng nãn våî vuûn ra vaì bë leìn eïp laûi, taûo ra nhæîng khoíaíng träúng. 
 2. Vuìng bàõn vàng (R2): ÅÍ âáy soïng xung kêch âaî bë giaím yãúu do phaíi khàõc phuûc læûc 
caín cuía mäi træåìng nhæng váùn âuí låïn âãø phaï hoaûi mäi træåìng thaình nhæîng cuûc nhoí vaì 
laìm chuïng bë bàõn vàng âi xa nãúu coï màût tæû do.  
 3. Vuìng raûn næït (R3): ÅÍ âáy soïng xung kêch âaî bë giaím yãúu âi ráút nhiãöu, noï chè coìn 
âuí sæïc laìm næït våî mäi træåìng xung quanh thaình cuûc, hoìn nàòm nguyãn taûi chäù. 
 4. Vuìng cháún âäüng (R4): Soïng xung kêch luïc naìy ráút yãúu chè âuí âãø laìm rung âäüng 
mäi træåìng xung quanh. 
 Ranh giåïi giæîa caïc vuìng khäng roî raìng, trong âoï baïn kênh vuìng taïc duûng (R1), 
(R2), (R3) laì coï yï nghéa thæûc tãú vaì goüi laì baïn kênh taïc duûng phaï hoaûi cuía mçn (Rp). 
7.3.2. Näø mçn trong mäi træåìng coï màût tæû do 
 Khi vë trê cuía mçn trong mäi træåìng âæåüc âàût gáön våïi màût tæû do, nãúu baïn kênh 
phaï hoaûi theo mäüt hæåïng báút kç naìo âoï låïn hån khoaíng caïch tæì vë trê âàût mçn âãún màût tæû 
do, thç taïc duûng näø mçn seî xuáút hiãûn ra bãn ngoaìi theo hæåïng màût tæû do âoï. Nhæ váûy 
nåi naìo coï tråí læûc nhoí nháút thç nåi âoï bë phaï hoaûi nhiãöu nháút. 
 Muäún tàng hiãûu quaí phaï hoaûi khi näø mçn cáön âàût mçn trong mäi træåìng coï mäüt 
hay nhiãöu màût tæû do, hoàûc phaíi taûo ra caïc màût tæû do nhàòm náng cao hiãûu quaí näø mçn. 
 Xeït træåìng håüp cuû thãø khi näø mçn coï màût tæû do, khi mçn näø, trãn màût tæû do seî 
hçnh thaình mäüt häú näø hçnh choïp noïn goüi laì  häú phãùu näø mçn, caïc thäng säú häú phãùu näø 
mçn trãn hçnh 7-5.  

 + r (m)-Baïn kênh miãûng häú phãùu; R (m)-Baïn kênh phaï hoaûi cuía mçn; W (m)-
Âæåìng caín nhoí nháút (tênh tæì tám âàût mçn âãún màût tæû do); h(m) Chiãöu sáu thæûc tãú häú 
phãùu näø mçn. 
7.3.3. Phán loaûi taïc duûng cuía näø mçn 

r

R

h W
 

Hçnh 7-5. Häú phãùu näø mçn 
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Taïc duûng phaï hoaûi cuía näø mçn âæåüc âàûc træng båíi chè säú taïc duûng näø mçn n: 

     
W
rn =      (7.1) 

+ Khi mçn (hoàûc liãöu thuäúc näø) coï n = 1 nghéa laì r = W, âoï laì liãöu thuäúc näø coï chè 
säú bàõn vàng trung bçnh. 

+ Khi mçn (hoàûc liãöu thuäúc näø) coï n > 1 nghéa laì r > W, âoï laì liãöu thuäúc näø coï chè 
säú bàõn vàng xa, maûnh. 

+ Khi mçn (hoàûc liãöu thuäúc näø) coï n < 1 nghéa laì r < W, âoï laì liãöu thuäúc näø coï chè 
säú bàõn vàng yãúu. 

- Nãúu n = 0.75 ÷ 1 liãöu thuäúc näø coï chè säú bàõn vàng yãúu, chuí yãúu laìm xåïi tåi 
âáút, khäng taûo ra phãùu näø, nghéa laì âáút khäng bë bàõn vàng âi hoàûc bë bàõn vàng ráút yãúu. 

- Nãúu n < 0.75 liãöu thuäúc näø ráút yãúu, khäng coï bàõn vàng. 
        - Nãúu r << W duìng âãø näø om (näø ngáöm). 
 Näø vàng xa thæåìng âæåüc æïng duûng âãø âaìo, khai thaïc vaì váûn chuyãøn âáút âaï. Näø 
xåïi tåi æïng duûng âãø xåïi tåi âáút. Näø om âæåüc æïng duûng âãø taûo ra nhæîng khoaíng träúng 
trong âáút. 
7.3.3. AÍnh hæåíng cuía hçnh daûng vaì bãö màût khäúi thuäúc näø âãún taïc duûng cuía näø mçn 
 Hçnh daïng khäúi thuäúc näø coï thãø laì hçnh khäúi, hçnh äúng, hçnh baïn cáöu. Hçnh khäúi  
thuáûn tiãûn cho viãûc bäú trê xãúp âàût, tuy nhiãn khi näø khäng âënh hæåïng. Khäúi hçnh äúng 
khi näø coï thãø âënh hæåïng, duìng âãø âaìo kãnh mæång, váûn chuyãøn âáút âaï khi âaìo theo 
hæåïng âënh træåïc. Khäúi thuäúc näø hçnh baïn cáöu, loaûi naìy âæåüc cáúu taûo màût loîm coï låïp 
voí yãúu hån màût läöi coï taïc duûng âënh hæåïng sæû näø nhàòm tàng hiãûu quaí näø mçn. 

7.3.4. AÍnh hæåíng cuía vë trê âàût thuäúc näø âãún taïc duûng cuía näø mçn 
 Thuäúc näø coï thãø âàût åí nhæîng vë trê khaïc nhau trong mäi træåìng cáön phaï hoaûi. 
Cáön læûa choün vë trê âàût sao cho táûn duûng âæåüc aïp læûc khi näø laìm tàng taïc duûng phaï hoaûi 
cuía mçn. 
 7.3.5. AÍnh hæåíng cuía vë trê âàût kêp trong khäúi thuäúc näø âãún taïc duûng cuía näø mçn 
 Âãø tàng hiãûu quaí phaï hoaûi khi näø mçn, kêp näø âæåüc bäú trê sao cho hæåïng näø 

Hæåïng cäng phaï 

voí cæïng

voí yãúua) b)

c) 
Hçnh 7-6. Hçnh daûng vaì âàûc âiãøm bãö màût khäúi thuäúc näø 

a) Hçnh khäúi; b) Hçnh äúng; c) Hçnh cáöu 
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truìng våïi hæåïng cäng phaï chênh (hçnh 7-7). 

 
§7.4. TÊNH TOAÏN LÆÅÜNG THUÄÚC NÄØ 
 Khäúi læåüng thuäúc näø âæåüc tênh toaïn theo cäng thæïc 7.2 
      Q = qV (kg)    (7.2) 
  Trong âoï: q (kg/m3)-læåüng thuäúc näø riãng, tuìy thuäüc vaìo loaûi thuäúc näø, 
cáúp âáút âaï cáön phaï våî vaì caïch thæïc phaï våî; V (m3)-thãø têch khäúi âáút hçnh phãùu. 

      )m(  Wr
3
1V 32π=    (7.3) 

7.4.1. Khi liãöu thuäúc näø bàõn vàng trung bçnh 
 Vç liãöu thuäúc näø bàõn vàng trung bçnh nãn r = W 

      333 rW W
3
1V ≈≈= π  

 Khi âoï læåüng thuäúc cáön thiãút laì: 
      Q = qW3 = qr3 (kg)   (7.4) 
 Liãöu thuäúc näø riãng phuû thuäüc vaìo loaûi thuäúc näø, cáúp âáút âaï. Kãø âãún caïc loaûi 
thuäúc näø khaïc nhau, trong tênh toaïn ngæåìi ta âæa vaìo hãû säú âiãöu chènh α. Khi âoï : 
      Q = αqW3 (kg)   (7.5) 
 
 

Âäü chàût trung bçnh cuía 
thuäúc näø (kg/cm3) 

Âäü chàût trung bçnh 
cuía thuäúc näø (kg/cm3)

Loaûi thuäúc näø 
Hãû säú 

α 
Thuäúc bäüt

Thuäúc 
âoïng baïnh

Loaûi thuäúc näø Hãû säú 
α Thuäúc 

bäüt 
Thuäúc 

âoïng baïnh
Amähit N09 vaì 10 1.0 0.8 0.85 Trinitrotoluen 0.95 0.93 0.98 
Amähit N07 0.9 0.9 0.95 Nitrat amän 1.45 0.9 0.95 
Amähit N06 0.85 0.9 0.95 Âinamit 62% 0.75 1.25  
B3 chëu næåïc 0.9 0.9 0.95 Thuäúc âen 1.65   
 

Hãû säú âiãöu chènh α cho mäüt säú thuäúc näø thæåìng duìng 

Hæåïng kêp näø

H
æå

ïng
 k

êp
 n

äø 
Hæåïng cäng phaï

Hæåïng âàût kêp khäng håüp lyï Hæåïng âàût kêp håüp lyï

Hæåïng cäng phaï

Hçnh 7-7. Caïch âàût  kêp näø 
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7.4.2. Khi liãöu thuäúc näø bàõn vàng xa 
 Vç liãöu thuäúc näø bàõn vàng nãn r > W, luïc naìy phaíi kãø âãún chè säú bàõn vàng f(n). 
Theo Boretscop, chè säú bàõn vàng f(n) âæåüc tênh: 
      f(n) = (0.4 + 0.6n3)   (7.6) 
 Khi âoï læåüng thuäúc näø âæåüc tênh theo cäng thæïc: 
      Q = α.q.f(n)    (7.7) 
7.4.3. Khi näø mçn åí nhæîng nåi coï nhiãöu låïp âáút âaï khaïc nhau 

Xaïc âënh trë säú qtb nhæ sau: 

    )(kg/m 
W

q 3
tb

)h...qhqhα(q nn2211 ++
=   (7.8) 

Trong âoï: q1, q2,..., qn (kg/m3)-læåüng thuäúc näø riãng âäúi våïi tæìng låïp âáút âäöng 
nháút; h1, h2,..., hn (m)-chiãöu daìy cuía mäùi låïp âáút âäöng nháút. 
 
§7.5. CAÏC PHÆÅNG PHAÏP NÄØ MÇN 
 Thi cäng näø mçn bao gäöm mäüt säú phæång phaïp sau: 
 + Näø mçn màût ngoaìi (näø mçn aïp màût). 
 + Näø mçn trong läù näng. 
 + Näø mçn trong läù sáu. 
 + Näø mçn bàõn vàng xa. 
 + Näø mçn vi sai. 
7.5.1. Näø mçn aïp màût 
 AÏp mçn (khäúi thuäúc näø) vaìo bãö màût âäúi tæåüng cáön phaï hoaûi (nãn låüi duûng vë trê 
loîm tæû nhiãn, hoàûc chuáøn bë træåïc), bãn ngoaìi coï âàõp âáút hoàûc caït. 
 Æu âiãøm cuía phæång phaïp naì laì âån giaín, dãù thi cäng, khäng täún cäng khoan 
taûo läù. Tuy nhiãn hiãûu quaí näø mçn keïm do máút maït aïp læûc ra mäi træåìng tæû do xung 
quanh, täún keïm thuäúc näø. 
 AÏp duûng phæång phaïp naìy âãø phaï âaï mäö cäi, âaìo gäúc cáy hay phaï dåî váût kiãún 
truïc... 

7.5.2. Näø mçn trong läù näng  

Låïp phuí Khäúi thuäúc näø

Váût cáön phaï

Hçnh 7-8. Näø mçn aïp màût 
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 Ngæåìi ta khoan vaìo trong váût hoàûc âäúi tæåüng cáön phaï våî nhæîng läù näng coï 
âæåìng kênh tæì 30 ÷ 60mm vaì sáu âãún 3m. Thuäúc näø (thuäúc bäüt hoàûc thuäúc âoïng baïnh) 
âæåüc leìn chàût vaìo trong läù (thuäúc näø âoïng baïnh âæåüc âàût tæìng thanh vaìo läù). Tuìy thuäüc 
vaìo yãu cáöu khai thaïc hay phaï dåî maì læåüng thuäúc näø coï thãø nhäöi âáöy hay mäüt pháön cuía 
läù khoan. Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì hiãûu quaí näø mçn cao do táûn duûng âæåüc aïp 
læûc näø (aïp læûc khäng máút maït ra mäi træåìng tæû do nhæ træåìng håüp näø mçn aïp màût). 
Cuìng hiãûu quaí phaï hoaûi nhæ nhau, näø mçn läù näng chè cáön sæí duûng læåüng thuäúc näø 
bàòng 1/12 láön læåüng thuäúc näø duìng trong phæång phaïp näø mçn aïp màût. Tuy váûy phæång 
phaïp naìy täún cäng khoan läù. AÏp duûng phæång phaïp naìy âãø phaï âáút âaï theo táöng, phaï âaï 
mäö cäi, âaìo häú sáu , âaìo âæåìng háöm... 

 Hçnh 7-10 laì mäüt vê duû näø mçn âaìo háöm, ban âáöu ngæåìi ta cho näø caïc haìng mçn 
giæîa âãø taûo ra caïc màût tæû do, caïc haìng mçn naìy âæåüc khoan nghiãng so våïi truûc háöm 
mäüt goïc tæì 450 ÷ 600, goüi haìng mçn naìy laì haìng mçn xuyãn. Caïc haìng mçn biãn âæåüc näø 
sau. Caïc näø naìy ráút hiãûu quaí vaì tiãút kiãûm nhiãöu thuäúc näø. 
7.5.3. Näø mçn trong läù sáu 
 Ngæåìi ta khoan nhæîng läù sáu coï âæåìng kênh tæì 75 ÷ 300mm, chiãöu sáu âãún 30m, 

Hçnh 7-9. Näø mçn läù näng 
a) Näø phaï våî; b) Näø phaï tung 

a) b)

A

A

Hçnh 7-10. Näø mçn âaìo háöm 
  Loaût mçn näø træåïc taûo ra màût tæû do 
  Loaût mçn näø sau 

  

A - A 
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thuäúc näø âæåüc nhäöi liãn tuûc hoàûc 
ngàõt quaîng vaìo trong läù khoan vaì 
chiãúm khoaíng 1/3 chiãöu daìy låïp 
âáút cáön khai thaïc, pháön coìn laûi láúp 
âáút, läù mçn âæåüc khoan sáu hån cao 
trçnh âaìo tæì 1 ÷ 2m âãø tàng hiãûu 
quaí näø mçn pháön dæåïi... AÏp duûng 
âãø phaï våî caïc táöng âáút âaï coï âäü sáu 
låïn. Caïc kêch thæåïc phán bäú läù mçn 
tuìy thuäüc vaìo âäü chàõc cuía âáút âaï 
vaì âæåüc qui âënh dæåïi âáy: 
 W = (0.5 ÷ 0.75)H. 
 a = (0.5 ÷ 0.75)H vaì khäng quaï 5m. 
 b = (0.6 ÷ 0.9)H vaì khäng quaï 5m. 
7.5.4. Näø mçn bàõn vàng xa  

Muûc âêch näø mçn bàõn vàng xa laì phaï våî âáút âaï thaình tæìng cuûc nhoí âäöng thåìi di 
chuyãøn âáút âaï væìa phaï hæåïng theo nhæîng hæåïng âënh sàôn thay thãú cho quaï trçnh váûn 
chuyãøn. Quaï trçnh näø vaì bàõn vàng âáút âaï seî taûo thaình läù sáu, räüng... âäöng thåìi âáút âaï 
âæåüc bàõn vàng theo hæåïng nháút âënh  âãø láúp hoàûc âàõp cäng trçnh lán cáûn. 
1. Bàõn vàng vãö 2 phêa 
 AÏp duûng khi thi cäng âaìo moïng, kãnh mæång 

 Häú âaìo heûp chän mäüt haìng mçn, nãúu räüng coï thãø chän 2 ÷ 3 haìng (khäng quaï 3 
haìng). Caïc haìng caïch nhau khoaíng bàòng baïn kênh phãùu näø r, âãø häú âaìo saûch, haìng mçn 

r r

b)

Hçnh 7-12. Näø mçn bàõn vàng vãö 2 phêa 
a) Hai haìng mçn; b) Ba haìng mçn 

r

a)

a
a

b 

W

H
3
1

H
3
2

H

Hçnh 7-11. Näø mçn läù sáu 
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giæîa tàng læåüng thuäúc näø lãn 25% vaì cho näø cháûm hån 2 haìng 2 bãn mäüt chuït, muûc 
âêch laì chåì hai haìng mçn 2 bãn näø taûo ra caïc màût tæû do (hçnh 7-12). 
 2. Bàõn vàng vãö 1 phêa (näø mçn âënh hæåïng) 
 Muûc âêch laì háút âáút vãö mäüt phêa âënh træåïc hoàûc háút âáút tæì chäù cao xuäúng chäù 
tháúp. Ngæåìi ta bäú trê 2 haìng mçn, haìng thæï nháút näø træåïc mäüt khoaíng thåìi gian nháút 
âënh (nhæng khäng quaï 2 giáy) âãø taûo màût tæû do vaì háút mäüt pháön âáút lãn båì, haìng thæï 2 
coï chè säú bàõn vàng xa f(n) = 1.5 láön cuía haìng mçn thæï nháút âãø bàõn âáút vãö phêa màût tæû do 
âæåüc taûo ra båíi haìng mçn thæï nháút (hçnh 7-13). 

 
 5. Näø mçn vi sai 
 Näø mçn vi sai laì khäúng chãú trçnh tæû näø caïc läù mçn theo mäüt khoaíng thåìi gian 
giaïn âoaûn ráút nhoí (âãún pháön nghçn giáy). Näø mçn vi sai khaïc våïi näø mçn tæïc thåìi, âäöng 
loaût vaì näø mçn cháûm åí chäù: 
 + Näø mçn tæïc thåìi, âäöng loaût - Taûo ra hiãûn tæåüng va chaûm tæång taïc caïc soïng näø 
laìm cho trong træåìng æïng suáút cuía soïng näø khäng âäöng âãöu, nåi coï cæåìng âäü ráút cao, 
nåi coï cæåìng âäü tháúp. Nåi coï cæåìng âäü cao, âáút âaï thu âæåüc âäüng nàng låïn vàng âi xa 
maì khäng këp våî vuûn, nåi coï cæåìng âäü tháúp taïc duûng phaï hoaûi keïm. Khi âàût nhiãöu haìng 
mçn thç tæì  haìng thæï hai tråí âi sæïc cäng phaï keïm vç khäng coï màût tæû do, cáön täún thãm 
thuäúc näø âãø âaût hiãûu quaí yãu cáöu. 
 + Näø mçn cháûm - Thåìi gian giaïn âoaûn giæîa caïc âåüt näø daìi (âãún haìng giáy), nghéa 
laì näø âåüt mçn thæï 2 khi æïng læûc âåüt näø træåïc âoï âaî triãût tiãu. Caïch näø naìy hiãûu quaí näø 
mçn keïm. 
 + Näø mçn vi sai - Khi mçn näø, coï hiãûn tæåüng giao thoa soïng näø, âáút âaï bë taïc 

Vuìng cáön láúp 
W

 

21

Hçnh 7-12. Näø mçn bàõn vàng vãö 1 phêa 
a) Âaìo häú; b) Váûn chuuyãøn vaì láúp âáút 

(1.1 ÷ 1.2)W
W

 

a)

b) 
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duûng dao âäüng nãn âæåüc phaï huíy âäöng âãöu. Khi æïng læûc âåüt näø træåïc chæa triãût tiãu thç 
æïng læûc âåüt näø tiãúp theo âaî tiãúp âãún laìm tàng taïc duûng phaï hoaûi, ngoaìi ra taûi thåìi âiãøm 
näø sau âaî taûo ra màût tæû do måïi nãn hiãûu quaí näø mçn tàng lãn. Kinh nghiãûm saín xuáút 
cho tháúy thåìi gian näø vi sai chãnh lãûch tæì  5 âãún 10 pháön ngaìn cuía giáy. 
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PHÁÖN II 
      CÄNG TAÏC BÃ TÄNG VAÌ BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP TOAÌN KHÄÚI 

 

MÅÍ ÂÁÖU 
  
 Bã täng vaì bã täng cäút theïp laì mäüt loaûi âaï nhán taûo âæåüc hçnh thaình sau khi væîa 
bã täng âäng cæïng. Trong bã täng coï cäút theïp goüi laì bã täng cäút theïp. Häùn håüp væîa bã 
täng bao gäöm caïc thaình pháön sau: Cháút kãút dênh (xi màng); Cäút liãûu (âaï hoàûc soíi vaì caït 
vaìng); Næåïc saûch; Caïc cháút phuû gia (coï thãø coï hoàûc khäng). Tè lãû cáúp phäúi, âäü to nhoí 
cuía cäút liãûu thä (âaï hay soíi) âæåüc xaïc âënh theo maïc thiãút kãú cuía bã täng. Coï thãø taûo 
âæåüc caïc loaûi bã täng våïi nhiãöu maïc thiãút kãú khaïc nhau tuìy theo yãu cáöu sæí duûng. 
 Bã täng vaì bã täng cäút theïp âæåüc sæí duûng räüng raîi trong xáy dæûng vç noï coï nhiãöu 
nhæîng æu âiãøm sau âáy: 
 + Caïc thaình pháön cäút liãûu taûo nãn bã täng coï sàôn åí moüi nåi. 
 + Sæí duûng váût liãûu bã täng vaì bã täng cäút theïp coï thãø taûo ra âæåüc nhæîng hçnh 
daûng khaïc nhau cuía kãút cáúu cäng trçnh tæì âån giaín âãún phæïc taûp tuìy theo yãu cáöu kiãún 
truïc, kãút cáúu hay caïc yãu cáöu tháøm myî. 
 + Coï thãø taûo ra nhiãöu loaûi bã täng våïi cæåìng âäü khaïc nhau (tæì 100 kg/cm2 âãún 
400 kg/cm2 vaì hån næîa), coï troüng læåüng khaïc nhau (400kg/m3 âãún 4000kg/m3) tuìy theo 
yãu cáöu vaì muûc âêch sæí duûng. 
 + Coï khaí nàng caïch ám, caïch nhiãût, chëu læía, chëu maìi moìn, chäúng bæïc xaû, chäúng 
àn moìn. 
 + Dãù saín xuáút, coï thãø saín xuáút ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía noï trãn cäng træåìng (bã 
täng âäø taûi chäù); coï thãø saín xuáút åí nhaì maïy, cäng xæåíng (bã täng âuïc sàôn). 
 Tuy váûy, mäüt trong nhæîng nhæåüc âiãøm låïn nháút cuía Bã täng vaì bã täng cäút theïp 
laì: 
 + Âäúi våïi bã täng âäø taûi chäù, thåìi gian chåì bã täng âuí cæåìng âäü, coï khaí nàng chëu 
læûc âãø thaïo dåî vaïn khuän cäüt chäúng khaï láu laìm keïo daìi thåìi gian thi cäng, aính hæåíng 
âãún tiãún âäü thi cäng. Âãø khàõc phuûc, ngæåìi ta sæí duûng caïc loaûi phuû gia âäng kãút nhanh 
hay phaíi aïp duûng caïc biãûn phaïp baío dæåîng nhàòm tàng nhanh täúc âäü phaït triãøn cæåìng 
âäü cuía bã täng nhæ: Huït næåïc trong bã täng, caïc biãûn phaïp baío dæåîng nhiãût áøm (háúp 
håi næåïc), sáúy âiãûn...  
 Sæí duûng bã täng vaì bã täng cäút theïp laìm caïc kãút cáúu væåüt nhëp låïn hoàûc chëu taíi 
troüng låïn thç tiãút diãûn thæåìng låïn aính hæåíng âãún myî quan cäng trçnh. Do váûy khäng sæí 
duûng kãút cáúu bã täng cäút theïp thäng thæång âãø væåüt nhëp låïn hoàûc chëu taíi troüng låïn. 
 Caïc quaï trçnh cäng nghãû thi cäng âäø bã täng cäút theïp toaìn khäúi bao gäöm: 
 + Chuáøn bë váût liãûu theo caïc yãu cáöu kãút cáúu, kiãún truïc (Xi màng, caït, âaï, soíi...). 
 + Tênh toaïn cáúp phäúi bã täng. 
 + Gia cäng làõp dæûng vaïn khuän, cäüt chäúng, saìn cäng taïc. 
 + Gia cäng làõp dæûng cäút theïp. 



GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC                                                                                      KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I   
    

             

95

 + Träün, váûn chuyãøn, âäø, âáöm bã täng. 
 + baío dæåîng bã täng måïi âäø. 
 + Thaïo dåî vaïn khuän. 
 + Xæí lyï caïc khuyãút táût trong bã täng. 
 Khi täø chæïc âäø bã täng toaìn khäúi, nãn täø chæïc thi cäng theo phæång phaïp dáy 
chuyãön vç caïc quaï trçnh thi cäng chuí yãúu làûp âi làûp laûi nhiãöu láön trãn caïc phán âoaûn, 
caïc âoaûn (theo phæång ngang), trãn caïc âåüt thi cäng (theo chiãöu cao cäng trçnh), do 
váûy seî táûn duûng täúi âa khaí nàng chuyãn män cuía caïc täø thåü chuyãn nghiãûp. Caïc täø thåü 
chuyãn män thi cäng caïc cäng taïc riãng biãût, mäùi cäng taïc taûo nãn mäüt dáy chuyãön 
chuyãn män. Nhoïm caïc dáy chuyãön bäü pháûn seî taûo nãn dáy chuyãön kyî thuáût âäø bã täng 
toaìn khäúi. Caïc dáy chuyãön bäü pháûn laì: 
 + Dáy chuyãön gia cäng làõp dæûng vaïn khuän, cäüt chäúng vaì saìn thao taïc. 
 + Dáy chuyãön gia cäng làõp dæûng cäút theïp. 
 + Dáy chuyãön âäø, âáöm bã täng. 
 + Dáy chuyãön thaïo dåî vaïn khuän cäüt chäúng vaì saìn thao taïc. 
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CHÆÅNG VIII.   CÄNG TAÏC VAÏN KHUÄN CÄÜT CHÄÚNG VAÌ SAÌN THAO TAÏC 
 
 Vaïn khuän, cäüt chäúng vaì saìn thao taïc laì cäng cuû hãút sæïc quan troüng vaì cáön thiãút 
trong thi cäng âäø bã täng cäút theïp toaìn khäúi, cuîng nhæ âäø bã täng cáúu kiãûn âuïc sàôn. Vç 
váûy khi chãú taûo vaì sæí duûng vaïn khuän cáön phaíi âaïp æïng nhæîng yãu cáöu kyî thuáût nháút 
âënh.  
§8.1. MUÛC ÂÊCH - NHÆÎNG YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT ÂÄÚI VÅÏI VAÏN KHUÄN CÄÜT 
CHÄÚNG VAÌ SAÌN THAO TAÏC 
8.1.1. Muûc âêch cuía vaïn khuän, cäüt chäúng vaì saìn thao taïc 
 + Vaïn khuän laìm khuän máùu taûm thåìi nhàòm taûo ra nhæîng hçnh daûng kãút cáúu cäng 
trçnh theo yãu cáöu thiãút kãú, kiãún truïc. 
 + Chëu caïc taíi troüng (thàóng âæïng, nàòm ngang) do troüng læåüng væîa bã täng æåït, caïc 
hoaût taíi sinh ra trong quaï trçnh thi cäng. 
 + Quyãút âënh tênh cháút bãö màût cuía kãút cáúu. 
 + Cäüt chäúng âaím baío cho vaïn khuän åí âäü cao nháút âënh theo yãu cáöu 
 + Hãû cäüt chäúng nháûn táút caí caïc taíi troüng tæì trãn vaïn khuän truyãön xuäúng vaì 
truyãön xuäúng nãön. 
 + Chäúng laûi caïc læûc xä ngang, taíi troüng gioï vaì âåî saìn thao taïc. 
8.1.2. Caïc yãu cáöu âäúi våïi vaïn khuän, cäüt chäúng 
 + Vaïn khuän phaíi âæåüc thiãút kãú vaì thi cäng âuïng theo hçnh daïng, kêch thæåïc cuía 
caïc bäü pháûn kãút cáúu cäng trçnh. 
 + Vaïn khuän phaíi âaím baío bãön, cæïng, äøn âënh, khäng biãún daûng trong quaï trçnh 
laìm viãûc. 
 + Âaím baío kên, khêt, khäng cho væîa bã täng bë chaíy vaîi, khäng taïc duûng våïi caïc 
thaình pháön cuía væîa bã täng, khäng laìm thay âäøi thaình pháön cuía væîa bã täng. 
 + Âån giaín, goün nheû, thuáûn tiãûn trong quaï trçnh làõp âàût cuîng nhæ thaïo dåî, làõp 
dæûng nhanh, thaïo dåî dãù daìng. 
 + Khäng gáy khoï khàn trong viãûc làõp âàût cäút theïp, âäø, âáöm bã täng  
 + An toaìn trong sæí duûng. 
 + Coï âäü luán chuyãøn låïn, vaïn khuän gäù phaíi sæí duûng 5 ÷ 7 láön, vaïn khuän theïp 
phaíi sæí duûng tæì 50 ÷ 200 láön. 
8.1.3. Caïc biãûn phaïp âaím baío caïc yãu cáöu cuía hãû vaïn khuän, cäüt chäúng 
 + Chãú taûo vaïn khuän phaíi âuïng hçnh daûng, kêch thæåïc theo yãu cáöu thiãút kãú, sai 
lãûch khäng âæåüc væåüt quaï phaûm vi cho pheïp. 
 + Vaïn khuän phaíi âæåüc chãú taûo tæì caïc loaûi váût liãûu âaím baío caïc yãu cáöu vãö cæåìng 
âäü, hçnh daûng, kêch thæåïc. Vaïn khuän gäù phaíi coï âäü daìy täúi thiãøu laì 2.5cm, gäù nhoïm 7 
âãún nhoïm 8, khäng coï màõt, seûo, u, läöi. Vaïn khuän theïp âaím baío chãú taûo tæì caïc loaûi 
theïp coï âuí cæåìng âäü, âäü daìy (thæoìng laì theïp CT3), theïp khäng bë han gè, biãún daûng, 
cong vãnh, bãö màût täút... 
 + Vaïn khuän sau khi sæí duûng xong phaíi laìm vãû sinh saûch seî, caûy boí häö, væîa bã 
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täng trãn bãö màût, nhäø âinh (våïi vaïn khuän gäù), bäi dáöu måî chäúng gè (âäúi våïi vaïn 
khuän theïp), baío quaí nåi khä raïo thoaïng maït, che mæa nàõng, xàõp xãúp theo thæï tæû âãø 
tiãûn cho thi cäng. 
 
§8.2. PHÁN LOAÛI VAÏN KHUÄN 
8.2.1. Phán loaûi vaïn khuän theo váût liãûu 
 1. Vaïn khuän gäù 
 + Âæåüc sæí duûng räüng raîi, thuáûn tiãûn vaì khaï kinh tãú, nháút laì nhæîng cäng trçnh coï 
qui mä nhoí. 
 + Gäù duìng chãú taûo vaïn khuän thæåìng laì gäù nhoïm VII hay VIII. 
 2. Vaïn khuän kim loaûi 
 + Âæåüc chãú taûo âënh hçnh, thæåìng âæåüc chãú taûo tæì theïp CT3, bãö màût laì baín theïp 
moíng, coï sæåìn vaì khung cæïng xung quanh. Vaïn khuän theïp coï cæåìng âäü cao, khaí nàng 
chëu læûc låïn, thæåìng âæåüc sæí duûng, nháút laì cho nhæîng cäng trçnh låïn, coï hãû säú luán 
chuyãøn sæí duûng cao. 
 + Giaï thaình saín xuáút chãú taûo vaì thuã sæí duûng khaï låïn.  
 3. Vaïn khuän bã täng cäút theïp 
 Âæåüc chãú taûo bàòng bã täng læåïi theïp, trong âoï mäüt bãö màût cuía vaïn khuän âaî âæåüc 
hoaìn thiãûn (maìi granito, äúp âaï...), âäø bã täng xong âãø luän trong cäng trçnh laìm låïp 
trang trê bãö màût. Loaûi naìy êt sæí duûng. 
 4. Vaïn khuän häùn håüp theïp - gäù 
 Loaûi naìy coï bãö màût vaïn khuän bàòng gäù, sæåìn chëu læûc xung quanh bàòng theïp. 
 Ngoaìi caïc loaûi vaïn khuän hay âæåüc sæí duûng âaî nãu, coìn mäüt säú loaûi vaïn khuän 
khaïc nhæ vaïn khuän tre, næïa (êt duìng), vaïn khuän cao su, cháút deío... laì nhæîng loaûi vaïn 
khuän âàûc biãût, chuyãn duûng. 
8.2.2. Phán theo âäúi tæåüng kãút cáúu sæí duûng vaïn khuän 
 Theo caïch phán loaûi naìy ta coï caïc loaûi vaïn khuän: Vaïn khuän moïng, cäüt, dáöm, 
saìn, tæåìng... 
8.2.3. Phán loaûi theo cáúu taûo vaì kyî thuáût thaïo làõp khi thi cäng 
 1. Vaïn khuän cäú âënh 
 Âæåüc gia cäng chãú taûo taûi hiãûn træåìng, chãú taûo mäüt láön, duìng cho caïc kãút cáúu coï 
hçnh daûng âàûc biãût khäng làûp laûi trãn cäng trçnh, duìng xong thç laûi thaïo råìi thaình tæìng 
táúm muäún sæí duûng laûi phaíi gia cäng chãú taûo laûi. Loaûi naìy täún cäng chãú taûo, täún váût liãûu, 
khäng kinh tãú. 
 2. Vaïn khuän luán læu 
 Âæåüc taûo thaình bàòng caïch täø håüp nhæîng táúm âaî gia cäng tæì træåïc, ra cäng trçnh 
chè gheïp chuïng laûi våïi nhau, khi thaïo dåî giæî nguyãn hçnh daûng, do váûy êt hæ haûi, dãù baío 
quaín. Loaûi naìy sæí duûng cho caïc kãút cáúu coï hçnh daûng kêch thæåïc giäúng nhau làûp laûi 
nhiãöu trãn cäng træåìng. Loaûi naìy êt täún cäng chãú taûo, êt täún váût liãûu, khaï kinh tãú. 
 3. Vaïn khuän di âäüng 
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 Laì loaûi vaïn khuän coï khaí nàng di chuyãøn tënh tiãún theo phæång ngang hoàûc 
phæång thàóng âæïng nhåì cå cáúu maïy moïc hoàûc thiãút bë riãng. Thæåìng aïp duûng cho caïc 
kãút cáúu coï tiãút diãûn khäng thay âäøi vaì chaûy daìi theo phæång ngang (vê duû: tunel, maïi 
voìm...) hoàûc phæång thàóng âæïng (vê duû: xi lä, äúng khoïi loîi cæïng, vaïch...). 
  a.Vaïn khuän di chuyãøn theo phæång âæïng 
 + Âæåüc cáúu taûo tæì nhæîng táúm coï chiãöu cao tæì 1,1m ÷1,5m, làõp vaìo toaìn bäü chu vi 
cäng trçnh vaì âæåüc náng lãn theo chu kyì (nhæ vaïn khuän leo, vaïn khuän treo) hay âæåüc 
náng lãn mäüt caïch liãn tuûc (nhæ vaïn khuän træåüt). 
 + Âæåüc duìng âãø thi cäng caïc cäng trçnh coï chiãöu cao trãn 12m, coï tiãút diãûn khäng 
âäøi hay thay âäøi theo quy luáût nhæ xilä, äúng khoïi, vaïch, loîi cæïng nhaì cao táöng... 
  b.Vaïn khuän di chuyãøn theo phæång ngang  
 + Âæåüc cáúu taûo tæì nhæîng táúm khuän liãn kãút vaìo khung âåî, khung âåî làõp trãn hãû 
thäúng baïnh xe chaûy theo chiãöu daìi cäng trçnh.  
 + Duìng âãø thi cäng caïc cäng trçnh nhæ kãnh dáùn, háöm, maïi nhaì cäng nghiãûp... 
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Hçnh 8-1. Vaïn khuän moïng âån giáût cáúp bàòng gäù 
     1. Vaïn khuän; 2. Neûp âæïng; 3. Neûp cæî; 4. Neûp giæî  thaình; 5. thanh chäúng xiãn;  
     6. Thanh chäúng ngang; 7. Con boü; 8. Baín âãûm; 9. Thanh cæî; 10. Dáy theïp giàòng.
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 4. Vaïn khuän äúp màût 
 Âáy chênh laì loaûi vaïn khuän bã täng cäút theïp væìa duìng laìm vaïn khuän væìa sæí 
duûng chuïng âãø äúp bãö màût vaì trang trê. 
 
§8.3. VAÏN KHUÄN LUÁN LÆU  
8.3.1 Vaïn khuän moïng 
 Vaïn khuän moïng bao gäöm vaïn thaình moïng, vaïn cäø moïng (hçnh 8-1, 8-2). 

 + Vaïn thaình moïng âæåüc cáúu taûo tæì 1 hay nhiãöu táúm khuän âæåüc liãn kãút laûi våïi 
nhau nhåì neûp vaïn thaình, säú læåüng phuû thuäüc vaìo chiãöu cao cuía thaình moïng. Doüc theo 
chiãöu daìi vaïn thaình ngæåìi ta bäú trê caïc khung âåî våïi khoaíng caïch âæåüc tênh toaïn håüp lê 
nhàòm chëu caïc aïp læûc ngang do væîa bã täng coìn æåït gáy ra vaì nhæîng hoaût taíi phaït sinh 
trong quaï trçnh âäø bã täng nhæ: aïp læûc âáöm, aïp læûc do âäø bã täng. 
 + Nãúu moïng gäöm nhiãöu báûc thç báûc trãn laûi dæûa vaìo báûc dæåïi vaì cuîng âæåüc liãn 
kãút våïi caïc âiãøm cäú âënh xung quanh. 
 + Vaïn khuän cäø moïng: coï cáúu taûo giäúng vaïn khuän cäüt gäöm 4 táúm khuän âæåüc 
liãn kãút laûi våïi nhau nhåì âinh vaì gäng cäø moïng. Gäng cäø moïng væìa laìm nhiãûm vuû liãn 
kãút caïc vaïn khuän laûi våïi nhau, væìa laì gäúi tæûa cho vaïn khuän chëu caïc læûc ngang do 
væîa bã täng tæåi vaì caïc hoaût taíi sinh ra trong quaï trçnh thi cäng âäø bã täng. Khoaíng 
caïch giæîa caïc gäng phaíi âæåüc tênh toaïn chênh xaïc âaím baío khaí nàng chëu læûc vaì khäng 
væåüt quaï âäü voîng cho pheïp cuía vaïn khuän cäø moïng. 
8.3.2 Vaïn khuän cäüt 
 + Cäüt bã täng cäút theïp gäöm coï caïc tiãút diãûn vuäng, chæî nháût, âa giaïc, troìn...Vaïn 
khuän cäüt âæåüc cáúu taûo tæì häüp khäng nàõp, khäng âaïy, âæåüc gia cäú vaì cäú âënh bàòng caïc 
neûp, gäng, thanh chäúng... 
 + Táúm khuän cäüt thæåìng âæåüc cáúu taûo tæì caïc táúm vaïn gä, theïp, nhæûa..., vaïn gäù coï 
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Hçnh 8-2. Vaïn khuän moïng bàng 
a) : Moïng bàng coï tiãút diãûn phæïc taûp,  b) : Moïng bàng coï tiãút diãûn âån giaín 

1 : vaïn thaình, 2 : neûp âæïng, 3 : thanh giàòng, 4 : neûp âæïng âäöng thåìi laì coüc thãú, 
   5 : thanh vàng ngang, 6 : thanh cæî, 7 : thanh chäúng, 8 : baín âãûm, 9 : neûp ngang. 
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âäü daìy 25mm ÷ 35mm coï chiãöu räüng 200mm ÷ 300mm vaì âæåüc liãn kãút laûi bàòng caïc 
neûp. Âãø dãù daìng vãû sinh chán cäüt træåïc khi âäø bã täng, ta chæìa mäüt cæía nhoí taûi chán 
cuía cäüt (kêch thæåïc khoaíng 150 x200), vaì âæåüc bët kên træåïc khi âäø bã täng. 

 + Khi chiãöu cao cäüt låïn, âãø traïnh phán táöng trong quaï trçnh âäø bã täng do chiãöu 
cao råi tæû do cuía bã täng låïn, ta måí cæía âãø âäø bã täng trong khoaíng nhoí hån 1,5m kãø 
tæì chán cäüt, vaì âæåüc bët kên âãø âäø âoaûn cäüt tiãúp theo. 
 + AÏp læûc ngang gáy ra trong quaï trçnh âäø vaì âáöm bã täng do caïc gäng cäüt vaì 
khung âënh vë chëu, Khoaíng caïch giæîa caïc gäng phaíi âæåüc tênh toaïn chênh xaïc âaím baío 
khaí nàng chëu læûc vaì khäng væåüt quaï âäü voîng cho pheïp cuía vaïn khuän cäüt. Gäng cäüt 
vaì khung âënh vë coï thãø âæåüc laìm bàòng gäù hay bàòng theïp. 
8.3.2 Vaïn khuän dáöm, saìn 
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Hçnh 8-3. Cáúu taûo vaïn khuän cäüt 
1. Táúm vaïn khuän; 2. Neûp âãø liãn kãút caïc táúm vaïn khuän; 3. Gäng cäüt; 4. Khung gia cæåìng taûi 
caïc mäúi näúi dáöm - cäüt; 5. Khung âënh vë; 6. Läù chæìa âãø vãû sinh chán cäüt; 7. Läù âãø âäø bã täng;    
8. Thanh chäúng hay dáy giàòng; 9. Tàng âå; 10. Moïc sàõt chåì sàôn; 11. Thanh gäù taûo âiãøm tæûa;     

12. Chäút gäng cäüt. 

3
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 1. Vaïn khuän saìn 
 + Vaïn khuän saìn âæåüc cáúu taûo gäöm caïc táúm vaïn (raíi kên diãûn têch saìn cáön âäø bã 
täng) âæåüc âåî båíi hãû xaì gäö, sæåìn vaì cäüt chäúng. Khoaíng caïch giæîa caïc xaì gäö, khoaíng 
caïch giæîa caïc cäüt chäúng âåî xaì gäö phaíi âæåüc tênh toaïn chênh xaïc âaím baío khaí nàng chëu 
læûc vaì khäng væåüt quaï âäü voîng cho pheïp cuía vaïn khuän saìn. 

 + Âãø thuáûn tiãûn trong viãûc thaïo vaïn khuän thaình dáöm (vaïn khuän khäng chëu læûc 
khi bã täng âaî âaût âæåüc cæåìng âäü 25kg/cm2) hãû xaì gäö âåî vaïn khuän saìn bäú trê song 

l1 l1 lO 
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13 14
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a) 
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b)

c) 

e) 

d) 

l1 l1 l1 lO 
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f) 

Hçnh 8-4. Vaïn khuän dáöm âån 
a), c) Dáöm coï chiãöu cao låïn (h≥ 400; b) Dáöm coï chiãöu cao nhoí ( h<400); d). Dáöm trãn tæåìng;         

e); Táúm khuän thaình dáöm chênh taûi mäúi näúi dáöm chênh-dáöm phuû; f) Táúm khuän thaình dáöm phuû. 
1. Vaïn thaình; 2. Vaïn âaïy; 3. Neûp âæïng; 4. Neûp giæî chán vaïn thaình; 5. Thanh vàng; 6. Cäüt chäúng chæî T; 

7. Chäúng xiãn; 8. Con boü; 9. Dáy giàòng; 10. Thanh ngang; 11. Tæåìng gaûch;12. Táúm thaình dáöm 
chênh;13. Vaïn thaình dáöm phuû; 14. Khung gia cæåìng; 15. Vaïn âaïy dáöm phuû. 
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song våïi vaïn khuän thaình âáöm. Hai xaì gäù åí bãn dáöm vaì gáön dáöm nháút âæåüc bäú trê caïch 
meïp vaïn saìn (bãn dáöm ) mäüt khoaíng tæì 250mm ÷ 300mm, âãø thuáûn tiãûn cho viãc cho 
viãûc thaïo vaïn khuän thaình dáöm vaì khäng laìm yãúu vaïn khuän saìn. Âäúi våïi thaình dáöm 
vuäng goïc våïi xaì gäö âåî, ngæåìi ta khäng cáúu taûo xaì gäö gaïc lãn thaình dáöm maì bäú trê cäüt 
âåî xaì gäö caïch muït xaì gäö tæì 250mm ÷ 300mm. 
 + Vaïn saìn âæåüc âàût trãn vaïn thaình dáöm (ngoaûi træì vaïn khuän âënh hçnh coï thãø coï 
liãn kãút khaïc). Xung quanh chu vi saìn âæåüc bäú trê vaïn diãöm. Vaïn diãöm âoïng vai troì 
ngàn caïch giæîa vaïn khuän saìn vaì vaïn khuän dáöm coï taïc duûng dãù âiãöu chènh kêch thæåïc 

THANH GIÀÒNG 
  TRONG B.T

CÄÜT CHÄÚNG

VAÏN THAÌNH

TÁÚM KHUÄN
GOÏC NGOAÌI

ÂÃÛM GÄÙ

TÁÚM KHUÄN
    SAÌN

TÁÚM KHUÄN
GOÏC TRONG

1 2
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a) 

b) c) 

Hçnh 8-5. Cáúu taûo vaïn khuän dáöm, saìn 
a) Khi xaì gäö âåî vaïn saìn vuäng goïc våïi vaïn khuän dáöm; b) Khi xaì gäö âåî vaïn khuän saìn 

song song våïi vaïn khuän dáöm; c) Vaïn khuän dáöm, saìn bàòng vaïn khuän âënh hçnh. 
1. Vaïn diãöm; 2. Vaïn saìn; 3. Xaì gäö âåî vaïn saìn; 4; Vaïn khuän dáöm; 5. Neûp âæïng thaình 
dáöm; 6. Neûp giæî chán vaïn thaình dáöm; 7. Chäúng xiãn; 8. Con boü; 9. Thanh chäúng; 10. 

Cäüt chäúng vaïn khuän dáöm; 11; cäüt chäúng xaì gäö âåî vaïn khuän saìn. 
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saìn vaì taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong viãûc thaïo dåî vaïn khuän. 
 2. Vaïn khuän dáöm 
 Dáöm thæåìng âäø bã täng âäöng thåìi våïi saìn, do âoï vaïn khuän dáöm thæåìng âæåüc cáúu 
taûo vaì làõp dæûng âäöng thåìi våïi vaïn khuän saìn. Vaïn khuän dáöm gäöm coï vaïn khuän thaình 
dáöm vaì vaïn khuän âaïy dáöm. 
 + Vaïn khuän thaình dáöm coï cáúu taûo vaì tênh toaïn chëu læûc nhæ vaïn khuän thaình 
moïng, khi dáöm coï chiãöu cao nhoí thæåìng bäú trê hãû khung âåî theo cáúu taûo vaì phuì håüp 
våïi khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng âaïy dáöm. Khi dáöm coï chiãöu cao låïn, cáön âæåüc cáúu 
taûo theo tênh toaïn vaì phuì håüp våïi khaí nàng chëu læûc cuía vaïn khuän. Ngoaìi hãû khung âåî 
ngæåìi ta coï thãø sæí duûng caïc thanh vàng ngang, dáy neïo... 
 + Vaïn âaïy dáöm âæåüc âåî båíi hãû thanh ngang vaì cäüt chäúng âaïy dáöm, khoaíng caïch 
giæîa caïc cäüt chäúng âaïy dáöm phaíi âæåüc tênh toaïn chênh xaïc âaím baío khaí nàng chëu læûc 
vaì khäng væåüt quaï âäü voîng cho pheïp cuía vaïn khuän âaïy dáöm. 
 3. Hãû xaì gäö, cäüt chäúng 
  a.Xaì gäö âåî saìn 
   + Coï thãø sæí duûng xaì gäö bàòng gäù (tiãút diãûn troìn, chæî nháût, vuäng), xaì gäö bàòng theïp 
âënh hçnh (chæî I, chæî [, theïp häüp...). Tuìy theo kêch thæåïc nhëp saìn låïn hay nhoí maì xaì 
gäö âæåüc âåî båíi hãû cäüt chäúng âäüc láûp doüc theo chiãöu daìi xaì gäö (Nhëp låïn) hoàûc xaì gäö 
khäng coï cäüt chäúng (Nhëp nhoí). Khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng xaì gäö phaíi âæåüc tênh 
toaïn chênh xaïc âaím baío khaí nàng chëu læûc vaì khäng væåüt quaï âäü voîng cho pheïp cuía xaì 
gäö. 

 + Khi kêch thæåïc ä saìn thay âäøi, âãø coï thãø sæí duûng mäüt loaûi xaì gäö cho caïc ä saìn 
coï kêch thæåïc khaïc nhau, ngæåìi ta chãú taûo loaûi xaì gäö coï thãø thay âäøi âæåüc chiãöu daìi 

Raînh træåüt

Bu läng liãn kãút

a) 

b) 

Hçnh 8-6. Dáöm ruït 
a) Dáöm ruït 2 næía laì theïp hçnh 
b) Dáöm ruït täø håüp khäng gian vaì theïp hçnh 
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theo sæû thay âäøi kêch thæåïc cuía ä saìn, goüi âoï laì hãû dáöm ruït. Dáöm ruït coï thãø bàòng theïp 
hçnh, daìn khäng gian täø håüp... 
  a.Cäüt chäúng 
 Cäüt chäúng coï thãø bàòng gäù, bàòng theïp chãú taûo âënh hçnh. 
 + Cäüt chäúng gäù coï tiãút diãûn troìn, 
vuäng, hçnh chæî nháût. 
 + Cäüt chäúng theïp thæåìng laì theïp 
äúng, gäöm hai pháön läöng vaìo nhau, do âoï 
coï thãø thay âäøi chiãöu daìi. 
 + Caïc cäüt chäúng khi laìm viãûc âæåüc 
liãn kãút laûi våïi nhau nhåì hãû giàòng theo 
mäüt hoàûc hai phæång, hãû giàòng coï taïc 
duûng âënh vë cäüt chäúng, liãn kãút caïc cäüt 
chäúng laûi våïi nhau taûo thaình hãû khäng 
gian cæïng, äøn âënh, báút biãún hçnh vaì laìm 
viãûc âäöng thåìi. Ngoaìi ra hãû giàòng coìn 
coï taïc duûng laìm giaím chiãöu daìi tênh 
toaïn cuía cäüt chäúng. Hãû giàòng âoïng vai 
troì ráút quan troüng, vç váûy cáön hãút sæïc 
chuï yï khi cáúu taûo vaì tênh toaïn. 
 + Khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng 
phaíi âæåüc tênh toaïn sao cho thoía maîn 
khaí nàng chëu læûc cuía baín thán cäüt 
chäúng cuîng nhæ cuía caïc kãút cáúu maì noï 
âåî (xaì gäö âåî saìn, vaïn khuän âaïy 
dáöm...). 
8.3.3 Vaïn khuän tæåìng 
 + Vaïn khuän tæåìng âæåüc cáúu taûo gäöm hai táúm khuän thaình, hãû sæåìn ngang, sæåìn 
doüc, thanh chäúng xiãn (hay dáy giàòng) caïc thanh cæî... 
 + Táúm khuän coï thãø bàòng caïc táúm âënh hçnh hay bàòng vaïn gäù coï chiãöu daìy tæì 
25mm ÷ 35mm. 
 + Tiãút diãûn sæåìn doüc (sæåìn keïp), sæåìn ngang, bu läng giàòng, cuîng nhæ khoaíng 
caïch giæîa chuïng âæåüc tênh toaïn dæûa vaìo aïp læûc ngang cuía bã täng æåït vaì caïc hoaût taíi 
sinh ra khi âäø, âáöm bã täng gáy ra. 
 + Thanh âënh vë vaïn khuän tæåìng âæåüc liãn kãút våïi nãön (saìn) bã täng bàòng caïc 
máùu gäù chän sàôn trong bã täng. 
 + Âãø âaím baío kêch thæåïc giæîa hai thaình vaïn khuän khi làõp âàût, ta duìng caïc thanh 
cæî bàòng bã täng coï cæåìng âäü tæång âæång hay cao hån cæåìng âäü bã täng tæåìng, âãø cæî 
åí chán tæåìng, trãn miãûng thaình  duìng caïc thanh cæî gäù, khi âäø bã täng âãún âáu seî thaïo 

b)

CHÁN CÄÜT

REN ÂIÃÖU CHÈNH ÂÄÜ CAO

ÄÚNG NGOAÌI Ø 60

ÄÚNG TRONG Ø 42

MUÎ CÄÜT

a)

Hçnh 8-7. Cäüt chäúng 
a) Cäüt chäúng gäù; b) Cäüt chäúng theïp 
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dåî âãún âoï. Chiãöu daìi caïc thanh cæî naìy âuïng bàòng chiãöu daìy tæåìng bã täng. 
 + Caïc bu läng giàòng âæåüc bäú trê trong caïc màût phàóng song song nhau theo 
phæång thàóng âæïng, khäng nãn bäú trê sole âãø khoíi gáy khoï khàn cho viãûc âäø, âáöm bã 
täng nháút laì åí nhæîng tæåìng coï chiãöu daìy nhoí. Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc thu häöi caïc bu 
läng giàòng, khi làõp âàût ta läöng qua caïc äúng nhæûa hay caïc äúng theïp coï âæåìng kênh äúng 

låïn hån mäüt êt, coï thãø sæí duûng caïc äúng naìy thay thãú caïc thanh cæî âaî nãu trãn. 
 + Âãø äøn âënh cho toaìn bäü hãû vaïn khuän, ta duìng caïc thanh chäúng xiãn hay caïc 
dáy theïp giàòng. Âiãøm tæûa cuía caïc thanh chäúng hay dáy theïp giàòng laì caïc thanh gäù läöng 
qua caïc moïc neo chåì sàôn trong bã täng. 
 
§8.4. VAÏN KHUÄN DI ÂÄÜNG 
8.4.1. Vaïn khuän di âäüng theo phæång ngang 
 Vaïn khuän âi âäüng ngang âæåüc chãú taûo cho caïc kãút cáúu bã täng cäút theïp coï tiãút 
diãûn khäng thay âäøi vaì chaûy daìi theo phæång ngang nhæ tunel, âæåìng háöm maïi voìm... 
Vaïn khuän di âäüng ngang âæåüc cáúu taûo gäöm hai bäü pháûn chênh: Vaïn khuän màût vaì hãû 
thäúng khung ngang chëu læûc(hçnh 8-9). 
 1. Vaïn khuän màût 
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Hçnh 8-8. Vaïn khuän tæåìng 
1. Táúm khuän; 2. Sæåìn ngang; 3. Sæåìn doüc; 4. Bu läng giàòng; 5. Baín âãûm; 6. ÄÚng nhæûa;
7. Thanh âënh vë; 8. Thanh cæî bàòng bã täng; 9. Thanh cæî taûm bàòng gäù; 10. Máøu gäù chän sàôn
trong bã tän; 11. Thanh chäúng xiãn (hay dáy giàòng); 12. Con boü; 13. Moïc neo chåì sàôn;
14. Neûp ngang laìm âiãøm tæûa. 

13 

14 
6 

I-I 
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 Vaïn khuän màût âæåüc chãú taûo bàòng vaïn gäù hay theïp vaì âæåüc liãn kãút våïi khung 
chëu læûc. 

a) 
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b) 

Hçnh 8-9. Vê duû vãö vaïn khuän di âäüng ngang 
a) Giai âoaûn vaïn khuän laìm viãûc,                 b) Giai âoaûn thaïo dåî vaì træåüt âi. 

1. Cäüt biãn khung trong bàòng theïp U; 2. Cäüt giæîa khung trong bàòng theïp äúng cáúu taûo
thay âäøi âæåüc chiãöu cao bàòng kêch vêt; 3. Dáöm trãn bàòng theïp L; 4. Dáöm dæåïi bàòng theïp
I; 5. Dáöm dæåïi bàòng theïp U; 6. Baín näúi bàòng theïp táúm; 7. Baïn khung ngoaìi cáúu taûo
bàòng gäù hay bàòng theïp hçnh; 8. Baín näúi bàòng gäù hay theïp hçnh coï cáúu taûo raînh 8;
9. Táúm âãûm; 10. Táúm khuän trong; 11. Táúm khuän ngoaìi; 12. Theïp L liãn kãút giæîa caïc
khung; 13. Âæåìng ray; 14. Baïnh xe; 15. Gäng bàòng gäù hay theïp hçnh; 16. Bu läng
giàòng; 17. Raînh træåüt; 18. Raînh; 19. Táúm tän.  
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 2. Khung chëu læûc 
 + Mäùi khung trong gäöm hai cäüt biãn (1) vaì cäüt giæîa (2). Cäüt giæîa coï thãø thay âäøi 
âæåüc chiãöu cao mäüt caïch dãù daìng nhåì coï cáúu taûo kêch vêt. Caïc cäüt âæåüc liãn kãút våïi 
nhau båíi dáöm dæåïi (4),  (5) vaì dáöm trãn. 
 + Dáöm trãn âæåüc cáúu taûo gäöm hai âoaûn vaì näúi våïi caïc cäüt bàòng liãn kãt khåïp. 
 + Dáöm dæåïi âæåüc cáúu taûo gäöm ba âoaûn. Hai âoaûn biãn liãn kãút våïi âoaûn giæîa (4) 
bàòng bu läng vaì coï thãø thay âäøi âæåüc âäü daìi dáöm. Âoaûn giæîa âæåüc gàõn baïnh xe. Dáöm 
liãn kãút våïi cäüt biãn qua baín näúi (6). 
 + Vaïn khuän ngoaìi vaì trong âæåüc liãn kãút våïi nhau båíi bu läng giàòng (16) âám 
xiãn qua gäng (15) 
 + Hãû thäúng khuän trong vaì khung ngoaìi âæåüc cáúu taûo coï thãø thay âäøi âæåüc kêch 
thæåïc räüng, cao trong mäüt khoaíng nháút âënh naìo âoï nhåì coï läø chåì.  
 3. Làõp âàût 
 + Làõp dæûng hãû thäúng âæåìng ray (13) sau khi âaî âënh vë. 
 + Làõp dæûng khung trong, liãn kãút caïc khung trong våïi nhau vaì cán chènh. 
 + Raíi vaïn khuän màût trong. 
 + Liãn kãút vaïn khuän thaình màût ngoaìi våïi caïc baïn khung ngoaìi. 
 + Làõp dæûng caïc baïn khung vaì liãn kãút caïc baïn khung laûi våïi nhau. 
 + Liãn kãút vaïn khuän ngoaìi vaì trong båíi caïc bu läng giàòng vaì gäng. 
 + Cán chènh vaì nghiãûm thu. 
8.4.1. Vaïn khuän di âäüng theo phæång âæïng 
 Vaïn khuän âi âäüng âæïng âæåüc chãú taûo cho caïc kãút cáúu bã täng cäút theïp coï tiãút 
diãûn khäng thay âäøi theo chiãöu cao cuía cäng trçnh nhæ: caïc vaïch, loîi cæïng, cáöu thang 
maïy, äúng khoïi... Vaïn khuän âi âäüng âæïng laûi âæåüc chia thaình hai loaûi: Vaïn khuän træåüt 
vaìvaïn khuän leo. 
 1.Vaïn khuän træåüt 
  Laì loaûi vaïn di âäüng lãn cao, viãûc di chuyãøn cuía vaïn khuän træåüt âæåüc tiãún haình 
liãn tuûc trong suäút quaï trçnh âäø bã täng. Vãö cáúu taûo cuía vaïn khuän træåüt âæåüc thãø hiãûn 
täøng quaït trãn hçnh 8-10. Chiãöu cao cuía vaïn khuän træåüt trung bçnh tæì 1.1 ÷ 1.2m. Âãø 
giaím ma saït giæîa bãö màût bã täng vaì vaïn khuän ngæåìi ta chãú taûo vaì làõp dæûng vaïn håi 
nghiãng khoaíng 0.003 ÷ 0.01. AÏp læûc væîa bã täng æåït vaì toaìn bäü hoaût taíi sinh ra trong 
quaï trçnh thi cäng âæåüc chuyãøn sang hãû khung kêch chëu, khung naìy âæåüc âàût caïch 
nhau tæì 1.5 ÷ 2.5m, taûi caïc khung kêch ngæåìi ta âàût caïc kêch thuíy læûc laìm nhiãûm vuû 
náng toaìn bäü hãû vaïn khuän lãn cao. Caïc kêch thuíy læûc âæåüc gàõn liãön våïi hãû khung vaì 
äm láúy thanh truû theïp coï cæåìng âäü cao tç vaìo moïng vaì âæåüc chän sàôn vaìo trong bã täng 
âäø træåïc âoï, truû theïp coï âæåìng kêch tæì 25 ÷ 32mm daìi tæì 4 ÷ 5m coï thãø laì theïp chëu læûc 
cuía cäng trçnh hoàûc theïp cáúu taûo, thanh theïp naìy coï thãø haìn näúi khi chiãöu cao cäng 
trçnh låïn. Màût trãn cuía vaïn khuän bäú trê hai hãû saìn cäng taïc trong vaì ngoaìi liãn kãút træûc 
tiãúp hoàûc giaïn tiãúp våïi hãû khung kêch nhàòm phuûc vuû âi laûi cho cäng nhán vaì laìm nåi thi 
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cäng làõp dæûng cäút theïp, âäø bã täng, làõp gheïp thiãút bë, kiãøm tra...Phêa dæåïi hãû khung 
kêch âàût hãû giaïo treo nhàòm kiãøm tra cháút læåüng bã täng trong quaï trçnh âäø vaì âãø hoaìn 
thiãûn cäng trçnh sau naìy. 
 Toaìn bäü hãû vaïn khuän træåüt âæåüc træåüt liãn tuûc trong quaï trçnh thi cäng, chu kç 
træåüt coï thãø làûp âi làûp laûi trong khoaíng thåìi gian tæì 5 âãún 30 phuït, trong mäüt ngaìy  hãû 
vaïn khuän coï thãø træåüt tæì 2.5 ÷ 3m. Âãø giaím læûc dênh giæîa bã täng vaì vaïn khuän, trong 
quaï trçnh âäø bã täng cáön bäi caïc låïp chäúng dênh lãn bãö màût vaïn khuän. Cáön kiãøm soaït 
chàût cheî thåìi gian træåüt âãø âaím baío cháút læåüng bã täng. 
 2. Vaïn khuän leo 
 Âæåüc cáúu taûo nhæ hçnh 8-11 gäöm táúm khuän (1), sæåìn ngang (2), sæåìn doüc (3). 
Toaìn bäü hãû thäúng vaïn khuän âæåüc cäú âënh nhåì vaìo caïc bu läng neo (4) vaì vêt âiãöu 

1 23 5
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8

1

1

1

1

1
8

96

4
3
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7
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1 - 1

Hçnh 8-11. Vaïn khuän leo 
1. Táúm khuän; 2. Sæåìn ngang bàòng theïp U; 3. Sæåìn doüc bàòng theïp U; 4. 
Bu läng neo;  5. Bu läng giàòng; 6. Vêt âiãöu chènh; 7. Saìn thao taïc trãn;  
8. Saìn thao taïc dæåïi; 9. Lan can baío vãû; 10. Tæåìng bã täng âaî âäø træåïc.
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chènh (6). Bu läng (5) væìa âoïng vai troì bu läng giàòng giæîa hai thaình vaïn khuän væìa 
âoïng vai troì bu läng neo khi âäø bã täng âoaûn tiãúp theo. Vaïn khuän âæåüc âiãöu chènh 
theo phæång thàóng âæïng nhåì vaìo vêt âiãöu chènh (6). Hãû thäúng vaïn khuän treo âæåüc bäú 
trê saìn cäng taïc trãn (duìng âãø phuûc vuû âäø bã täng) vaì saìn cäng taïc dæåïi (duìng âãø âiãöu 
chènh vaì phuûc vuû cho cäng taïc hoaìn thiãûn). Khi bã täng âaî âuí cæåìng âäü thaïo vaïn 
khuän thç tiãún haình thaïo caïc bu läng neo vaì giàòng, nåïi vêt âiãöu chènh vaì duìng cáön truûc 
âãø cáøu vaì làõp âàût âãø thi cäng âoaûn tiãúp theo. 
 
§8.5. THIÃÚT KÃÚ VAÏN KHUÄN  
8.5.1. Xaïc âënh taíi troüng 
 1. Taíi troüng thàóng âæïng 
  a.Ténh taíi    
 + Taíi troüng baín thán cuía kãút cáúu (q1). Bao gäöm: 
  - Troüng læåüng riãng cuía bãtäng :  γb = 2500kg/m3 
  - Troüng læåüng cuía cäút theïp âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo haìm læåüng cäút theïp trong bã 
täng theo thiãút kãú, thæåìng láúy bàòng 100 kg/m3. 

 + Taíi troüng baín thán cuía vaïn khuän (q2), phuû thuäüc vaìo váût liãûu laìm vaïn khuän. 
  b.Hoaût taíi 
 + Hoaût taíi do ngæåìi vaì thiãút bë thi cäng (q3), láúy nhæ sau 

  - Khi tênh toaïn vaïn khuän saìn vaì voìm thç láúy 250kg/m2 
  - Khi tênh toaïn caïc neûp gia cæåìng màût vaïn khuän láúy 150kg/m2 
  - Khi tênh toaïn cäüt chäúng âåî caïc kãút cáúu láúy 100kg/m2. 
 +  Hoaût taíi trong do âáöm rung gáy ra (q4 - duìng cho âáöm màût). 
 + Taíi troüng do cháún âäüng khi âäø bã täng gáy ra (q5), Chè kãø âãún taíi troüng naìy khi 

khäng kãø taíi troüng q4 gáy ra. 
 2. Taíi troüng ngang  
 + AÏp læûc cuía væîa bã täng måïi âäø (q6), phuû thuäüc vaìo chiãöu cao låïp bã täng gáy aïp 
læûc ngang vaì biãûn phaïp âáöm cho trong baíng 8.1 
 

 Biãûn phaïp âáöm 
bã täng 

Aïp læûc häng täúi âa 
(kg/m2) Giåïi haûn sæí duûng Daûng taíi troüng 

P = γ * H H ≤ R  

ÂÁÖM TRONG 

P = γ * R H > R  

P = γ * H H ≤ 2R1  
ÂÁÖM NGOAÌI 

P = γ * 2R1 H > 2R1  
2R1 

R 
γRH 

γH 

H 
γH

H 

γ2R1
H 

Baíng 8.1
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Trong âoï :     
  + γ  : Troüng læåüng riãng cuía bã täng (kg/m3) 
            + H: Chiãöu cao mäùi låïp bã täng gáy aïp læûc ngang (m) 
  + R: Baïn kênh taïc âäüng cuía âáöm trong (R= 0,75m) 
  + R1:  Baïn kênh taïc âäüng cuía âáöm ngoaìi (R1 = 1m) 

 + Taíi troüng cháún âäüng phaït sinh khi âäø bã täng vaìo vaïn khuän  (q7) 
 - Âäø bàòng thuí cäng: Láúy bàòng 200 kg/m2. 
 - Âäø bàòng maïy vaì äúng voìi voi hoàûc âäø træûc tiãúp bàòng âæåìng äúng tæì maïy båm bã 

täng: q6 =400kg/m2 
      - Âäø træûc tiãúp tæì caïc thuìng - tuìy thuäüc dung têch thuìng: 

   * Dung têch thuìng: V < 0,2m3 thç: q6  = 200 kg/m3 
   * Dung têch thuìng: 0,2 m3 ≤ V ≤ 0,8m3  thç: q6  = 400kg/m3 
   * Dung têch thuìng: V > 0,8m3  thç: q6 = 600kg/m3 
 + Taíi troüng do âáöm væîa bã täng gáy ra: (q8)láúy bàòng 200kg/m2; Taíi troüng naìy chè 
tênh khi khäng tênh âãún q7 
 + Taíi troüng gioï: (q9);  Taíi troüng gioï âæåüc xaïc âënh theo TCVN 2737:1995 - Taíi 
troüng vaì taïc âäüng. Âäúi våïi thi cäng, taíi troüng gioï âæåüc tênh âãún khi cäng trçnh coï chiãöu 
cao låïn hån 6m. 
 3. Taíi troüng tênh toaïn (qtt) 
 + Taíi troüng tênh toaïn âæåüc duìng âãø tênh toaïn caïc bäü pháûn vaïn khuän theo khaí 
nàng chëu læûc (âiãöu kiãûn bãön). 
 + Taíi troüng tênh toaïn âæåüc xaïc âënh : qtt = n.qtc 
  Trong âoï :  
   qtc : Taíi troüng tiãu chuáøn. 
   n  : hãû säú væåüt taíi âæåüc láúy theo baíng sau 8.2 

 
Caïc taíi troüng tiãu chuáøn Hãû säú væåüt taíi (n) 

- Taíi troüng baín thán cuía vaïn khuän vaì giaìn giaïo  1,1 
- Taíi troüng baín thán cuía bã täng vaì cäút theïp 1,2 
- Taíi troüng do ngæåìi vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn 1,3 
- Taíi troüng do dáöm cháún âäüng 1,3 
- AÏïp læûc ngang cuía bã täng 1,3 
- Taíi troüng cháún âäüng khi âäø bã täng vaìo vaïn khuän 1,3 

 
 4. Täø håüp taíi troüng 
 Khi tênh toaïn vaïn khuän vaì giaìn giaïo, ta phaíi täø håüp taíi troüng âãø choün ra täø håüp 
nguy hiãøm nháút. 

 
 

Baíng 8.2 
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Täø håüp taíi troüng 
Caïc bäü pháûn vaïn khuän Tênh theo khaí 

nàng chëu læûc 
Tênh theo biãún 

daûng 
1/ Vaïn khuän saìn, táúm maïi cong vaì caïc kãút cáúu âåî. q1+ q2+ q3+ q4 q1+ q2+ q3 
2/ Vaïn khuän cäüt, coï caûnh cuía tiãút diãûn låïn hån 
0,3m vaì cuía tæåìng coï chiãöu daìy ïnhoí hån 0,1m. 

q6+ q8 q6 

3/ Vaïn khuän cäüt caûnh cuía tiãút diãûn låïn hån 0,3m vaì 
cuía tæåìng coï chiãöu daìy låïn hån 0,1m 

q6+ q7 q6 

4/ Táúm thaình cuía vaïn khuän dáöm chênh, phuû, voìm q6+ q8 q6 
5/ Táúm âaïy cuía vaïn khuän dáöm chênh, phuû, voìm q1+ q2+ q3+ q4 q1+ q2+ q3 
6/ Vaïn khuän thaình cuía caïc khäúi bã täng låïn q6+ q7 q6 
 
8.5.2. Phæång phaïp tênh 
 1. Cáúu kiãûn chëu uäún 
  a. Âiãöu kiãûn bãön 

      [ ]σσ nmax ≤  [ ]σn
W

Mmax ≤⇒   (8.1) 

  Trong âoï: + σmax-ÆÏng suáút låïn nháút phaït sinh trong kãút cáúu tênh toaïn do taíi 
troüng tênh toaïn taïc duûng sinh ra. 
    + [σ]-ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu laìm vaïn khuän. 
    + n-Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc, phuû thuäüc vaìo loaûi vaïn khuän âaî sæí 
duûng nhæ thãú naìo, âiãöu kiãûn laìm viãûc ra sao. 
    + Mmax-Mä men låïn nháút phaït sinh trong kãút cáúu âang tênh. 
    + W-Mä men khaïng uäún cuía tiãút diãûn.    
 Tæì âiãöu kiãûn bãön coï thãø tênh toaïn thiãút kãú vaì kiãøm tra theo caïc caïch sau: 
 + Choün træåïc tiãút diãûn, kêch thæåïc, khoaíng caïch caïc bäü pháûn vaïn khuän räöi kiãøm 
tra khaí nàng chëu læûc (âiãöu kiãûn bãön). 
 + Choün træåïc khoaíng caïch giæîa caïc bäü pháûn, dæûa vaìo âiãöu kiãûn bãön âãø suy ra kêch 
thæåïc tiãút diãûn. 
  b. Âiãöu kiãûn biãún daûng 
      [ ]fmax ≤f      (8.2)  
  Trong âoï: + fmax-Âäü voîng låïn nháút xuáút hiãûn trong kãút cáúu do taíi troüng tiãu 
chuáøn gáy ra. 
    + [f]- Âäü voîng giåïi haûn âæåüc láúy theo TCVN 4453 - 1995 nhæ 
sau: 

* Vaïn khuän cuía caïc kãút cáúu coï bãö màût bë che khuáút:  

   [ ] l
250
1f =  

* Vaïn khuän cuía caïc kãút cáúu coï bãö màût läü ra ngoaìi: 
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       [ ] l
400
1f = ; l-nhëp cuía bäü pháûn vaïn khuän. 

 Chuï yï: Cáön tênh toaïn vaì kiãøm tra âäöng thåìi 2 âiãöu kiãûn: âiãöu kiãûn bãön vaì âiãöu 
kiãûn biãún daûng træåïc khi kãút luáûn. 
 2. Cáúu kiãûn chëu neïn 
 Tênh toaïn vaì kiãøm tra âiãöu kiãûn äøn âënh cuía kãút cáúu: 

      [ ] nF
N σ
φ

σmax ≤=     (8.3) 

 Trong âoï: +σmax-ÆÏng suáút låïn nháút sinh ra do taíi troüng tênh toaïn taïc 
duûng lãn cáúu kiãûn.  
     + P-Taíi troüng taïc duûng lãn cáúu kiãûn.  

   + F- Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía cáúu kiãûn.  
   + [σ]n-ÆÏng suáút neïn cho pheïp cuía váût liãûu taûo nãn cáúu kiãûn. 

  + ϕ-Hãû säú uäún doüc phuû thuäüc vaìo âäü maînh 
i
lµλ =  

(l: chiãöu daìi thæûc cuía cáúu kiãûn; µ: hãû säú phuû thuäüc vaìo liãn kãút hai âáöu 

cáúu kiãûn, 
F
Ji = : baïn kênh quaïn tênh cuía tiãút diãûn, J: moment quaïn tênh cuía tiãút diãûn). 

 
§8.6. NGHIÃÛM THU VAÏN KHUÄN 

Sau khi làõp dæûng xong vaïn khuän, cäüt chäúng, saìn thao taïc. Træåïc khi làõp âàût cäút 
theïp, ta phaíi nghiãûm thu vaïn khuän theo nhæîng näüi dung. 
8.6.1. Vaïn khuän 
 + Nghiãûm thu tim truûc, cao trçnh, vë trê vaïn khuän. 
 + Âäü phàóng giæîa caïc táúm gheïp näúi, mæïc âäü ghäö ghãö giæîa caïc táúm phaíi ≤ 3mm. 
 + Âäü kên khêt giæîa caïc táúm vaïn khuän, giæîa vaïn khuän vaì màût nãön: vaïn khuän 
phaíi âæåüc gheïp kên, khêt âaím baío khäng máút næåïc ximàng khi âäø vaì âáöm bã täng. 
 + Nghiãûm thu hçnh daïng, kêch thæåïc vaïn khuän: Phaíi baío âaím hçnh daïng kêch 
thæåïc cuía kãút cáúu. 
 + Caïc chi tiãút chän ngáöm vaì âàût sàôn: Baío âaím kêch thæåïc, vë trê vaì säú læåüng so 
våïi thiãút kãú. 
 + Chäúng dênh cho vaïn khuän: Låïp chäúng dênh phaíi phuí kên caïc màût vaïn khuän 
tiãúp xuïc våïi bã täng. 
 + Vãû sinh bãn trong vaïn khuän: khäng coìn raïc, buìn âáút vaì caïc cháút báøn khaïc bãn 
trong vaïn khuän. 
 + Âäü áøm cuía vaïn khuän gäù: Vaïn khuän gäù phaíi âæåüc tæåïi næåïc træåïc khi âäø bã 
täng. 
8.6.2. Âaì giaïo 
 + Kãút cáúu âaì giaïo: Âaì giaïo phaíi âæåüc làõp âàût âaím baío kêch thæåïc, säú læåüng theo 
thiãút kãú. 
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 + Chäúng cäüt: Phaíi âæåüc kã, âãûm, âàût lãn trãn nãön cæïng, âaím baío äøn âënh. Haûn 
chãú näúi cäüt chäúng, caïc mäúi näúi khäng âæåüc bäú trê trãn cuìng mäüt màût càõt ngang vaì åí vë 
trê chëu læûc låïn. 
 + Âäü cæïng vaì âäü äøn âënh: cäüt chäúng âæåüc giàòng cheïo vaì giàòng ngang âuí säú 
læåüng, kêch thæåïc vaì vë trê theo thiãút kãú. 
 
§8.7. THAÏO DÅÎ  VAÏN KHUÄN 
 + Phaíi thaïo dåî theo âuïng trçnh tæû âaî âæåüc qui âënh sao cho trong quaï trçnh thaïo 
dåî, kãút cáúu laìm viãûc theo âuïng så âäö kãút cáúu âaî âæåüc tênh toaïn. Khi thaïo dåî vaïn khuän, 
âaì giaïo traïnh khäng gáy ra æïng suáút âäüt ngäüt hay va chaûm maûnh laìm hæ haûi âãún kãút 
cáúu. 
 + Vaïn khuän vaì âaì giaïo chè âæåüc thaïo dåî khi bã täng âaî âaût âæåüc cæåìng âäü cáön 
thiãút âãø kãút cáúu chëu âæåüc taíi troüng baín thán vaì caïc taíi troüng taïc âäüng khaïc trong giai 
âoaûn thi cäng sau. 
 + Caïc bäü pháûn cuía vaïn khuän khäng coìn chëu læûc khi bã täng âaî âäng cæïng (vaïn 
khuän thaình, cäüt, tæåìng...) âæåüc thaïo dåî khi bã täng âaî âaût âæåüc cæåìng âäü täúi thiãøu laì 
25kg/cm2. 
 +Âäúi våïi vaïn khuän, âaì giaïo chëu læûc cuía kãút cáúu (vaïn khuän âaïy dáöm, saìn...) nãúu 
khäng coï chè dáùn cuía thiãút kãú thç âæåüc thaïo dåî theo qui âënh sau: 
 

Loaûi kãút cáúu Cæåìng âäü bã täng 
phaíi âaût (%R28) 

Thåìi gian täúi 
thiãøu âãø thaïo vaïn 

khuän (ngaìy) 
+ Baín, dáöm, voìm coï nhëp nhoí hån 2m 50 7 
+ Baín, dáöm, voìm coï nhëp tæì  2m÷8m 70 10 
+ Baín, dáöm, voìm coï nhëp låïn hån 8m 100 28 
 
 + Caïc kãút cáúu ä vàng, console, sã nä chè âæåüc thaïo dåî cäüt chäúng vaì vaïn khuän 
âaïy khi cæåìng âäü bã täng âaî  âaût âuí maïc thiãút kãú vaì âaî coï âäúi troüng chäúng láût. 
 + Khi thaïo cäüt chäúng cuía caïc kãút cáúu nhæ dáöm, console phaíi thaïo sao cho âuïng 
våïi så âäö laìm viãûc cuía kãút cáúu. 
 + Thaïo dåî vaïn khuän âaì giaïo åí caïc táúm saìn åí caïc nhaì nhiãöu táöng âæåüc thæûc hiãûn 
nhæ sau: 
  - Giæî laûi toaìn bäü âaì giaïo vaì cäüt chäúng åí táúm saìn nàòm kãö dæåïi táúm saìn sàõp âäø bã 
täng. 
  - Thaïo dåî tæìng bäü pháûn cäüt chäúng vaïn khuän cuía táúm saìn kãö dæåïi næîa  (caïch saìn 
âang thi cäng mäüt táöng) vaì giæî laûi mäüt säú cäüt chäúng “ an toaìn” caïch nhau 3 m dæåïi caïc 
dáöm vaì saìn coï nhëp låïn hån 4m. 
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CHÆÅNG IX : CÄNG TAÏC CÄÚT THEÏP 
 

§9.1. ÂÀÛC ÂIÃØM CÄNG NGHÃÛ VAÌ PHÁN LOAÛI THEÏP TRONG XÁY DÆÛNG 
9.1. Âàûc âiãøm cäng nghãû 
 + Cäng taïc cäút theïp laì mäüt trong ba dáy chuyãön bäü pháûn cuía cäng nghãû thi cäng 
kãút cáúu bã täng cäút theïp taûi chäø. 
 + Tuìy thuäüc vaìo biãûn phaïp thi cäng, âàûc âiãøm cuía kãút cáúu âang thi cäng maì dáy 
chuyãön cäút theïp coï thãø âi træåïc, âi sau hay âi xen keî våïi dáy chuyãön vaïn khuän. Vê duû: 
Thi cäng bã täng cäüt thç cäng taïc cäút theïp cäüt xong måïi tiãún haình làõp dæûng vaïn khuän, 
hay khi âäø bã täng saìn thç phaíi làõp dæûng xong vaïn khuän måïi tiãún haình làõp âàût cäút 
theïp, hoàûc âäø bã täng moïng hai cäng taïc vaïn khuän vaì cäút theïp coï thãø âi xen keî nhau. 
 + Cäng taïc cäút theïp bao gäöm caïc cäng âoaûn âæåüc mä taí theo så âäö dæåïi âáy: 

Kho theïp (kho váût liãûu)

Theïp cuäün Theïp thanh 

Nàõn thàóng Gia cæåìng Nàõn thàóng Haìn näúi

Âo, càõt Gia cæåìng

Uäún  Laìm âai Âo, càõt  

Haìn, buäüc khung læåïi Uäún taûo hçnh  

Buäüc, haìn khung  

Kho theïp thaình pháøm 

Làõp dæûng vaìo khuän 
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 + Saín pháøm cuía cäng taïc cäút theïp bao gäöm: Theïp thanh, theïp læåïi, khung phàóng, 
khung khäng gian. 
9.1.2. Phán loaûi theïp trong xáy dæûng 
 1. Phán theo hçnh daïng bãn ngoaìi 
 + Theïp thanh hay theïp såüi hçnh troìn trån ( nhoïm AI). 
 + Theïp thanh hay theïp såüi hçnh troìn coï gåì (nhoïm AII, AIII). 
 2. Phán theo phæång phaïp chãú taûo 
 + Theïp thanh caïn noïng : 
  - Loaûi troìn trån: nhoïm AI.    
  - Loaûi coï gåì: nhoïm AII, AIII. 
 + Theïp såüi keïo nguäüi. 
 3. Phán theo cæåìng âäü chëu læûc 
 + Nhoïm AI: Rk = 2100kg/cm2 (Φ1 ÷ Φ 40). 
 + Nhoïm AII: Rk = 2700kg/cm2 (Φ10 ÷ Φ 40). 
 + Nhoïm AIII: Rk = 3400kg/cm2 ÷ 3600kg/cm2 (Φ10 ÷ Φ 40 ). 
 + Theïp dæû æïng læûc (theïp cæåìng âäü cao): Rk = 10.000kg/cm2 ÷ 18.000kg/cm2. 
 4. Phán theïp chæïc nàng vaì traûng thaïi laìm viãûc cuía tæìng thanh trong kãút cáúu 
 +Theïp chëu læûc. 
 +Theïp cáúu taûo... 
 
§9.2. GIA CÆÅÌNG CÄÚT THEÏP  
9.2.1. Khaïi niãûm vaì nguyãn lyï 
 1. Khaïi niãûm 
 + Gia cæåìng cäút theïp laì laìm 
cæåìng âäü chëu læûc cuía cäút theïp lãn so 
våïi cæåìng âäü väún coï cuía noï. 
 + Coï nhiãöu phæång phaïp âãø gia 
cæåìng cäút theïp: gia cæåìng nguäüi, gia 
cæåìng noïng... åí âáy ta chè nghiãn cæïu 
caïc phæång phaïp gia cæåìng nguäüi. Gia 
cæåìng nguäüi laì tàng cæåìng âäü cäút theïp 
bàòng caïc taïc âäüng cå hoüc maì khäng sæí 
duûng nhiãût. 
 2. Nguyãn lyï gia cæåìng nguäüi 
 Ngæåìi ta dæûa vaìo tênh cháút cuía 
theïp khi chëu keïo âæåüc biãøu diãùn trãn 
biãøu âäö quan hãû giæîa æïng suáút vaì biãún 
daûng gäöm ba giai âoaûn nhæ hçnh 9.1:  
 + Giai âoaûn âaìn häöi (âoaûn thàóng 

εd

σtl

σ

σb

A

B
C 

D 

ε

σ

O O’

Hçnh 9-1. Biãøu âäö quan hãû giæîa æïng suáút vaì biãún 
daûng cuía theïp khi chëu keïo 
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OA) quan hãû giæîa æïng suáút vaì biãún daûng laì tuyãún tênh: nãúu khi keïo trong giai âoaûn naìy 
räöi giaím taíi thç biãøu âäö seî tråí vãö taûi taûi âæåìng cuî âãún gäúc O. 
 + Giai âoaûn biãún daûng deío (âoaûn nàòm ngang BC vaì âoaûn cung AB). Âoaûn nàòm 
ngang goüi laì thãöm chaíy: æïng suáút tàng ráút êt nhæng biãún daûng tàng ráút låïn. Nãúu keïo theïp 
trong giai âoaûn naìy (giaí sæí keïo âãún âiãøm C räöi giaím taíi thç biãøu âäö khäng tråí vãö âæåìng 
cuî maì tråí vãö theo âæåìng CO’ // OA. Khi æïng suáút giaím âãún khäng thç váùn coìn mäüt biãún 
daûng dæ εd. Nãúu laûi keïo theïp mäüt láön næîa thç biãøu âäö laì âæåìng O’CD. Coï giåïi haûn âaìn 
häöi σb > σtl. (σtl: giåïi haûn âaìn häöi cuía thanh theïp khi chæa keïo). Ta låüi duûng tênh cháút 
naìy âãø laìm tàng cæåìng âäü cuía theïp. 
 + Váûy gia cæåìng nguäüi laì ta keïo træåïc theïp âãún giai âoaûn biãún daûng deío räöi giaím 
taíi âãø tàng giåïi haûn âaìn häöi. 
9.2.2. Caïc phæång phaïp gia cæåìng nguäüi 
 1. Gia cæåìng cäút theïp bàòng keïo nguäüi 
 + Âáy laì phæång phaïp âån giaín âãø gia cæåìng cäút theïp, trong nhiãöu træåìng håüp coï 
thãø thæûc hiãûn ngay trãn cäng trçnh bàòng caïc thiãút bë âån giaín. 
 + Thanh theïp âæåüc keïo giaîn nhåì hãû thäúng roìng roüc, âäúi troüng, tåìi, bãû keïo, bãû giæî 
(hçnh 9-2). 

 + AÏp duûng phæång phaïp naìy cho nhæîng thanh theïp coï Φ ≤ 22mm. 
 + Thanh theïp âæåüc keïo våïi âäü giaîn daìi tæång âäúi ∆l = (3 ÷ 8 )%. 

( %100
l

lll
0

01 −
=∆ ;  l0, l1: chiãöu daìi 

thanh theïp træåïc vaì sau khi keïo) 
cæåìng âäü seî tàng thãm tæì 20÷30%. 
 2. Gia cæåìng cäút theïp bàòng dáûp 
nguäüi 
 + Duìng maïy gáy biãún daûng bãö 
màût thanh theïp, thanh theïp âæåüc dáûp 

4 

2
1 3

7

Q 

6

5

Hçnh 9-2. Så âäö nguyãn lyï phæång phaïp keïo nguäüi cäút theïp 
1. Thanh theïp cáön gia cæåìng; 2. Bãû keïo; 3. Bãû giæî; 4. Tåìi; 5. Coüc
giæî; 6. Âäúi troüng; 7. Giaï âåî. 

N N

d D
 

Hçnh 9-3. Nguyãn lyï dáûp nguäüi cäút theïp

N N 
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caïch quaîng tæì  hai màût hay bäún màût (hçnh 9-3). 
+ Hiãûu quaí cuía quaï trçnh dáûp nguäüi biãøu hiãûn bàòng hãû säú biãún daûng do dáûp: 

%100dD
D

δ −
= ; D: âæåìng kênh thanh theïp træåïc khi dáûp; d: âæåìng kênh thanh theïp taûi 

vë trê dáûp. 
 + Dáûp nguäüi khäng nhæîng laìm tàng cæåìng âäü theïp maì coìn laìm tàng âäü baïm dênh 
cuía theïp vaì bã täng  
 + Khi dáûp nguäüi våïi δ = 10% ÷ 14% thç theïp seî coï âäü giaîn daìi tæång âäúi ∆l = 4% 
÷ 7%, cæåìng âäü tàng lãn âãún 25% vaì âäü baïm dênh tàng lãn 1,7 ÷ 2,4 láön. Dáûp nguäüi 
âæåüc aïp duûng cho theïp nhoïm AI. 
 3. Gia cæåìng theïp bàòng chuäút nguäüi 
 + Thanh theïp âæåüc 
gia cæåìng bàòng caïch keïo 
nguäüi qua mäüt läù coï 
âæåìng kênh nhoí hån 
âæåìng kênh cuía thanh 
theïp (hçnh 9-4). 
 + Hiãûu quaí cuía viãûc 
keïo nguäüi âæåüc thãø hiãûn 
qua chè säú biãún daûng thãø 
hiãûn qua sæû thay âäøi tiãút 
diãûn thanh theïp: 

%100
F

FFF
0

0 −
=∆ ; F0, F: 

diãûn têch tiãút diãûn thanh 
theïp træåïc vaì sau khi 
chuäút). 
 + Khi keïo nguäüi våïi ∆ F = 10%  ÷ 20% thç âäü daîn daìi ∆ l = 20% ÷ 30%. 
 + AÏp duûng âãø gia cæåìng theïp nhoïm AI, AII våïi âæåìng kênh theïp Φ ≤ 10mm vaì 
âæåüc duìng trong cäng nghãû chãú taûo âinh. 
 
§9.3. GIA CÄNG NÀÕN THÀÓNG, ÂO, CÀÕT, UÄÚN CÄÚT THEÏP  
9.3.1.  Phæång phaïp thuí cäng 
 1. Nàõn thàóng 
 + Cäút theïp træåïc khi càõt, uäún thç phaíi âæåüc sæía hay nàõn thàóng. Âäúi våïi theïp cuäün 
(Φ < 10mm) ta duìng tåìi âãø nàõn thàóng cäút theïp. Tåìi nàõn thàóng coï thãø laì tåìi âiãûn hay tåìi 
tay. Khi tåìi theïp cáön phaíi coï khoaíng sán coï chiãöu daìi tæì 30 ÷ 50m. Sán phaíi bàòng 
phàóng. Cuäün theïp cáön âæåüc nàõn thàóng phaíi âàût trãn mäüt giaï coï truûc quay âãø thanh theïp 
khäng bë xoàõn. 

d 

N

D
 

Hçnh 9-4. Nguyãn lyï chuäút nguäüi cäút theïp 
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 + Våïi theïp coï Φ ≥ 10mm thæåìng coï chiãöu daìi 11.7m, thanh theïp âæåüc uäún chæî U 
vç lyï do váûn chuyãøn tæì nhaì maïy saín xuáút âãún kho hay cäng trçnh, tæì kho âãún cäng 
træåìng...Do âoï træåïc khi thi cäng uäún, càõt thanh theïp phaíi âæåüc nàõn thàóng. Duìng sæïc 
ngæåìi âãø beí hai nhaïnh U cho tæång âäúi thàóng räöi duìng vam, buïa âãø sæía cho thàóng. 
 2. Caûo rè  

Cäút theïp træåïc khi gia cäng, làõp âàût hay âäø bãtäng phaíi âæåüc caûo rè. Coï thãø caûo rè 
sàõt bàòng baìn chaíi sàõt hay coï thãø tuäút theïp trong caït âãø laìm saûch rè. 
 3. Âo láúy mæïc 
 + Træåïc khi càõt, uäún thanh theïp phaíi âæåüc âo vaì laìm dáúu âãø sau khi gia cäng âaím 
baío hçnh daïng, kêch thæåïc so våïi thiãút kãú, duìng thæåïc âo vaì âaïnh dáúu trãn thanh theïp 
bàòng pháún tràõng hay sån. 
 + Âäúi våïi nhæîng thanh theïp coï gia cäng uäún phaíi kãø âãún sæû giaîn daìi cuía cäút theïp 
khi uäún. 

   - Khi uäún cong 450 thç theïp giaîn daìi thãm 0,5d. 
  - Khi uäún cong 900 thç theïp giaîn daìi thãm 1d vaì uäún cong 1800 thç giaîn daìi thãm 
1,5d ( våïi d laì âæåìng kênh cäút theïp). 

c) 
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Hçnh 9-5. Mäüt säú duûng cuû uäún theïp bàòng thuí cäng 
a) Baìn uäún quay âæåüc;    b) Baìn uäún cäú âënh;   c) Chi tiãút vam uäún. 
1. Thanh theïp âæåüc uäún; 2. Baìn uäún; 3. Chäút giæî; 4. Chäút cäú âënh;         

5. Chäút uäún; 6. Vam uäún; 7. Hæåïng  uäún. 
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 4.  Càõt theïp  
 + Cäút theïp coï Φ ≤ 8mm duìng keïo âãø càõt. 
 + Theïp coï Φ ≤ 18mm duìng âuûc vaì buïa âãø càõt, coï thãø duìng cæa maïy âãø càõt. 
 + Theïp coï Φ > 18mm duìng maïy càõt hay maïy haìn, duìng cæa âãø càõt.  
 5. Uäún theïp  
 + Duìng vam âãø uäún caïc theïp coï Φ ≤ 8mm. 
 + Âäúi våïi theïp coï âæåìng kênh låïn hån duìng baìn uäún âãø uäún. Baìn uäún coï thãø xoay 
bàòng sæïc ngæåìi hay duìng tåìi âãø xoay. 
 + Coï thãø duìng baìn uäún cäú âënh vaì kãút håüp caïc vam âãø uäún theïp. 
 9.3.2. Phæång phaïp cå giåïi  

Âæåüc aïp duûng khi khäúi læåüng thi cäng låïn hay trong caïc nhaì maïy bã täng cäút theïp 
chãú taûo sàôn. Thanh theïp seî âæåüc nàõn thàóng, caûo rè, âo, càõt nhåì mäüt maïy tæû âäüng. 

 Nguyãn lê hoaût âäüng: Thanh theïp cáön âæåüc gia cäng (1) cho qua äúng hçnh truû (2) 

L
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Hçnh 9-6. Så âäö nguyãn lyï maïy tæû âäüng gia cäng nàõn thàóng, caûo rè, âo, càõt theïp
1.Thanh theïp âæåüc gia cäng; 2. ÄÚng hçnh truû; 3. Roìng roüc keïo; 4. Roìng roüc
uäún; 5. Dao càõt; 6. Váût caín âoïng maûch; 7. Hãû thäúng maûch âiãûn. 
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Hçnh 9-7. Maïy uäún theïp 
  1. Læåïi theïp cáön uäún;  2. Bãû maïy; 3. Baìn uäún;  
  4. Kêch giæî; 5. Kêch uäún; 6. Hæåïng uäún. 
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trong âoï coï caïc roìng roüc keïo (3),  uäún (4) âãø nàõn thàóng vaì âaïnh rè cäút theïp. Khi âáöu 
thanh theïp chaûm vaìo váût caín (6) thç maûch âiãûn âæåüc âoïng laûi vaì dao càõt (5) hoaût âäüng 
càõt âæït thanh theïp. Âiãöu chènh khoaíng caïch L giæîa dao càõt vaì váût caín âoïng maûch âãø 
âæåüc caïc thanh theïp âuïng chiãöu daìi thiãút kãú. 
 + Maïy uäún theïp: Caïc thanh theïp cáön uäún âæåüc cáúu taûo thaình læåïi vaì âàût trãn bãû 
maïy räöi âiãöu chènh caïc kêch uäún vaì kêch giæî âãø uäún theïp. 

 
§9.4. NÄÚI CÄÚT THEÏP 
 Phaíi näúi cäút theïp vç âãø âaím baío chiãöu daìi thanh theïp khi thiãút kãú, hay âãø táûn duûng 
theïp thæìa, Näúi cäút theïp nhàòm tiãút kiãûm theïp. Coï hai caïch näúi cäút theïp: näúi buäüc (näúi 
mäúi æåït) vaì näúi haìn (näúi mäúi khä). 
 9.4.1. Näúi buäüc 
 1. AÏp duûng 
 Näúi buäüc chè aïp duûng cho nhæîng træåìng håüp sau: 
 + Âæåìng kênh caïc thanh theïp cáön näúi Φ ≤ 16mm. 
 + Nhæîng thanh theïp âaî âæåüc gia cæåìng nguäüi. 
 2. Phæång phaïp 
  + Hai thanh theïp näúi âæåüc âàût chäöng lãn nhau theo âuïng chiãöu daìi näúi yãu cáöu. 
 + Duìng thanh mãöm coï Φ = 1mm buäüc laûi. 

+ Mäúi näúi chè chëu læûc khi bã täng âaî âaût âæåüc cæåìng âäü thiãút kãú. 
 3. Yãu cáöu kyî thuáût 
 + Khäng näúi cäút theïp taûi caïc vë trê chëu læûc låïn vaì chäù uäún cong. 
 + Trong mäüt màût càõt ngang cuía tiãút diãûn kãút cáúu khäng näúi quaï 25% diãûn têch 
täøng cäüng cuía cäút theïp chëu læûc âäúi våïi theïp trån, khäng quaï 50% âäúi våïi cäút theïp gåì. 
 + Trong caïc mäúi näúi cáön buäüc êt nháút taûi 3 vë trê (âáöu, cuäúi vaì giæîa). 
 + Khi näúi buäüc cäút theïp åí vuìng chëu keïo phaíi uäún moïc âäúi theïp troìn trån. 
 + Cáön uäún theïp âãø 2 thanh theïp näúi laìm viãûc âäöng truûc. 
 + Chiãöu daìi âoaûn näúi buäüc (lnäúi) cuía cäút theïp chëu læûc trong caïc khung vaì læåïi 
theïp khäng âæåüc nhoí hån 250mm âäúi våïi cäút theïp chëu keïo; khäng nhoí hån 200mm 
âäúi våïi cäút theïp chëu neïn vaì khäng âæåüc nhoí hån giaï trë sau: (trong baíng d: laì âæåìng 
kênh thanh theïp). 

 

Chiãöu daìi näúi buäüc 

Vuìng chëu keïo Vuìng chëu neïn Loaûi cäút theïp 
Dáöm, 
tæåìng 

Kãút cáúu khaïc
Âáöu cäút theïp 

coï moïc 
Âáöu cäút theïp 
khäng coï moïc 

Cäút theïp trån caïn noïng 
Cäút theïp coï gåì caïn noïng 
Cäút theïp keïo nguäüi 

40d 
40d 
45d 

30d 
30d 
35d 

20d 
- 

20d 

30d 
20d 
30d 
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9.4.2. Näúi haìn 
 1. Âàûc âiãøm-aïp duûng 
 + Cäút theïp näúi bàòng phæång 
phaïp haìn coï khaí nàng chëu læûc âæåüc 
ngay sau khi näúi. 
 + Âæåüc sæí duûng phäø biãún 
trong xáy dæûng. Viãûc näúi haìn âæåüc 
aïp duûng âäúi våïi cäút theïp coï Φ > 
16mm. 
 2. Caïc phæång phaïp haìn 
  a. Phæång phaïp haìn tiãúp âiãøm 
 Nguyãn lyï haìn: Âiãûn aïp âæåüc 
haû tæì 380 V xuäúng coìn 3 ÷ 9 V nhåì 
maïy biãún aïp. Hai thanh theïp âæåüc 
âàût tiãúp xuïc nhau taûi vë trê âënh haìn 
vaì âæåüc keûp giæîa hai cæûc cuía maïy 
haìn. Hai cæûc haìn âæåüc näúi våïi doìng 
âiãûn thæï cáúp. Khi âoïng maûch, doìng 
âiãûn seî phoïng qua hai cæûc laìm cho 
hai thanh theïp haìn âæåüc nung âoí lãn, luïc âoï duìng mäüt læûc maûnh eïp hai cæûc haìn laûi våïi 
nhau âãø cho hai thanh theïp dênh laûi. 

AÏp duûng: Haìn tiãúp âiãøm thæåìng duìng âãø haìn læåïi, haìn khung våïi cäút theïp coï Φ ≤ 
10mm. 
  b. Phæång phaïp haìn âäúi âáöu  
 Nguyãn lyï: doìng âiãûn cao aïp 380V âæåüc haû xuäúng 1.2 ÷ 9V nhåì maïy biãún aïp (7). 
Cho doìng âiãûn thæï cáúp chaûy qua hai cæûc haìn (3), (4) vaì truyãön taíi hai thanh theïp âæåüc 
haìn. Taûi âiãøm tiãúp xuïc cuía hai âáöu thanh theïp âiãûn tråí låïn lãn laìm sinh nhiãût âäút âoí hai 
âáöu thanh theïp. Luïc naìy duìng mäüt læûc våïi aïp læûc σ = 200 ÷ 600kg/cm2 âãø eïp hai âáöu 
thanh theïp dênh laûi våïi nhau. 

AÏp duûng: Haìn âäúi âáöu chè aïp duûng våïi theïp chëu neïn coï âæåìng kênh Φ ≥ 12mm. 
 + Haìn âäúi âáöu coï hai chãú âäü haìn: 
  - Haìn liãn tuûc: Hai thanh theïp âæåüc eïp mäüt láön cho âãún khi âæåüc dênh laûi våi 
nhau. Máût âäü doìng âiãûn khoaíng 800(A/cm2) . Aïp duûng âãø haìn theïp nhoïm C1. 
  - Haìn khäng liãn tuûc: laì hai thanh theïp âæåüc eïp vaìo räöi nhaí ra mäüt vaìi láön âãún 
khi dênh laûi våïi nhau. Máût âäü doìng âiãûn khoaíng 250÷700 (A/cm2) aïp duûng âãø haìn cho 
caïc nhoïm theïp C2 , C3. 
  c. Haìn häö quang   
 Nguyãn lyï: Duìng doìng thæï cáúp coï hiãûu âiãûn thãú tæì 40V ÷ 60V taûo ra tia häö quang 
âäút chaïy que haìn láúp träúng chäø haìn. Hai thanh theïp âæåüc haìn âàût caïch nhau mäüt 

1
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4 

8 7
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Hçnh 9-8. Haìn âäúi âáöu 
1, 2. Thanh theïp âæåüc haìn; 3. Cæûc haìn cäú âënh;  
4. Cæûc haìn eïp; 5. Kêch giæî cäú âënh; 6. Kêch giæî di 
âäüng; 7. Kêch eïp; 8. Maïy biãún aïp. 
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khoaíng 2 ÷ 4mm. Que haìn âæåüc âàût caïch vë trê haìn mäüt khoaíng 2 ÷ 4mm trong suäút 
quaï trçnh haìn. 
  AÏp duûng: Haìn häö quang âæåüc aïp duûng phäø biãún trong xáy dæûng. Chè haìn cäút theïp 
coï Φ ≥ 8mm. 
 Haìn häö quang coï caïc kiãøu haìn thäng duûng sau : 
 + Haìn âäúi âáöu. 
 + Haìn chàõp. 
 + Haìn äúp theïp troìn. 

+Haìn maïng (maïng U hay V). 
 Yãu cáöu kyî thuáût: 
 + Bãö màût mäúi haìn phaíi nhàôn, khäng chaïy khäng âæït quaîng, khäng thu heûp cuûc bäü 
vaì khäng coï boüt. 
 + Âaím baío chiãöu daìi vaì chiãöu cao âæåìng haìn. Näúi cäút theïp trong vuìng chëu neïn 
thç lnäúi ≥ 5d; Näúi trong vuìng chëu keïo thç lnäúi ≥ 10d; våïi d laì âæåìng kênh cuía thanh theïp. 
 + Âaím baío sæû âäöng truûc cuía caïc thanh theïp âæåüc haìn. 

 
§9.5. ÂÀÛT CÄÚT THEÏP VAÌO VAÏN KHUÄN 
9.5.1. Yãu cáöu kyî thuáût chung 
 + Cäút theïp phaíi âaím baío vãû sinh, phaíi âæåüc âaïnh gè, vãû sinh saûch seî buìn, âáút... 
 + Caïc bäü pháûn cäút theïp làõp dæûng træåïc khäng gáy aính hæåíng âãún caïc bäü pháûn cäút 
theïp làõp dæûng sau. 
 + Phaíi coï biãûn phaïp äøn âënh vë trê cäút theïp trong khuän khäng âãø biãún daûng trong 
suäút quaï trçnh âäø bãtäng. 

a) b)

c) d)(5÷10)Φ >10Φ
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Hçnh 9-10. Caïc kiãøu näúi haìn cäút theïp 
a) Haìn näúi âäúi âáöu; b) Haìn näúi chàõp; c)Haìn näúi äúp theïp troìn; 

d) Haìn näúi maïng U hay V. 
1. Caïc thanh theïp âæåüc haìn näúi (coï âæåìng kênh Φ); 2. Thanh theïp äúp (coï âæåìng 

kênh d = 0,75Φ); 3. Maïng haìn baìng theïp U hay V; 4. Âæåìng haìn näúi. 
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 + Cäút theïp phaíi âuïng chuíng loaûi theo thiãút kãú. Nãúu trãn thë træåìng hay trãn cäng 
træåìng khäng coï thç tuyì theo mæïc âäü vaì âæåüc sæû cho pheïp cuía Âån vë chæïc nàng, coï thãø 

qui âäøi cäút theïp theo cäng thæïc: 
a

aa
a 'R

RF'F =  trong âoï: Fa , Ra: diãûn têch vaì cæåìng âäü 

cuía cäút theïp theo thiãút kãú; Fa’, Ra’: diãûn têch vaì cæåìng âäü cuía cäút theïp thay thãú. 
 + Cäút theïp âàût vaìo khuän phaíi âuïng hçnh daïng, kêch thæåïc, säú thanh, vë trê.   
 + Phaíi baío âaím bãö daìy låïp bã täng baío vãû cäút theïp. Âãø taûo låïp bã täng baío vãû, 
con kã phaíi âæåüc chãú taûo bàòng caïc váût liãûu khäng àn moìn cäút theïp vaì phaï huyí bã täng, 
thäng thæåìng âæåüc chãú taûo bàòng væîa xi màng hay bàòng nhæûa. 

Viãûc liãn kãút caïc thanh theïp khi làõp dæûng cáön phaíi âaím baío yãu cáöu sau: 
 + Säú læåüng mäúi näúi buäüc hay haìn dênh khäng nhoí hån 50% säú âiãøm giao nhau 
theo thæï tæû xen keî. 
 + Trong moüi træåìng håüp, caïc goïc cuía âai theïp våïi theïp chëu læûc phaíi buäüc hoàûc 
haìn âênh 100%. 
 + Âäúi våïi caïc læåïi theïp thç táút caí caïc giao âiãøm theo chu vi âãöu phaíi buäüc (hay 
haìn), caïc giao âiãøm bãn trong thç buäüc (haìn) caïch mäüt. 
9.5.2. Phæång phaïp âàût cäút theïp 
 1. Âàût tæìng thanh 
 + Cäút theïp âæåüc âæa vaìo khuän tæìng thanh sau âoï tiãún haình buäüc hay haìn âãø taûo 
thaình khung hay læåïi theo thiãút kãú. 
 + Phæång phaïp naìy khäng cáön phæång tiãûn váûn chuyãøn nhæng säú lao âäüng tham 
gia buäüc, haìn theïp ngay taûi hiãûn træåìng låïn seî ráút nguy hiãøm khi thi cäng trãn cao. 
 + AÏïp duûng phæång phaïp âàût tæìng thanh âãø làõp dæûng cäút theïp moïng, cäút theïp saìn, 
cäút theïp dáöm, cäüt... 
 2. Âàût tæìng pháön  
 + Cäút theïp âæåüc buäüc thaình tæìng bäü pháûn sau âoï âæåüc âæa vaìo khuän vaì liãn kãút 
caïc bäü pháûn laûi. 
 + Phæång phaïp naìy âæåüc giaím säú lao âäüng laìm viãûc taûi hiãûn træåìng nhæng khoï 
khàn cho viãûc cáøu âàût caïc bäü pháûn cäút theïp. 
  + AÏp duûng âãø làõp âàût cäút theïp moïng (cäút theïp âæåüc gia cäng thaình caïc læåïi theïp 
räöi âàût vaìo khuän vaì tiãúp tuûc làõp âàût cäút theïp cäüt, cäút theïp låïp trãn...), cäút theïp saìn... 
 3. Âàût toaìn bäü 
 + Cäút theïp âæåüc gia cäng thanh khung, læåïi...theo tæìng bäü pháûn kãút cáúu sau âoï 
âæåüc cáøu làõp âàût vaìo khuän. 
 + Làõp âàût nhanh, giaím âæåüc täúi âa säú nhán cäng ngoaìi hiãûn træåìng nhæng phaíi coï 
phæång tiãûn cáøu làõp, yãu cáöu âäüi nguî cäng nhán vaì caïn bäü kyî thuáût laình nghãö, yãu cáöu 
thi cäng làõp âàût vaïn khuän cuîng nhæ làõp âàût cäút theïp phaíi hãút sæïc chênh xaïc. AÏp duûng 
âãø làõp âàût cäút theïp cäüt, dáöm... 
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§9.6. NGHIÃÛM THU CÄÚT THEÏP 
Træåïc khi âäø bãtäng phaíi tiãún haình nghiãûm thu cäút theïp våïi caïc näüi dung sau: 

 + Chuíng loaûi theïp vaì sæû phuì håüp vãö viãûc thay âäøi cäút theïp so våïi thiãút kãú. 
 + Cäng taïc gia cäng cäút theïp: càõt, uäún, laìm saûch cäút theïp. 
 + Hçnh daïng, kêch thæåïc cuía cäút theïp, säú thanh, khoaíng caïch giæîa caïc thanh so 
våïi thiãút kãú. 
 + Sæû thêch håüp cuía caïc con kã taûo låïp baío vãû cäút theïp: Kêch thæåïc váût liãûu chãú 
taûo, máût âäü (khäng âæåüc låïn hån 1m mäüt con kã ). 
 + Âäü äøn âënh cuía cäút theïp trong khuän: ÄØn âënh cuía caïc thanh theïp, giæîa caïc låïp 
theïp, vaì toaìn bäü cäút theïp trong khuän. 
 + Caïc häö så cáön coï khi nghiãûm thu cäút theïp: 
  - Caïc baín veî thiãút kãú coï ghi âáöy âuí sæû thay âäøi vãö cäút theïp trong quaï trçnh thi 
cäng vaì keìm theo biãn baín vãö quyãút âinh thay âäøi. 
  - Caïc kãút quaí kiãøm tra máùu thæí vãö cháút læåüng theïp, mäúi haìn vaì cháút læåüng gia 
cäng cäút theïp. 
  - Caïc biãn baín thay âäøi cäút theïp trãn cäng træåìng so våïi thiãút kãú. 
  - Caïc biãn baín nghiãûm thu kyî thuáût trong quaï trçnh gia cäng vaì làõp dæûng cäút 
theïp. 
  - Nháût kyï cäng trçnh. 
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CHÆÅNG X. CÄNG TAÏC BÃ TÄNG 
 
 Cäng taïc bã täng vaì bã täng cäút theïp bao gäöm caïc quaï trçnh thaình pháön sau âáy: 
    + Chuáøn bë váût liãûu cho bã täng ( bao gäöm: xi màng, caït, âaï hay soíi, vaì næåïc). 
    + Xaïc âënh thaình pháön cáúp phäúi cho tæìng maïc bã täng (maïc bã täng do thiãút kãú 
qui âënh) tæì âoï qui âäøi ra thaình pháön cáúp phäúi cho meí träün. 
    + Träün bã täng: Coï thãø träün bàòng thuí cäng hay träün bàòng maïy phuû thuäüc vaìo 
khäúi læåüng vaì yãu cáöu kyî thuáût âäúi våïi væîa bã täng. 
    + Váûn chuyãøn bã täng tæì nåi träün âãún nåi âäø: Bao gäöm váûn chuyãøn theo phæång 
ngang vaì theo phæång âæïng. 
    + Âäø bã täng vaìo khuän, san raíi vaì âáöm bã täng. 
    + Baío dæåîng bã täng. 
    + Thaïo dåî vaïn khuän. 
 
§10.1. CÄNG TAÏC CHUÁØN BË VÁÛT LIÃÛU 
 Váût liãûu chuáøn bë cho cäng taïc bã täng bao gäöm: Xi màng, caït, âaï (soíi), næåïc. 
 + Xi màng: Laì thaình pháön chênh, Cháút læåüng cuía xi màng âaî âæåüc baío âaím trong 
nhaì maïy. Cäng taïc chuáøn bë chuí yãúu laì xaïc âënh vãö khäúi læåüng cho mäùi mäüt meí träün vaì 
mäùi mäüt kãút cáúu. 
 + Caït duìng âãø träün phaíi laì caït vaìng saûch, êt láùn taûp cháút, âaím baío âuïng tè lãû thaình 
pháön haût theo quy âënh. Nãúu caït báøn cáön phaíi âæåüc saìng loüc vaì ræía træåïc khi träün. 
 + Âaï (soíi): Tuìy theo loaûi bã täng, chiãöu daìy cuía kãút cáúu... maì kêch thæåïc âaï (soíi) 
coï thãø khaïc nhau, cáön phaíi âaím baío tyí lãû thaình pháön kêch thæåïc caïc haût. Âaï (soíi) phaíi 
saûch, giaì, khäng âæåüc duìng âaï non, âaï bë phong hoïa khäng âaím baío âäü cæïng cáön thiãút 
cho bã täng.  
 + Næåïc sæí duûng âãø träün bã täng phaíi laì næåïc saûch, khäng âæåüc duìng næåïc báøn, 
næåïc chæïa nhiãöu phuì sa, næåïc màûn hay næåïc coï âäü PH quaï cao. 
 
§10.2. XAÏC ÂËNH THAÌNH PHÁÖN CÁÚP PHÄÚI 
 + Dæûa vaìo maïc bã täng maì thiãút kãú qui âënh tiãún haình thê nghiãûm âäúi våïi váût liãûu 
ngoaìi hiãûn træåìng (maì ta sæí duûng âãø thi cäng) âãø tçm ra khäúi læåüng xi màng, caït, âaï 
(hay soíi) vaì thãø têch næåïc trong 1 m3 bã täng. 
 + Tuyì theo cäng suáút cuía thiãút bë träün bã täng maì ta xaïc âënh thaình pháön cáúp phäúi 
cho mäüt meí träün. 
 + Thäng thæåìng ngoaìi hiãûn træåìng xi màng âæåüc tênh bàòng Kg (theo tæìng bao 50 
Kg), caït, âaï, (soíi) âæåüc âo bàòng caïc häüc tiãu chuáøn hay xe ruìa (thæåìng coï thãø têch 40 
lêt), næåïc âæåüc tênh theo lêt vaì âong bàòng xä. 
 + Viãûc xaïc âënh thaình pháön cáúp phäúi phaíi âæåüc cå quan chuyãn ngaình coï phaïp 
nhán âaím nhiãûm.          
 + Træåïc khi träün bã täng phaíi xaïc âënh âäü áøm cuía cäút liãûu vaì so saïnh våïi âäü áøm 
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khi thê nghiãûm thaình pháön cáúp phäúi âãø hiãûu chènh læåüng næåïc cho thêch håüp. 
 
§10.3. CAÏC YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI VÆÎA BÃ TÄNG 
 + Væîa bã täng Phaíi baío âaím âuí, âuïng vaì âäöng nháút vãö thaình pháön, âuïng maïc 
theo thiãút kãú. 
 + Phaíi âaím baío âæåüc viãûc träün, váûn chuyãøn, âäø vaì âáöm trong thåìi gian ngàõn nháút 
vaì nhoí hån thåìi gian ninh kãút cuía xi màng ( khoaíng 2 âãún 3 giåì ). Nãúu keïo daìi thåìi 
gian naìy seî aính hæåíng âãún cháút læåüng bã täng. Trong træåìng håüp âãø âaím baío cháút 
læåüng bã täng nhæ thiãút kãú thç ta phaíi träün laûi vaì tàng thãm læåüng xi màng khoaíng 
15÷20 %  læåüng xi màng theo cáúp phäúi. 
 + Væîa bã täng sau khi träün xong phaíi âaím baío âæåüc nhæîng yãu cáöu cuía thi cäng 
(tênh cäng taïc) nhæ âäü suût... Vê duû væîa bã täng phaíi coï âäü suût thêch håüp âäúi våïi tæìng 
phæång phaïp âäø bã täng, ( âäø theo phæång phaïp bçnh thæåìng thç âäü suût DS = 2÷8cm; 
âäø bàòng maïy båm bã täng thç DS = 15 ÷ 18 cm) cáúu kiãûn âæåüc âäø (bã täng khäúi låïn êt 
cäút theïp DS = 2÷4 cm; bã täng cäüt, dáöm, saìn DS = 4 ÷ 6 cm). Khi tàng âäü suût cuía væîa 

bã täng thç ta phaíi tàng læåüng xi màng âãø âaím baío tè lãû 
X
N  laì khäng âäøi. 

 
§10.4. KYÎ THUÁÛT VAÌ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP TRÄÜN BÃ TÄNG 
10.4.1 Yãu cáöu kyî thuáût chung 
 + Khi träün bã täng xi màng, cäút liãûu, næåïc, phuû gia (nãúu coï) phaíi âæåüc cán âo 
âuïng theo tyí lãû cáúp phäúi. 
 + Væîa bã täng phaíi âæåüc träün âãöu. 
 + Thåìi gian träün bã täng phaíi nhoí hån thåìi gian giåïi haûn cho pheïp 
10.4.2.  Caïc phæång phaïp träün bã täng 
 1. Träün bã täng bàòng thuí cäng 
  a. AÏp duûng 
 + Khäúi læåüng cáön träün laì nhoí. 
 + Bã täng khäng yãu cáöu cháút læåüng cao (bã täng loït...). 
 + Nhæîng nåi khäng thãø sæí duûng caïc loaûi maïy träün... 
  b. Cäng taïc chuáøn bë 
 + Træåïc khi träün bã täng phaíi chuáøn bë baîi träün vaì duûng cuû träün. Baîi träün coï thãø laì 
saìn träün (kã bàòng vaïn gäù hay loït tän) hoàûc sán träün (laït bàòng gaûch hay bã täng gaûch våî, 
trãn âæåüc laïng væîa xi màng). 
 + Saìn träün hay sán träün phaíi âaím baío kêch thæåïc âuí räüng coï diãûn têch täúi thiãøu 
3x3m2, phaíi âæåüc doün deûp bàòng phàóng, khäng huït næåïc xi màng, dãù daìng ræía saûch...vaì 
phaíi coï maïi che nàõng, mæa. 
 + Caïc loaûi váût liãûu caït, âaï (soíi), xi màng, næåïc âæåüc bäú trê quanh sán träün. 
  c. Phæång phaïp träün  
 + Träün træåïc caït vaì xi màng cho âãöu. 
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 + Raíi âaï (hay soíi) thaình låïp daìy khoaíng 10 ÷15cm, xuïc häùn håüp caït, xi màng raíi 
âãöu vaìo âaï (soíi), duìng xeíng, caìo âaío âãø träün væìa âaío væìa cho næåïc vaìo träün âãöu. Thåìi 
gian träün mäüt khäúi bã täng bàòng thuí cäng khäng quaï 15 ÷ 20 phuït. 
 Träün thuí cäng cháút læåüng bã täng khäng cao, täún xi màng (nãúu cháút læåüng träün 
tay bàòng cháút læåüng träün maïy thç phaíi täún thãm 15% xi màng næîa so våïi læåüng xi màng 
cáúp phäúi); täún cäng, täúc âäü cháûm, khoï âãöu, nàng suáút khäng cao. 
 2. Träün bã täng bàòng cå giåïi 
  a. AÏp duûng 
 + Khi khäúi læåüng träün låïn. 
 + Cháút læåüng bã täng yãu cáöu cao. 
 + Caïc âiãöu kiãûn thi cäng cho pheïp. 
  b. Caïc loaûi maïy träün 
 + Maïy träün nghiãng thuìng láût âæåüc âãø âäø bã täng. Loaûi naìy coï cáúu taûo phæïc taûp 
nãn dung têch thuìng träün thæåìng nhoí tæì 100 ÷ 750 lêt. 
 + Maïy träün âæïng: coï dung têch låïn hån, thæåìng âàût åí caïc traûm träün bã täng. 
 + Maïy träün nàòm ngang theo kiãøu hçnh truû: thæåìng âæåüc âàût åí nhaì maïy bã täng 
âuïc sàôn hay khi khäúi læåüng âäø bã täng yãu cáöu låïn, dung têch träün tæì 450 ÷ 4500 lêt. 
  c. Phæång phaïp träün  
 + Træåïc hãút cho maïy chaûy khäng taíi mäüt vaìi voìng, nãúu träün meí âáöu tiãn thç âäø 
mäüt êt næåïc cho æåït voí cäúi vaì baìn gaût, nhæ váûy meí âáöu tiãn khäng bë máút næåïc do voí 
cäúi vaì baìn gaût huït næåïc vaì khäng laìm væîa bã täng dênh vaìo cäúi. 
 + Âäø 15% ÷ 20% læåüng næåïc, sau âoï âäø xi màng vaì cäút liãûu cuìng mäüt luïc âäöng 
thåìi âäø dáön vaì liãn tuûc pháön næåïc coìn laûi, träün âãún khi âãöu. 
 + Thåìi gian träün häùn håüp bã täng âæåüc xaïc âënh theo âàûc træng ké thuáût cuía thiãút 
bë duìng âãø träün. Trong træåìng håüp khäng coï caïc thäng säú ké thuáût chuáøn xaïc thç thåìi 
gian êt nháút âãø träün mäüt meî bã täng âæåüc xaïc âënh theo baíng dæåïi âáy. Theo kinh 
nghiãûm träün bã täng, âãø träün mäüt meí bã täng âaût yãu cáöu ké thuáût thç thæåìng cho maïy 
quay khoaíng 20 voìng laì âæåüc. Nãúu dæåïi 20 voìng thç bã täng chæa âæåüc träün âãöu. Coìn 
nãúu trãn 20 voìng thç nàng suáút cuía maïy seî giaím âi. 
 + Trong quaï trçnh träün âãø traïnh häùn håüp bã täng baïm dênh vaìo thuìng träün, thç cæï 
sau 2 giåì laìm viãûc cáön âäø vaìo cäúi träün toaìn bäü cäút liãûu låïn vaì næåïc cuía meî träün tiãúp 
theo cho maïy quay khoaíng 5 phuït räöi cho xi màng vaì caït vaìo träün theo thåìi gian qui 
âënh. 
 

Dung têch maïy träün (lêt) 
Âäü suût bã täng(cm) 

Dæåïi 500 Tæì 500 ÷1000 Trãn 1000 
Nhoí hån 1cm 
Tæì 1 ÷ 5cm 
Trãn 5cm 

2 phuït 
1,5 phuït 
1 phuït 

2,5 phuït 
2 phuït 

1,5 phuït 

3 phuït 
2,5 phuït 
2 phuït 
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 e. Tênh nàng suáút maïy träün 
 Nàng suáút cuía mäüt maïy träün âæåüc caïc âënh theo cäng thæïc: 

                                         ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= h

m
1000

kknV
N

321    (10.1) 

 Trong âoï:    
- V (lêt): dung têch hæîu êch cuía maïy träün. (V = 0,75V0,  V0: dung têch hçnh 
hoüc cuía maïy). 
- k1: Hãû säú thaình pháøm cuía bã täng (k1= 0,67 ÷  0,72). 

  - k2 :Hãû säú sæí duûng maïy träün theo thåìi gian (k2 = 0,9 ÷ 0,95). 

- n: säú meí träün trong mäüt giåì (
ckT

3600n = ). 

- Tck: chu kyì cuía mäüt meí träün; Tck=  t1+ t2 + t3+ t4 + t5  
      t1:  Thåìi gian truït cäút liãûu vaìo cäúi träün.              
    t2: Thåìi gian träün.  
     t3:  Thåìi gian nghiãn cæïu âãø chuáøn bë truït væîa bã täng ra. 
     t4:  Thåìi gian truït væîa bã täng vaìo caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn. 
     t5:  Thåìi gian quay cäúi träün tråí vãö vë trê ban âáöu. 

 
§10.5. VÁÛN CHUYÃØN VÆÎA BÃ TÄNG 
10.5.1. Yãu cáöu kyî thuáût chung 
 + Sæí duûng phæång tiãûn váûn chuyãøn håüp lyï, traïnh âãø häùn håüp bã täng bë phán táöng, 
bë chaíy næåïc xi màng vaì bë máút næåïc do gioï, nàõng. 
 + Sæí duûng thiãút bë, nhán læûc vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn cáön bäú trê phuì håüp våïi 
khäúi læåüng, täúc âäü träün, âäø vaì âáöm bã täng. 
 + Thåìi gian cho pheïp læu häùn håüp bã täng trong quaï trçnh váûn chuyãøn cáön âæåüc 
xaïc âënh bàòng thê nghiãûm trãn cå såí âiãöu kiãûn thåìi tiãút, loaûi xi màng vaì loaûi phuû gia sæí 
duûng. Thåìi gian váûn chuyãøn täút nháút khäng nhiãöu hån 2 giåì âãø khäng aính hæåíng âãún 
thåìi gian ninh kãút cuía xi màng. 
10.5.2. Caïc phæång phaïp váûn chuyãøn bã täng 
 1. Váûn chuyãøn væîa bã täng theo phæång ngang 
  a. Bàòng phæång phaïp thuí cäng 
 AÏp duûng:  Váûn chuyãøn væîa bã täng theo phæång ngang bàòng phæång phaïp 
thuí cäng thæåìng âæåüc aïp duûng khi khoaíng caïch váûn chuyãøn nhoí, trong phaûm vi cäng 
træåìng vaì cæû ly váûn chuyãøn khäng xa quaï 70m. Khäúi læåüng váûn chuyãøn êt. 
 Caïc phæång tiãûn duìng âãø váûn chuyãøn  
 Quang gaïnh, xe ruìa, xe caíi tiãún 

 + Caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn thuí cäng coï thãø váûn chuyãøn tæì nåi träün âãún âäø træûc 
tiãúp vaìo kãút cáúu (nhæ âäø bã täng moïng) hay âäø thaình âäúng âãø räöi duìng xeíng âäø væîa bã 
täng vaìo kãút cáúu (nhæ âäø bã täng cäüt...). Cuîng coï thãø duìng caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn 
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thuí cäng âãø váûn chuyãøn væîa bã täng tæì caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn theo phæång âæïng 
(nhæ váûn thàng, cáön truûc thiãúu nhi...) âãún âäø vaìo kãút cáúu (nhæ âäø bã täng dáöm saìn, 
duìng cáön truûc thiãúu nhi hay váûn thàng). Váûn chuyãøn bàòng thuí cäng cho nàng suáút tháúp. 
 + Khi täø chæïc váûn chuyãøn bàòng thuí cäng nháút laì xe ruìa hay xe ba gaïc thç âæåìng 
váûn chuyãøn phaíi bàòng phàóng, khäng gäö ghãö, vaì coï âäü däúc væìa phaíi âãø coï thãø váûn 
chuyãøn âæåüc. Âãø taûo âäü bàòng phàóng coï thãø duìng vaïn loït âæåìng cho xe âi. 
 + Khi âäø bã täng moïng hay bã täng dáöm saìn...thç phaíi laìm cáöu cäng taïc cho xe âãø 
coï thãø âäø træûc tiãúp bã täng tæì phæång tiãûn xuäúng kãút cáúu (âäø træûc tiãúp khi khoaíng caïch 
tæì phæång tiãûn âãún âaïy kãút cáúu phaíi nhoí hån 1,5m âãø baío âaím væîa bã täng khäng bë 
phán táöng). 
  a. Bàòng phæång phaïp cå giåïi  
 AÏp duûng 
 Váûn chuyãøn væîa bã täng theo phæång ngang bàòng phæång phaïp cå giåïi aïp duûng 
cho nhæîng træåìng håüp sau: 
 + Khoaíng caïch váûn chuyãøn låïn tæì  0,5km âãún vaìi chuûc km. 
 + Khäúi læåüng váûn chuyãøn låïn. 
 + Do yãu cáöu vãö cháút læåüng bã täng nãn chuí âáöu tæ áún âënh nguäön mua váût liãûu 
(mua bã täng thæång pháøm). 
 + Do yãu cáöu vãö täø chæïc thi cäng táûp trung (Viãûc cung cáúp bã täng do mäüt âån vë 
thaình viãn âaím nháûn). 
 + Do màût bàòng thi cäng cháût heûp, khäng âuí màût bàòng âãø táûp kãút váût liãûu hay bäú 
trê traûm träün, hay do yãu cáöu cuía bãn giao thäng cäng chênh, phaíi ruït ngàõn thåìi gian âäø 
bã täng...nãn phaíi âäø bã täng thæång pháøm. 
 + Âiãöu kiãûn thi cäng trong muìa mæa hay do tiãún âäü gáúp ruït nãn phaíi âäø bã täng 
thæång pháøm... 
 Caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn 
 + Váûn chuyãøn bàòng ä tä thäng thæåìng, ä tä chuyãn duìng, bàòng bàng chuyãön, 
bàòng cáön truûc. Sæí duûng loaûi phæång tiãûn naìo phuû thuäüc vaìo khäúi læåüng, khoaíng caïch 
váûn chuyãøn, âàûc âiãøm bã täng sæí duûng... 

 + Khi täø chæïc váûn chuyãøn væîa bã täng bàòng ätä cáön chuï yï: 
    - Thåìi gian âäng kãút cuía bã täng. Thåìi gian váûn chuyãøn phaíi nhoí nháút, âaím baío 
thåìi gian âãø caïc cäng taïc sau váûn chuyãøn nhæ: âäø, âáöm bã täng xong thç bãtäng måïi 
âäng kãút. 
    - Máût âäü xe læu thäng trãn âæåìng, loaûi âæåìng tæì nåi träün âãún nåi âäø, âãø traïnh 
hiãûn tæåüng keût xe aính hæåíng âãún cháút læåüng bã täng. Nãúu læu læåüng xe quaï låïn dãù gáy 
tàõc âæåìng thç nãn täø chæïc váûn chuyãøn vaì âäø bã täng vaìo ban âãm. 
    - Nàng suáút váûn chuyãøn ngang phaíi tæång âæång våïi nàng suáút váûn chuyãøn 
âæïng, nàng suáút âäø, nàng suáút âáöm. 
 2. Váûn chuyãøn væîa bã täng theo phæång âæïng 



GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC                                                                                      KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I   
    

             

130

  a. Bàòng phæång phaïp thuí cäng 
 AÏp duûng 
  Váûn chuyãøn væîa bã täng theo phæång âæïng bàòng phæång phaïp thuí cäng thæåìng 
âæåüc aïp duûng trong nhæîng træåìng håüp sau: 
 + Khäúi læåüng váûn chuyãøn khäng nhiãöu, yãu cáöu cháút læåüng væîa bã täng khäng 
cao. 
 + Chiãöu cao váûn chuyãøn khäng låïn (chiãöu cao cäng trçnh H ≤ 10m thæåìng 2÷3 
táöng). 
 + Màût bàòng thi cäng phaíi räüng. 
 Phæång tiãûn váûn chuyãøn 
 + Duìng roìng roüc: væîa bã täng âæåüc chæïa trong xä (coï thãø têch V= 20 ÷ 40lit) räöi 
duìng sæïc ngæåìi hay  tåìi âãø keïo lãn. 
 + Duìng giaìn trung gian: væîa bã täng âæåüc chuyãøn dáön lãn cao theo caïc báûc cuía 
giaìn trung gian (giaìn dåüi). Mäùi mäüt báûc cuía giaìn dåüi âæåüc bäú trê 2 ngæåìi hay 4 ngæåìi 
(phuû thuäüc vaìo bãö räüng cuía báûc) âãø dåüi bã täng. Giaìn dåüi âæåüc cáúu taûo gäöm hãû khung 
bàòng gäù hay giaìn giaïo theïp taûo thaình caïc báûc cáúp. Mäùi báûc cáúp coï chiãöu cao tæì 1m 
÷1,5m vaì coï bãö räüng tæì (0,9 ÷ 1,5)m. (kêch thæåïc cáúp báûc phuû thuäüc vaìo màût bàòng thi 
cäng vaì säú ngæåìi bäú trê trãn mäùi báûc dåüi). Mäùi báûc cáúp âæåüc låüp tän hay vaïn âãø thao 
taïc vaì traïnh khäng cho væîa bã täng råi råït hay máút næåïc. 

+ Váûn chuyãøn væîa bã täng bàòng phæång phaïp thuí cäng täún nhiãöu nhán cäng, 
chiãöu cao váûn chuyãøn khäng låïn, täúc âäü thi cäng cháûm, nàng suáút khäng cao. 
  b. Phæång phaïp thuí cäng kãút håüp cå giåïi (phæång phaïp baïn cå giåïi) 

1.
00

0
÷1

.5
00

1 
2 

3

6

5

7

34 
a)

b)

900 ÷1.500 

Hçnh 10-1. Váûn chuyãøn bã täng theo phæång thàóng âæïng bàòng thuí cäng 
a) Duìng giaìn trung gian;                                       b) Duìng roìng roüc 

   1. Hãû khung giaìn trung gian; 2. Tän hay vaïn; 3. Cäng trçnh âang thi cäng;  
   4. Hãû thäúng roìng roüc; 5. Xä chæïa væîa bã tän; 6. Dáy thæìng; 7. Giaìn giaïo thao taïc. 
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 AÏp duûng 
Phæång phaïp baïn cå giåïi thæåìng âæåüc aïp duûng âãø váûn chuyãøn væîa bã täng theo 

phæång âæïng trong nhæîng træåìng håüp sau : 
 + Khäúi læåüng thi cäng khäng låïn. 
 + Nhæîng cäng trçnh coï säú táöng nhoí hån hay bàòng 4 táöng. 
 + Màût bàòng thi cäng cháût heûp. 

CÄNG TRÇNH

24

3 

1
Hçnh 10-2. Váûn chuyãøn âæïng bàòng cáön truûc thiãúu nhi kãút håüp våïi maïy váûn thàng 

        1. Maïy váûn thàng; 2. Cáön truûc thiãúu nhi; 3.Giaìn giaïo cäng taïc; 4. Saìn cäng taïc.
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Hçnh 10-3. Váûn chuyãøn væîa bã täng bàòng cáön truûc thaïp âäúi troüng dæåïi 
                    1. Thuìng chæïa væîa bã täng; 2. Cäng trçnh âang thi cäng; 
                    3. Cáön truûc thaïp; 4. Âæåìng ray; 5. Giaìn giaïo cäng taïc. 
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 Phæång tiãûn váûn chuyãøn  
 + Maïy váûn thàng: Væîa bã täng âæåüc chæïa trong caïc xe ruìa, xe caíi tiãún hay trong 
caïc thuìng chæïa räöi maïy náng lãn. 
 + Cáön truûc thiãúu nhi: Âæåüc âàût trãn saìn cäng taïc vaì náng dáön lãn theo tiãún âäü thi 
cäng. Væîa bã täng âæåüc chæïa trong caïc thuìng coï thãø têch V = (0,15 - 0,3)m3. 
 + Kãút håüp cáön truûc thiãúu nhi vaì maïy váûn thàng. 
  c. Phæång phaïp bàòng cå giåïi 
 Duìng cáön truûc thaïp 
 AÏp duûng: Cáön truûc thaïp âæåüc duìng âãø váûn chuyãøn væîa bã täng trong nhæîng 
træåìng håüp sau :  
 + Khi thi cäng nhæîng cäng trçnh låïn, khäúi læåüng váûn chuyãøn nhiãöu.  
 + Cäng trçnh coï chiãöu cao låïn, (säú táöng > 6 táöng). Kêch thæåïc chiãöu daìi cäng trçnh 
thæåìng låïn hån nhiãöu so våïi chiãöu räüng (L>>B). 
 Væîa bã täng âæåüc chæïa trong caïc thuìng chuyãn duìng coï dung têch V = (0,5÷1) m3 
hay trong caïc xe caíi tiãún...vaì âæåüc náng lãn âãø âäø vaìo kãút cáúu. Âäúi våïi caïc kãút cáúu coï 
kêch thæåïc bãö räüng nhoí nhæ tæåìng hay cäüt thç âaïy thuìng âæåüc trang bë thãm äúng cao su. 
 Khi bäú trê cáön truûc trãn màût bàòng thi cäng cáön læu yï caïc âiãøm sau: 
 + Vë trê bäú trê cáön truûc khäng aính hæåíng âãún caïc haûng muûc cäng trçnh phuû (nhæ 
cäúng thoaït næåïc, caïc cäng trçnh ngáöm...) 
 +Bäú trê sao cho viãûc váûn chuyãøn tæì cäøng cäng trçnh âãún vë trê làõp raïp laì ngàõn nháút, 
vaì khi thaïo phaíi thuáûn tiãûn. 
 + Vë trê cáön truûc khäng aính hæåíng âãún caïc cäng trçnh ngáöm (nhæ âiãûn næåïc, thäng 
tin...) cuía thaình phäú. 
 Duìng cáön truûc tæû haình 
 AÏp duûng: Chè aïp duûng thi cäng nhæîng cäng trçnh coï säú táöng < 5 táöng. 
 Væîa bãtäng chæïa trong caïc thuìng coï dung têch V = (0,15 - 1)m3, âæåüc cáøu lãn vaì 

âäø træûc tiãúp vaìo kãút cáúu. Våïi nhæîng kãút cáúu moíng hay coï kêch thæåïc tiãút diãûn nhoí thç 
thuìng âäø âæåüc trang bë thãm äúng cao su âãø âäø (vd: nhæ âäø caïc kãút cáúu cäüt, hay tæåìng). 
Træåìng håüp do haûn chãú màût bàòng thi cäng, cáön truûc chè di chuyãøn âæåüc theo mäüt bãn 
cuía cäng trçnh âãø cáøu làõp, hay cäng trçnh cao quaï, thç bã täng âæåüc váûn chuyãøn lãn táûp 
kãút taûi mäüt vë trê naìo âoï räöi duìng xe ruìa hay xe caíi tiãún âãø váûn chuyãøn âãún nåi cáön âäø. 
 Täø chæïc váûn chuyãøn bàòng maïy båm 
 AÏp duûng: Täø chæïc váûn chuyãøn bàòng maïy båm âæåüc sæí duûng khi thi cäng bã täng 

thæång pháøm trong nhæîng træåìng håüp sau: 
 + Nhæîng cäng trçnh yãu cáöu cháút læåüng væîa bã täng cao. 
 + Chuí âáöu tæ áún âënh nguäön mua váût tæ bàõt buäüc phaíi âäø bã täng thæång pháøm. 
 + Do màût bàòng thi cäng cháût heûp, khäng coï chäù âãø táûp kãút váût tæ, âàût maïy träün bã 
täng. 
 + Cäng trçnh thi cäng gáön caïc cäng trçnh nhæ bãûnh viãûn...nãn yãu cáöu phaíi âäø bã 
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täng nhanh, khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng nháút laì tiãúng äön,  buûi... 
 + Do täø chæïc thi cäng táûp trung. 
 + Nhæîng cäng trçnh yãu cáöu tiãún âäü nhanh hay thi cäng trong muìa mæa (nháút laì 
thi cäng moïng). 
 Âàûc âiãøm:  
 + Væîa bã täng âæåüc chåí tæì nåi träün âãún cäng træåìng vaì tiãúp vaìo maïy båm lãn cao 
vaì âäø træûc tiãúp vaìo kãút cáúu. 
 + Äúng båm gäöm hai pháön: äúng cæïng (âæåüc chãú taûo bàòng theïp coï âæåìng kênh äúng 
tæì φ130mm ÷ φ200mm âæåüc näúi laûi våïi nhau tæì nhiãöu âoaûn äúng coï chiãöu daìi mäùi äúng l 
= 1,5 ÷ 4m) vaì äúng mãöm bàòng cao su duìng âãø raîi bã täng. 
 + Thaình pháön vaì âäü suût cuía häùn håüp bã täng cáön âæåüc thæí nghiãûm vaì båm thæí 
nhàòm âaím baío cháút læåüng bã täng vaì âiãöu kiãûn thi cäng, âäöng thåìi phuì håüp våïi tênh 
nàng kyî thuáût cuía thiãút bë båm. 
 +Âäü suût hçnh noïn cuía væîa bã täng khi váûn chuyãøn bàòng båm thæåìng laì: S = 16 ± 
2 (cm). 
 + Kêch thæåïc haût låïn nháút cuía cäút liãûu låïn khäng âæåüc låïn hån 0,4 âæåìng kênh 
trong cuía voìi båm âäúi våïi soíi vaì 0,33 âäúi våïi âaï dàm. 

 + Bã täng phaíi âæåüc båm liãn tuûc. Khi sæí duûng xong phaíi duìng äúng ræía saûch äúng. 
 + Khi thi cäng trong thåìi tiãút noïng, màût ngoaìi äúng cáön che phuí hoàûc sån tràõng âãø 
haûn chãú bæïc xaû màût tråìi laìm noïng bã täng. 

 
§10.6. CÄNG TAÏC ÂÄØ BÃ TÄNG 
10.6.1. Yãu cáöu kyî thuáût chung: 
 + Træåïc khi âäø bã täng phaíi tiãún haình nghiãûm thu vaïn khuän, cäút theïp, kiãøm tra 
hãû thäúng saìn thao taïc. 
 + Caïc khe håí giæîa caïc vaïn khuän phaíi âæåüc cheìn kên. Vãö muìa heì træåïc khi âäø bã 
täng phaíi tæåïi næåïc vaïn khuän âãø vaïn khuän nåí ra bët kên caïc khe håí nhoí âäöng thåìi 
vaïn khuän no næåïc seî khäng huït næåïc cuía væîa bã täng. Viãûc tæåïi næåïc chênh laì laìm vãû 
sinh vaïn khuän cäút theïp træåïc khi âäø bã täng. 
 + Bã täng khi âæåüc váûn chuyãøn tåïi phaíi âæåüc âäø ngay, traïnh âãø âäúng væìa gáy caïc 
taíi troüng cuûc bäü aính hæåíng âãún khaí nàng chëu læûc cuía vaïn khuän væìa taûo âiãöu kiãûn cho 
bã täng nhanh máút næåïc aính hæåíng âãún cháút læåüng bã täng vaì gáy khoï khàn cho quaï 
trçnh âäø. 
 + Khi âäø bã täng lãn bãö màût låïp bã täng âaî âäng cæïng cáön coï caïc biãûn phaïp vãû 
sinh bãö màût, âaïnh såìn, caûy boí nhæîng viãn cäút liãûu quaï låïn... âãø âaím baío liãn kãút täút 
giæîa hai låïp bã täng træåïc vaì sau. 
 + Trong quaï trçnh âäø bãtäng phaíi giaïm saït chàût cheî hiãûn traûng vaïn khuän giaìn 
giaïo vaì cäút theïp âãø këp thåìi xæí lyï nãúu coï sæû cäú. 

 + Khäng laìm sai lãûch vë trê cäút theïp, vë trê vaïn khuän vaì chiãöu daìy låïp bãtäng baío 
vãû. 
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 + Phaíi coï caïc biãûn phaïp che chàõn khi thi cäng âäø bã täng luïc thåìi tiãút coï mæa,  
khäng âãø næåïc mæa råi vaìo bã täng. 
10.6.2. Nhæîng nguyãn tàõc vaì biãûn phaïp âäø bã täng  
 1.Nguyãn tàõc 1 
  a.Nguyãn tàõc  
 Khi âäø bã täng, khäúng chãú chiãöu cao råi tæû do cuía bã täng khäng væåüt quaï 1,5m 
âãø traïnh hiãûn tæåüng phán táöng cuía væîa bã täng. Khi chiãöu cao âäø bã täng væåüt quaï 
chiãöu cao qui âënh cáön phaíi thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp âãø traïnh phán táöng. 
  b. Biãûn phaïp:  
 + Duìng maïng nghiãng: Våïi âäü cao âäø bã täng nhoí hån 5m thç bã täng âæåüc âäø 
vaìo maïng nghiãng. Nãúu âäü däúc cuía maïng nhoí (5o ÷ 10o ) thç ta phaíi làõp maïy rung âãø bã 
täng theo maïng xuäúng âæåüc dãù daìng maì khäng cáön duìng âãún xeíng hay baìn caìo, cuäúc. 
Tuy nhiãn âäü däúc cuía maïng khäng âæåüc låïn quaï laìm cho bã täng træåüt nhanh sinh ra 
hiãûn tæåüng phán táöng cho væîa bã täng. Maïng nghiãng phaíi kên, nhàôn. Chiãöu räüng cuía 
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Hçnh 10-4. Âäø bã täng moïng bàòng ä tä vaì caïc thiãút bë chäúng phán táöng 
a) Âäø bã täng bàòng maïng nghiãng;       b)  Âäø bã täng bàòng äúng voìi voi 

      1. Ä tä váûn chuyãøn bã täng; 2. Maïng nghiãng; 3. Hãû giaï âåî maïng;  
      4. Bã täng moïng âang âäø; 5. Vaïn khuän moïng; 6. Hãû saìn cäng taïc; 
      7. Phãùu tiãúp bã täng. 



GIAÏO TRÇNH MÄN HOÜC                                                                                      KYÎ THUÁÛT THI CÄNG I   
    

             

135

maïng khäng âæåüc nhoí hån 3 ÷ 3,5 láön âæåìng kênh haût cäút liãûu låïn nháút. Maïng phaíi 
âæåüc âàût trãn hãû giaï âåî riãng, khäng tyì lãn vaïn khuän.  
 + Duìng äúng voìi voi: Khi âäü cao âäø bã täng låïn hån 5m ta phaíi duìng äúng voìi voi. 
ÄÚng voìi voi âæåüc cáúu taûo tæì caïc äúng hçnh noïn cuût gheïp laûi våïi nhau. Mäùi äúng coï âæåìng 
kênh låïn nháút &max = 300mm vaì &min = 200mm, daìi 500 ÷ 700mm, laìm bàòng tän daìy 
δ=1,5 ÷ 2mm. Taûi âáöu tiãúp væîa bã täng coï gàõn mäüt phãøu âãø dãù daìng tiãúp nháûn væîa bã 
täng. Khi âäø bã täng bàòng äúng voìi voi thç äúng lãûch nghiãng so våïi phæång thàóng âæïng 
khäng quaï 0,25m trãn 1m chiãöu cao, trong moüi træåìng håüp phaíi âaím baío âoaûn äúng 
dæåïi cuìng thàóng âæïng. 
 + Âäúi våïi nhæîng kãút cáúu coï chiãöu cao låïn nhæ cäüt, tæåìng thç âaím baío nguyãn tàõc 
naìy khi gheïp vaïn khuän ta chæìa cæía âãø âäø bã täng. Khoaíng caïch tæì chán cäüt hay tæåìng 

âãún cæía chæìa phaíi nhoí hån 1,5m. Kêch thæåïc cæía chæìa phuû thuäüc vaìo phæång phaïp âäø 
bã täng. Coï thãø duìng maïng hay äúng voìi voi âãø âäø bã täng vaìo cæía chæìa. Cæía seî âæåüc 
bêt laûi khi âäø bã täng âoaûn tiãúp theo. Taûi âaïy cæía chæìa coï thãø laìm mäüt häüp vuäng hay 
häüp hçnh nãm âãø roït væîa bã täng vaìo. 
 + Ngoaìi ra khi âäø bã täng bàòng maïy båm cuîng khäúng chãú âæåüc âäü cao råi tæû do 
cuía væîa bã täng. Vç äúng båm coï âoaûn äúng bàòng cao su coï thãø näúi thãm äúng âãø luän giæî 
khoaíng caïch tæì miãûng äúng âãún kãút cáúu cáön âäø bã täng laì nhoí hån 1,5m. 
 2. Nguyãn tàõc 2  
  a. Nguyãn tàõc 
 Khi âäø bã täng caïc kãút cáúu xáy dæûng phaíi âäø tæì trãn xuäúng. Nghéa laì khäúi bã täng 
cáön âäø bao giåì cuîng åí vë trê tháúp hån vë trê cuía caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn bã täng tåïi. 
Muûc âêch cuía nguyãn tàõc naìy laì âãø âaím baío nàng suáút lao âäüng. Væîa bã täng váûn 

Hçnh 10-5. Biãûn phaïp khäúng chãú chiãöu cao âäø bã täng cäüt 
a) Chæìa cæía âãø âäø bã täng;            b) Laìm häüp âãø âäø bã täng. 

        1. Vaïn khuän cäüt; 2. Cæía âãø âäø bã täng; 3. Häüp âãø âäø bã täng. 
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chuyãøn âãún vaì âæåüc âäø træûc tiãúp vaìo kãút cáúu, khäng phaíi täún cäng âæa bã täng tæì tháúp 
lãn cao næîa, træì mäüt säú træåìng håüp âàûc biãût. Ngoaìi ra, coìn traïnh hiãûn tæåüng va âáûp cuía 
thiãút bë vaì duûng cuû thi cäng vaìo bã täng âaî âäø træåïc âang trong quaï trçnh âoïng ràõn. 
  b. Biãûn phaïp 

Âãø âaím baío nguyãn tàõc naìy thç hãû saìn cäng taïc bao giåì cuîng âæåüc âàût cao hån 
màût bã täng cuía kãút cáúu cáön âäø. 
 3. Nguyãn tàõc 3 
  a. Nguyãn tàõc 
 Khi âäø bãtäng phaíi âäø tæì xa vãö gáön so våê vë trê tiãúp nháûn væîa bã täng. Muûc âêch 
cuía nguyãn tàõc naìy nhàòm baío âaím  khäng âi laûi trãn caïc kãút cáúu bã täng væìa âäø xong. 
  b. Biãûn phaïp  
 + Âãø âaím baío nguyãn tàõc naìy thç khi cáúu taûo cáöu cäng taïc phaíi coï tênh làõp gheïp 
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Hçnh10-6. Caïc så âäö raíi bã täng 
a) Så âäö xãúp chäöng; b) Så âäö báûc thang; c) Så âäö låïp hçnh xiãn 

1, 2, 3, 4. Thæï tæû låïp âäø bã täng 

h 
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âãø âäø bã täng âãún âáu thç coï thãø thaïo vaïn saìn cáöu cäng taïc âãún âoï, nháút laì khi âäø bã 
täng saìn. 
 4. Nguyãn tàõc 4 
  a. Nguyãn tàõc 
 Khi âäø bãtäng caïc khäúi låïn, caïc kãút cáúu coï chiãöu daìy låïn thç phaíi âäø thaình nhiãöu 
låïp. Chiãöu daìy vaì diãûn têch cuía mäùi låïp âæåüc xaïc âënh dæûa trãn baïn kênh aính hæåíng vaì 
nàng suáút cuía loaûi âáöm sæí duûng. muûc âêch cuía nguyãn tàõc naìy âãø giaím hiãûn tæåüng co 
ngoït vaì caïc æïng suáút do nhiãût thuíy hoïa xi màng coï thãø laìm næït bã täng. 
  b. Biãûn phaïp  
 + Thæûc hiãûn raíi bã täng theo tæìng låïp liãn tuûc theo caïc så âäö:: 
    - Så âäö xãúp chäöng: AÏp duûng våïi nhæîng kãút cáúu coï tiãút diãûn nhoí, nhæng chiãöu 
cao låïn nhæ cäüt, tæåìng, äúng khoïi...  
    - Så âäö báûc thang: AÏp duûng våïi nhæîng kãút cáúu coï diãûn têch tiãút diãûn vaì chiãöu 
cao tæång âäúi låïn nhæ moïng, hay caïc cáúu kiãûn cäüt khäúi låïn. 

    - Så âäö låïp xiãn: AÏp duûng våïi nhæîng kãút cáúu coï diãûn têch cáön âãø âäø bã täng  låïn, 
nhæng chiãöu cao  nhoí nhæ kãút cáúu dáöm saìn. 
 
§10.7.  MAÛCH NGÆÌNG TRONG THI CÄNG BÃ TÄNG TOAÌN KHÄÚI 
10.7.1.  Khaïi niãûm   
 1. Âënh nghéa 
 Maûch ngæìng laì chäù giaïn âoaûn trong thi cäng bã täng âæåüc bäú trê åí nhæîng nåi nháút 
âënh. Taûi nhæîng vë trê naìy låïp bã täng sau âæåüc âäø  khi låïp bã täng âäø træåïc âoï âaî âäng 
cæïng. 
 2. Lyï do ngæìng 
  a.Lyï do vãö kyî thuáût  
 + Âãø giaím âäü phæïc taûp trong thi cäng khi nhæîng kãút cáúu coï hçnh daûng phæïc taûp, 
viãûc âäø bã täng liãn tuûc (toaìn khäúi ) ráút khoï khàn, nãúu thæûc hiãûn âæåüc thç cháút læåüng bã 
täng cuîng khoï âaût yãu cáöu. 
 + Ngæìng âãø giaím co ngoït, giaím æïng suáút nhiãût do nhiãût thuíy hoïa xi màng trong 
thi cäng bã täng khäúi låïn coï thãø laìm næït bã täng. 
  b. Lyï do vãö täø chæïc  

 + Khäng phaíi luïc naìo cuîng täø chæïc âäø bã täng liãn tuûc âæåüc, khi nhán læûc, thiãút bë 
thi cäng khäng cho pheïp dáùn âãún khäúi læåüng bã täng cung cáúp (Qcc) khäng âaïp æïng 
âæåüc khäúi læåüng bã täng yãu cáöu (Qyc ): Qcc < Qyc thç bàõt buäüc phaíi thi cäng coï maûch 
ngæìng.  
 + Hay vç hiãûu quaí kinh tãú muäún tàng tè säú quay voìng vaïn khuän thç phaíi phán 
âoaûn thi cäng vaì taûo maûch ngæìng...). 
 + Do âiãöu kiãûn thåìi tiãút, khê háûu, do giæîa ngaìy vaì âãm... buäüc phaíi taûo maûch 
ngæìng trong thi cäng bã täng bã täng toaìn khäúi. 
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10.7.2. Xaïc âënh thåìi gian vaì vë trê maûch ngæìng  
 1. Thåìi gian ngæìng 
 Thåìi gian ngæìng trong thi cäng bã täng toaìn khäúi khäng  âæåüc daìi quaï hay ngàõn 
quaï. Nhæ âaî biãút maûch ngæìng laì ranh giåïi giæîa låïp bã täng cuî vaì bã täng måïi. Nãn taûi 
âáy trong giai âoaûn måïi thi cäng hai låïp bãtäng naìy seî coï hai cæåìng âäü khaïc nhau (R1: 
cæåìng âäü låïp bã täng cuî. R2 cæåìng âäü låïp bã täng måïi). Do âoï nãúu thåìi gian dæìng daìi 
quaï thç R1>> R2 haûn chãú âäü baïm dênh giæîa hai låïp træåïc vaì sau. Nãúu thåìi gian ngæìng 
quaï ngàõn thç R1  ráút nhoí, trong quaï trçnh thi cäng låïp bã täng thæï hai, seî laìm næït, hay 
sæït meî låïp bã täng âaî âäø do dáöm, âi laûi, hay do cäút theïp gáy ra ...Do âoï thåìi gian 
ngæìng thêch håüp nháút laì t = (20 ÷ 24)h, luïc âoï låïp bã täng âaî âäø âaût âæåüc cæåìng âäü täúi 
thiãøu R1 = 25kg/cm2. 
 2. Vë trê ngæìng 
 + Yãu cáöu trong caïch taûo maûch ngæìng : Maûch ngæìng phaíi phàóng vaì vuäng goïc 

våïi phæång truyãön læûc neïn vaìo kãút cáúu. 
 + Âäúi våïi maûch ngæìng âæïng: phaíi coï khuän âãø taûo maûch ngæìng. 
 + Âäúi våïi maûch ngæìng nàòm ngang nãn âàût åí vë trê tháúp hån âáöu muït vaïn khuän 
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Hçnh 10-7. Maûch ngæìng thi cäng åí moïng - cäüt - dáöm 
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mäüt khoaíng 3cm.âãún 5cm. 
 + Nguyãn tàõc chung: Maûch ngæìng âæåüc bäú trê taûi vë trê væìa thuáûn tiãûn cho thi 
cäng vaì kãút cáúu laìm viãûc gáön âuïng nhæ thiãút kãú. Maûch ngæìng âæåüc bäú trê taûi nhæîng vë 
trê sau: 
    - Taûi vë trê maì kãút cáúu coï tiãút diãûn thay âäøi âäüt ngäüt. 
    - Taûi vë trê thay âäøi phæång chëu læûc. 
    - Taûi vë trê coï näüi læûc nhoí, quan tám âãún læûc càõt nhoí. 
 + Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu neïn: Maûch ngæìng coï thãø ngæìng taûi báút kyì vë trê naìo thuáûn 
låüi cho thi cäng. Vç khi chëu neïn caïc låïp bã täng seî âæåüc eïp vaìo nhau nãn khäng aính 
hæåíng âãún khaí nàng laìm viãûc cuía kãút cáúu. 
 + Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu uäún: Vë trê maûch ngæìng khäng aính hæåíng âãún khaí nàng 
chiuû læûc cuía cáúu kiãûn bã täng cäút theïp. Tuy nhiãn khäng nãn âàût taûi vë trê moment coï 
khuynh hæåïng taïch hai låïp bã täng ngàn caïch båíi maûch ngæìng trong vuìng chëu keïo. 
 + Cáúu kiãûn chëu càõt: Laìm cho hai låïp bã täng træåüt lãn nhau nãn ráút nguy hiãøm 
cho cáúu kiãûn. Do âoï maûch ngæìng phaíi âàût 
taûi vë trê coï læûc càõt nhoí. 
 + Vë trê âàût maûch ngæìng cho mäüt säú 
kãút cáúu cäng trçnh bã täng cäút theïp toaìn 
khäúi: 
    - Maûch ngæìng thi cäng coï moïng giáûc 
cáúp: ngay taûi màût thay âäøi tiãút diãûn:I - I.  
    - Maûch ngæìng thi cäng giæîa moïng - 
cäüt: ngay taûi màût moïng II - II 
    - Maûch ngæìng thi cäng giæîa cäüt - Hçnh 10-8. Maûch ngæìng trong dáöm coï 
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Hçnh 10-9. Maûch ngæìng trong saìn khi âäø bã täng toaìn khäúi 
          a) Hæåïng âäø bã täng song song våïi caûnh daìi ä saìn.      
          b) Hæåïng âäø song song våïi caûnh ngàõn cuía ä saìn. 
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dáöm saìn: caïch âaïy dáöm 3 - 5cm: III - III 
   - Maûch ngæìng thi cäng giæîa saìn - cäüt: taûi màût saìn : IV - IV. 

    - Maûch ngæìng thi cäng åí dáöm: 
         * Våïi dáöm thäng thæåìng coï chiãöu cao dáöm hd < 80cm thæåìng âæåüc âäø bã täng 

dáöm saìn cuìng luïc (toaìn khäúi). 
       * Våïi nhæîng dáöm âàûc biãût coï chiãöu cao låïn hd > 80cm, nãúu thi cäng coï maûch 
dæìng âæåüc bäú trê trong dáöm åí phêa dæåïi màût saìn mäüt khoaíng 3cm ÷5cm . 
    - Maûch ngæìng thi cäng åí saìn: 
       * Våïi saìn khäng sæåìn:thç maûch ngæìng thi cäng coï thãø âàût åí báút cæï vë trê naìo 
song song våïi caûnh ngàõn cuía saìn. 
       * Våïi saìn sæåìn: vë trê maûch ngæìng phuû thuäüc vaìo hæåïng âäø bãtäng. Nãúu 

hæåïng âäø bã täng song song våïi caûnh ngàõn cuía ä saìn (hay vuäng goïc våïi caûnh daìi cuía 

ä saìn), vë trê maûch ngæìng âæåüc bäú trê trong âoaûn nl
4
3

4
1
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⎛ ÷ ; Nãúu hæåïng âäø bã täng 

song song våïi caûnh daìi cuía ä saìn (hay vuäng goïc våïi caûnh ngàõn cuía ä saìn), thç vë trê 

maûch ngæìng âæåüc bäú trê trong âoaûn  dl3
2

3
1
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ÷ , våïi ln, ld tæång æïng laì caûnh ngàõn vaì 

caûnh daìi cuía ä saìn.      
    - Maûch ngæìng thi cäng åí voí voìm:  
       * Khi âäø bã täng voí vaì voìm nhëp nhoí (l ≤ 12m) thç âäø liãn tuûc, âäø âäúi xæïng tæì 
hai chán voìm vaìo âènh voìm. 
       * Âäúi våïi voìm låïn (l > 15÷20m) thç âäø coï maûch ngæìng. Bã täng âæåüc âäø 
thaình nhæîng daíi song song tæì chán âãún âènh voìm, caïc maûch ngæìng âæåüc bäú trê song 
song våïi âæåìng truûc  cuía voí, voìm, nãn nàòm ngay taûi vë trê kãút cáúu âåî vaïn khuän, taûo 
thaình caïc khe vaì âæåüc cheìn væîa xi màng coï phuû gia chäúng tháúm. 

- Maûch ngæìng thi cäng åí nhæîng cäng trçnh chaûy daìi: nhæ âæåìng ätä, âæåìng bàng 
âæåüc bäú trê truìng våïi caïc khe co giaîn cuía kãút cáúu âoï. 
10.7.3. Xæí lyï maûch ngæìng 
 Khi âäø låïp bã täng tiãúp theo thç maûch ngæìng phaíi âæåüc xæí lyï tháût kyî  âãø hai låïp 
bã täng måïi vaì cuî baïm dênh vaìo nhau. Thæåìng xæí duûng mäüt säú biãûn phaïp sau: 
 + Vãû sinh saûch vaì tæåïi næåïc xi màng lãn bãö màût låïp bã täng cuî træåïc khi âäø bã 
täng måïi. 
 + Âaïnh såìm bãö màût, âuûc hãút nhæîng pháön bã täng khäng âaût cháút læåüng nháút laì 
trong maûch ngæìng âæïng, räöi tæåïi næåïc ximàng. Âäúi våïi maûch ngæìng ngang thç sau khi 
âaïnh såìm, cho mäüt låïp væîa xi màng maïc cao daìy khoaíng 2÷3cm træåïc khi âäø bã täng 
måïi.  
 + Sæí duûng caïc phuû gia kãút dênh duìng cho maûch dæìng. 
 + Âàût sàôn læåïi theïp taûi vë trê maûch dæìng khi thi cäng låïp bã täng træåïc. 
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§10.8.  ÂÁÖM BÃ TÄNG 
10.8.1. Baín cháút cuía viãûc âáöm bã täng 

Âáöm laì taïc duûng vaìo bã täng mäüt læûc (trong loìng hay màût ngoaìi cuía væîa bã täng 
måïi âäø) laìm cho khäúïi bã täng âæåüc âäöng nháút, âàûc, chàõc khäng coï hiãûn tæåüng räùng bãn 
trong, räø bãn ngoaìi, âaím baío cho bã täng baïm chàût vaìo cäút theïp âãø toaìn khäúi bãtäng 
cäút theïp cuìng chëu  læûc. 
10.8.2. Caïc phæång phaïp âáöm bã täng  
 1. Âáöm bãtäng bàòng thuí cäng 
 + AÏp duûng âáöm bàòng thuí cäng khi khäúi 
bã täng cáön âáöm laì nhoí yãu cáöu cháút læåüng bã 
täng khäng cao (vê duû bã täng loït) hay åí 
nhæîng vë trê maì cáúu taûo cäút theïp, vaïn khuän 
khäng cho pheïp âáöm maïy... 
 + Duûng cuû chuí yãúu duìng âãø âáöm thuí 
cäng gäöm: âáöm gang, xaì beng, que sàõt, väö 
gäù... 
 Âáöm gang: Coï troüng læåüng tæì 8 ÷ 10 kg, 
duìng âãø âáöm nhæîng khäúi bã täng våïi âäü suût 
cuía væîa nhoí hån 6cm, nhæ bã täng nãön, bã 
täng saìn. Khi âáöm ta náng âáöm lãn cao sao 
cho màût âáöm caïch màût bã täng cáön âáöm tæì 10 
÷ 20cm vaì thaí xuäúng. Yãu cáöu âáöm phaíi âãöu 
tay, nhaït âáöm sau âeì lãn nhaït âáöm træåïc 
khoaíng 5cm vaì âáöm khäng boí soït. 
 Âáöm bàòng xaì beng hay que choüc sàõt: (thæåìng coï φ ≥ 12cm) duìng âãø âáöm nhæîng 
khäúi bã täng nhoí, coï tiãút diãûn nhoí hay phaíi âáöm åí nhæîng nåi coï cäút theïp daìy vaì âäü suût 
cuía væîa bã täng ≥7cm (thæåìng duìng âãø âáöm bã täng cäüt, tæåìng, dáöm...) Khi phaíi âäø bã 
täng thç khi âáöm låïp trãn phaíi choüc xaì beng (hay que sàõt) sáu xuäúng låïp dæåïi khoaíng 
5cm âãø âaím baío caïc låïp liãn kãút våïi nhau âæåüc täút. Khi âáöm kãút håüp våïi viãûc duìng väö 
gäù hay buïa gäù vaìo thaình vaïn khuän (caí phêa trong láùn ngoaìi) âãø khäúi bã täng sau khi 
thaïo dåî vaïn khuän màût bã täng âæåüc nhàôn phàóng vaì khäng bë räù. 
 + Táút caí caïc phæång phaïp âáöm åí trãn phaíi âæåüc âáöm theo thuí tuûc khäng boí soït 
laìm aính hæåíng âãún cháút læåüng cuía bã täng. Tiãún haình âáöm âãún khi væîa bã täng khäng 
luïn xuäúng næîa vaì trãn bãö màût kãút cáúu coï næåïc näøi lãn laì âæåüc. 
 2.  Âáöm bã täng bàòng cå giåïi  
 Caïc maïy âáöm seî gáy ra mäüt læûc cháún âäüng khi âáöm, nãn væîa bã täng bë rung laìm 
cho læûc ma saït (læûc dênh) giæîa caïc haût giaím âi nãn caïc haût cäút liãûu sêt laûi gáön nhau vaì 
âáøy khäng khê ra ngoaìi laìm cho bã täng âàûc chàõc. Âáöm cå giåïi âæåüc sæí duûng khi khäúi 
læåüng âáöm låïn, yãu cáöu cháút læåüng bã täng cao. 
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Hçnh 10-10. Âáöm thuí cäng bàòng gang
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 Æu âiãøm cuía caïc loaûi âáöm cå giåïi coï thãø âáöm âæåüc væîa bã täng coï âäü suût nhoí hån 
nãn tiãút kiãûm âæåüc ximàng tæì 10 % ÷ 15 %. Màûc khaïc vç âäü suût nhoí nãn læåüng næåïc 
trong væîa bã täng êt nãn thåìi gian âäng cæïng cuía bã täng nhanh hån, do âoï thåìi gian 
thaïo vaïn khuän nhanh hån. Âäöng thåìi do læåüng næåïc êt nãn giaím âæåüc âäü co ngoït trong 
bã täng dáùn âãún haûn chãú 
âæåüc vãút næït. Âáöm cå giåïi 
giaím cäng lao âäüng nàng 
suáút cao, tiãún âäü thi cäng 
nhanh hån vaì cháút læåüng bã 
täng âaím baío. Traïnh âæåüc 
nhiãöu khuyãút táût trong thi 
cäng bã täng toaìn khäúi nhæ 
räù màût, næït chán chim... 
 Âáöm cå giåïi thæåìng 
sæí duûng ba loaûi: 
 + Âáöm cháún âäüng 
trong (âáöm âuìi), duìng âãø 
âáöm: moïng, cäüt, tæåìng. 
 + Âáöm cháún âäüng 
ngoaìi (hay âáöm caûnh), 
duìng âãø dáöm tæåìng, cäüt.. 
 + Âáöm màût (âáöm 
baìn). (duìng âãø âáöm, nãön, 
saìn, kãút cáúu coï diãûn têch bãö 
màût låïn...). 
  a. Âáöm cháún âäüng bãn 
trong (âáöm âuìi) 
 + Coï nhiãöu loaûi âáöm 
trong coï âæåìng kênh khaïc 
nhau: Loaûi nhoí φ=15mm; 
φ=28,5mm; loaûi âaûi φ=72mm. Chiãöu daìi âáöu rung khoaíng lO= 366 ÷520mm. Chiãöu daìi 
toaìn âáöm tæì 4 ÷ 6m. 
 + Kyî thuáût âáöm:  
    - Khi âáöm, truûc cuía âáöu âáöm phaíi luän vuäng goïc våïi màût bã täng cáön âáöm. 
    - Khi âäø bã täng thaình nhiãöu låïp thç quaí âáöm phaíi càõm âæåüc 5 ÷ 10cm vaìo låïp 
bãtäng âaî âäø træåïc. 
    - Chiãöu daìy cuía mäùi låïp bã täng âäø âãø âáöm khäng âæåüc væåüt qua 3/4 chiãöu daìi 
âáöu rung cuía âáöm. 

Hçnh 10-11. Âáöm duìi
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Ghi chuï: 
   1. Âáöu rung 
   2. Loîi hçnh noïn  
   3. Truûc quay cæïng  
   4. Loì xo näúi  
   5. Dáy mãöm 
   6. Âäüng cå 
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    - Thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê phaíi thêch håüp, khäng âæåüc êt quaï (bã täng chæa 
âaût âæåüc âäü âàûc, chàõc), nãúu thåìi gian âáöm láu quaï thç laìm cho bã täng bë phán táöng. 
Thåìi gian âáöm phuû thuäüc vaìo tæìng loaûi âáöm vaì do nhaì saín xuáút qui âënh. Tuy nhiãn, 
dáúu hiãûu âãø nháûn biãút bã täng âaî âæåüc âáöm âaût yãu cáöu laì væîa bã täng khäng luïn xuäúng 

næîa vaì næåïc näøi lãn màût (thæåìng tâáöm=1,5 ÷ 60 giáy). 
 + Caïc så âäö âáöm: 
    - Så âäö hçnh ä cåì: vë trê quaí âáöm khi âáöm bã täng taûo thaình nhæîng ä vuäng coï 
caûnh laì a = 1,5 R. trong âoï R baïn kênh taïc duûng cuía âáöm. Så âäö naìy âæåüc sæí duûng räüng 
raîi ngoaìi cäng træåìng vç dãù daìng xaïc âënh âæåüc mäüt hçnh vuäng. 
    - Så däö tam giaïc: vë trê quaí âáöm khi âáöm bã täng taûo thaình nhæîng tam giaïc âãöu 
coï caûnh laì a = (1,7 ÷1,8)R. trong âoï R laì baïn kênh taïc duûng cuía âáöm. Nàng suáút khi 
âáöm theo så âäö tam giaïc cao hån khi âáöm theo så âäö ä cåì nhæng âãø xaïc dënh âæåüc ba 
âènh cuía mäüt tam giaïc âãöu laì ráút khoï khàn, do âoï så âäö tam giaïc êt âæåüc aïp duûng ngoaìi 
cäng træåìng. Så âäö âáöm tam 
giaïc âæåüc aïp duûng nhiãöu trong 
caïc nhaì maïy bã täng âuïc sàôn. 
Caïc quaí âáöm âæåüc gàõn thaình 
mäüt chuìm ba quaí hay 6 quaí taûo 
thaình nhæîng tam giaïc âãöu. 
    - Khoaíng caïch tæì vë trê 
âáöm âãún vaïn khuän phaíi laì:  
2φ [  l1 ≤ 0,5 R. Khoaíng caïch 
giæîa vë trê âáöm cuäúi cuìng âãún 
vë trê seî âäø bã täng tiãúp theo laì: 
l2≥2R (φ laì âæåìng kênh quaí 
âáöm; R laì baïn kênh taïc duûng 
cuía âáöm). 

Vë trê 
quaí duìi

a 
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R a
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R 
Vë trê 

quaí duìi

Hçnh 10-12. Caïc så âäö âáöm 
a) Så âäö ä cåì;      b) Så âäö tam giaïc 
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Hçnh 10-13. Qui âënh vë trê âáöm duìi 
  1. Âáöm duìi; 2. Vaïn khuän; 3. Låïp bã

täng âäø træåïc;  4. Låïp bã täng âang âáöm. 
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 + Nàng suáút cuía âáöm sáu: 
    - Nàng suáút lyï thuyãút: 

       ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= ca
mkZnhRN

32
lt π    (10.2) 

Trong âoï:    
  R (m): Baïn kênh taïc duûng cuía âáöm.  
  h (m): Chiãöu daìy cuía låïp bãtäng cáön âáöm. 
  Z: Säú giåì laìm viãûc trong mäüt ca.   
  k: Hãû säú kãø âãún sæû chäöng lãn nhau khi âáöm k = ( 0,7 ÷0,8m). 

  n: Säú láön âáöm trong mäüt giåì 
ckT

3600n =  våïi Tck laì chu kyì âáöm. 

  Tck = t1+t2  (t’1: thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê do häö så thiãút kãú quy âënh;  t2: thåìi 
gian dëch chuyãøn vë trê âáöm). 
 + Nàng suáút hæîu êch cuía âáöm: 
                                     N = kt Nlt (m3/ca)   (10.3) 

 Trong âoï:  kt : hãû säú sæí duûng thåìi gian (kt = 0,6 ÷ 0,85). 
  b. Âáöm màût  (âáöm baìn) 

 Âáöm baìn âæåüc sæí duûng âãø âáöm caïc kãút cáúu coï diãûn têch bãö màût låïn nhæ saìn, âãú 
moïng... 
 + Kyî thuáût âáöm: 
    - Khi âáöm phaíi theo thæï  tæû âáöm,  
traïnh boí soït. 
    - Khi di chuyãøn âáöm khäng âæåüc 
keïo læåït maì phaíi nháúc âáöu âáöm lãn âãø di 
chuyãøn âáöm mäüt caïch tæì tæì. 
    - Thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê 
thêch håüp nháút laì: t1 = 30 ÷50 giáy. Âáöm 
khi tháúy bã täng khäng luïn vaì coï næåïc 
näøi lãn bãö màût laì âæåüc. 
    - Khoaíng caïch giæîa hai vë trê 
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Hçnh 10-15. Quy âënh vë trê âáöm cuía âáöm baìn
1, 2, 3, 4, laì thæï tæû âáöm 

a) b) c) 

30÷50 

Hçnh 10-14. Âáöm bã täng bàòng âáöm baìn 
a) Vë trê âang âáöm; b) Di chuyãøn âáöm; c) Âáöm åí vë trê måïi 
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âáöm liãön nhau, phaíi âæåüc chäöng lãn nhau mäüt khoaíng 3÷ 5cm. 
 + Nàng suáút cuía âáöm màût:  
    - Nàng suáút lyï thuyãút: 

   ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= ca

mkZnhFN
3

lt    (10.4) 

   Trong âoï: 
F (m2): Diãûn têch màût âáöm ( F = a x b).   
h (m): Chiãöu daìy cuía låïp bã täng cáön âáöm.  
Z: Säú giåì âáöm trong mäüt ca. 
k: Hãû säú kãø âãún viãûc âáöm âeì lãn nhau ( k = 0,8 ÷ 0,9). 

n: Säú láön âáöm trong mäüt giåì : 
ckT

3600n =               

    våïi Tck = t1+t2 chu kyì âáöm  (t’1: thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê do häö så 
thiãút kãú quy âënh;  t2 : thåìi gian dëch chuyãøn vë trê âáöm). 
    - Nàng suáút hæîu êch cuía âáöm: 
                                    N = kt Nlt (m3/ca)    (10.5) 
  Trong âoï: kt  laì hãû säú sæí duûng thåìi gian (kt = 0,6 ÷ 0,85). 
  c. Âáöm cháún âäüng ngoaìi 

Âáöm cháún âäüng ngoaìi âæåüc duìng âãø âáöm bã täng caïc kãút moíng nhæ tæåìng, hoàûc 
nhæîng kãút cáúu coï máût âäü cäút theïp daìy. Hiãûn nay âáöm cháún âäüng ngoaìi êt âæåüc sæí duûng 
ngoaìi hiãûn træåìng vç hiãûu quaí tháúp, âoìi hoíi hãû thäúng vaïn khuän phaíi chàõc chàõn, coï âäü 
äøn âënh cao. Âáöm cháún âäüng ngoaìi âæåüc sæí duûng nhiãöu trong caïc nhaì maïy bã täng chãú 
taûo sàôn. 

Âáöm âæåüc moïc træûc tiãúp vaìo sæåìn cuía vaïn khuän, liãn kãút giæîa âáöm vaì vaïn 
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Hçnh 10-16. Âáöm cháún âäüng ngoaìi 
      1. Âäüng cå âáöm; 2. Baín âãú âáöm; 3. Âai theïp, 4. Bu läng liãn kãút;  
      5. Sæåìn âæïng; 6. Sæåìn âæïng; 7. Vaïn khuän; 8. Bã täng cáön âáöm. 
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khuän nhåì caïc ãtä hay bu läng. Khi bäú trê âáöm bao giåì cuîng bäú trê lãûch nhau. 
 

§10.9. BAÍO DÆÅÎNG BÃ TÄNG - SÆÍA CHÆÎA KHUYÃÚT TÁÛT SAU KHI ÂÄØ BÃ TÄNG 
10.9.1. Baío dæåîng bã täng 
 1. Khaïi niãûm 
 Baío dæåîng bã täng måïi âäø xong laì taûo âiãöu kiãûn täút nháút cho sæû âäng kãút cuía bã 
täng âoï. Cháút læåüng cuía bã täng chè âaím baío theo yãu cáöu thiãút kãú khi noï âæåüc ninh 
kãút (âäng kãút, âäng cæïng, ràõn chàõc) trong mäi træåìng âæåüc cung cáúp âáöy âuí vaì thêch 
håüp vãö nhiãût âäü, âäü áøm vaì traïnh va chaûm âãún noï. 
 2. Baío dæåîng bã täng  

   Nhæ âaî biãút læåüng næåïc trong häùn håüp bã täng theo tyí lãû  
X
N    coï 2 taïc duûng: 

Giuïp  träün âãöu häùn håüp bã täng vaì thæûc hiãûn phaín æïng thuíy hoïa xi màng (chè chiãúm 
khoaíng 30%), pháön coìn laûi nhàòm taûo ra tênh cäng taïc cuía væîa bã täng taûo thuáûn låüi cho 
quaï trçnh thi cäng âäø bã täng. Nhæ váûy læåüng næåïc thæìa sau khi caïc phaín æïng thuíy hoïa 
xaíy ra dæåïi taïc duûng cuía âiãöu kiãûn thåìi tiãút xung quanh seî bay håi âãø laûi caïc läù räùng 
bãn trong bã täng. Caïc nghiãn cæïu cho tháúy: åí giai âoaûn ban âáöu ngay khi væìa âäø vaì 
hoaìn thiãûn bãö màût xong vaì trong suäút quaï trçnh xaíy ra caïc phaín æïng thuíy hoïa xi màng, 
næåïc bay håi nhanh seî laìm næït neí bã täng, laìm hoíng cáúu truïc ban âáöu cuía bã täng, cháút 
læåüng bã täng giaím âi roî rãût, cuû thãø laì cæåìng âäü bã täng phaït triãøn ráút cháûm vaì ráút láu 
måïi âaût âæåüc cæåìng âäü theo thiãút kãú. Vaìo muìa heì nhiãût âäü ngoaìi tråìi ráút cao (nhiãût âäü > 
30 âäü) chênh laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi âãø næåïc bäúc håi nhanh. Vç váûy cáön phaíi thæûc hiãûn 
caïc biãûn phaïp laìm giaím täúc âäü bay håi næåïc. Caïc biãûn phaïp truyãön thäúng hiãûn nay váùn 
âang âæåüc aïp duûng coï hiãûu quaí laì: 
 + Che âáûy bàòng baût, bao taíi, bao xi màng, bao ni läng... ngay khi væìa hoaìn thiãûn 
bãö màût kãút cáúu xong. 
 + Khi bã täng bàõt âáöu coï cæåìng âäü vaì cæåìng âäü bàõt âáöu phaït triãøn thç coï thãø tæåïi 
næåïc giæî áøm (båm næåïc træûc tiãúp, taûo muì, phun mæa...), tæåïi âãöu, liãn tuûc theo nhæîng 
chu kç xaïc âënh. Khäng tæåïi næåïc træûc tiãúp vaìo bã täng måïi âäø vç seî laìm hoíng bãö màût 
kãút cáúu, laìm träi xi màng... 
 + Khi bã täng âuí cæïng (thæåìng sau 1 ngaìy) coï thãø be båì ngám næåïc kãút håüp våïi 
cäng taïc chäúng tháúm. 
 + Thåìi gian baío dæåîng áøm theo qui âënh cuía tiãu chuáøn Viãût Nam TCVN 
5592:1991-Bã täng nàûng-yãu cáöu baío dæåîng áøm tæû nhiãn nhæ baíng dæåïi âáy: 
 + Qui âënh caïc vuìng nhæ sau: Vuìng A tæì Diãùn Cháu (Nghãû An) tråí ra; Vuìng B åí 
phêa âäng Træåìng Sån Tæì Diãùn Cháu vaìo Thuáûn Haíi (cuî); Vuìng C vuìng Táy Nguyãn 
vaì Nam Bäü. 
 + Cáön chuï yï trong khoaíng thåìi gian quy âënh trãn tuyãût âäúi khäng âæåüc âi laûi, thi 
cäng hay gáy caïc cháún âäüng maûnh trãn bã täng vç nhæ váûy seî aính hæåíng âãún viãûc hçnh 
thaình cæåìng âäü cuía bã tän, laìm bã täng long khoíi cäút theïp... 
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Vuìng khê háûu 
baío dæåîng bã 

täng 
Tãn muìa Thaïng 

Cæåìng âäü  baío 
dæåîng so våïi 

cæåìng âäü chuáøn 
28 ngaìy 

RBD(%R28) 

Thåìi gian baío 
dæåîng  

TBD(Ngaìy âãm)

Vuìng A 
Heì 

Âäng 
IV - IX 
X - III 

50 -55 
40 - 50 

3 
4 

Vuìng B 
Khä 
Mæa 

II - VII 
VIII - I 

55 - 60 
35 - 40 

4 
2 

Vuìng C 
Khä 
Mæa 

XII - IV 
V - XI 

70 
30 

6 
1 

 
 Vaìo muìa âäng thç nhiãût âäü xuäúng tháúp aính hæåíng âãún täúc âäü phaït triãøn cæåìng âäü 
cuía bã täng do âoï phaíi chuï yï âãún thåìi gian thaïo dåî vaïn khuän chëu læûc cho phuì håüp. 
Âãø tàng täúc âäü phaït triãøn cæåìng âäü cuía bã täng coï thãø traíi lãn màût bã täng mäüt låïp bao 
taíi gai räöi tæåïi næåïc áúm âãø tàng nhiãût âäü. 
 Trong mäüt säú træåìng håüp âàûc biãût dæåïi âáy coï thãø cho pheïp khäng cáön thæûc hiãûn 
baío dæåîng áøm: 
 + Sau taûo hçnh coï mæa liãn tuûc êt nháút 3 ngaìy âãm. 
 + Âäø bã täng vaìo ban âãm ngaìy häm sau coï mæa liãn tuûc êt nháút 2 ngaìy âãm. 
 Ngoaìi caïc phæång phaïp baío dæåîng áøm truyãön thäúng, hiãûn nay ngæåìi ta coìn aïp 
duûng nhiãöu phæång phaïp baío dæåîng khaïc nhæ: Phun låïp hoïa cháút ngàn næåïc bãö màût, 
huït næåïc bãö màût... 
10.9.2. Sæía chæîa nhæîng khuyãút táût trong bã täng  
 1. Hiãûn tæåüng räù  
 Trong thi cäng bã täng taûi chäù, sau khi thaïo vaïn khuän thæåìng gàûp 3 daûng räù bã 
täng nhæ sau: 
 + Räù ngoaìi (hay goüi laì räù màût): màût bã täng coï hçnh daûng nhæ täø ong, chè xuáút 
hiãûn thaình nhæîng läù nhoí åí màût ngoaìi chæa vaìo tåïi cäút theïp. 
 + Räù sáu: läù räù âaî sáu tåïi táûn cäút theïp.  
 + Räù tháúu suäút: läù räø xuyãn qua kãút cáúu, tæì màût naìy sang màût kia. 
  a. Nguyãn nhán gáy räù 
 + Do væîa bã täng bë phán táöng trong quaï trçnh váûn chuyãøn, âäø vaì âáöm bã täng. 
 + Do âäü daìy cuía bã täng quaï låïn, væåüt quaï phaûm vi aính hæåíng taïc duûng cuía âáöm. 
 + Do væîa bã täng träün khäng âãöu, væîa bã täng quaï khä hay bë máút næåïc xi màng 
trong quaï trçnh váûn chuyãøn (thiãút bë váûn chuyãøn khäng kên khêt) hay vaïn khuän khäng 
kên khêt khi âáöm seî bë máút næåïc). 
 + Do âáöm khäng kyî nháút laì låïp væîa bã täng giæîa cäút theïp chëu læûc  vaì vaïn khuän 
(låïp baío vãû). Hay do maïy âáöm coï sæïc rung quaï yãúu. 
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 + Cäút theïp quaï daìy laìm cäút liãûu khäng loüt âæåüc xuäúng dæåïi hay do cäút liãûu låïn 
khäng âuïng qui caïch (kêch thæåïc cäút liãûu låïn quaï låïn)... 
  b. Háûu quaí 
 Tiãút diãûn chëu læûc taûi vë trê räù thu heûp laìm giaím khaí nàng chëu læûc cuía kãút cáúu, taûo 
âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho mäi træåìng xám thæûc vaìo phaï hoaûi cäút theïp, phaï hoaûi liãn kãút 
giæîa bã täng vaì cäút theïp... 
  c. Xæí lê 
 Âuûc räüng vë trê räù, caûy boí caïc viãn cäút liãûu låïn xung quanh, laìm vãû sinh saûch seî 
räöi duìng bã täng âaï nhoí coï maïc bàòng hoàûc cao hån maïc bã täng cuî âãø traït laûi. Nãúu cáön 
thiãút thç gheïp vaïn khuän räöi âäø vaì âáöm chàût bã täng. Chuï yï âäúi våïi vë trê räù xuyãn cáön 
thæûc hiãûn chäúng âåî kãút cáúu træåïc khi tiãún haình xæí lê. 
 2. Hiãûn tæåüng næït chán chim 
  a. Hiãûn tæåüng   
 Thæåìng gàûp åí caïc khäúi bã täng khäúi låïn, hay caïc saìn coï 2 låïp theïp, âæåìng äúng 
ngáöm chän trong saìn nhiãöu... khi thaïo dåî vaïn khuän våïi caïc vãút næït åí bãö màût (màût 
ngoaìi) laìm giaím khaí nàng chëu læûc vaì sæïc chäúng tháúm cuía bã täng. Vãút næït thæåìng coï 
hçnh daûng chán chim. 
  b. Nguyãn nhán 
 + Do sæû co ngoït khäng âãöu cuía bã täng vç khäng âaím baío âuïng caïc biãûn phaïp vaì 
qui trçnh baío dæåîng bã täng sau khi âäø. 

 + Do cäút theïp âàût sai, âàût thiãúu hoàûc bë xã dëch khoíi vë trê thiãút kãú khi âäø vaì âáöm 
bã täng. 
  c.Háûu quaí 
 Xuáút hiãûn caïc vãút næït trãn caïc kãút cáúu laìm giaím khaí nàng chëu læûc cuía kãút cáúu âoï, 
taûo âiãöu kiãûn mäi træåìng xám thæûc phaï hoaûi kãút  
  d. Xæí lyï 
 Âuûc räüng vë trê næït, caûy boí caïc viãn cäút liãûu låïn xung quanh, laìm vãû sinh saûch seî 
räöi duìng bã täng âaï nhoí coï maïc bàòng hoàûc cao hån maïc bã täng cuî âãø traït laûi. 
 3. Hiãûn tæåüng tràõng màût  
a. Hiãûn tæåüng  
 Thæåìng tháúy åí nhæîng kãút cáúu moíng, khi gåî vaïn khuän thç tháúy bãö màût âãöu bë 
tràõng. 

  b.Nguyãn nhán 
 Do baío dæåîng khäng täút hoàûc do næåïc trong häùn håüp bã täng máút nhiãöu vç nhiãût 
âäü tàng nhanh. 
  c. Háûu quaí 
 Taûi vë trê tràõng màût täúc âäü phaït triãøn cæåìng âäü cuía bã täng cháûm vaì thæåìng khäng 
hoàûc ráút láu måïi âaût âæåüc cæåìng âäü thiãút kãú. 
  d. Xæí lyï 
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  Queït næåïc xi màng, âàõp bao taíi, tráúu hoàûc muìn cæa, tæåïi næåïc thæåìng xuyãn tæì 
5÷7 ngaìy. 
 

------ HÃÚT ------- 
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