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Lời nói đầu 

 

TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) tương đương EN 74-2: 2008. 

Tiêu chuẩn EN 74-2: 2008 được soạn thảo bởi Tiểu ban kỹ thuật CEN/TC 53 “Thiết bị kết cấu tạm”, với sự 

hỗ trợ của viện tiêu chuẩn Đức. 

Tại châu Âu, tiêu chuẩn EN 74-2: 2008 phải là tiêu chuẩn quốc gia, phải được ban hành muộn nhất là tháng 

3 năm 2009 và mọi nội dung khác biệt với tiêu chuẩn này phải hết hiệu từ tháng 3 năm 2009.  

Khóa giáo được quy định trong TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) này được thiết kế để sử dụng trong các 

giàn giáo theo tiêu chuẩn TCVN xxx: 2022 - 1 (EN 12811-1) và hệ cột chống ván khuôn theo tiêu chuẩn 

TCVN xxxx: 2022 (EN 12812). 

Tiêu chuẩn EN 74-2: 2008  là tiêu chuẩn quốc gia của các nước sau: Áo, Bỉ, Síp, Bulgaria, Cộng hòa Séc, 

Vương quốc Đan Mạch, Cộng hòa Estonia, Phần lan, Cộng hòa Pháp, LB. Đức, Hy lạp, Cộng hòa Hungary, 

Ai-xơ-len, Cộng hòa Ireland, Cộng hòa Ý, Cộng hòa Latvia, Lithuania, Đại công quốc Luxembourg, Cộng 

hòa Malta, Vương quốc Hà Lan, Na Uy, Ba lan, Bồ Đào Nha, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa 

Slovenia, Tây ban Nha, Thủy Điển, Thụy Sỹ và Vương quốc Anh. 
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Giới thiệu tiêu chuẩn 

 

Đây là phần thứ hai trong ba phần của tiêu chuẩn về khóa giáo. 

TCVN xxx-1: 2022 (EN 74-1) đề cập đến các loại khóa giáo ma sát phổ biến. 

TCVN xxx-2: 2022 (EN 74-2) đề cập đến các loại khóa giáo ma sát ít phổ biến hơn và các loại khóa giáo 

khác. 

TCVN xxx-3: 2022 (EN 74-3) đề cập đến các tấm đế không thể điều chỉnh và các chốt khóa măng xông dạng 

tròn tháo rời. 

TCVN xxx-2: 2022 (EN 74-2) không nhằm mục đích ngăn chặn sự phát triển của các loại khóa giáo khác; ví 

dụ các khóa giáo có thể được sản xuất bằng nhôm hoặc các vật liệu khác hoặc được thiết kế để sử dụng 

với các ống thép hoặc nhôm có đường kính ngoài khác với đường kính quy định trong tiêu chuẩn này. 

Trong khi các khóa giáo như vậy không thể phù hợp với tiêu chuẩn này, thì các nguyên tắc của tiêu chuẩn 

này nên được xem xét trong thiết kế và đánh giá chúng. 

CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "chốt khóa tháo rời" được sử dụng thay cho "chốt khóa măng xông" trong tiêu đề. 
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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                           TCVN xxxx: 2022 

 

Khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo và 

hệ cột chống ván khuôn. Phần 2: Khóa giáo đặc biệt – Các yêu cầu 

và phương pháp thử nghiệm 

Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Part 2: Special couplers – 

Requirements and test procedures 

 

 

1 Phạm vi áp dụng 

TCVN xxx-2: 2022 (EN 74-2) quy định: 

- vật liệu; 

- yêu cầu thiết kế; 

- các giá trị quy định về khả năng kháng và độ cứng mà khóa giáo phải đạt được trong thử nghiệm; 

- các quy trình thử nghiệm và đánh giá; 

cho các khóa giáo đặc biệt sau đây: 

- khóa giáo hai nửa loại nêm hoặc ren, khóa giáo măng sông có đinh chống cắt, khóa giáo giảm tiết diện 

góc vuông và khóa giáo giảm tiết diện xoay. 

Nó đưa ra các khuyến nghị để kiểm soát quá trình sản xuất. 

Những khóa giáo này chủ yếu được sử dụng trong các công trình tạm thời. Mỗi khóa giáo có thể được cố 

định vào ít nhất một phía của ống thép hoặc nhôm đường kính 48,3 mm. Đối với phía còn lại của khóa giáo 

giảm tiết diện, tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đường kính và độ dày thành ống. 

Để thử nghiệm, khóa giáo ren được siết chặt với mô-men xoắn 50 Nm và khóa giáo nêm được làm chặt 

bằng búa 500 g cho đến khi tiếng búa chói tai. 

Các khóa giáo hai nửa đặc biệt khác như khóa giáo hai nửa được gắn bằng đinh tán, được sử dụng chủ 

yếu cho các bộ phận của giàn giáo đúc sẵn, nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này. 

CHÚ THÍCH: Thông tin về thiết kế sử dụng khóa giáo đặc biệt được nêu trong Phụ lục B. 

 

2 Các tiêu chuẩn viện dẫn 

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

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

phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
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TCVN xxx-1: 2022 (EN 74-1: 2005), Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds 

— Part 1: Couplers for tubes — Requirements and test procedures (Khóa giáo, chốt khóa măng xông và 

tấm đế sử dụng cho giàn giáo và hệ cột chống ván khuôn. Phần 1: Khóa giáo dùng cho ống thép rời  – Các 

yêu cầu và phương pháp thử nghiệm) 

TCVN xxx: 2022 – 2 (EN 1090-2:2008), Execution of steel structures and aluminium structures — Part 2: 

Technical requirements for steel structures (Thi công kết cấu thép và kết cấu nhôm - Phần 2: Yêu cầu kỹ 

thuật đối với kết cấu thép) 

TCVN xxx: 2022 - 1 (EN 12811-1: 2003), Temporary works equipment — Part 1: Scaffolds — Performance 

requirements and general design (Kết cấu tạm – Phần 1: Giàn giáo - Các yêu cầu làm việc và nguyên tắc 

thiết kế chung) 

TCVN xxx: 2022 - 2 (EN 12811-2:2004), Temporary works equipment — Part 2: Information on materials 

(Kết cấu tạm – Phần 2: Thông tin về vật liệu) 

TCVN xxx 2022 - 3 (EN 12811-3:2002), Temporary works equipment — Part 3: Load testing (Kết cấu tạm – 

Phần 3: Thử tải) 

EN ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, 

screws and studs (ISO 898-1:1999) (Tính chất cơ học của mối ghép làm bằng thép cacbon và thép hợp kim 

- Phần 1: Bu lông, vít và đinh tán (ISO 898-1: 1999)) 

 

3 Thuật ngữ, định nghĩa 

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong TCVN xxx: 2022 - 1 (EN 

12811-1: 2003) và TCVN xxx-1: 2022 (EN 74-1: 2005) và những điều sau đây sẽ được áp dụng. 

3.1 Khóa giáo hai nửa (HW, HT) 

khóa giáo liên kết ống có đường kính 48,3 mm với một bộ phận khác bằng cách hàn (HW) hoặc bằng một 

chi tiết có ren được hàn vào (HT). 

CHÚ THÍCH: Xem Hình 1 và Hình 2. 
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CHÚ DẪN: 

 biến dạng đường hàn 

Hình 1 – Khóa giáo hai nửa được liên kết bằng hàn (HW) 

 

CHÚ DẪN: 

   biến dạng đường hàn 

 t chiều dày của liên kết hàn 

 1 phần tử có ren được hàn vào (bu lông, vít, đinh tán, thanh có ren) 

Hình 2 – Khóa hai nửa liên kết hàn với chi tiết có ren (HT) 
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3.2 Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS) 

Khóa giáo để kết nối đầu ống với đầu ống 48,3 mm bằng một cặp đinh chống cắt ở mỗi bên với hai lỗ định 

trước trên mỗi ống. 

CHÚ THÍCH: Xem Hình 3. Khi được yêu cầu, nhà sản xuất có thể chỉ định việc sử dụng một khóa chốt rời (không được thể hiện 

trên Hình 3). 

 

Hình 3 – Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS) 

3.3 Khóa giáo có tiết diện giảm (RR và RS) 

khóa góc vuông (RR) và khóa xoay (RS) cho liên kết kết hai ống có đường kính khác nhau, trong đó một 

ống có đường kính 48,3 mm. 

CHÚ THÍCH: Xem Hình 4. 

 

Hình 4 – Khóa giáo giảm tiết diện dưới dạng khóa xoay (RS) 
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4 Ký hiệu và chữ viết tắt 

Các ký hiệu sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này: 

kc  - độ cứng đặc trưng của lò xo theo chiều dài; 

sF  - lực trượt, kN; 

fF  - lực phá hủy, kN; 

pF  - lực kéo tách rời, kN; 

qF  - lực phân chia, kN; 

BM  - mô men uốn, kNm; 

φ(1),MBc  - độ cứng uốn, kNm/rad; 

scF  - giá trị xác định của lực trượt, kN; 

fcF  - giá trị xác định của lực phá hủy, kN; 

pcF  - giá trị xác định của lực kéo tách rời, kN; 

B,cM  - giá trị xác định của mô men uốn, kNm; 

φ(1),MB,cc  - giá trị xác định của độ cứng uốn, kNm/rad; 

  - chuyển vị của ống ngang so với ống hoặc thanh cứng do tải gây ra trong các thử nghiệm xoay, mm; 

 i  - chuyển vị của khóa giáo so với ống hoặc thanh cứng do tải gây ra, mm; 

 10  - độ sâu vết lõm, mm; 

P  - tải thử nghiệm, kN; 

indP  - tải thử nghiệm cho vết lõm, kN; 

f,ultP  - lực phá hủy giới hạn; 

p,ultP  - lực kéo tách rời giới hạn; 

q,ultP  - lực phân chia giới hạn; 

  - góc quay xác định của khóa giáo, độ; 

 

5 Loại và phân cấp khóa giáo đặc biệt 

Các loại khóa giáo đặc biệt được liệt kê trong Bảng 1. 
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Sự phân cấp khóa giáo được đưa ra trong Bảng 2. 

Bảng 1 – Các loại khóa giáo 

Loại khóa giáo Ký 

hiệu 

Sử dụng lắp ghép cho 

Khóa giáo hai nửa 

HW 
Liên kết ống với một bộ phận bằng khóa giáo được hàn trực tiếp 

vào bộ phận đó 

HT 
Liên kết ống với một bộ phận bằng khóa kết hợp chi tiết có ren 

được hàn thêm vào 

Khóa măng sông có đinh 

chống cắt 
SS 

Liên kết đồng trục các đầu ống với nhau bằng cách sử dụng các 

lỗ trên các ống và các đinh tán 

Khóa giảm tiết 

diện 

Góc 

vuông 
RR 

Ống đường kính 48,3 mm liên kết với ống có đường kính khác 

theo góc vuông 

Xoay RS 
Ống đường kính 48,3 mm liên kết với ống có đường kính khác ở 

bất kỳ góc độ nào 

 

Bảng 2 – Phân cấp khóa giáo 

Loại khóa giáo Cấp Chưa phân cấp 

A B  

Khóa giáo hai nửa ■ ■ --- 

Khóa măng sông với đinh chống cắt --- --- ■ 

Khóa giáo giảm tiết diện --- --- ■ 

 

 

6 Truyền nội lực, mô men và độ cứng liên quan 

6.1 Yêu cầu chung 

Nói chung, một liên kết giữa hai bộ phận có thể truyền ba nội lực và ba mômen có chiều vuông góc, có các 

độ cứng liên quan. 

Liên kết của một ống với bộ phận khác bằng một khóa giáo hai nửa (HT) cố định với chi tiết cố ren hoặc 

bằng khóa giáo hai nửa có thể hàn (HW) được thiết kế để truyền ba lực. Ngoài ra, khóa giáo hai nửa Cấp B 

được kết nối bởi chi tiết có ren được hàn vào (HT), được thiết kế để truyền một mô men uốn và khóa giáo 

hai nửa hàn ren Cấp B (HW) được thiết kế để truyền hai mô men uốn như được liệt kê trong Bảng 3. 

Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS) được thiết kế để truyền một lực và một mô men uốn như được 

liệt kê trong Bảng 4. 

Khóa giáo giảm tiết diện góc vuông (RR) được thiết kế để truyền ba lực theo ba hướng vuông góc như được 

liệt kê trong Bảng 5. 

Khóa giáo giảm tiết diện xoay (RS) được thiết kế để truyền một lực như được liệt kê trong Bảng 6. 

CHÚ THÍCH: Ảnh hưởng của các mô men do lệch tâm của liên kết được xem xét trong thử nghiệm. 
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6.2 Khóa giáo hai nửa 

Bảng 3 thể hiện các thông số kết cấu được chỉ định. 

 

Bảng 3 – Thông số kết cấu của khóa giáo hai nửa (HT và HW) 

Thông số kết cấu (xem Hình 5) 

Cấp 

A B 

HW/HT 
HW 

HT 
Khóa ren Khóa nêm 

Lực và mô men Lực trượt sF  ■ ■ ■ ■ 

Lực phá hủy fF  ■ ■ ■ ■ 

Lực kéo tách rời pF  ■ ■ ■ ■ 

Lực phân chia qF  ■ ■ ■ ■ 

Mô men uốn B,xM  --- ■ --- --- 

Mô men uốn B,yM  --- ■ ■ ■ 

Độ cứng liên kết Độ cứng uốn φ,MB,xc  --- ■ --- --- 

Độ cứng uốn φ,MB,yc  --- ■ ■ ■ 

■ Các thông số kết cấu được quy định trong Bảng 8. 

 

CHÚ DẪN: 

x, y hướng của trục chính 

Hình 5 – Lực và mô men của khóa giáo hai nửa 
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6.3 Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS) 

Bảng 4 cho thấy các thông số kết cấu được chỉ định. 

 

Bảng 4 – Thông số kết cấu của khóa măng sông có đinh chống cắt 

Thông số kết cấu (xem Hình 6) Chưa phân cấp 

Lực phá hủy fF  ■ 

Mô men uốn B,xM  ■ 

■ Các thông số kết cấu được quy định trong Bảng 8. 

 

 

Hình 6. Lực và mô men của khóa giáo măng sông có đinh chống cắt 

 

6.4 Khóa giáo giảm tiết diện 

Bảng 5 và 6 hiển thị các thông số kết cấu được chỉ định. 

Bảng 5 – Thông số kết cấu của khóa giáo giảm tiết diện góc vuông (RR) 

Ống Thông số kết cấu (xem Hình 7) Chưa phân cấp 

1     Đường kính 48,3 mm Lực trượt s,1F  ■ 
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Lực phá hủy f,1F  ■ 

2     Đường kính khác 48,3 mm Lực trượt s,2F  ■ 

Lực phá hủy f,2F  ■ 

 Lực kéo tách rời pF  ■ 

■ Các thông số kết cấu được quy định trong Bảng 8. 

 

 

CHÚ DẪN: 

1 ống 1 có đường kính ngoài 48,3 mm 

2 ống 2 có đường kính ngoài khác 

Hình 7 – Lực của khóa giáo giảm tiết diện góc vuông 
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Bảng 6 – Thông số kết cấu của khóa giáo giảm tiết diện xoay (RS) 

Ống Thông số kết cấu (xem Hình 8) Chưa phân cấp 

1     Đường kính 48,3 mm Lực trượt s,1F  ■ 

Lực phá hủy f,1F  ■ 

2     Đường kính khác 48,3 mm Lực trượt s,2F  ■ 

Lực phá hủy f,2F  ■ 

■ Các thông số kết cấu được quy định trong Bảng 8. 

 

 

CHÚ DẪN: 

1 ống 1 có đường kính ngoài 48,3 mm 

2 ống 2 có đường kính ngoài khác 

Hình 8 – Lực của khóa giáo giảm tiết diện xoay (RS) 

 

7 Ống / thanh chuẩn sử dụng cho thử nghiệm khóa giáo 

Với mục đích thử nghiệm, các ống chuẩn và thanh đặc có đường kính 48,3 mm phải phù hợp với TCVN 

xxx-1:2022 (EN 74-1). 

Các ống được sử dụng để thử nghiệm cho khóa giáo giảm diện tích có đường kính khác 48,3 mm phải 

phù hợp với Bảng 7, trong đó đường kính có thể có độ sai lệch ± 0,5 mm. 



TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) 

15 

 

 

Bảng 7 – Ống chuẩn bằng thép RTR(n) có đường kính ngoài khác 48,3 mm dùng trong khóa 

giảm tiết diện 

Ống chuẩn n 

Đường 

kính ngoài 

 

(mm) 

Chiều dày 

thành ống                           

  

(mm) 

Dung sai chiều dày 

thành ống (bao gồm 

lớp bảo vệ) 

(mm) 

Ứng suất chảy 

        

 

(N/mm2) 

RTR(n) 

1 38,0 

3,2 
+0,1 

-0,2 
235 ≤ ReH ≤ 265 

2 42,4 

3 60,3 

4 63,5 4,0 

5 76,1 4,5 

 

8 Yêu cầu chung 

8.1 Vật liệu 

Tất cả các chi tiết của khóa giáo phải tuân theo các yêu cầu quy định trong điều 6.1 của TCVN xxx-1: 2022 

(EN 74 -1: 2005). 

Các phần thân của khóa giáo hai nửa (HW và HT) phải phù hợp với các yêu cầu hàn đối với Cấp thực hiện 

2 (EXC2) của EN 1090 - 2: 2008. Chi tiết có ren phải có thể hàn được và tối thiểu phải tương ứng với M14 

và cấp độ bền 5.6 được quy định trong EN ISO 898-1: 1999. 

 

8.2 Thiết kế 

8.2.1 Tất cả các khóa và chi tiết của khóa phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiểu mục 6.2.2, 6.2.3 

và 6.2.6 của TCVN xxx-1: 2022 (EN 74 -1: 2005). 

8.2.2 Khóa giáo thuộc loại cụ thể phải phù hợp với tất cả các yêu cầu quy định trong Bảng 8. Điều đó có 

nghĩa là đối với bất kỳ thông số kết cấu nào, kết quả thử nghiệm đã đánh giá ít nhất phải đạt được các giá 

trị quy định trong tiêu chuẩn này. 

Ngoại trừ vết lõm, mỗi giá trị được đánh giá từ một tập hợp các phép thử phải bằng hoặc lớn hơn giá trị quy 

định. 

CHÚ THÍCH: Khả năng kháng trượt phụ thuộc vào lực kéo của bu lông. Đối với một mô men xoắn đã cho, lực kéo này tăng lên đáng 

kể khi hệ số ma sát trên ren thấp. Hệ số ma sát này bị ảnh hưởng đáng kể bởi kiểu bảo vệ chống ăn mòn và bởi sự bôi trơn của 

liên kết bu lông và đai ốc. 

8.2.3 Khóa giáo hai nửa có thể được chế tạo từ các bộ phận của khóa giáo xoay phù hợp với TCVN xxx:2022 

– 1 (EN 74-1) (khóa giáo xoay hai nửa) hoặc như một bộ phận riêng biệt. 

Đối với một khóa giáo hai nửa (HT), chi tiết có ren để bắt vít vào bộ phận khác phải được hàn vào thân của 

khóa giáo hai nửa với một đường hàn xung quanh. 
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Thân của một khóa giáo hai nửa (HW) phải được hàn với bộ phận khác bằng một đường hàn xung quanh 

để loại trừ khí. 

Quy trình hàn phải được thực hiện theo Cấp thực hiện 2 (EXC2) của EN 1090-2: 2008. 

8.2.4 Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt phải có thể kết nối các ống có lỗ phù hợp với các kích thước 

cho dưới đây và phù hợp với các yêu cầu nêu trong 8.2.2. 

Khoảng cách giữa đầu ống và mỗi tâm của lỗ phải là 32,5 mm ± 1 mm. 

Đường kính của lỗ phải là 14 mm ± 0,5 mm. 

Nếu được yêu cầu bởi nhà sản xuất, nên sử dụng chốt khóa tháo rời. 

 

Bảng 8 - Các thông số thử nghiệm và giá trị chỉ định 

Loại 

khóa 
Thông số đặc tính 

Điều 

khoản 

kiểm 

tra 

Thông số 

kiểm tra 

Giá trị chỉ định 

Cấp Chưa 

phân 

cấp 
A B 

Khóa 

giáo 

hai 

nửa 

(HW, 

HT) 

Lực trượt 
s,cF  9.2.2 

1  ≤ 7 mm 7,0 kN 10,0 kN --- 

21 2    mm 10,0 kN 15,0 kN --- 

Lực phá hủy 
f,cF  9.2.3 

f,ultP  14,0 kN 20,0 kN --- 

Lực kéo tách 

rời 
p,cF  9.2.4 

p,ultP  20,0 kN 30,0 kN --- 

Vết lõm 
10  9.2.7 

ind 4,7P =  kN ≤ 1,5 mm --- --- 

ind 6,67P =  kN --- ≤ 1,5 mm --- 

Lực cắt 
q,cF  9.2.5 

p,ultP  14,0 kN 20,0 kN --- 

Độ cứng uốn 

trên ống thép 
φ1,MB,y,cc  9.2.6 

B / 1,65M =  

0,48 kNm 

--- 15,0 kNm/rad --- 

φ2,MB,y,cc  B 0,8M =  kNm --- 6,0 kNm/rad --- 

Độ cứng uốn 

trên ống nhôm 
φ1,MB,y,cc  B / 1,65M =  

0,48 kNm 

--- 13 kNm/rad --- 

φ2,MB,y,cc  B 0,8M =  kNm --- 5,0 kNm/rad --- 

Mô men uốn 
B,y,cM  B2M  --- 1,6 kNm --- 

Chỉ 

đối 

với 

khóa 

ren 

(HW) 

Độ cứng uốn 

trên ống thép 
φ1,MB,x,cc  B / 1,65M =  

0,48 kNm 

--- 15,0 kNm/rad --- 

φ2,MB,x,cc  B 0,8M =  kNm --- 6,0 kNm/rad --- 
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 Độ cứng uốn 

trên ống nhôm 
φ1,MB,x,cc   

B / 1,65M =  

0,48 kNm 

--- 13 kNm/rad --- 

 
φ2,MB,x,cc   

B 0,8M =  kNm --- 5,0 kNm/rad --- 

Mô men uốn 
B,x,cM  

B2M  --- 1,6 kNm --- 

Khóa 

măng 

sông 

có 

đinh 

chống 

cắt 

(SS) 

Lực phá hủy 
f,cF  9.3.1 

f,ultP  --- ---  

Mô men uốn 
B,cM  9.3.2 

4 5   mm --- ---  

Khóa 

giảm 

tiết 

diện 

góc 

vuông 

(RR) 

Lực trượt 
s,cF  9.4.2 

1 7   mm --- ---  

21 2    mm --- ---  

Lực phá hủy 
f,cF  9.4.2 

f,ultP  --- ---  

Lực kéo tách 

rời 
p,cF  9.4.3 

p,ultP  --- ---  

Vết lõm 
10  9.4.4 

ind 6,67P =  kN --- ---  

Khóa 

giảm 

tiết 

diện 

xoay 

(RS) 

Lực trượt 
s,cF  9.4.2 

1  ≤ 7 mm --- --- 7,0 kN 

21 2    mm --- --- 10,0 kN 

Lực phá hủy 
f,cF  9.4.2 

f,ultP  --- --- 14,0 kN 

Vết lõm 
10  9.4.4 

ind 4,7P =  kN --- --- ≤ 1,5 

mm 

 

8.3 Bản vẽ chế tạo 

Đối với mỗi kiểu khóa giáo, nhà chế tạo phải ghi trên bản vẽ đầy đủ thông tin để nhận biết rõ ràng và làm 

cơ sở cho việc kiểm tra tiếp theo. 

Điều này bao gôm: 

a) hình học; 

b) kích thước và dung sai; 

c) khối lượng có dung sai; 

d) thông số vật liệu cho từng chi tiết của khóa giáo; 

e) kiểu bảo vệ bề mặt của từng chi tiết của khóa giáo. 

 

8.4 Kiểm soát sản xuất  



TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) 

18 

 

8.4.1 Phương pháp kiểm soát chất lượng thích hợp trong mỗi chương trình sản xuất phải đảm bảo rằng các 

khóa giáo thỏa mãn các yêu cầu tính năng của tiêu chuẩn này và chúng phù hợp với bản vẽ của nhà sản 

xuất. 

Khi việc kiểm soát quá trình sản xuất tuân theo một trong các phương pháp kiểm tra nêu trong Phụ lục A, 

có thể giả định rằng các khóa giáo được sản xuất theo chế độ này phù hợp với các yêu cầu của điều này. 

8.4.2 Khi các phương pháp kiểm soát quá trình sản xuất khác với các quy trình được khuyến nghị trong Phụ 

lục A, thì chúng phải do người có thẩm quyền quyết định. 

CHÚ THÍCH: Mặc dù không phải là yêu cầu của tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất nên định kỳ gửi quy trình kiểm soát quá trình sản 

xuất của mình cho bên thứ ba kiểm tra. 

 

9 Phương pháp thử nghiệm và đánh giá kết quả 

9.1 Quy định chung 

Các yêu cầu cơ bản để thử nghiệm được nêu trong TCVN xxx: 2022-3 (EN 12811-3). 

Các yêu cầu đối với thử nghiệm phải phù hợp với các tiểu mục từ 7.1.2 đến 7.1.11 của TCVN xxx-1:2022 

(EN 74-1: 2005). 

Số lượng thử nghiệm tối thiểu được thực hiện trên các loại và cấp khác nhau của mỗi khóa giáo phải phù 

hợp với Bảng 9. 

Mọi khía cạnh của việc đánh giá kết quả thử nghiệm không được quy định trong tiêu chuẩn này phải được 

thực hiện theo TCVN xxx: 2022-3 (EN 12811-3). 

 

Bảng 9 - Số lượng thử nghiệm tối thiểu cho mỗi loại khóa giáo 

Loại khóa Loại thử nghiệm 

Số thử nghiệm 

RTR RTS1 RTS2 RTS3 RTA RB 

Khóa hai nửa (HW, 

HT) 

Lực trượt sF  --- 10 --- --- 5 --- 

Lực phá hủy fF  --- --- --- --- --- 5 

Lực kéo tách rời pF  --- --- --- --- --- 5 

Lực cắt qF  --- --- --- --- --- 5 

Vết lõm --- --- 5 --- --- --- 

Mô men uốn chữ thập 

B,yM  (chỉ đối với cấp B) 

--- 10 --- --- 5 --- 

Chỉ đối với Cấp B, 

khóa ren (HW) 

Mô men uốn chữ thập 

B,xM  

--- 10 --- --- 5 --- 

Lực phá hủy fF  --- 5 --- --- --- --- 
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Khóa măng sông có 

đinh chống cắt (SS) 

Mô men uốn BM  ---  --- 5 --- --- 

Khóa giảm tiết diện 

góc vuông (RR) 

Lực trượt sF  10 10 --- --- --- --- 

Lực phá hủy fF  --- --- --- --- --- 5a 

Lực kéo tách rời pF  --- --- --- --- --- 5a 

Vết lõm 5 --- 5 --- --- --- 

Khóa giảm tiết diện 

xoay (RS) 

Lực trượt sF  10 10 --- --- --- --- 

Lực phá hủy fF  --- --- --- --- --- 5a 

Vết lõm 5 --- 5 --- --- --- 

CHÚ THÍCH     Đối với ống chuẩn, xem Bảng 7 và điều khoản 5 của TCVN xxx:2022 -1 (EN 74-1: 2005). 

a     Nếu không có sẵn RB, có thể sử dụng ống có cùng đường kính ngoài. 

 

9.2 Khóa giáo hai nửa 

9.2.1 Yêu cầu chung 

Nếu một khóa giáo có thể được sử dụng cả như một khóa giáo hai nửa có thể hàn (HW) (không có phần 

tử ren được hàn vào) và như một khóa giáo hai nửa được kết nối bằng phần tử có ren được hàn vào (HT), 

thì chỉ cần thử nghiệm loại khóa giáo có các yêu cầu cao hơn. 

9.2.2 Lực trượt Fs của khóa giáo hai nửa  

9.2.2.1 Mục đích thử nghiệm 

Để xác định khả năng kháng lực Fs của khóa giáo trượt dọc theo ống và các chuyển vị tương đối giữa ống 

và bộ phận khác. 

9.2.2.2 Bố trí thử nghiệm 

Liên kết khóa với một bộ phận khác bằng cách hàn (HW) hoặc bằng phần tử có ren được hàn vào (HT). 

Nếu cả hai ứng dụng được sử dụng, các thử nghiệm phải được thực hiện với khóa giáo được liên kết 

bằng hàn (HW). Cung cấp thiết bị để đặt tải trọng thử nghiệm P lên ống chuẩn tại đường tâm của ống, 

xem Hình 9. Đặt thiết bị để đo chuyển vị ∆2 giữa ống và bộ phận mà khóa liên kết vào và ∆1 giữa mặt sau 

của khóa giáo và ống. 
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CHÚ DẪN: 

1 kết cấu cứng 

2 ống chuẩn 

3 khóa giáo hai nửa 

Hình 9 – Bố trí kiểm tra đối với thử nghiệm trượt của khóa giáo hai nửa có thể hàn 

 

9.2.2.3 Yêu cầu đối với tải trước 

Đặt giá trị 0 cho cả hai phép đo tải - dịch chuyển dưới một tải trước 0,4 kN. 

9.2.2.4 Quy trình thử nghiệm 

Liên kết phải chịu tải trọng P(i) theo phương dọc trục. Các chuyển vị ∆i của khóa giáo phải được đo. 

Tải thử nghiệm P(i) phải được tăng đều với tốc độ tải không vượt quá 0,3 kN mỗi giây cho đến khi khóa 

giáo bắt đầu trượt. Sau đó, tốc độ trượt 2,0 mm mỗi phút sẽ không được vượt quá. Các đường cong tải 

trọng - chuyển vị được vẽ P(i) = f(∆i) phải bao gồm ít nhất một điểm đo chuyển vị cho mỗi lần tăng 1,0 kN 

tải trọng P. 

Các đường cong tải - chuyển vị P(i) = f(∆i) phải được vẽ cho đến khi: 

a) độ dịch chuyển ∆i đạt các giá trị lớn nhất cho trong Bảng 8; hoặc 

b) tải trọng thử nghiệm P đạt giá trị gấp đôi lực quy định cho trong Bảng 8; hoặc 

c) tải thử nghiệm đạt giá trị lớn nhất Pmax, sau đó không thể tăng thêm tải một cách hữu ích. 

9.2.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Lực trượt Fs(i) của mẫu là lực thấp nhất đo được giữa độ dịch chuyển ∆2 là 1 mm và 2 mm. 
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Phân tích các giá trị của Fs(i) theo thống kê theo 10.5 của EN 12811-3: 2002 để xác định điểm phân vị 5% 

Fs5%. 

9.2.3 Lực phá hủy Ff của khóa giáo hai nửa  

9.2.3.1 Mục đích thử nghiệm 

Để xác định khả năng kháng Ff của khỏa giáo khi bị hỏng. 

9.2.3.2 Bố trí thí nghiệm 

Liên kết khóa giáo với bộ phận khác bằng cách hàn (HW) hoặc bằng phần tử có ren được hàn vào (HT). 

Nếu cả hai ứng dụng đều được sử dụng, các thử nghiệm phải được thực hiện với khóa giáo được liên kết 

bằng hàn (HW). Khóa giáo phải được đặt ở vị trí chạm vào gối đỡ và phải được cố định vào thanh đặc để 

ngăn khóa giáo bị trượt trong quá trình thử nghiệm. Gối đỡ phải ở phía bên cạnh của thanh đặc cách xa bộ 

phận kết cấu cứng. Cung cấp thiết bị để đặt tải trọng thử nghiệm P lên ống tại đường tâm của ống, xem 

Hình 10. 

 

CHÚ DẪN: 

1 kết cấu cứng 

2 ống tiêu chuẩn 

3 khóa giáo hai nửa 

4 gối đỡ 

Hình 10 – Bố trí thử nghiệm đối với thử nghiệm phá hủy 

 

9.2.3.3 Quy trình thử nghiệm 

Tăng tải thử nghiệm P(i), độ dịch chuyển được kiểm soát không quá 2 mm mỗi phút, cho đến khi: 

a) nứt gẫy bộ phận của khóa giáo; hoặc 
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b) tải thử nghiệm P(i) đạt đến giá trị mà sau đó tải trọng không thể tăng lên một cách hữu ích. 

Mỗi tải lớn nhất Pmax và bản chất hỏng hóc của khóa giáo phải được ghi lại. 

9.2.3.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Phân tích các giá trị của Pmax theo thống kê theo 10.5 của EN 12811-3: 2002 để xác định điểm phân vị 5% 

Fs5%. 

Áp dụng hệ số an toàn từng phần bổ sung R2, hệ số này phải được lấy bằng 1,25 hoặc có thể được xác 

định theo EN 12811-3. 

9.2.4 Lực kéo tách rời Fp của khóa giáo hai nửa 

9.2.4.1 Mục đích của thử nghiệm 

Để xác định khả năng kháng lực Fp để tách rời ống và bộ phận kết cấu. 

9.2.4.2 Bố trí thử nghiệm 

Liên kết khóa giáo với một bộ phận kết cấu bằng cách hàn (HW) hoặc bằng phần tử có ren được hàn vào 

(HT). Nếu sử dụng cả hai loại trên, thì thử nghiệm phải được thực hiện với khóa giáo liên kết bằng phần tử 

có ren được hàn vào (HT). Cung cấp thiết bị để đặt một nửa tải thử nghiệm P/2 lên ống tại hai điểm cách 

đều trục của khóa giáo, xem Hình 11. 

 

CHÚ DẪN: 

1 kết cấu cứng 

2 khóa giáo hai nửa 

3 thanh chuẩn đặc 

Hình 11 – Bố trí thử nghiệm cho thử nghiệm kéo tách rời của khóa hai nửa được cố định với chi 

tiết có ren 

 

9.2.4.3 Quy trình thử nghiệm 

Tăng tải thử nghiệm P(i), độ dịch chuyển được kiểm soát không quá 2 mm mỗi phút cho đến khi: 
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a) nứt gẫy bộ phận của khóa giáo; hoặc 

b) tải thử nghiệm P(i) đạt đến giá trị mà sau đó tải trọng không thể tăng lên một cách hữu ích. 

Phòng thử nghiệm phải ghi lại tải trọng lớn nhất Pmax và bản chất hỏng hóc của khóa giáo. 

9.2.4.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Phân tích các giá trị Pmax theo thống kê theo 10.5 của EN 12811-3: 2002 để xác định điểm phân vị 5% Fs5%. 

Áp dụng hệ số an toàn từng phần bổ sung R2, hệ số này phải được lấy bằng 1,25 hoặc có thể được xác 

định theo EN 12811-3. 

9.2.5 Lực cắt Fq của khóa giáo hai nửa 

9.2.5.1 Mục đích của thử nghiệm 

Để xác định sức kháng của khóa giáo với lực cắt Fq. 

9.2.5.2 Bố trí thử nghiệm 

Liên kết hai khóa giáo với một kết cấu cứng có biên dạng hình chữ U bằng cách hàn (HW) hoặc bằng phần 

tử có ren được hàn vào (HT). Nếu cả hai ứng dụng cả hai loại trên, thì thử nghiệm phải được thực hiện với 

các khóa giáo được liên kết bằng phần tử có ren được hàn vào (HT). Cung cấp thiết bị để đặt hai nửa tải 

thử nghiệm P/2 vào các ống, xem Hình 12. 

 

CHÚ DẪN: 

1 khóa giáo hai nửa 

2 kết cấu cứng 

3 thanh chuẩn đặc 

Hình 12 – Bố trí thử nghiệm đối với thử nghiệm lực cắt cho khóa giáo hai nửa được cố định với chi 

tiết có ren 

 

9.2.5.3 Quy trình thử nghiệm 

Tăng tải thử nghiệm P(i), độ dịch chuyển được kiểm soát không quá 2 mm mỗi phút, cho đến khi: 

a) nứt gẫy bộ phận của khóa giáo; hoặc 
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b) tải thử nghiệm P(i) đạt đến giá trị mà sau đó tải trọng không thể tăng lên một cách hữu ích. 

Phòng thử nghiệm phải ghi lại tải trọng lớn nhất Pmax và bản chất hư hỏng của từng khóa giáo. 

9.2.5.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Phân tích các giá trị Pmax theo thống kê theo 10.5 của EN 12811-3: 2002 để xác định điểm phân vị 5% Fq5%. 

Áp dụng hệ số an toàn từng phần bổ sung R2, hệ số này phải được lấy bằng 1,25 hoặc có thể được xác 

định theo EN 12811-3. 

9.2.6 Độ cứng và mô men uốn của khóa giáo hai nửa 

9.2.6.1 Mục đích của thử nghiệm 

 9.2.6.1.1 Độ cứng uốn c1,MB,x, c2,MB,x và mô men uốn MB,x 

Để xác định độ cứng uốn c1,MB,x, c2,MB,x và sức kháng mô men uốn MB,x của khoa giáo hai nửa dạng ren 

(HW). 

9.2.6.1.2 Độ cứng uốn c1,MB,y, c2,MB,y và mô men uốn MB,y 

Để xác định độ cứng uốn c1,MB,y, c2,MB,y và sức kháng mô men uốn MB,y của khoa giáo hai nửa. 

9.2.6.2 Bố trí thử nghiệm 

9.2.6.2.1 Bố trí thử nghiệm xác định c1,MB,x, c2,MB,x và MB,x 

Khóa giáo được liên kết bằng cách hàn với một kết cấu cứng. Đặt thiết bị theo Hình 13, để đặt tải  thử 

nghiệm P lên một đầu của ống song song với trục của khóa giáo và cách nó một khoảng l = 750 mm. Cung 

cấp thiết bị ở phía cách xa tải thử nghiệm P để đo sự thay đổi góc φ giữa đường tâm ban đầu và đường 

tâm bị dịch chuyển của ống. 
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CHÚ DẪN: 

1 khóa giáo hai nửa dạng ren 

2 kết cấu cứng 

3 ống chuẩn 

l 750 

y, z hướng của trục chính 

Hình 13 – Bố trí thí nghiệm cho độ cứng uốn c1,MB,x, c2,MB,x và mô men uốn MB,x của khóa hai nửa 

dạng ren 

 

9.2.6.2.2 Bố trí thử nghiệm xác định c1,MB,y, c2,MB,y và MB,y 

Liên kết khóa giáo với bộ phận kết cấu cứng bằng cách hàn (HW) hoặc bằng bu lông được hàn vào (HT). 

Nếu cả hai cách được sử dụng, các thử nghiệm phải được thực hiện với khóa giáo được liên kết bằng hàn 

(HW). Đặt thiết bị theo Hình 14, để đặt tải trọng thử nghiệm P lên một đầu của ống song song với trục của 

khóa giáo và cách trục khóa giáo l = 750 mm. Cung cấp thiết bị ở phía cách xa tải thử nghiệm P để đo sự 

thay đổi góc φ giữa đường tâm ban đầu và đường tâm bị dịch chuyển của ống. 
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CHÚ DẪN: 

1 khóa hai nửa (HW) hoặc (HT) 

2 kết cấu cứng 

3 ống chuẩn 

l 750 mm 

x, y hướng của trục chính 

Hình 14 – Bố trí thí nghiệm cho độ cứng uốn c1,MB,y, c2,MB,y và mô men uốn MB,y của khóa giáo hai 

nửa 

 

9.2.6.3 Quy trình thử nghiệm 

Thử nghiệm phải được thực hiện theo tiểu mục 7.4.1.3 của TCVN xxx:2022 -1 (EN 74-1: 2005). 

9.2.6.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

9.2.6.4.1 Độ cứng uốn 



TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) 

27 

 

Việc đánh giá độ cứng phải được thực hiện theo tiểu mục 7.4.1.4.1 của TCVN xxx:2022 -1 (EN 74-1: 

2005). 

9.2.6.4.2 Mô men uốn 

Việc đánh giá mô men uốn phải được thực hiện theo tiểu mục 7.4.1.4.2 của TCVN xxx:2022 -1 (EN 74-1: 

2005). 

9.2.7 Biến dạng dẻo của khóa giáo hai nửa 

9.2.7.1 Mục đích của thử nghiệm 

Để xác định biến dạng dẻo cục bộ của ống gây bởi các lực do khóa giáo truyền qua. 

9.2.7.2 Bố trí thử nghiệm 

Bố trí thử nghiệm được thể hiện trong Hình 15. Thiết lập các đường như 1, 2, 3 và 4 để đo độ lõm, ∆10, xem 

Hình 16. Biên dạng ban đầu được ghi lại để các chuyển vị phải được vẽ trong ít nhất bốn đường dọc theo 

tiết diện cắt ngang của ống trước khi chịu tải. 

 

CHÚ DẪN: 

1 kết cấu cứng 

2 ống chuẩn 

3 khóa hai nửa 

Hình 15 – Bố trí thử nghiệm cho biến dạng dẻo của khóa hai nửa 
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CHÚ DẪN: 

1, 2, 3 và 4  các đường đo 

s  chiều rộng của thân khóa 

l  ≥ 20 mm 

Hình 16 – Đường vẽ điển hình vết lõm của khóa giáo hai nửa 

 

9.2.7.3 Quy trình thử nghiệm 

Khóa giảo phải chịu lực Pind quy định, cho trong Bảng 8 phù hợp với cấp của nó. 

Khóa giáo phải chịu lực Pind trong ít nhất 10 phút. 

Khi tháo khóa giáo ra khỏi các ống, phải đo độ lõm lớn nhất vào các ống gây bởi kết hợp sự làm chặt khóa 

giáo và tải Pind. 

Mỗi tập hợp các phép đo sẽ được sử dụng để vẽ biến dạng tương tự như trong Hình 16. Giá trị lớn nhất 

trong mỗi trường hợp phải được ghi lại. 

9.2.7.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Ghi lại giá trị lớn nhất của tất cả các vết lõm ∆10 trong báo cáo thử nghiệm. 

 

9.3 Khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS) 

9.3.1 Lực phá hủy Ff của khóa giáo măng sông có đinh chống cắt 

9.3.1.1 Mục đích của thử nghiệm 

Để xác định sức kháng Ff của bộ ghép khi bị phá hủy. 

9.3.1.2 Bố trí thử nghiệm 

Cách bố trí thử nghiệm đối với khóa giáo măng sông có đinh chống cắt được thể hiện trong Hình 17. Khóa 

giáo phải được đặt với các đinh chống cắt được chèn vào các lỗ trên ống bằng một chốt khóa tháo rời 

được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp nhà sản xuất cho là cần thiết để sử dụng bình thường, cần có một chốt khóa 

tháo rời trong bố trí thử nghiệm. Trong Hình 17 không thể hiện chốt khóa tháo rời. 



TCVN xxxx-2: 2022 (EN 74-2: 2008) 

29 

 

 

CHÚ DẪN: 

1, 2 các ống chuẩn 

Hình 17 – Bố trí thử nghiệm lực phá hủy Ff của khóa giáo măng sông có đinh chống cắt 

 

9.3.1.3 Quy trình thử nghiệm 

Tiến hành thử nghiệm, dịch chuyển được kiểm soát với tốc độ không quá 2 mm mỗi phút, cho đến khi: 

a) nứt gẫy bộ phận của khóa giáo; hoặc 

b) tải thử nghiệm P(i) đạt đến giá trị mà sau đó tải trọng không thể tăng lên một cách hữu ích. 

Ghi lại tải trọng thử nghiệm lớn nhất Pmax và dạng hư hỏng của từng khóa giáo. 

9.3.1.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Phân tích các giá trị của Pmax theo thống kê theo EN 12811-3 để xác định điểm phân vị 5% Ff5%. 

Áp dụng hệ số an toàn từng phần bổ sung R2, hệ số này phải được lấy bằng 1,25 hoặc có thể được xác 

định theo EN 12811-3. 

9.3.2 Sức kháng mô men của khóa giáo măng sông có đinh chống cắt 

9.3.2.1 Mục đích của thử nghiệm 

Để xác định sức kháng mô men uốn giới hạn MB của khóa giáo. 

9.3.2.2 Bố trí thử nghiệm 

Cách bố trí thử nghiệm được thể hiện trong Hình 18. Khóa giáo phải được đặt với các đinh chống cắt 

được chèn vào các lỗ trên ống và với chốt khóa tháo rời như được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng sản 

phẩm. Trục uốn yếu nhất của khóa giáo phải được đặt ở phía đối diện với phía ống có tải thử nghiệm P. 

Nếu nghi ngờ về trục yếu nhất, các thử nghiệm ban đầu phải được thực hiện. Các bài kiểm tra như vậy 

không phải là một phần của bài kiểm tra chính. Đặt các giá đỡ cách nhau 500 mm và tác dụng lực tại hai 

điểm cách nhau 250 mm, đối xứng với điểm chính giữa của khóa giáo. Cung cấp thiết bị để giới hạn tốc độ 

dịch chuyển đến 2,0 mm mỗi phút. 

CHÚ THÍCH: Chốt khóa tháo rời không được thể hiện trên Hình 18. 

9.3.2.3 Yêu cầu đối với tải ban đầu 

Đặt một tải ban đầu P = +0,1 kN để thiết lập giá trị 0 cho các phép đo chuyển vị. Tải ban đầu này là một 

phần của tải thử nghiệm. 
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CHÚ DẪN: 

1, 2  ống chuẩn 

b = 500 mm 

Hình 18 – Bố trí thí nghiệm đối với mô men uốn MB của khóa măng sông có đinh chống cắt 

 

9.3.2.4 Quy trình thử nghiệm 

Tải thử nghiệm P(i) phải được tăng đều với tốc độ không vượt quá 2,4 kN mỗi phút và tốc độ dịch chuyển 

không được vượt quá 2,0 mm mỗi phút đối với ∆4. 

Các đường cong tải trọng - dịch chuyển P(i) = f(∆4) phải được vẽ cho đến khi: 

a) độ dịch chuyển ∆4 đạt giá trị 5,0 mm, hoặc 

b) tải trọng thử nghiệm đạt đến giá trị mô men gấp đôi giá trị quy định (xem Bảng 8), hoặc 

c) tải trọng thử nghiệm P(i) đạt mức tối đa mà sau đó không thể tăng một cách hữu ích. 

Các đường cong tải trong - dịch chuyển được vẽ phải bao gồm ít nhất một điểm đo chuyển vị cho mỗi lần 

tăng tải P 1,0 kN. Ghi lại tải trọng thử nghiệm lớn nhất Pmax và bản chất hư hỏng của mỗi khóa giáo. 

9.3.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Tính các mô men tương ứng MB,max từ Pmax. 

Phân tích các giá trị của MB,max theo thống kê theo EN 12811-3 để xác định điểm phân vị 5% MB5%. 

Áp dụng hệ số an toàn từng phần bổ sung R2, hệ số này phải lấy bằng 1,25 hoặc có thể được xác định theo 

tiểu mục 10.5 của EN 12811-3: 2002. 

 

9.4 Khóa giáo giảm tiết diện 

9.4.1 Yêu cầu chung 
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Các thử nghiệm sau được thực hiện trên cả hai phía của khóa giáo, phía với ống có đường kính 48,3 mm 

và phía với ống có đường kính khác 48,3 mm. 

Đối với thử nghiệm hư hỏng và kéo tách rời, có thể sử dụng ống có cùng đường kính ngoài. 

9.4.2 Lực trượt và lực trượt phá hủy của khóa giáo giảm tiết diện (RR và RS) 

Các thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm đối với lực trượt và lực phá hủy phải được thực hiện theo 

các yêu cầu đối với khóa giáo góc vuông (RA) hoặc khóa giáo xoay (SW) trong tiểu mục 7.2.1 của TCVN 

xxx-1: 2022 (EN 74-1: 2005). 

9.4.3 Lực kéo tách rời của khóa giáo giảm tiết diện góc vuông (RR) 

Các thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm đối với lực kéo tách rời phải được thực hiện theo các yêu 

cầu đối với khóa giáo góc vuông (RA) trong tiểu mục 7.3 của TCVN xxx-1: 2022 (EN 74-1: 2005). 

9.4.4 Biến dạng dẻo (RR và RS) 

Các thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm đối với biến dạng dẻo phải được thực hiện theo các yêu 

cầu đối với khóa giáo góc vuông (RA) hoặc khóa giáo xoay (SW) trong tiểu mục 7.5 của TCVN xxx-1: 2022 

(EN 74-1: 2005). 

 

10 Ký hiệu 

Đối với mỗi loại khóa giáo, một ký hiệu phải được thiết lập theo mẫu cho trong Bảng 10. 

Bảng 10 – Mẫu ký hiệu khóa giáo phù hợp với tiêu chuẩn này 

Hạng mục Ký hiệu 

Loại khóa giáo (HW), (HT), (RR), (RS) hoặc (SS) (sem Bảng 1) 

Đường kính ống khác 48,3 mm dùng cho khóa giảm 

tiết diện (RR) và (RS) 

38, 42, 60, 63 và 76 (xem Bảng 7) 

Cấp (chỉ đối với kháo hai nửa (HW) và (HT)) A, B (xem Bảng 2) 

Phương pháp bảo vệ chống ăn mòn C1, C2, C3 phù hợp với 8.1 của TCVN xxx: 2022 -

2 (EN 12811-2: 2004) 

Loại hình kiểm tra quá trình sản xuất L hoặc M (xem Phụ lục A) hoặc X (không phù hợp 

với Phụ lục A) 

VÍ DỤ về ký hiệu: 

TCVN xxx (EN 74) HW B C2 M 

Ví dụ trên là ký hiệu của một khóa hai nửa theo TCVN xxx (EN 74-2) được liên kết bằng hàn, Cấp B, mạ 

kẽm nhúng nóng C2, với cấp độ kiểm tra quá trình sản xuất M. 

EN 74 RR 60 C2 M 
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Ví dụ được hiển thị là ký hiệu của khóa giảm tiết diện góc vuông TCVN xxx (EN 74-2), ống có kích thước 

khác có đường kính 60,3 mm, mạ kẽm nhúng nóng C2, với cấp độ kiểm tra quá trình sản xuất M. 

 

11 Nhãn hiệu 

Mỗi khóa phải được đánh nhãn hiệu bằng cách in chìm hoặc in nổi trên nắp hoặc thân của khóa và phải rõ 

ràng sau khi thực hiện phủ lớp bảo vệ. Chiều cao của các ký tự ít nhất phải là 4,0 mm và độ sâu của chúng 

ít nhất phải là 0,2 mm. 

Khóa phải được đánh nhãn hiệu trong một hoặc hai dòng với các thông tin theo trình tự như sau: 

- viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN xxx:2022 (EN 74); 

- thương hiệu của nhà sản xuất; 

- năm sản xuất (chỉ hai chữ số cuối cùng); 

- cấp khóa giáo: chỉ đối với khóa hai nửa (HT) và (HW); 

- loại khóa: chỉ đối với khóa giảm tiết diện (RR) và (RS) với đường kính ống trong đơn vị mm khác với 48,3 

mm; 

- loại hình kiểm tra trong quá trình sản xuất nếu có (xem Phụ lục A). 

VÍ DỤ: 

EN 74 XX 08 RR 60 M 

Ví dụ này thể hiện khóa giáo giảm tiết diện 60,3/48,3 mm theo tiêu chuẩn TCVN xxx (EN 74), được sản xuất 

tại nhà máy “XX”, sản xuất trong năm 2008, với cấp độ kiểm tra quá trình sản xuất M. 

 

12 Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong EN 12811-3. 

 

13 Xác nhận 

Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi một người hoặc tổ chức khác với người hoặc tổ chức thiết kế ban đầu. 

Khi cho thấy rằng tất cả các giá trị được đánh giá phù hợp với các giá trị quy định trong tiêu chuẩn này, thì 

một tuyên bố sẽ được đưa ra để xác nhận vấn đề đó. 

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đánh giá có thể khác nhau giữa các quốc gia. 

 

14 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm 
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Nhà sản xuất khóa giáo phải đưa ra hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

Hướng dẫn này ít nhất phải bao gồm những nội dung sau: 

a) mô tả và bản vẽ mà từ đó có thể xác định được khóa giáo; 

b) loại và cấp của mỗi khóa giáo; 

c) thông tin của người đánh giá; 

d) hướng dẫn sử dụng và sửa chữa khóa giáo như: 

1) danh sách các loại ống cho phép, phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan, bao gồm ít nhất các 

thông tin sau: 

- đường kính; 

- ứng suất chảy; 

- độ dày; 

- vật liệu; 

2) đối với khóa giáo dạng ren vít: mô men siết chặt; 

3) đối với khóa giáo dạng nêm: trọng lượng của búa để làm chặt cho đến khi cảm thấy tiếng búa chói 

tai; 

4) đối với khóa giáo hai nửa liên kết hàn (HW): các đặc tính yêu cầu khi hàn của liên kết để đáp ứng 

các giá trị quy định cho trong Bảng 8 và các yêu cầu nêu trong tiểu mục 8.2.3; 

5) đối với khóa giáo măng sông có đinh chống cắt (SS), các yêu cầu đối với các lỗ trên ống phù hợp 

với tiểu mục 8.2.4; 

6) chi tiết đầy đủ đối với khóa giáo măng sông với một chốt khóa tháo rời; 

e) tuyên bố rõ ràng rằng các khóa giáo bị hỏng sẽ không được sử dụng; 

f) hướng dẫn bảo dưỡng, đặc biệt đối với liên kết vít đai ốc và ăn mòn; 

g) tuyên bố về sự phù hợp với TCVN xxx-2: 2022 (EN 74-2) do nhà sản xuất đưa ra. 
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Phụ lục A 

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản suất 

Việc sản xuất khóa giáo phải được kiểm soát bằng một trong các phương pháp kiểm tra sau: 

- Mức kiểm tra L 

Việc kiểm soát chất lượng sản xuất chỉ được thực hiện bởi nhà sản xuất đạt chuẩn theo EN ISO 9001 

hoặc EN ISO 9002. 

- Mức kiểm tra M 

Việc kiểm tra chất lượng sản xuất do chính nhà sản xuất thực hiện và được giám sát bởi một hệ thống 

chứng nhận độc lập. 

Việc kiểm soát chất lượng sản xuất nội bộ phải được thực hiện phù hợp với các yêu cầu nêu trong Bảng 

A.1. Các khóa giáo phải được kiểm tra bằng mắt thường và phải kiểm tra các chức năng của chúng (ví dụ: 

hoạt động của các bộ phận chuyển động). Ngoài ra, các thử nghiệm quy định trong Bảng A.2 phải được 

thực hiện. 

Trong trường hợp khóa giáo không vượt qua được bất kỳ thử nghiệm nào quy định trong Bảng A.2, nhà 

sản xuất phải điều tra (các) nguyên nhân gây ra lỗi và thực hiện giải pháp xử lý. 

Thiết bị để sản xuất một số bộ phận của khóa giáo (ví dụ như khuôn đúc) phải được kiểm tra ít nhất mỗi 

ngày làm việc. 

Việc kiểm soát của bên thứ ba thường phải được thực hiện hai lần một năm. Nói chung cần thực hiện các 

kiểm tra sau: 

a) kiểm tra ngẫu nhiên các kết quả của việc kiểm tra chất lượng sản xuất nội bộ; 

b) kiểm tra ngẫu nhiên các đặc tính của vật liệu; 

c) kiểm tra ngẫu nhiên về kích thước và dung sai; 

d) kiểm tra ngẫu nhiên về bảo vệ chống ăn mòn; 

e) kiểm tra khả năng kháng của khóa giao được quy định theo Bảng A.2. 
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Bảng A.1 - Kiểm soát vật liệu và các chi tiết bởi nhà sản xuất 

Hạng mục Thông số 

Nếu được cung cấp cho nhà sản xuất khóa 

giáo 

Nếu chế tạo bởi 

nhà sản xuất 

khóa giáo 

Mỗi đợt Kiểm tra bổ sung Thường xuyên 

Chi tiết của mỗi 

khóa giáo (ví dụ: 

nắp, thân, bu lông, 

đai ốc,…) 

Vật liệu Chứng chỉ  

EN 10204 3.1 

(giấy chứng nhận tuân 

thủ đơn đặt hàng) 

Kiểm tra ngẫu nhiên 

khi nhận vật liệu 

--- 

Kích thước, 

dung sai, khối 

lượng 

Chứng chỉ  

EN 10204 3.1 

(giấy chứng nhận tuân 

thủ đơn đặt hàng) 

Kiểm tra ngẫu nhiên 

khi nhận vật liệu 

Tối thiểu 1 ‰ của 

mỗi loại khóa, 

nhưng không ít 

hơn 3 khóa mỗi 

ngày 

 

Bảng A.2 - Các thử nghiệm được thực hiện 

Loại khóa 
Đặc tính cần 

kiểm tra 

Phù hợp với 

điều khoản 
Ống chuẩn 

Tần suất kiểm tra 

Kiểm soát nội 

bộ 

Kiểm tra bên 

thứ 3 cấp M 

HW, HT 

Lực trượt 9.2.2 RTS1 1 / 50 000 khóa 

(tối thiểu 1 / 

tuần) 

5 / kiểm tra 
Lực phá hủy 9.2.3 RB 

SS Lực phá hủy 9.3.1 RTS1 
1 / chạy sản 

xuất 
2 / kiểm tra 

RR 
Lực trượt 9.4.2 RTS1   RTS3 1 / chạy sản 

xuất 
2 / kiểm tra 

Lực phá hủy 9.4.2 RB 

RS 

Lực trượt 9.4.2 RTS1   RTS3 
1 / chạy sản 

xuất 
2 / kiểm tra 

Lực phá hủy 9.4.2 RB 
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Phụ Lục B 

Thông tin về thiết kế kết cấu công trình tạm thời 

B.1 Yêu cầu chung 

Các yêu cầu chung về thiết kế kết cấu của kết cấu công trình tạm thời được đưa ra trong các tiêu chuẩn 

thiết kế liên quan, ví dụ: đối với hệ cột chống ván khuôn trong EN 12811-1 và cho giàn giáo trong EN 12812. 

Cho đến khi các tiêu chuẩn này được sửa đổi và thông tin liên quan được đưa vào chúng, thông tin sau có 

thể được sử dụng. 

Thông tin khác về việc sử dụng các khóa giáo phải được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

 

B.2 Thiết kế kết cấu 

B.2.1 Độ cứng và hệ thống kết cấu 

Trong trường hợp đặc biệt, khi các biến dạng có ảnh hưởng lớn đến ổn định của kết cấu công trình tạm 

thời, biến dạng dọc trục của các liên kết khóa giáo hai nửa phải được biểu diễn trong tính toán bằng một lò 

xo có giá trị độ cứng đặc trưng sau: 

- khóa giáo hai nửa (HT), xem tiểu mục 3.1: ck = 5000 kN/m 

- khóa giáo hai nửa (HW), xem tiểu mục 3.1: ck = 20.000 kN/m 

Nếu sử dụng khả năng kháng mô men uốn của các khóa giáo hai nửa Cấp B, thì độ cứng mô men uốn phụ 

thuộc vào các đặc tính của ống được liên kết phải được lấy từ Hình B.1. 
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CHÚ DẪN: 

1     Các giá trị đặc trưng của mối quan hệ giữa mô men uốn MB,x hoặc MB,y và góc quay φ, đối với khóa giáo hai nửa 

Cấp B được liên kết với ống thép có chiều dày thành ống tối thiểu là 3,2 mm. 

       LƯU Ý     MB,x chỉ dành cho khóa giáo hia nửa loại ren vít Cấp B (HW). 

2     Các giá trị đặc trưng của mối quan hệ giữa mô men uốn MB,x hoặc MB,y và góc quay φ, đối với khóa giáo hai nửa 

Cấp B được liên kết với ống nhôm. 

       LƯU Ý     MB,x chỉ dành cho khóa giáo hia nửa loại ren vít Cấp B (HW). 

Hình B.1 – Mối quan hệ giữa mô men uốn và góc quay của khóa giáo hai nửa cấp B 

(độ cứng mô men uốn) 

 

B.2.2 Hệ thống kết cấu của khóa giáo hai nửa 

Hình B.2 và B.3 cho thấy hệ thống kết cấu được sử dụng cho hai loại khóa giáo hai nửa. 

 

CHÚ DẪN: 

1 bản lề 

e độ lệch tâm giữa đường tâm ống và đường tâm của chi tiết liên kết 

F lực tác động vào khóa giáo 

Hình B.2 - Hệ thống kết cấu của khóa giáo hai nửa (HT) 
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CHÚ DẪN: 

1 bản lề 

2 liên kết cứng 

e độ lệch tâm giữa đường tâm ống và đường tâm của chi tiết liên kết 

Hình B.3 - Hệ thống kết cấu của khóa giáo hai nửa (HW) 

 

B.2.3 Các giá trị đặc trưng của sức kháng cho mục đích thiết kế 

Các giá trị đặc trưng của các sức kháng được cho trong Bảng B.1. 
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Bảng B.1 - Các giá trị đặc trưng của sức kháng 

Loại khóa Khả năng kháng 

Giá trị 

Cấp 

A B 
Chưa phân 

cấp 

Khóa hai nửa (HW, 

HT) 

Lực trượt 
s,R,kF  10,0 kN 15,0 kN --- 

Lực phá hủy 
f,R,kF  14,0 kN 20,0 kN --- 

Lực kéo tách rời 
p,R,kF  20,0 kN 30,0 kN --- 

Lực cắt 
q,R,kF  14,0 kN 20,0 kN --- 

Mô men uốn 
B,y,R,kM  --- 0,8 kNm --- 

Chỉ đối với khóa ren 

HW 

Mô men uốn 
B,x,R,kM  --- 0,8 kNm --- 

Khóa măng sông có 

đinh chống cắt (SS) 

Lực phá hủy 
f,R,kF  --- --- 40,0 kN 

Mô men uốn 
B,R,kM  --- --- 1,4 kNm 

Khóa giảm tiết diện 

góc vuông (RR) 

Lực trượt 
s,R,kF  --- --- 10,0 kN 

Khóa giảm tiết diện 

xoay (RS) 

Lực trượt 
s,R,kF  --- --- 10,0 kN 

 

B.2.4 Xác minh trạng thái giới hạn bền – mối tương tác 

Nếu khóa giáo là đối tượng của sự kết hợp của các hoạt động thì nó phải được chứng minh rằng các công 

thức tương tác (B.1 đến B.4) được đáp ứng. 

- Đối với khóa hai nửa, Cấp A: 

p qs

s,R,d p,R,d q,R,d

1
F FF

F F F
+ +            (B.1) 

- Đối với khóa hai nửa, Cấp B: 

B,yp qs

s,R,d p,R,d q,R,d B,y,R,d

1
2

MF FF

F F F M
+ + +           (B.2) 

- Chỉ đối với khóa hai nửa loại ren (HW), Cấp B: 

B,yp q B,xs

s,R,d p,R,d q,R,d B,x,R,d B,y,R,d

1
2 2

MF F MF

F F F M M
+ + + +         (B.3) 

- Đối với khóa măng sông có đinh chống cắt: 

f B

f,R,d B,R,d

1
F M

F M
+             (B.4) 
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trong đó: 

s p q f, , ,F F F F  là giá trị thiết kế của các lực tác dụng vào khóa giáo; 

B B,x B,y, ,M M M  là giá trị thiết kế của các mô men tác dụng vào khóa giáo; 

s,R,d p,R,d q,R,d f,R,d, , ,F F F F  là giá trị thiết kế của các khả năng kháng các lực; 

B,R,d B,x,R,d B,y,R,d, ,M M M  là giá trị thiết kế của các khả năng kháng các mô men. 
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